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 رو نکات از سری یه اول باید رمان این درمورد. گلم دوستان یهمه به سالم: نویسنده سخن

 .خدمتتون بگم

 ینحوه رها،. واقعیه داستان این کردم، اشاره هم خالصه تو که طورهمون اینکه همه از اول

 بر حاکم قوانین و طایفه مشکالتش، و فردشبه منحصر هوش عقایدش، و افکار رها، زندگی

 قانون ترینمهم. لمسه قابل و آشنا ماها از خیلی برای گاهی حتی و واقعی همه و همه ش،طایفه

 اون پیر اصطالح به یا بزرگ از شرط و قیدبی اطاعت و احترام مشترکه، هاطایفه یهمه بین که

 دختر. ذارهمی پا زیر رو هاقانون یهمه که دختریه سرنوشت مورد در دقیقاً رمان این. خاندانه

 هنوز گاهی حتی و زمان اون در که چیزی. میشه عاشق بندی، و قید هر از فارغ که داریطایفه

 این توی که ایطایفه قوانین تمام اینکه دوم. نابخشودنیه گناهی هاطایفه از برخی بین در هم

 اکیداً داستان طول در که خوزستانه هایقومیت از ایطایفه قوانین میشه، اشاره بهش داستان

 قابل ایران، عزیزمون کشور هایقومیت تمام که اینه سوم ینکته. نمیشه بـرده ازش اسمی

 اومد، واقعی غیر نظرتونبه یا نیومد خوشتون داستان این از قسمتی از اگه پس. هستند احترام

 فقط داستان این نوشتن از هدف. نکنید نگاه قضیه به متعصبانه دید با و نکنین گیریجبهه لطفاً

 پاک دختران از دسته این برای اقدامی نیست قرار اگه بلکه. بوده دنیا با گذاشتنش اشتراک به

 نژادمون و خانواده و قوم ما کنیم قبول بیاین. نپاشن زخمشون رو نمک کمدست بشه، سرزمینم

 برابر باهم... و جنسیت و نژاد و پوست رنگ از فارغ هاانسان یهمه و کنیمنمی انتخاب رو

 . هستن

 

 :مقدمه

 .قلبمی ضربان تو قلبم، من اگر
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 و نوا یک آهنگی با سنگین ضربانی. دارد بستگی «تو» این وجود به «من» این وجود

 مرگ نزدیکی و پیچدمی گوش در لحظه هر که اکومانندی صدای! گومپ! گومپ! گومپ.پرتمنا

 عشق، آتشِ داغیِ عین در که نفسی و زندمی تند کُندزدن، عین در که قلبی. کندمی یادآوری را

 ناآرامی روح به را زندگی این یادامه که جانیبی هاینبض و هاتپش. شودمی سرد مرگ از

. ربوده را آن مرگ سنگین یسایه که است آرامشی دنبالبه متالطم، عشقی در که کنندمی اثبات

 .رهایی امید عشقِ به تپنده قلبی و رهایی رویای از پر و آسایش رویای از پر ذهنی

 باید گاهی! نیست کافی عشق ابراز فقط. کرد ابراز باید گاهی! نیست کافی داشتن دوست فقط

 .مُرد باید گاهی! نیست کافی مرگ آرزوی فقط. کرد اثبات

**** 

 «منان ایزد یگانه نام به»

 اینکه با. باریدمی خوریدل نگاهش از اما بود؛ نکرده اخم بهم. بود پوشیده سفید لباس یه

 تکون لباش اما زد؛می حرف باهام. داره فاصله ازم کیلومترها کردممی حس بود، ایستاده نزدیک

 قلب تپش صدای حتی دیگه. شنیدمنمی صدایی اما کردم؛می حس رو زدنشحرف. خوردنمی

 صدایی هیچ اطرافم کیلومترها تا شدم متوجه تازه مکث، کمی از بعد. شنیدمنمی هم رو خودم

 صدا از جهان کل انگار. کردمی خالی رو دلم ته داشت کمکم بود، حاکم که مطلقی سکوت. نمیاد

 .بشنومش خواستممی من اما ببینمش؛ بتونم فقط تا بود ایستاده حرکت و

 با»: گفت« .نکنم کارو این»: گفت بهم. بشنوم رو صداش دلم با کردم سعی و بستم رو چشمام

 باراین. بود غیرممکن برام خورشدل و ملتمس لحن تحمل« .کشهمی عذاب اون کارم این

 بینممی خواب دارم که دونستممی هم خواب توی حتی. کنه تمومش خواستممی همیشه برخالف

 نیاز قلبم ته از بخشی یه انگار. شدنمی اما شم؛ بیدار که کردممی رو سعیم تمام داشتم و

 از ترتخس قلبم اما کابوسه؛ این که فهمیدمی مغزم. بزنه زل بهش وجود تمام با که داشت

 همیشه مثل. باشه بد کابوسِ یه تونهنمی هم خواب توی حتی عشقت دیدن گفتمی همیشه

 قبل درست اما واقعیه؛ وجودش که بزنم گول رو خودم تا شدم نزدیک بهش قدم یه و برد قلبم

 تنِ به لباسم و زدممی نفسنفس. پریدم خواب از ضرب با دفعهیه کنم، لمسش بتونم اینکه از
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 رو مشتم آروم منگوگیج. سوختمی شدتبه سرم پوست و بود گرمم. بود چسبیده عرقم غرقِ

 کابوس موقع عادت، طبق بازم. شدم خیره بود، دستم کف که مویی تار چند به و کردم باز

 چی. بودم ندیده ـوسـی*کابـ چون بودم؛ نکرده بود هامدت که کاری. بودم زده چنگ رو موهام

 تصویر به آینه توی گیج چندثانیه بریزه؟ هم به قدراین رو روانم تونستمی اون فکر جزبه

 دکترم که کاری. بود عمیق هاینفس کشیدن کردم،می که کاری تنها. موندم خیره خودم

 به کردن فکر اما کنم؛ کنترل رو قلبم ضربان ریتم بتونم تا بدم انجامش تمرکز با باید گفتمی

 غیرممکن برام رو چیزی هر کنترل بود، ناراحت ازم و اومده خوابم به هامدت از بعد که این

 عوض رو تصمیمم تونستمنمی هم خودش خاطربه حتی باراین که گرفت خودم از دلم. کردمی

 خودش دست کنترلش که ربات یه مثل. شدم بلند تختم از و گرفتم خودم تصویر از چشم. کنم

 کابوس هر از بعد که چیزی تنها. رفتم یخ آبِ دوشِ زیر لبـاس با و حمام توی رفتم نیست،

 کردن فکر با. بخوابه وجودم آتیش نشد باعث هم این حتی باراین اما داشتم؛ احتیاج بهش

 هنوزم. زنهمی بیرون حرارت بدنم سانت به سانت از کردممی حس یخ، آبِ اون زیر بهش

 اخالق از نه چی؟ من اما بود؛ تمومچیهمه اون. شد عاشقم که داشتم چی من دونستمنمی

 دختر یه. ـوندی*لـ حتی نه و کنندهخیره زیبایی نه. سالم اعصاب از نه بود، خبری درست

 دیپلم همون هنوز مدرکش آخرین که پنجوچهل وزن و چهاروشصتوصد قد با سالههفده

 باشه؟ داشته تمومچیهمه پسر یه برای تونهمی جذابیتی چه ریاضیه،

 ایقهوه پر ابروهای و شکلبیضی صورت معمولی، بینی روشن، گندمیِ و صاف پوست با دختر یه

 ایفیروزه چشمای و روشن خرمایی صاف موهای و پر لبای و تمیزن همیشه خدادادی که تیره

 اولین. بودند صورتم خاصیت تنها نظرمبه و بود شده جمع اشک توشون انگار همیشه که تیره

 توی تونستنمی سخت بقیه که بودن گیرا قدراون. بود چشمام اومد،می همه چشم به که چیزی

 .ببینند رو چشمام جز چیزی اول نگاه

 درد ندارن، اشک چشمات»: گفت داد، نظر چشمام یدرباره که باریاولین اونم حتی یادمه

 معنی که بودم بچه قدراون من. گیرهمی دردش کنه،می نگاه که چشمام به گفتمی« .دارن

 و ساله 5 منه. بود فهمیده خوب رو درد معنی بچگیش همون با اون انگار اما نفهمم؛ رو حرفاش
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 آوردندر بازی به شروع قلبم هاموقع اون یادآوری با بازم اومد؟ سرمون به چی ساله، 13 امیده

 رو دستم خواستم. گرفتمی رو نفسم داشت حاال باشه، دردم مرهم بود قرار که یخی آبِ. کرد

. شدم خشک سرِجام دردش شدت از که کشید تیری چنان قلبم اما ببندم؛ رو دوش و جلو ببرم

 مـنه*سیـ ی قفسه دوم بار برای که دردی با. نشست قلبم روی ارادهبی حسمبی و سرد دست

 بدتر و شنیدممی رو هامنفس خِسخِس صدای بازدم و دم هر با. زدم چنگ رو لباسم فشرد، رو

 بردم دست آهسته. دادمی بهم تنم به لباسام چسبیدن که بود مضاعفی خفگی حس همه از

 خیسم موهای و زمین خوردم هوابی که شد چی دونمنمی اما درآوردم؛ رو لباسم رویی یتیکه

 خودداریم و طاقت یهمه. کنم باز رو چشمام تونستمنمی حتی دیگه. افتادند صورتم روی

 هم حرکتی اما خواست؛می رو اسپریم فقط دلم لحظه این توی. شدمی تموم داشت

 جون به رو منتی هر اکسیژن، ذره یه یواسه باید و نداشتم ایچاره. بکنم تونستمنمی

 زدم؛ صدا رو آرمان و برداشتم خودم با لجبازی از دست آخر، هایلحظه توی درست. خریدممی

 ذهنم به هاموقع جوراین همیشه که بودن هایییادگاری تنها خاطراتم. نشنیدم جوابی هیچ اما

 و بکشم دست مقاومت از شدمی باعث حدشونبی تلخیِ که خاطراتی. آوردندمی هجوم

 دونستممی که ایحمله. بسپارم قلبیم هایحمله از بعد محضِ تاریکیِ دست رو خودم داوطلبانه

 که شدمی باورش کی. ببنده دنیا این روی همیشه برای رو چشمام و باشه آخریش ممکنه هربار

 کنم؟می مقاومت مرگ برابر در دارم چندبار روزی و روز هر سلطنتی، یخونه این توی من

 چون. کشیدم هامریه به رو خالص اکسیژن ـل*میـ با کردم، باز رو چشمام اینکه محضبه

 خودم. داشتم رو نبودش توهمِ هم االن داشتم، اکسیژن کمبود محمله آخر هایلحظه توی

 مغزم انگار اما نیست؛ هواییبی اون از خبری االن و توهمه که دونستممی. دونستممی رو هااین

 بگه که بود این کرد،می وقتا جوراین دکترم که کاری تنها. بود کرده گیر عمیق خواب یه توی

 قلب یه با کنه، درک تونستنمی وقتهیچ که هاییجمله« !بکش عمیق نفس! بکش نفس آروم»

 طبیعی حالت به کمکم ثانیه چند از بعد. باشه دردناک و سخت چقدر تونهمی انجامشون داغون

. بود سخت هرچند. بکشم نفس تونممی هم اکسیژن ماسک بدون کردم حس و برگشتم

 یعنی این و بود شده عوض بیمارستان مالیم صورتی و گشاد شلوار و بلند بلوزِ یه با لباسام
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 کننده کنترل هایسیم و بود وصل دستم دو هر به که هاییسرم. بستریم اینجا که وقتهخیلی

 گذشته ساعت چند تو دادمی نشون بود، پوشونده رو مـنه*سیـ یقفسه کل که قلبی ضربان

 باشم؛ داشته همراه یه خواست دلم ثانیه هزارمیک اندازی به فقط شاید. داشتم وخیمی وضع

 حرص با. کنم درگیر لعنتیم خاطراتِ با رو خودم خواستمنمی. زدم پسش ذهنم از زود خیلی اما

 ـقه*حلـ شدم متوجه تازه. زدم کنار رو ماسکم و کشیدم بیرون رگم از رو تقویتی سرم سوزن

 از ضرب با رو مانیتورینگ لیدهای چست. بشم دیوونه تا بود کافی همین و نیست بندمگردن و

 جام از بود که زحمتی هر با. گرفتم دستم چیه، دونستمنمی که رو سرمی اون و کردم جدا خودم

 دست از رو کنترلم رسیدم، پرستاری ایستگاه به که همین اما زدم؛ بیرون اتاق از و شدم بلند

 حال تمامِ با اما کنن؛ ساکتم کردن سعی پرستارا. شد مصادف شدیدم ضعف با فریادهام و دادم

. بود مـقه*حلـ اونم و بگیرم آروم تا خواستممی چیز یه فقط. بود بلندتر من صدای بازم بدم

 شد باعث بود، نشده برطرف هنوز که ضعفی و هاکشمکش و فریادها اون! فهمیدنمی کاش ای

 جون حتی اومدم، هوش به وقتی باراین. برم هوش از دوباره و خبره چه نشم متوجه لحظهیه

 و قوی هایمسکن چه از که این حدس. اومدمی خوابم شدتبه و بدم تکون رو انگشتم نداشتم

 هم همچین نبوده، خودم ضعف خاطربه رفتنم حال از و کردن استفاده کنترلم واسه سنگینی

 بدنم کرختی برابر در نتونستم دیگه اما بود؛ کرده عصبانیم بیشتر موضوع این. نبود سخت

 از بهتر نسبت به کردم، باز رو چشمام سوم بار برای وقتی. شدم بیهوش دوباره و کنم مقاومت

 دونستمنمی حتی. بود شده پاک خاطراتم از بخشی یه انگار. اومدنمی یادم چیزی اما بودم؛ قبل

 یه زدم،می که پلکی هر با کمکم اما ترسیدم؛ کمی و شدم شوکه اولش. بیمارستانم تو چرا

 باالی که پرستاری که شم بلند خواستم ماجرا، کامل یادآوری با. اومدمی یادم ماجرا از قسمت

 :گفت حرص با بود، کناریم تخت

 !سرجات بخواب خانم؟ کجا -

 :گفتم کلمه یه فقط االن اما شد؛می بیدار گرموحشی خوی بود ایدیگه حالت هر در

 !مـقه*حلـ -
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 کشوی توی از و کرد بهم باریسرزنش نگاه. دادمی نشون خوب رو زارم حال داغونم صدای

 :گفت جالبی چندان نه لحن با. داد بهم رو بندمگردن و ـقه*حلـ چپم سمت

 سرت؟ رو بودی گذاشته رو بیمارستان کل همینا برای -

 دعوا دلش شاید. دونمنمی. بود ایستاده منتظر مصمم اما کارش؛ پی بره تا ندادم رو جوابش

 تا. انداختم گردنم رو بندمگردن و کردم دستم رو مـقه*حلـ حضورش، به توجهبی. خواستمی

 :گفت بود، صداش توی که حرصی کمیه با کنم، باز دهن خواستم

 بیاد بیمارستانم رییس اگه هیچی، که رفیعی دکتر باراین. یوئهسیسی اینجا! خانما خانم ببین -

 .بندازی راه دادوبیداد ذارمنمی

 سرپرست البته صد و شدهنفرین بیمارستان این سابق رییس و اعصاب و مغز متخصص رفیعی

 متین و آروم اون برعکس و زدم لبخند شاحمقانه و عجوالنه قضاوت این به. هستن من سابق

 :گفتم

 .مرسی بگم خواستم -

 شد؛ عصبی واقعاً باراین. بود شوظیفه وگرنه کردم حرصش درآوردن جهت صرفاً رو کار این

 .رفت و گذاشت حرفبی که کرد رو حالم مراعات کنم فکر اما

*** 

 بیمارا وضعیت ی درباره دادن نظر به شروع و داخل ریختن جوون دکتر سرییه غروب، دمایدم

 و کردمی رد رو هابعضی نهایت در و دادمی گوش شونهمه به دقت با هم رفیعی دکتر. کردند

 ممتازش دانشجوی احتماالً که جوون دکترای از یکی به نسبت تحسینش اما تایید؛ رو هابعضی

 که بودم کسی همون دقیقاً من اما بودیم؛ نگذرونده هم با رو زیادی زمان. بود انکار غیرقابل بود،

 .نداشتم زیادی زمان به نیاز آدما شناخت واسه

 من بیماری شرایط. نبود انتظار از دور. گفتنمی چیزی یه هرکدومشون رسیدن، که من تخت به

 روی تلخی لبخند. دربیارن سر ازش بخوان تجربهبی دکتر چندتا که بود حرفا این از ترپیچیده

 خودشون فقط که اصطالحاتی همه اون بین. شد محو هم سریع خیلی و اومد عرقم غرق صورت

 :پرسید هوابی محکم، و جدی رفیعی تحسین مورد دکتر شدن،می متوجهش
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 خوبه؟ حالتون -

 شد باعث فقط سؤالش. بود روییروبه تخت بیمار به مستقیم نگاهم. نکردم هم نگاهش حتی

 هم دکترا بقیه توجه چون. همیشه از بیشتر باراین حتی. متنفرم جمله این از چقدر که بیاد یادم

 یکیشون چیه؟ توجه. متنفرم حالت این از چقدر من که دونهمی خدا فقط و بود شده جلب بهم

 رو پتو که کرد نگاهم باال به پایین از و پایین به باال از قدراون. خوردمی رو من نگاهش با داشت

 ساکت اما شدم؛می اذیت داشتم قصاب؟ یا دکتره. شدم متنفر ازش لحظه در و کشیدم باالتر

 :گفت آروم و شد نگران هم رفیعی کمکم. بشن خیالمبی تا موندم

 جان؟ رها داره مشکلی روییروبه بیمارِ -

 تحسین مورد دکتر اون جز به بودن زده زل من به رسماً دیگه دکترا بقیه رفیعی، یجمله این با

 این خاطربه توجهشون دونمنمی حاال. کردمی نگاه همکاراش بقیه به و بود کرده اخم که رفیعی

. پرسیدمی من از بیمارش یدرباره داشت اینکه یا کرد صدام کوچیک اسم به رفیعی که بود

 وقتایی فقط اون. زده صدام اسم به رفیعی که بود این مهم کنن،می فکری چه نبود مهم برام

 :کردم زمزمه حالیبی با رفیعی به رو. زدمی صدام کوچیک اسم به بود عصبی یا نگران که

 .بکشه نفس تونهنمی -

 اونم. کنه چک رو بیمار داد عالمت خورد،می رو من نگاهش با داشت هنوز که همونی به رفیعی

 لحنی ترینادبانهبی با نهایت در. کرد سطحی معاینه یه به شروع و بیمار سمت رفت تردید با

 :گفت تونستمی احتماالً که

 !خانم کنم معاینه رو شما باید کنم فکر. خوابیده فقط. نیست چیزیش -

 و شم ریلکس تا بستم رو چشمام و کشیدم عمیق نفس یه. گرفت حرصم بدش لحن این از

 ساکت رفیعی. گرفتم باال سکوت معنای به رو دستم بگه، چیزی خواست رفیعی دکتر که همین

 .زد پوزخند یه فقط هیز اون و شد

 رو موهات بینینمی نیازی همین برای و تیپیخوش خیلی کنیمی فکر که پسری آقا ببین -

 .کنید گوش. نیست طبیعی نفساش صدای اما خوابیده؛ که درسته بیمار اون کنی، شونه
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 سکوتم دیدم وقتی! بودن کَر ذاتاً اونا انگار اما بشنون؛ هم اونا تا شدم ساکت خودم لحظه چند

 :گفتم ست،فایدهبی

 اینجا خیالبی اِنقدر شما که االن و کرده مشت رو روتختی همین برای کشه،می درد داره -

 رو این من و بکشه نفس تونهنمی بچه اون. میشه قرمز و کنهمی سرد عرق داره ایستادین،

 یه یمعاینه به نیازی من درضمن. دادم تشخیص دارین شماها که دستگاهی و دم بدون

 .بیا بعد کن، مرور اول از رو درسات برو شما. ندارم سوادبی

 که همونی. کردمی نگام عصبانیت با کثیفش، نگاه اون با دکترنما اون و محو لبخندی با رفیعی

 و کرد معاینه به شروع سریع. داد گوش بهش دقت با و بیمار سمت رفت بود، پرسیده رو حالم

 :گفت کنه کنترلش تونستنمی که تعجبی با

 .بیارید رو اکسیژن. بکشه نفس تونهنمی! درسته -

 رو تختش دور هایپرده و روییروبه بیمار سراغ رفتن همه و شد خلوت دورم ثانیه یک از کمتر

 :گفت تمسخر با دکترنما اون. موندن تختم کنار سواد بی این و رفیعی فقط. کشیدن

 فهمیدی؟ چطوری! وای. بود تو با حق -

 خودش به باز کنه،می ممسخره داره نشد متوجه و بود پرت مرحله از واقعاً گاهی که رفیعی

 :بده جواب من جای داد اجازه

 مدت اون توی همین برای. کنن صحبت تونستننمی رو زندگیشون اول سال 4 ایشون -

 ...خونیلب و شده قوی خیلی شنواییشون

 بازم اینکه از. شدمی ترپررنگ عوضی اون تحقیرآمیز لبخند و دادمی ادامه داشت هنوز رفیعی

 هم همچین. شد خورد اعصابم داد،می توضیح دیگران برای رو من شخصی زندگی داشت

 تغییر. بود فایدهبی رفیعی کارای مورد در خوردن حرص. افتخاره مایه بودنالل انگار گفت،می

 شد طاق طاقتم کردممی فکر که اونی از زودتر. نبود آسونی کار اون سن به مرد یه واسه کردن

 :گفتم حرص با و

 .بدم توضیح تونممی خودم! لطفاً دکتر -

 :گفت و گرفت ندیده همیشه مثل اما شد؛ ناراحتیم متوجه
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 .کن خبرم داشتی کاری. اتاقم میرم دارم -

 :گفتم شده کنترل حرصی با و دکترنما اون سمت کردم رو شدم مطمئن رفتنش از وقتی

 که بینمنمی حدی در رو شما دوماً. کنید استفاده جمع ضمایر از باید من با صحبت برای اوالً -

 .کنم صحبت باهاتون بخوام

 :گفت تفاوتبی و معمولی خیلی میشه، عصبانی کردممی فکر که تصورم برخالف

 .خانم ندارم جوابتون شنیدن و شما با صحبت به ایعالقه منم -

 بیشتر شد باعث این و گفت منظوردار و دارکش رو خانم و شما. رفت بیرون بالفاصله بعدم

 اومد،می زمین به هم آسمون اگه دیگه حاال و داد بهم بدی حس اول دید تو. بیاد بدم ازش

 .برد خوابم و کنم فکر ایدیگه چیز به نتونستم که بودم خسته قدراون. اومدنمی خوشم ازش

*** 

 دردآور و سخت واقعاً برام. کنم تحمل رو بیمارستان تونستمنمی واقعاً دیگه شدم، بیدار وقتی

 یادآوری با. بودم داده دست از تختا همین روی و بیمارستانا همین توی رو عزیزام یهمه. بود

 کردم سعی نده، دست حمله بهم بازم اینکه واسه. شدممی عصبی داشتم بازم هاصحنه اون

 .کنم سرگرم پوشیدن لباس با رو خودم

 دفعهیه که کردممی ثابت سرم باال گیره با رو هامچتری داشتم و گذاشتم مشونه روی رو شالم

! داخل اومد زدن در بدون بود، سرشپشت که پرستاری یه با بود، پرسیده رو حالم که همونی

 باید یوسیسی بگیره؟ دست شیپور داشتم انتظار. بزنه در داشتم توقع که بود مسخره چه

 کرده جدا هم از پرده با رو هاتخت که بود سالن یه! نداشت اصالً که هم در تازه. باشه ساکت

 بودن، نخش تو پرستارا یهمه که اونجایی از. بود رفلکس و ایشیشه هم سالن در تنها و بودن

 صادقی. برگشته خارج از که دوساله و مجرده صادقیه، فامیلش بفهمم که نبود سخت خیلی

 فرار بیمارستان از دارم که بیارم روم به یا ببازم رو خودم که این بدون من اما شد؛ هول کمی

 رفتم که همین. برداشتم رو کیفم و کردم مرتب رو شالم. دادم ادامه کارم به توجهبی کنم،می

 :گفت هوابی در، سمت

 ...و خوابند ساعت این توی بیمارا خب... من... خب! ببخشید -
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 چی؟ رسیدمی قبل دقیقه چند اگه پوشیدم،می شال داشتم فقط خوبه حاال. برد سر رو محوصله

 وسط زدم میده؟ نشون واکنش قدراین چرا برگشته، که دوساله و بوده خارج بچگی از واقعاً اگه

 :گفتم حوصلهبی و حرفش

 خواستم؟ توضیح شما از من -

 :گفت پررویی با باز و جلو اومد. داد بهم رو مـقه*حلـ صبح که بود همونی سرش پشت پرستار

 اومدی؟ پایین تختت از شما چرا اصالً -

 همون با و کرد اخمی. کردم عوض لباس من که شد متوجه تازه انگار صادقی حرفش این با

 :گفت غروبش دم جدیت

 خانم؟ رها کرده مرخص رو شما کی -

 :پرسید باراین که کردم نگاهش بد و خوردم حرص سوالش این از قدراین

 خوبه؟ حالتون! رهاخانم -

 چی نفهمیدم اصالً که شدم عصبی پرسید،می رو حالم مدام اینکه هم از و قبلش سوال از هم

 .میگم دارم

 دکتری؟ تو مگه چه؟ تو به -

 :گفت و کرد اخم بعد اما کرد؛ تعجب اول

 .هستم که عمومی دکتر اما نگرفتم؛ تخصص هنوز خب -

. بوده اعصابم رو کل در. کردهمی اخم یا پرسیدهمی رو حالم داشته یا دیدمش موقع هر تقریباً

 شد؟نمی تموم مخ رو دوتا این شیفت چرا دونمنمی

 من! لطفاً نکنید تکرار رو سوالتون این هم انقدر! خانم رها نه هستم ریاحی من! آقا ببینید -

 دکتر خود از شخصا تونیدمی دارید هم ایدیگه سوال اگر. کردن مرخصم هم رفیعی دکتر. خوبم

 .خدافظ. بپرسید

 زدنش صدا خانم رها خانم، رها صمیمیت این از خواستم می اما صادقیه؛ فامیلش دونستم می

 یه. تمومه بحث بدم نشون بهش خواستممی. نداشتم هم خدافظی و سالم به عادت. دربیاد

 .نداشت من قلبی بیماری و عروق و قلب به ربطی هیچ رفیعی تخصص وگرنه پروندم چیزی
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 از اول.رفتم بیرون و زدم کنار رو پرستار سریع. بگیره رو مچم تا نموندم این از بیشتر دیگه

 1:30ساعت! اوه... ساعت و داشتم زیور از کالمیس دوتا. کردم روشن رو گوشیم همه

. برم خونه تنها باید شب وقت این من که نبود مهم برام وگرنه. کردم تعجب فقط. شبهنیمه

 .گذاشتم شلوارم جیب تو رو گوشی بزنم، زنگ زیور به و بشم وسوسه اینکه از قبل

. بخورم راه تو تا کیفم تو گذاشتم و خریدم کاکائو صدالبته و آبمیوه و کیک یه حیاط یبوفه از

 قصر اون توی کسهیچ مطمئنم و نیست خبری شام از ساعت این آرمان عمارت تو دونستممی

 از نفریه که رفتممی بیمارستان هایتاکسی سمت داشتم. نیست غریبعجیب منه اومدنِ منتظر

 :زد صدا سر پشت

 !ریاحی خانم -

 هوش، مثبتم، پوئنای تنها. شناختممی رو صداش. صادقیه بفهمم تا برگردم نداشتم نیازی

 :گفتم حوصلهبی و سمتش برگشتم. بودند نوستالژیکم چشمای و صدا تشخیص قدرت

 بله؟ -

 گرون و مارک سویشرت یه با حاال لباسش. نبود تنش انگیزنفرت و سفید روپوش اون دیگه

 کنم هضم تونستمنمی چرا دونمنمی. بود مشکی جین همون هنوز شلوارش اما بود؛ شده عوض

 می آرمان یلهجه ته یاد رو من عجیب داشت، که کمی یلهجه ته. باشه دکتر واقعاً آدم این

 .کنه مخفیش داشت سعی شدیداً صادقی هرچند. نداخت

 برین؟ خواینمی کجا -

 :گفتم حواسبی ناخودآگاه که بودم آنالیزش درگیرِ انقدر

 !آسمون -

 به زودتر من! شنیده ربطیبی چیز چه کنه درک اون و گفتم چی کنم دقت من تا برد زمان یکم

 :گفتم سریع و زدم گند فهمیدم. اومدم خودم

 .برم باید من -

 :گفت سریع و دراومد حرفم بهت از تازه صدام شنیدن با

 .پارکینگه تو ماشین. رسونمتونمی -
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 رو خودت اول حداقل جناب، بگه بهش نیست یکی. داشت شبی نصف هم انتظارایی چه! بهبه

 جا کرد،می خرجم داشت که صمیمتی حجم این از اول یلحظه. شو پسرخاله بعد کن، معرفی

 بدی قصد و بذاره احترام استادش یدخترخونده به خواسته اینکه حساب به گذاشتم اما خوردم؛

 :گفتم پوکر فیس یه با ثانیه چند از بعد. نداره

 .هست بیمارستان تاکسیای! ممنون -

 :گفت سریع و تند برم، خواستم تا

 .نیستن اعتماد قابل شبش شیفت هایراننده و وقته دیر االن -

 دوشم روی هدفبی رو سنگینم پشتیکوله! حیف اما نگهبان؛ یا دکتری تو بگم خواستمی دلم

 :گفتم طعنه با و کردم جابجا

 آقای؟ مونهمی یادم حتما! راهنماییتون از ممنون -

 فاصله کیلومترها من منظور از ذهنش انگار اما س؛غریبه برام فهموندممی بهش جورییه باید

 .سمتم گرفت و درآورد جیبش از رو دستش ژست با که داشت

 .هستم صادقی -

 یوجه رفیعی برای و بود رفیعی همکار و شاگرد اما چه؛ من به باش، خب بگم خواستمی دلم

 دست به توجهبی. بود گرفته مخنده پرتش ذهنِ از هم و بودم شده عصبی هم. نداشت خوبی

 :گفتم ششده دراز

 !صادقی آقای ممنون بله! آهان -

 جیبش تو رو دستاش کالفه هم بعد. کشید لبش روی رو دستش و کرد دستش به گذرایی نگاه

 کمکم و شد درگیرش ذهنم. دیدم جایی یه رو آدم این هم قبالً کردم احساس لحظه یه. کرد

. شدمی دیرم داشت. اومدم خودم به ساعت به کردن نگاه با که گرفتمی درد داشت سرم

 همه این از بعد. اومدم خونه بیمارستان هایتاکسی همون با چشمش جلوی و شدم خیالشبی

 در پشت رسیدم وقتی! هه. اعتماد غیرقابل چی و اعتماده قابل چی بگه من به خوادمی این سال

 رسوندی منو که تویی بگه نیست یکی. نیست کیفم توی کلیدی شدم متوجه تازه خونه،

 !دیگه آوردیمی کلیدم جورییه خب بیمارستان، آوردی منو وسایل که تویی بیمارستان،
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 هروقت که بردارم کلید ذاشتنمی عمداً آرمان. بوده پاش و دست تو آرمان احتماالً دونستممی

 عمراً. مثالً زرنگه خیلی کرده فکر. اومدم کی بفهمه دقیق اون و بزنم در بشم مجبور خونه میام

 رو من فیلم کمال و تمام داره دوربین االن دونستممی چند هر. کنه باز رو در تا زدممی آیفون

 و کنهمی چک رو فیلما شرکت تو صبح روز هر که دونستممی چون. نبود مهم برام اما گیره؛می

 با دوربینا از اول روز از من بفهمه که روزی بزنم حدس تونستمنمی. امانم در شرش از فردا تا

. شدم آویزون در به و داخل انداختم رو کیفم ناچار. باشه داشته تونهمی واکنشی چه بودم، خبر

 هم تارزان. نگو که هم رو دیوارها. بودم ضعیف خیلی االن من و داشت حفاظ که بود این بدیش

 کنار حفاظا همین با باید! مریض منِ به برسه چه بود، بلند بس از بپره روش از تونستنمی

 جمع رو نیروم تونستمنمی. اینجاست ملی ذخایر انگار بود، زده حفاظ جوری المصب. اومدممی

 وقتی. رفت گیج سرم لحظه یه که موندم در آویزون انقدر. بکشم باال رو خودم دفعه یه و کنم

 رو خودم تونستم و شد زیاد زورم کنه، باز برام درو آرمان باید نتونم، اگه که کردم فکر این به

 زیاد زورم کردممی فکر میاد بدم ازشون که کسایی به وقتی. بود همین همیشه. بکشم باال

 تمام سختش قسمت. کردممی خورد رو گردنشون ذهنم تو داشتم لحظه در چون شاید. شدمی

 و کیفم رو انداختم گرفت،می رو دیدم جلوی که رو شالم. پریدممی داخل باید فقط حاال. شد

. شدم شوکه رگم، پارگی و سوزن جای از کبود و متورم دستای دیدن با. زدم باال رو آستینام

 حسابی درس یه وگرنه بودم، نشده متوجهش اصالً که داشتم عجله فرارم واسه انقدر موقعاون

 ایپارچه کفشم. پریدم پایین و کشیدم حرصی پر نفس. مدادم فضول و ادعا پر پرستارِ اون به

 صدای با در. رفتم داخل و تکوندم رو خاکاش و برداشتم رو وسایلم. نداد صدا همین برای بود،

 مدل یه چیزشهمه که بود خودش طراحی هم خونه این شاید. شد بسته سرم پشت آرومی قیژ

 خونه بیرونی نمای. کردمی حس توش رو بودنلوکس آدم روحی،بی عین در. بود خاصی

 درختای و بزرگ نسبت به باغ یه و ذاشتیمی حیاط توی پا وقتی. بود شیک و شده کاریسنگ

 از پر ایدایره یباغچه یه تکشون،تک مترینیم اعشع به که دیدیمی رو کشیده فلک به سر

 اما «باشه؟ تونهمی چی خونه داخل یعنی. سلیقه با چه! واو»: گفتیمی خودت با مختلفه، گالی

 من که داشت، راه هم به خونه اتاقای یهمه انقدر و بود شده کار تیره انقدر خونه داخل دکور
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. بود باز سالن در چرا اصالً که شد جمع حواسم تازه. شدم وحشت داالن وارد کردممی حس

 به نه و آالسکاست زندان انگار که حیاط در به نه کنه؟ قفل رو در بگیره یاد تا بیاد دزد باز باید

 یه با. کردم پایین طبقه به گذرایی نگاه و کشیدم پوفی! بازه همیشه مسجد مثل که سالن در

 روی! بشکافنش هاشعضله لحظه هر بودم ظرمنت و بود تنش جذب زیادی که پیراهن زیر

 گیج سرم هاپله روی اول قدم با که باال برم خواستم و گرفتم ازش نگاه. بود خوابیده کاناپه

 هم دردم. خندیدم می خودم به هادیوونه مثل! بخند کی نخند، حاال منم. خوردم زمین و رفت

 شک خودم عقل به هم خودم اهیگ. بگیرم رو مخنده جلوی تونستمنمی اما بود؛ گرفته

 جلوم آرمان دفعهیه که کردممی حال و گفتممی جوک خودم با داشتم زیور قول به. کردممی

 و خوردم رو مخنده اختیاربی. شه بیدار مخنده صدای از ممکنه نبود حواسم اصالً. شد سبز

 رو خودش جلوی ونستنت دیگه باراین. خوردم زمین دوباره پام درد از که بایستم خواستم

 :گفت حرص با و بگیره

 ...یدختره -

 آروم باراین! که رفتمنمی رو از. خورد رو حرفش که کردم نگاهش جوری بده، ادامه خواست تا

 و کشیدم عقب رو خودم ارادهبی. بگیره رو بازوم آورد رو دستش سریع که شدممی بلند داشتم

 :گفت عصبی. شد مپریدهرنگ صورت مهمون ریزی اخم

 !که خورمتنمی. نیفتی باز کنم کمکت بزار دِ -

 :گفتم محکم کنم، نگاهش اینکه بدون

 .تونممی خودم -

 باید میگه اون هرچی کردمی فکر. فهمیدنمی چیزیهیچ توی رو نه معنی. بود عادتش آرمان

. شنیدمی «چشم بله» باید فقط. کنهمی ناز داره نه، میگه کی هر گفتمی هم تهش. بشه همون

 این از هنوز. نبود من پیش دیگه که امید جزبه. بود نشنیده من از کسهیچ وقت،هیچ که چیزی

 نگاهش چپچپ. شدنمی عادی برام وقتهیچ چیزا این. اومدمی بدم بزنه دست بهم که

 آدم. بپوشه تا برداشت رو شرتشتی و رفت کاناپه سمت و فهمید رو نگاهم معنی. کردم

 رو پیرهنش زیر حرکت یه با هم االن. پوشیدنمی باهم رو لباس دوتا وقتهیچ و بود ایگرمایی
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 و احساسات از هیچی که افتادم هاییموقعاون یاد هوابی. بپوشه رو شرتشتی فقط تا درآورد

 زندگیم، تو بود نیومده امید اگر. نداشتن مفهومی هیچ واسم هااین. فهمیدمنمی حیا و شرم

 افکار مشت یه فقط نظرم به چیزا این هاموقعاون. فهمیدم نمی اینارو معنی هم وقتهیچ

 گرد پسر این وقاحت از چشمام االن اما کردن؛می محدود رو دخترا باهاش که بودن پوسیده

. سوختمی براش دلم و دیدمشمی خودم پوچ یگذشته شخصیت تکرار جورایی یه. بود شده

 :گفت هوابی که کنم فرار اتاقم به نیست حواسش تا که مخالفش سمت چرخیدم کامل

 داخل؟ اومدی چطوری -

. بندازه راه شب فردا رو دعوا این و ببینه رو فیلما خودش بودم امیدوار. ایستادم سرجام

 نه و رفت طفره دادن جواب از شدمی نه. کنه عصبیش تونهمی حد چه تا جوابم دونستممی

 برگردم، اینکه بدون و بستم رو چشمام. دیدمی رو هافیلم هرحالبه چون گفت؛ دروغ شدمی

 :گفتم

 .در روی از -

 :گفت و کشید پایین رو شرتشتی کالفه

 .دارم آبرو اینجا من. نکن کارو این گفتم صدبار -

 گلوم به که بغضی و شدم عصبی بیشتر حرفش این با! آقا آبروییبی سبب شدم من حاال! هه

 برگشتم حرص با. بیاره در منو اشک واقعاً بتونه تا بود مونده هنوز امشب. زدم پس رو زد چنگ

 .شدم براق صورتش تو و سمتش

 بذاری تونیمی بهتر، حتی یا بدی، بهم خونه این از کلید یه آدمیزاد یبچه مثل تونستیمی -

 .خودم خونه برم

 :گفت همیشه از تراعصاببی و زدننمی بهم خیابون تو پسر صدتا که زد بهم بدی پوزخند

 .نیستم غیرتبی انقدر من خونه؟ یه توی تنها دختر یه -

 مثل احمقی با وگرنه دادم،می کشش داشتم که بود برخورده بهم بیشتر همیشه از انگار منم

 .شدمنمی کالمهم حتی آرمان

 ...تنها تونممی بازم. کردم زندگی تنها سال 12 من -
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 :غرید ششده کلید دندونای بین از حرص با و حرفم بین پرید

 .بودی نکرده پیدا منو موقعاون. کردی بیجا هم رو سال 12 همون -

 ترسنگین شجمله هر با که بغضی. کردممی مقاومت بغض این برابر در باید امشبم انگار

 این خاطربه بود یادم هنوز من اما گشت؛می دنبالم دردربه چطوری بود رفته یادش انگار. شدمی

 نحو بدترین به که جایی. رفیعی ویالی برم شدم راضی حتی. نکردم که کارا چه نکنه پیدام که

 جا این زور به رو من که بود اون. من دنبال بود اومده که بود اون. بودم شده تحقیر توش ممکن

 رو هااین یهمه تونستممی کاش. زدمی سرم تو رو مادرم یگذشته مدام و بود داشته نگه

 :گفتم فقط اما بگم؛ بهش

 شدم؟می خوابکارتن یا همسایه؟ پسر خوابیدم؟می کی یخونه تو گرفتمنمی خونه اگر -

 اما گرفتی؛می خونه نباید نگه هی دیگه تا کنم عصبانیش خواستممی. گذاشتم غیرتش رو دست

 .شد براق صورتم تو و موهاش تو کشید دست همیشه از ترکالفه. داد عکس ینتیجه

 من اینکه از هم اگه. تورو هم کشتممی رو همسایه پسره هم که بودی کرده کارو این اگه دِ -

 خانوم؟ رها میشه چی کنیمی فکر وقت اون. دادگاه بریم فردا همین بیا پشیمونی، کردم پیدات

. دونیمی که معلومه! گاد مای اوه فرسته؟می کجا راست یه اونجا از رو تو قاضی که دونیمی

 هوم؟ وکیلم؟ بزنم زنگ بریم؟ خوایمی حاال. رو چیزا این کردی تجربه تو که نبود یادم

 که لعنتی بغض. بکوبه سرم تو رو تنهاییم خواست می. بیاره یادم رو کسیمبی خواستمی

 هاشبنده و خدا از چقدر اینکه به کردم سعی و دادم قورت کرد،می پاره رو گلوم داشت

 :گفتم نفرتم تموم با و لنگشه کارم رفت یادم لحظهیه تو. نکنم فکر گیرم،دل

 خونه این از جوری باشه مونده زندگیم از روز یه حتی اگه. متنفرم ازت. آرمان میاد بدم ازت -

 .شبات کابوس بشم من داری عمر تا که میرم

 رو صدام نامحسوس لرزش نتونستم حتی. دادم دست از رو کنترلم که بود کرده عصبیم واقعاً

 دیدن منتظر. بود شده پر چشمام و زدم می نفسنفس نفرت، و حرص شدت از. کنم مخفی

 و پوزخند با و چشمام تو زد زل. نبود نجیبی آدم معموالً آرمان چون موندم؛ تندم حرفای عواقب

 :گفت تمسخر
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 حیف فقط رویایی؟ شبیه چقدر دونیمی خودت. رها میاد خوشم تو از خیلی من برعکس -

 .آبیه تو چشمای

 امشب دونستممی دیگه. کردمی سوءاستفاده داشت که حساسم نهایتبی رویا روی دونستمی

 برای. نیست مهم برام اصالً انگار که کنم وانمود جوری کردم سعی اما خوابم؛نمی گریهبی هم

 :گفتم و خاکی جاده زدم همین

 .ستیره فیروزایه. نیست آبی من چشمای -

 ـت*مسـ بازم شاید. دادنمی جواب روش همیشگی هایحلراه از کدومهیچ امشب انگار اما

 :گفت حرص پر و کالفه. بود خوابیده

 .بود زیباتر خیلی رویا مال. باشه باشه، خوادمی هرچی چشمات -

 رو خودم هم خودم وقتی داشتم انتظاری چه. دونهمی رویا مرگ مسئول رو من دونستممی

 اصالً کاش. فرستادم مرگ دست به رو رویام خودم من دونستم؟می رویا شدن کشته مسئول

 بدون هرچند. کشیدمی نفس داشت و بود زنده منم رویای االن وقت اون. بودم نکرده پیداش

 .عشقش

 عادتش طبق که باال برم خواستم. کنم تحمل رو زبوناشزخم و بمونم پایین تونستمنمی دیگه

 :گفت و جیبش تو کرد رو دستش

 داشت؟ خنده انقدر هم افتادن -

 بحث سریع کنم، تحمل تونمنمی دیگه که دیدمی موقع هر و کردمی اذیتم. بود همین همیشه

 منم که بود این بدش قسمت و بردمی ـذت*لـ آزارم از گرشکنجه یه مثل. کردمی عوض رو

 :گفتم لجباز و لوس دختربچه یه مثل. حقمه آزارا این کردممی حس

 .داشتم دوست -

 کمیه یا کنم کم لجبازیم از تونستمنمی بازم اما فهمیدم؛می حرکاتش تکتک از رو کالفگی

 چی؟ اما کنه؛می خالی من سر داره و عصبیه چیزی از امشب دونستممی. بیام کوتاه جلوش

 :گفت حوصلهبی شه، عصبی جوابم از اینکه بدون. دونمنمی

 .باهات دارم حرف بشین -
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 و خواستممی اسپری خب اما بزنم؛ حرفم باهاش برسه چه ببینم، رو ریختش نداشتم دوست

. نشستم مبل اولین روی و پایین برگشتم پس. برم بیرون خودم ذارهنمی حاالحاالها دونستممی

. داد سُر سمتم میز روی رو لیوانا از یکی کامل ادبیبی با و برداشت یخچال از آبمیوه لیوان دو

 صورتم روی حرکتش این از ایناخواسته اخم. بود ریخته روم همش االن بودمش نگرفته اگر

 :گفت نیشخند با. نشست

 مدت؟ این بودی کجا -

 : گفتم قیدبی و خیالیبی با حرصم از. شد شروع بیمارستان از فرار از بعد بازجویی بازم

 .پسرمدوست یخونه -

 منم تا نپرسه رو مزخرفش سواالت دیگه و بره غرهچشم همیشه مثل تا گفتم رو این من

 اما شد؛می بیخیال و بودم بیمارستان فهمیدمی گفتم،می رو این بار هر. ندم جواب جوریاین

 :داد جواب من از ترخیالبی باراین

 جوریه؟این چرا دستت بعد بابا؟ نه -

 جلوی اما بودم؛ راحتی آدم اصوالً. کشیدم پایین رو اونا سریع و افتاد آستینام به یادم تازه

 کمی حرف. بشه معذب من جلوی ادعاش یهمه با اونم شدمی باعث این و بودم معذب آرمان

 ...که دختری یه نیست

 زنه؟می کتکت جانت پسردوست نکنه -

 .بگم رو راستش بلجبازی شد باعث همین و افکارم وسط بود پریده پا جفت

 ...کرد شوخی نه -

 .سرمه سوزن جای اینا سرم؟ با شوخی -

 باهام پسرمدوست میگم کرد فکر حاال. حرفم وسط پرید اما کردم؛ شوخی بگم خواستممی

 آرمان. افتاد کار به مغزم لحظهیه. پرید حرفم وسط که بود خودش تقصیر. کرد شوخی

 رو سرم سوزن جای نگاه یه با بتونه که بود نکشیده سرم و سوزن به کارش قدریاون

 :گفتم حرص با و شدم عصبی. بده تشخیص
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 برو البته. پیشش برو مریضی اگه پرسی؟می چرا دیگه زدی، حرف رفیعی با خودت که تو -

 .باشه هم دکتر خبرچین، جز کنم فکر. مطبش

 شاید یا بفهمه که نبود قوی قدراون هنوز فارسیش اما روانی؛ بودم گفته بهش لفافه تو واقع در

 :گفت تمسخر با که زد نفهمی به رو خودش هم

 .کردیمی ناامیدم داشتی دیگه فهمیدی؟ باالخره -

 بدم رو جوابش خواستم. زدندمی حرف ازش طایفه کل که بود هوشی به غیرمستقیمش یاشاره

 کرد؛می مزه رو شآبمیوه فقط تفاوتبی اولش. بیاد بند نفسم شد باعث موقعمبی هایسرفه که

. ایستاد سرم پشت اومد و شد بلند جاش از نیومد، بند هامسرفه ثانیهسی از بعد وقتی اما

 بدجوری. زدم دستش زیر گرفت، رو هامشونه که همین اما کنه؛ کارچی خوادمی دونستمنمی

 اون و پدریم یه از دو هر ما دونستممی. نبود معلوم باهاش تکلیفم چون شد؛می چندشم ازش

 منظوربی و برادرانه بهم هاشنگاه گاهی که بشم این منکر تونستمنمی اما منه؛ خونی برادر

 نگرانم اما بود؛ ایستاده سرم پشت هنوز. نشد هم خیالمبی اما کشید؛ عقب رو دستش. نیست

 لب زیر شک کمی با. کنهمی رو کار این وظیفه برحسب فقط که کردممی حس کامالً. نبود هم

 :کرد زمزمه

 کردی؟ فرار بیمارستان از بازم -

 :گفتم کنم، عوض رو بحث که این برای ناشیانه

 بودی؟ خوابیده کاناپه رو چرا -

 رو کرد پرت رو خودش حرص با و رفت کنار سرم پشت از. شدمی ترعصبی لحظه هر اون اما

 :غرید لب زیر و رومروبه یکاناپه

 کردی؟ فرار چرا -

 :گفتم خیالیبی با

 داره؟ مشکلی تختت -

 :گفت و اومد در کفرش باألخره

 بپرسیم؟ سوال هم از فقط صبح صالته تا قراره -
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 .متقابله روابط. ندادم رو تو جواب منم که ندادی منو جواب تو اول -

 :درآورد رو ادام خودم، لوس لحن همون با

 !داشتم دوست -

 :گفتم صادقانه سرباال، هرچند بود، داده رو جوابم چون. بود برگردونده خودم به رو خودم حرف

 .بیرون زدم و کرده مرخصم رفیعی گفتم پرستارا به. نکردم فرار -

 :گفت پوزخند با و نکرد باور رو حرفم همیشه مثل اما

 هم سیمات جدیداً داره؟ تو به ربطی چه اعصاب و مغز جراح ترخیص کردی؟ فرض چی منو -

 هزار اینجا یکی نمیگی نگفت؟ بهم چرا زیور بیمارستانی؟ ندادی خبر چرا اصالً مگه؟ کرده قاتی

 کنه؟می خیال و فکر تا

 اما کنی؛می فکر هم ایدیگه چیز به تممنوعه عشق جز به تو مگه بگم خواستم لحظهیه

 اگه نبود قرار. بود عاشقش واقعا چون بود؛ حساس نهایتبی شبنم رو. کنهمی داغ دونستممی

 فرقی چه دیگه وگرنه بذارم، پا اون قرمز خط رو منم ذاره،می پا زیر رو من قرمز خط مدام اون

 :گفتم تمسخر با خودش مثل داشتم؟ اون با

 !کنهمی خیال و فکر یکی نمیگم. نه -

 :گفتم ترمسخره بعدشم

 !مسخره. بیهوشم من بگم نزدم زنگ بهتون بودم، بیهوش وقتی ببخشید -

 .بگیره حرصم بیشتر شد باعث این و چشمام تو زد زل فقط. نگفت هیچی

  بخواد؟ خدا بودی مرده نیومدی؟ زدم صدات هرچی چرا هان؟ بودی؟ کجا تو اصالً -

 :گفت حرص با آخرم یجمله از عصبی

 .بود شده تموم. بگیرم رو این بودم رفته -

 :گفت دستوری همیشه مثل و میز رو داد سر رو اسپریم ادبیبی با بازم و

 .میگی بهم بشه، تموم اینکه از قبل بعد به این از -

 .گرفتم جبهه سریع لحنش خاطر به

 .گیرممی خودم -
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 !تنبل شدنمی کشیده اینجا به کار بگیری خواستیمی اگه -

 :گفتم و کردم عوض رو بحث بازم. میگه چی نبود مهم برام چون ندادم؛ رو جوابش

 بگی؟ خواستیمی چیزی -

 به اعصابم و بزنه زل بهم یکی اومدمی بدم منم. کردمی نگاهم بِر بِرو داشت فقط جواب جای

 :گفتم شده کفری. ریخت هم

 !دیگه بگو چیه؟ آرمان -

 گیجش جوریاین بتونه که چیزی بنابراین بود؛ ریلکس و مستبد خودخواه، دنده،یه غد، آرمان

 :گفت اخم با همیشه از ترتخس. باشه مهمی چیز باید کنه

 .هیچی -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 میشه؟! لطفاً باش آدم رو امشب یه. ندارم اعصابم. نیست خوب حالم آرمان -

 سوراخ قلب یه با خواهرش انگار نه انگار. شد کشیدن سیگار مشغول بده، رو جوابم اینکه بدون

 :گفت بااکراه داد، طولش کلی اینکه از بعد. نشسته متریش چند یفاصله به

 .مهمونی کردن دعوت شب جمعه برای خانواده با همراه رو من نامزدم یخانواده -

 که خاندان اون خانواده؟ کدوم خانواده؟. برد ماتم لحظه چند که بود سنگین انقدر حرفش

 :گفتم آروم. شناسندمی رو ما یطایفه

 ندادی؟ توضیح براشون رو شرایطت تو مگه -

 :گفت آروم خودم مثل و داد بیرون رو سیگارش دود. شد خیره چشمام به و آورد باال رو سرش

 .تویی منظورشون -

 :گفتم بلند صدای با ارادهبی

 من؟ -

 بهش تعجبم این که بود مغرور قدراون اون اما بودم؛ کرده تعجب فقط. نداشتم قصدی من

 :گفت اخم با و سریع و برخورد

 .هیچی که گفتم -
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 معنی یه فقط کارش این. بگه چیزی بهم نبود نیازی ببره خودش با رو من خواستنمی اگه

 سریع که بره شدمی بلند داشت. کنه معرفی نامزدش خاندان به رو من رسماً خوادمی. داشت

 :گفتم

 .کن صبر -

 غیرقابل برام قدراون مسئله این. سرجاش خورد سُر دوباره حرفم این با اما بود؛ شده خیزنیم

 .شدمنمی قانع شنیدمنمی خودش زبون از تا که بود باور

 .نه یا آره یا سکلمه یه جوابش. نداریم پیچوندن. پرسممی ازت سوال یه -

 ناباوری با. کرد نگاهم منتظر عمیق پُک یه گرفتن از بعد و کرد روشن ایدیگه سیگار حرفبی

 :گفتم

 ببری؟ منو خوایمی ایمنگنه تو چون فقط -

 دیگه که وقتی. کردممی مرور رو کتاب یه من بده، جواب تا بود ساکت این که مدتی این تو

 :گفت جدی و محکم بودم، شده ناامید دادنش جواب از کامالً

 .آره -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ترشته تو مثالً. دونمنمی ازت هیچی که ضایعس خیلی. بده بهم خودت از اطالعات سری یه -

 خوندی؟ درس اصالً! ببینم. خوندی درس دانشگاه کدوم. کنیمی کار کجا. چیه

 با. خونهمی هم درس زمانهم و عمرانه مهندس دونستممی وگرنه گفتم، عمداً رو آخرم یجمله

 :گفتم و کردم جمع رو پام و دست کرد، بهم که چپی نگاه

 .اصالً چه من به وگرنه میگم خودت واسه -

 :گفت حرص با که برم خواستم و شدم بلند جام از

 نفهمیدی؟ رو اینا کردی، زندگی اینجا که مدتی این تو یعنی سوادم؟بی کردی فکر -

 :گفتم خودم با لب زیر

 آخه؟ شم متوجه جوریچه -

 :گفت کنایه با و شنید اما
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 پرسی؟می من از ای،نابغه تو -

 :گفتم حرص با و برخورد بهم

 شد؟ خوب. شدیم آشنا باهم تازه ما میگم پرسید، هرکی. نخواستم اصالً -

 :گفتم بشنوه، که طوری آروم هم بعدش

 !قورباغه. مردمن فضول خودش مثل همه کرده فکر -

 :گفت و جاسیگاری تو کرد پرت رو سیگارش که برخورد اونم به انگار

 من که کسی بدم اجازه تونمنمی من و منه با االن تو مسئولیت. رها نیستم تو فضول من -

 .بده انجام من با هماهنگی بدون رو کاری مسئولشم،

 خودش قول به که کسی فهمیدمی اگه! هه. کردمی منممنم فقط. گفت من بار5 دقیقاً. شماردم

 .کردنمی منممنم انقدر وقتاون کرده، ازدواج قبالً اونه، با مسئولیتش

 :گفتم هاشمنممنم به توجهبی

. شدیم آشنا باهم تازه میگم جونت نامزد یخانواده به نداری، معرفی قصد که حاال خب -

 چطوره؟

 ظاهر حفظ چقدر و کرده نامزد باهاش که سهیالست پدر موقعیت خاطربه فقط دونستممی

 و کشید هم توی رو اخماش که کنممی اذیتش دارم فهمید. مهمه براش خاندان اون جلوی

 :گفت تلگرافی

 تو کار سابقه دوسال با عمران، لیسانس فوق ریاض، متولد ساله، 23 رضایی، آرمان -

 از. هست کارتم تو بخوای که کوفتی هر و جیمیل و ایمیل و تلفن شماره و آدرس. آنجلسلس

 .ندی سوتی بردار کارت یه کارم اتاق توی

 عصبانیش امشب بودم تونسته منم حداقل شد خوب. بود پیدا حرکاتش یهمه از بودنعصبی

 .بود کنجکاو موردش در ذهنم بازم ولی اومد؛می بدم ازش. کنم

 کار؟ سابقه سال دو با داری فوق وقتاون و سالته 23 چطور -

 :گفت کنایه با و کرد بهم بدی نگاه

 .خوندم جهشی رو سال چند نیستم، نابغه اینکه با -
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 :پرسیدم سریع منم داد،می رو جوابم داشت که حاال

 .رضایی تو ریاحیم، من کنی؟می کارچی رو این. نیست یکی که فامیالمون -

 :گفت خودپسندی با باز و کرد پرت کاناپه روی رو خودش بده، اهمیت من حضور به اینکه بدون

 .کنممی حلش من، با اون -

 دارخنده خیلی ادعاش پر لحن این کنارِ داغونش، یلهجه. نزنم خنده زیر کردممی سعی خیلی

 با میگه وقتی اما نبود؛ کوچیکی چیز اصالً این کنه؟ حلش خواستمی چطور مثال ولی بود؛

 :گفت کتابی و چکشی لحن همون با و افکارم تو پرید هوابی. دیگه خودشه با خودش،

 .کن استراحت برو -

 :گفتم پوکر صورت با همیشه مثل و کردم خفه رو افتضاحش یلهجه به ذهنم یخنده صدای

 !قورباغه. بودم عالیجناب دستور منتظر فقط -

 به اینکه بدون عادت، طبق. رفتم باال و برداشتم رو اسپریم خیالبی منم. کرد نگاهم چپچپ

. کردم پرت تخت روی هابوتنیم همون با رو خودم ای،اضافه حرکت هیچ بدون کنم، نگاه اتاق

 رو دستش خیالم توی مبادا. کنم خیال و فکر مبادا تا بخوابم فقط که شه صبح بودم منتظر

 از رو خودم حواس خودم کردم سعی و زدم غلتی. بپرستم رو اون رویاهام توی مبادا. بگیرم

 شرایط از هیچی که جدیدی مدیر به. کردم فکر بدش جو و مدرسه و فردا به. کنم پرت عشقش

. بده راهم مدرسه توی اولیام بدون غیبت، روز سه از بعد نداشت امکان و دونستنمی من بد

 چطور! پیشکشش برادری. بیاد سرپرست عنوانبه حتی شدنمی راضی سیاه صدسال هم آرمان

. بودم مریض گفتممی اگه عمراً کردم؟می موجه مدرسه برای رو غیبت روز سه این باید

 پزشک از گواهی ازم قطعاً. مدرسه هم رفت،می آبروم بیمارستان توی هم جوریاین

 خودم سابق یمدرسه اگه. بیمارستان برگردم شدنمی بودم، کرده فرار چون و خواستنمی

 دقیقاً. بود روابط پیرو زیادی چیزهمه اینجا اما خرید؛ حتی یا زد دور رو دفتر کادر شدمی بودم،

 وقتاون مدرسه؟ ببرم خودم با رو آرمان باید یعنی. نداشتم اصالً اصفهان تو من که چیزی

. نبوده سال 12 برادر این دونننمی که اونا. داری برادر دیدی که گیرنمی دست برام همه دیگه

. کردم کارچی بودم، فهمیده تازه انگار! مهمونی وای. ظاهربینن یدختربچه مشت یه همشون
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 یه به رو من خواستمی چطور کنه، معرفی خواهرش عنوان به رو من نبود حاضر حتی که کسی

 بیشوکم که اون داشت؟ ارزش براش انقدر سهام اون حفظ یعنی ببره؟ خوانوادگی مهمونی

 خودش قول به یا و رفتارم با رو آبروش آدما اون بین برم دونهمی و اومده دستش من اخالق

 که فرض به اصالً نیاورده؟ بهانه یه همیشه مثل چرا کرده؟ قبول چرا پس. برممی بدم تربیت

 اثبات غریبه خاندان اون به رو این خوادمی چطور کرد، معرفی و قبول خواهرش عنوانبه رو من

 نشدم؟ پذیرفته خودم یطایفه توی حتی من وقتی کنه،

 بهم هم شباهت یه ظاهرمون حتی. دارم فرق آرمان با آسمون تا زمین از من. نشدنیه اصالً

. نیست کوچیکی چیز اصالً این کنه؟ توجیه رو مسئله این خوادمی چطور کنه؟می باور کی. نداره

 نکنه داره؟ فرق هم فامیلمون حتی که وقتی برادریم، خواهر ما بده توضیح خوادمی چطور

 کنن؛ می ثابت رو نسبت این که چیزین تنها اونا بیاره؟ خودش با رو دادگاه آزمایشای خوادمی

 بره، خانوادگی مهمونی یه به کرد قبول چرا اصالً. میره همه پیش آبروش بدتر که جوریاین اما

 بهش قدراین نداشتن خانواده یعنی نیاره؟ کم نامزدش جلوی خواسته نداره؟ ایخانوده وقتی

 رو؟ شده طرد من کنه؟ معرفی بقیه به خواهرش عنوان به رو من باالخره که بود آورده فشار

 قدم یه باهام نمیده اجازه غرورش حتی که منی دخترم؟ ترینبدنام خودم یطایفه توی که منی

 کلی نامزدیم کردنمی فکر همه اینکه از شدیم،می دیده باهم بیرون وقتی یادمه هنوز بیاد؟ راه

 نبود حاضر اما خورد؛می کتک. زدمی کتک. کردمی دعوا. شدمی دعوا هم اکثراً و خوردمی حرص

 رو من نامزدش یخانواده جلوی خوادمی که شده چی حاال! خواهرمه این بابا، بگه جمله یه

 یخانواده جلوی آرمان آبروی باید چرا کنم؟می فکر چیزا این به دارم چرا من اصالً کنه؟ معرفی

 کنارش از ساده میده، جون جلوم نفر یه وقتی که منی برای باشه؟ مهم من برای نامزدش

 خودم با باید باشه؟ مهم ایمسخره چیز همچین باید چرا نیست، مهم برام هیچی و گذرممی

 هرچیزی و آرمان. مهمه من برای آرمان اینکه جز ندارن معنایی هیچ اینا یهمه. باشم روراست

 زندگی من، زندگی وگرنه داره، اهمیت برام و کنهمی کنجکاو رو من میشه، مربوط اون به که

 هم خودم برای حتی اعتراف این. مهمه برام اون آرمان؟ فقط چرا پس. نبوده پاکی و خلوت

. باباست شبیه خیلی چون شاید. کنه باورم حتی دارم شک. آرمان به برسه چه سنگینه، خیلی
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 که تفاوت این با. خوردنش غذا حتی. ژستاش کشیدنش، سیگار کشیدنش، دراز رفنتش، راه

 هم خودم چون شاید بگم؛ شیطان بهش تونمنمی هم ذهنم توی حتی... این و بود فرشته بابا

 واقعاً نه و دارم دوستش واقعاً نه اینا تمام با. مقصرم دونممی هم خودم. اونه با حق دونممی

 من برای اما بده؛ باهام رفتارش که اون برعکس! همین. مهمه برام فقط میاد، بدم ازش

 .بکنم کاریهیچ براش نیستم حاضر اما معمولیه؛ رفتارم من. کنهمی هرکاری

 بودن بیدار آخه. نه یا بدم جواب بودم مردد. زد زنگ زیور که کردممی فکر چیزا همین به داشتم

 رو همه. نداشت بست و چفت دهنش جدیداً انگار هم رفیعی. بود عجیب شب وقت این زیور

 یا داره خبر اومدنم خونه از زیور بشم مطمئن اینکه برای. رفته بیمارستان از رها که کرده خبر

 .دادم جواب نه،

 بهترید؟. جانخانم سالم -

 بد من میشه مگه اصالً. عالیم بله کنی؟می سالم چرا کنم،نمی سالم من دونیمی که تو! زیور -

 باشم؟

 :گرفت جبهه مکث بدون

 مومن دین؟می گیر من کردن سالم به شما که میدم گیر شما نکردنسالم به من مگه خانم -

 !خود کیش به کافر خود، کیش به

 :گفتم حرص با. گفت اینم که بود نگفته کافر بهم زیور فقط

 بودنتمؤمن کافر، یه به کردن تلفن نکنه! ببینم بزنی؟ زبون زخم یا بپرسی رو حالم زدی زنگ -

 واگیر بودنم کافر اما بگیره؛ رو همه شاید نحسیم من! نترس نکرده؟ خدای کنهمی دارخدشه رو

 !هی. خامی خیال چه. شده نگرانم واقعاً یکی کردم فکر لحظه یه! هه. نداره

 ...اما کنه؛ جوییدل کرد سعی. شکستمی دلم بازم چرا دونمنمی اما نداره؛ منظوری دونستممی

 منظوری خدا به. میشه کباب آدم دل. نکشین آه طوراین هاتون،مرده خاک ارواح! خانم -

 خونه اومدم وقتی دونینمی بگی؟ رو این میاد دلت! خانم نشدم؟ نگران من گفته کی. نداشتم

 کارچی باید دونستمنمی اصالً. شدم ناراحت چقدر دیدم، حال اون تو رو شما و کنم تمیز رو

 ...و هستن خودشون گفتن تونخونده پدر اما بمونم؛ خواستم بیمارستانم تو. کنم
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 :گفتم حوصلهبی و حرفش وسط زدم

 کی. نده قسم گفتم بهت صدبار. بود ترآروم اعصابم بزنی، زنگ تو اینکه از قبل کن باور -

 که بود سرپرستم و بابام دوست فقط اون. نیست من یپدرخونده دیگه رفیعی بفهمی خوایمی

 رو رفیعی قدراین چرا. نیست سرپرستمم حتی دیگه شده، سرپرستم آرمان این هم وقتی از

 زیور؟ من به چسبونیمی

 :گفت رنجیده باراین

 .خدا به انصافینبی خیلی. بوده شما سرپرست سال همهاین! خانم -

 بذار بردار، دست فقط. هستم میگی تو که هرچی اصالً. احساسبی دل،سنگ انصاف،بی من -

 به نمک خواستی رفیعی؟ بیمارستان بردی رو من چرا. بیمارستان همه این. بمیرم خودم درد به

 ...که بیمارستانی اون به بردی منو زیور بپاشی؟ زخمم

 نفسم کشید،می زجر تخت اون روی و بیمارستان اون توی امید که هاییلحظه یادآوری با

 .نیست اتاق توی هوایی اصالً انگار که افتادم نفسنفس به جوری و گرفت

 خواستم. نداشتم قصدی من موال به خانم. بگین چیزی یه خدا رو تو شده؟ چی خانم خانم؟ -

 جان خانم خوبه؟ حالتون خانم. نباشم تنها دست. باشه اونجا آشنا که بیمارستانی یه ببرمتون

 ...من

 و کردم پرت تخت روی رو گوشی. کردمی بدتر رو حالم فقط و بود مخم روی مته مثله صداش

 تا اما شدم؛می میزون زدم،می که دوبار خفیف یحمله موقع! نفس! هوف. رفتم اسپری سراغ

 به امید یادآوری با. شدم جوریاین که بود کرده عصبیم واقعاً. گرفتمی صدام بعدش ربعیه

 اما نیاد؛ سمتم دیگه داره عمر تا که بدم رو جوابش جوری برداشتم رو گوشی. بودم رسیده اوج

 با و گرفتم نفسی. نتونستم کرد، می گریه من مثل لیاقتیبی یه برای تلفن پشت طوراون وقتی

 :گفتم بود، صدام توی که بغضی

 و بود کرده نظر بهم خدا اگه خوامنمی. من اتاق نیا اینجا، اومدی وقتی دیگه اصالً! زیور -

 باشه؟ ببره، منو بذار. زیور نکن دخالت خدا کار تو. بدی نجاتم بیای تو دادم،می جون داشتم
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 سرمم از دیگه. ندارم گنجایش. ندارم ظرفیت. داغونم من کن باور. نکن تازه زخممو قدرماین

 .زیور نده زجرم دیگه تو. گذشته

 اگه که دونستممی اینم اما داغونه؛ صدام االن ونستم می. زدمی ضجه تلفن پشت داشت دیگه

 .بزنه زنگ آرمان به ممکنه و میشه نگران ندم، رو جوابش

 برمتنمی دیگه. چشمام جفت رو! چشم. نبود عمدی خدا به! بگردم دورت خانم خوبی؟ خانم -

 عمل یه با بزنی؟ حرف مرگ از تونیمی چطور منی، ینوه سنهم شما خانم. بیمارستان اون

 ...عمل چرا شما. میشه درست چیهمه پیوند

 .پریدم حرفش تو. کردمی بازی بسکتبال اعصابم رو داشت قشنگ

 !بعد تا. ندارم اعصاب! کن بس! زیور -

 درست عمل با بود قرار اگه. کردم قطع رو گوشی و گرفتم ازش رو العملیعکس هر فرصت

 کنم، قبول رو دوباره عمل ریسک منم که فرض به حاال اصالً. شدمی درست اول بار همون بشه،

 زیور نصف مادرم شدمی چی. بود نگرانم واقعاً اما خوشه؛ خیلی دلش بیارم؟ کجا از قلب دوباره

 پسش ذهنم از بدم، پروبال سروتهمبی احساسات به بخوام اینکه از قبل داشت؟ دوست رو من

 به یکی نداشتم دوست بچگیم، تمام با. اومدنمی خوشم زیور از هیچ بودم، که بچه یادمه. زدم

 تمیز رو خونه زیور گرفتم، خونه که سالگیم6 از درست. بپلکه وپامدست تو هی تمیزکردن اسم

. ببینه رو من بتونه حداقل تا کنهمی تمیز رو آرمان یخونه آرمانم، یخونه که هم حاال و کردهمی

 تحملش داره من خاطربه فقط میگه آرمان اخم هر با تقریباً و نیومده کنار که آرمان رفتار با البته

 من داشتن خانواده از زیور که ستمسخره چه. دارم خانواده باالخره من که حالهخوش و کنهمی

 اِسماً که دارم برادر یه االن که این از دارم؟ حسی چه خودم واقعاً... خودم... خودم و حالهخوش

 به وقتهخیلی من. ندارم خوبی احساس اصالً که اینه واقعیت دارم؟ احساسی چه کنارمه،

 من. کردم عادت کردن زندگی تنها به. باشم خودم مرد خودم اینکه به. کردم عادت کسیبی

 من. کنم تحمل کنارم رو ایدیگه هرچیز یا خانواده عنوانبه رو کسیهیچ وجود ندارم عادت

 برم خونه از خواممی وقتی نیست عادتم. بدم پس جواب کسی به چیزیهیچ بابت ندارم عادت

. باشه خونه توی کسی خودم از غیر ندارم عادت من. بگیرم اجازه بدتر، حتی یا بدم خبر بیرون،
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 رو سکوت این که باشه خودم نفسای صدای فقط و بره فرو مطلق سکوت توی خونه دارم عادت

 اون به و کنم ترک چندماهه رو مساله 12 عادتای این یهمه من که خوادمی آرمان. شکنهمی

 دخترا، برای کردن زندگی تنها و ایرانه اینجا دارم قبول. کنم عادت ندارم، عادت که چیزایی

 نگاه بدی دید به من مثل دخترایی به جامعه مردم دونممی. نیست عادی اصالً هرسنی، توی

 فهمیدنمی کاش. چی یعنی بودنخانوادهبی که فهمیدنمی آدما اون از یکی کاش اما کنند؛می

 کاش. چی یعنی ساله 6 یدختربچه یه برای کردن، زندگی متری300 خونه یه توی تنهایی

 وهم و وحشت ترس، بوی تنها، یدختربچه یه برای نعمته، اونا برای که بارونی اون فهمیدنمی

 بلندبلند و صورتت رو داغ اشکای میشه دنیات وقتاون. برن هم برقا که وقتی حال به وای. میده

 االن من بود اگه که پدری. پدر تشویق صدای امید به خوندن رو بچگی شعرای

 دیگه نمیشم؟ عوض دیگه من کنم متوجه رو آرمان باید چطور. بودم دختر ترینبختخوش

 یه من بزنم؛ جیغ و کنم گریه دخترا مثل حتی یا کنم فرار میشه، مزاحمم کسی وقتی تونمنمی

 من. گفتمی راست زیور. لرزهنمی دستم زدن موقع حتی و چاقوم سراغ میرم راست

 متوجه آرمان. ناراحت کسی، غم از نه و میشم شاد کسی شادی با نه دیگه من. احساسمبی

 برم. کنم آرایش و بخونم آواز خوش دلِ یه با راست و چپ که نیستم نامزدش من نیست

 با تونمنمی وقتهیچ من. بفرستم ـوس*بـ خودم برای و بزنم سوت هنریم اثر برای آینه جلوی

 اون من. ندارم ایدخترونه ویژگی هیچ من فهمیدمی کاش ای. ببرم رو کسی دل هامخنده

. ندارم هم رو دخترونه بازیایلوس حتی. ندارم رو دخترونه شادیای. ندارم رو دخترونه ترسای

 من گفتمی همیشه بابا اصالً. بودم خودم مرد همیشه چون دونم؛نمی بودن دختر از هیچی من

. بزنم فقط کردم، خطر احساس هروقت گفت و گذاشت من دست تو رو چاقو خودش بابا. مَردم

 خودم از دفاع برای بودم مجبور همیشه. دونمنمی احساس از هیچی من که همینه برای شاید

 اول از خواممی... من اما کشیده؛ پدریبی فقط اون. فهمهنمی اون اما باشم؛ احساسبی

 .کنم مرور رو مگذشته

*** 
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 یادم باید که رو اونی اما گنگ؛ و نامفهوم هرچند. یادمه رو سالگیم2/5 از آدما بقیه برخالف من

 برام دیروز همین انگار که دارم خاطر به رو چیزهمه طوری دیگه سالگی 4 از. یادمه رو باشه

 پدرم. ناخواسته ینتیجه یه. عجیب ازدواج یه ینتیجه و ریاحی رها. رهام من. افتادند اتفاق

 خواهر دوتا و برادر یه. بود خاندانش بزرگای سرسبد گل و طایفه کل و خانواده بزرگ پسر

 چشم به اونا داشت، خاطرخواه طایفه تو خودش بس از که داشت خودشم از ترکوچیک

 ازدواج زهره دخترعموش، با پدرم که بود گرفته تصمیم مونطایفه بزرگ زمانا اون. اومدننمی

 خدا از و بود بابام عاشق زهره. بستن آسمونا تو رو پسرعمو دخترعمو، عقد گفتنمی. کنه

 بزرگ وقتی فایده؟ چه اما بود؛ متنفر زهره از هم و نداشت ازدواج قصد هم بابام اما خواسته؛

 خان حرف رو که کسی که دونستنمی همه. شدمی اجرا برگشت بروبی باید زد،می حرفی طایفه

 پدرم اما خوره؛می خط نامهشجره از اسمش و میشه طرد خاندان از بزنه، حرف شطایفه بزرگ

 طایفه بزرگ حرف روی خاندان بزرگای یهمه جلوی وقتی از. نبود مهم براش اصالً چیزا این

 رو اسمش دیگه و بود شده سرسنگین باهاش باباش. بود شده عوض چیهمه بود، زده حرف

 امید دلش ته هنوز اما طایفه؛ پیر. بود رفته بین از کل به طایفه توی محبوبیتش و آوردنمی هم

 خوزستان فرستادش تنبیه عنوانبه اما نکرد؛ طردش همین برای. بیاد عقل سر بابام که داشت

 بازم بابام اما کنه؛ زندگی خانواده، طرف از ایـطه*رابـ و حمایت و پول هیچ بدون سال1 تا

 محل یه توی. رفت خوزستان به خبربی خدافظی، بدون حتی و خواهیمعذرت بدون. نیومد کوتاه

 رو خرجش بتونه تا کنه کار شبا و بخونه درس روزا شد مجبور. کرد کرایه اتاق یه داغون

 بینهمی بوده، سالش 5 شهمه که رو مغازه صاحب دختر و رفت مغازه به اتفاقی روز یه. دربیاره

 :میگه بهش شوخی به و

 چیه؟ اسمت کنی؟می ازدواج من با! خوشگلی چقدر تو! دختر -

 :میگه بچگیش روی از دخترم اون

 .مریمه اسمم. کنممی ازدواج باهات. آره پسر، اونم بخوای، ازم بچه یه فقط اگه -
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 بود، اومده خوشش واقعاً جوابش از و نداشت دختربچه یه از رو جوابی همچین انتظار که بابام

 و کنهمی سرش و درمیاره جیبش از رو قرمز کوچیک روسری یه بعدم و کنهمی قبول شوخی به

 :میگه نشکنه، رو بچه دل اینکه برای

 .خانممریم مخونه برممی رو تو و میام روز یه من -

 سیکل مدرک با و شد تمام بابام تنبیه. پدرم با مریم آشنایی شروع ینقطه میشه این و

. بوده پدرش هفتم رسه،می وقتی اما بگیره؛ جدید تصمیم براش طایفه پیر تا طایفه به برگشت

 از بعد رضا،،علی ترشکوچک برادر تنها و پدرم. بود مرده مشکوکی خیلی طوربه پدربزرگم

 پدر. شد تباه پدرم زندگی. کننمی باز خاندان بزرگای حضور در رو پدربزرگم نامهوصیت چهلم،

 به پدربزرگم چون کنه؛ ازدواج زهره دخترعموش با حتماً باید بابام بود کرده وصیت بزرگم

 حاللش نکنه، ازدواج دخترعموش با اگه و کنهمی خودش عروس رو دخترش داده قول برادرش

 پسر به رو اموالش یهمه و کرد محروم ارث از کل به رو پدرم. گذرهنمی ازش و کنهنمی

 ارث تونستمی کرد،می ازدواج شدخترخاله با که شرطی به عمومم البته. داد علیرضا کوچیکش

 تا4 شد شنتیجه. بودن شده انتخاب هم هامعمه شوهرای حتی نامهوصیت اون توی. ببره

 بازم بابام اما کرد؛ عقد شدخترخاله با سریع بعد روز رضاعلی. وصیت اسم به اجباری ازدواج

 رقمههیچ بابام دید وقتی اما کنه؛ راضیش تا کرد رو سعیش تمام مادربزرگم. نبود زهره با دلش

 خونه این از باید و نمیدم رو خرجت من یا کنیمی ازدواج زهره با یا»: میگه بهش نمیره، بار زیر

 خیالبی زد، بهش عصبانیت روی از مادرش که ساده حرف یه همین با منم مغرور بابای« .بری

 پول با البته گرده،برمی چندسال از بعد و کویت میره قاچاقی مخارجش برای و میشه طایفه کل

 .سیگاری صدالبته و

 تنهاست، االن مادرش و کرده ازدواج برادرش بینهمی وقتی و گیرهمی رو مادرش سراغ دورادور

 زهره با ازدواج برای باز پدرم دیدن با مادربزرگم. گردهبرمی پدریش خونه به و سوزهمی دلش

 از پدرم سرپیچی خاطربه طایفه توی که رو احترامی و عزت جوریاین تا کنهمی اصرار بهش

 هیچ بدون و دلش رو ذارهمی پا بابام آخر که میگه اینقدر. بیاره دست به دوباره بود، داده دست

 دنیا به مرده یا بار9 هر که شد باردار بار9 زهره اما کردن؛ ازدواج اونا. کنهمی ازدواج عشقی
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 تا شد باعث همین و بود زهره از مشکل. مردنمی تولد، از بعد هفته یه یا و اومدنمی

 خودش خواهر دختر با بابام خواستمی. کنه زهره دادن طالق به اصرار باراین مادربزرگم

 نتیجهبی بارداری بار9 از بعد نیومد دلش باز اما بود؛ متنفر زهره از اینکه با بابام. کنه ازدواج

 سال 20 از بعد سر آخر. شدن متنفر هم از مادربزرگم، و زهره قضیه همین سر. بده طالقش

 زنده تونستن رویا، اسم به دختر یه و آرمان گذاشتن رو اسمش که پسر یه مشترک، زندگی

 دیابت از مادربزرگم رویا، اومدن دنیا به با زمانهم. بود تربزرگ رویا از سال یه آرمان. بمونن

 طالق بود، شده خسته ترحم از پُر مشترکِ زندگی یه و علیلش مادرشوهر از که زهره و شد فلج

 .گرفت

 خواهرش پیش ذارهمی رو هاشبچه نتیجه،بی مشترک زندگی سال 25 از خوردهشکست بابام

 اون و بازار میره که روز یه. بوده خریده دیگه که مجردیش یخونه به خوزستان، گردهبرمی و

 کنجکاوی روی از افته،می زبونشیرین یدختربچه اون یاد و بینهمی دوباره رو قدیمی یمغازه

 یدختربچه یه حاال مریم اما کنه؛می پیداش گشتن کلی از بعد و گردهمی دختربچه اون دنبال

 و محروم و افتاده دور روستای یه معلم. بود شاغل و خوندهدرس ساله،30 مریم. نبود ساله5

 ازش شرایطش یهمه گفتن با بابام سطحی، آشنایی یه از بعد. بود خودش جیب توی دستش

 سروصدابی و سریع خیلی. کنهمی قبول بلندپرواز مریمِ ناباوری، کمال در و کنهمی خواستگاری

 .کننمی نامزد

 از بنابراین کنه؛ آماده ازدواج این اعالم برای رو هاشبچه تا اصفهان برگرده خواستمی بابام

 قول بابام به و کنهنمی قبول مریم اما اصفهان؛ بره بعد شونخونه گردونه برش خوادمی مریم

 تحویل همکارش به همیشه برای رو کالس وقت اول صبح و بده درس رو روز همون فقط میده

 میره بابام. کنهمی قبول ناچاربه اما نبود؛ راضی قلباً که این با هم پدرم. شهرش برگرده و بده

 .نشم بدبخت من تا رفتنمی کاش ای که بیاد که

 توی و داشت ایالعادهفوق هوش. بود بابام از باالتر مدرکش و داشت عالیه تحصیالت مریم

 مغز یه مریم. هیچ مریم و بود شاه بابام مالی نظر از اما بود؛ عام و خاص زدزبان بودن،فهیم

 یه که کنه فراموش بود شده باعث همین و کنه حل نتونه اون که نبود ایمسئله. بود واقعی
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 مریم. داد دستش کار همین و هست جاهمه دختر یه برای خطر که کرد فراموش اون. دختره

 پسر و بود ننگ دختر که ایخانواده تو. بود شده بزرگ فقیر یخانواده یه توی بابام، به نسبت

 از بود شده باعث همین و اومدمی دنیا به پسر به خدمت برای دختر که ایخانواده تو. افتخار

 برای. کنه تحمل رو برادراش وجود تونستنمی حتی دیگه که قدراون. بشه متنفر پسرا همه

 معلمی شرط شاه زمان توی. بود شده داوطلب دورافتاده روستاهای تو تدریس برای هم همین

 رو شرط این راحت خیلی مریم. بود رسمی دامن و کت یعنی یونیفرم، پوشیدن زنان، برای

 راضی رو اونا باالخره مریم بود ترتیبی هر به. کردن مخالفت شدتبه شخانواده اما پذیرفت؛

 روستای یه به دادن انتقالش شد،می دهم سال وارد داشت وقتی تدریس، سال 9 از بعد. کرد

 که این به توجه بدون شهرش، از روستا اون یفاصله به توجه بدون هم مریم و نشینعرب

 دوتا منطقه اون تو. بده درس اونجا کنهمی قبول باشن، کنارش برادراش که نیست شهر اونجا

 مریم تدریس محل. تپه پایین یکی و تپه باالی یکی. بودن نشینعرب هردو که بود روستا

 رو آخر و اول حرف خان و نداشت وجود نظمیه اسم به چیزی اونجا. بود تپه پایین روستای

 امکانات جز چیهمه اول دوماه. کرد دادن درس به شروع محروم روستای اون تو مریم. زدمی

 زنای از یکی که دختر یه سر پایینی، ده خان با باالیی، ده خان اینکه تا. بود خوب کمش

 .میشه دعواش بوده، کرده ـاوز*تجـ بهش پایینی خان و بوده باالیی ده خان ایصیغه

 پایینی ده مردای غیرتی،بی و نامردی کمال در و گیرهمی رو چشمش جلو خون باالیی ده خان

 و پسرا چشم جلوی تا فرستهمی رو خودش مردای و کنهمی اسیر رو مردا از بعضی و کُشهمی رو

 از تا4 با زمان اون که من مادر. کنن ـاوز*تجـ زناشون به شوهراشون، وقتابعضی و دختراشون

 تا5 فقط اونا. نموندن امان در کرده،می زندگی اتاق یه توی بودن، هم دوستش که همکاراش

 و شکننمی رو اونا اتاق در. داشت نامزد اما بود؛ زیباترینشون و ترینبزرگ مریم که بودن دختر

 پیشنهاد مریم به دختر تا5 اون بین از خان. اومدن داخل مرداش همراه باال ده خان. میشن وارد

 اما نبود؛ نامزدش عاشق اگرچه که دختری به. داشت تعهد. داشت نامزد که دختری به. داد

 به. داد درس شده نفرین ده اون هایبچه به عشق با که دختری به. مُردمی براش نامزدش

 بود افتادهعقب یخانواده یه توی اومدن دنیا به دلیل به شدن ایعقده گناهش، تنها که دختری
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 اما داره؛ نامزد که خورد قسم شرفبی خان اون برای مریم. دونستنمی دختر از برتر رو پسر که

 اتاق تو ذارهمی رو مرداش از یکی و بیرون میره اتاق از. چیه نامزد فهمیدنمی ـوضی*عـ اون

 از یکی. برگرده و برسه کیفش به دیگه هایخونه تو خودش تا باشن همکاراش و مریم مواظب

 شاسلحه و زنهمی خوریمیوه چاقو با رو مَرده و کنهمی استفاده فرصت همین از مریم همکارای

 مریم. کننمی چک رو بیرون پنجره از و کنندمی خاموش رو چراغا مریم دوستای. گیرهمی رو

 رو مریم و قراره چه از جریان فهمهمی و میاد خان وقتی و تخت زیر میره ترس از تاریکی توی

 یکییکی و ببنده طناب با رو مریم همکارای میده دستور مرداش از یکی به کنه،نمی پیدا

 رو دوستاش کشیدن زجر هایصحنه اون یهمه تخت زیر مریم. کنه درازیدست بهشون

. میاد بیرون پناهگاهش از مریم نه و میدن لو رو مریم دوستاش نه. نمیاد در صداش و بینهمی

 همون توی هم یکی. کرد خودکشی کردن، باز رو دستاش که این محض به دوستاش از یکی

 لحاظ از اون. برد در به سالم جون مریم فقط جریان اون تو. داد جون نامرد اون دست زیر حال

 بیشتر ایخرابه پایین ده از ماجرا، شدن تمام از بعد... روحی اما آورد؛ شانس عفتی و جسمی

 و خودشون به هم و بودن شده کشته شوهراشون هم که زنایی. پاشید هم از زندگیا. نموند

 زنشون به پسراشون و خودشون چشم جلوی که مردایی. بود شده درازیدست دختراشون

 از مادرا. دادن طالقشون و نبودن زنشون با زندگی یادامه به حاضر بود، شده درازیدست

 خودشون دستای با آبرویی،بی این کردن پاک برای هم رو دختراشون و شدن جدا هاشونبچه

 از رو چیزشونهمه خان، ـوسِ*هـ جرم به که پاکی دخترای عزادار. شدن عزادار دِه یه. کشتن

 جای و شدن کشته غیرتشونخوش برادر یا پدر دست به نامردی درنهایت و دادن دست

 دوتا اون. شد بستری روانی بیمارستان تو مریم جریان اون از بعد. شد خاک سرد تن ابدیشون

 و پوشوندن رو قضیه راحت خیلی همین برای و بود تیمسار یه دختر یکیشون همکاراشم

 تاوان مریم. داد دست از رو عقلش بدتر حتی و مریم مثل هم یکی اون اما دادن؛ شوهرش

 ده اون مردم یهمه و پایینی ده دخترای و ـا*زنـ یهمه. داد پس رو پایینی ده خان ـوس*هـ

 آروم زندگی یه و کنه زندگی داره دوستش که کسی با اینکه جز زندگیش از که بابام حتی و

 وجود با که خانی ـوس*هـ. دادن پس رو ـوس*هـ یه تاوان خواست،نمی چیزی باشه، داشته
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 ـوس*هـ باال ده شرفبی خان. داشت نظر باال ده خانِ زنِ به داشت، سراحرم یه خودش اینکه

 این قربانی همه. کرد پاک پایین ده دخترای و ـا*زنـ تمام پاک خون با رو نامرد مرد یه

 ـوش*آغـ از که دادم پس رو پوسیده ـوس*هـ یه تقاص منم حتی! من حتی. شدن ـوس*هـ

 .موندم محروم دیگه، آدمای یهمه مثل طبیعی زندگی یه داشتن و مادرم

 دختر یه فقط کرد،می افتخار بهش همیشه که سالمش و زیبا نامزد از برگشت، وقتی بابام

 پیوند و ازدواج و مرد هرچی از حاال که دختری. بودنش بسته تخت به که دید رو پژمرده

 ازدواجشون با مریم یخانواده فقر خاطربه قبل، از پدرم یطایفه. بود شده متنفر مقدسه،

 با دونستمی پدرم. کردند قدغن رو مریم با ازدواج رسماً اتفاق این از بعد ولی بودن؛ مخالف

 بین بزرگی جنگ احتماالً بلکه خوره؛می خط نامهشجره از اسمش تنها نه باراین مریم، با ازدواج

 بهش هم و بود عاشقش هم چون اما میشه؛ پا به دشمنشون یطایفه و خودشون یطایفه

 . بمونه مریم پای تا گذاشت پا چیهمه روی داشت، اعتماد

 وصلت این. کردند ازدواج مراسمی هیچ بدون شد، مرخص روانی بیمارستان از مریم وقتی

 ایطایفه با پدرم، یطایفه بین جنگ. شد دوطایفه بین یساله200 جنگ آتش گُرگرفتن باعث

. بود اصیل یزادهخان یه پدرم. بودند کرده حمله داد،می درس اونجا مریم که روستایی به که

 سادگی به پدرم یطایفه و داشته رو دارنام یطایفه یه نوعروس به رض*تعـ قصد باال ده خان

 ده باال، ده خان که ایشیوه همون به خواستنمی پدرم یطایفه. اومدننمی کنار قضیه این با

 رو هاطایفه بین شرایط و اصفهان برگشت وقتی بابام. کنن نابود رو باال ده کرد، نابود رو پایین

 رو ایطایفه جنگ و ریزیخون جلوی تا طایفه به داد جانشین عنوان به رو آرمان پسرش دید،

 اما شد؛ موندگار ریاحیا ی طایفه توی آرمان بنابراین برد؛ خودش با رو رویا عوض در و بگیره

 درگیریاش و هاطایفه یهمه از دور رو جدیدی زندگی و اومدن خوزستان به رویا و مریم و بابام

 حمایت کامالً دیگه چون کرد؛می شروع صفر از داشت بارچندمین برای بابام. کردند شروع

 خبر. اومد دنیا به اولشون یبچه که زمانی تا بود خوب چیهمه. داد دست از رو شطایفه

 بچه اسم و فرستاد پیغامی مادربزرگم و ترکید پدرم طایفه توی بمب مثل اول یبچه پسربودن

 با پدرم یطایفه که بود معنی این به زمان اون این و ریاحی سامی... سامی. کرد انتخاب رو
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 بود نامهشجره توی سامی اسم چون پذیرفتن؛ رو شبچه اما کردن؛ طرد رو خودش اینکه وجود

 ولی کنه؛ مقاومت کرد سعی بابام. بردن طایفه به رو سامی فقط پس نبود، بابام و مریم اسم و

 هنوز که بود مریمی برای بزرگی یضربه این و بردن خودشون با رو سامی زوربه اونا و نشد

 شد بستری دوباره روانی فشار خاطربه مریم و ریخت هم به چیهمه. بود پزشکروان نظرتحت

 بتونه مریم تا کنه استفاده ایطایفه قوانین از شد مجبور دید، جوریاین رو وضع که بابام و

 مریم االن قوانین نظر از اینکه با و کرد ازدواج زهره با دوباره بابام. ببینه رو سامی روزانه حداقل

 ـناه گـ. رعیت یه مریم و شدمی محسوب اول زن زهره ای،طایفه قوانین توی اما بود؛ اول زن

 همین به اون بود؟ دوم زن و رعیت یه من مادر طایفه، اون مزخرف قوانین طبق که بود چی من

 توی خودش پسر یدایه عنوان به عوض در و شد علیلش مادرشوهر از مراقبت به مجبور دلیل

 روحی فشار از دوباره و ببینه رو سامی بتونه مریم که این خاطربه فقط بابام. شد پذیرفته طایفه

 فقط. دونستمی رو این زهره و بود کرده ازدواج زهره با نکشه، تیمارستان به کارش

 اینکه تا بود منوال همین به وضعیت. مریم با همراه اونم. زدمی سر زهره یخونه به هاشنبهپنج

 بچه جنسیت وقتی. ریاحی رها. بودم من... بچه اون و شد باردار دوباره مریم و مُرد مادربزرگم

 من»: میگه بابام به و کنهمی گل گریشوحشی رگ و میشه عصبانی مریم میشه، معلوم

 میارم پسر یه برات فقط کردم شرط سالگیم5 توی باهات و باشم داشته بچه دوتا خواستمنمی

 با سالگی 5 توی که قراری هنوزم مریم اما بیاد؛ نظر به مسخره خیلی شاید« .کردی قبول تو و

 مریم. بود کرده قاتی باهم رو چیهمه بیماریش دلیل به و داشت یاد به رو بود گذاشته بابام

 کشیدن زجر به دختربودن جرم به دخترشم خواستنمی. باشه داشته دختر خواستنمی

 ای که کنهنمی قبول بابام اما کنه؛ سقط رو من خوادمی بابام از همین یواسه. بشه محکوم

 .کردمی کاش

 به هاپله باالی از رو خودش شه، خالص من شر از تا دکتر بره تونهنمی دید وقتی هم مریم

 با همراه هرچند. موندم زنده دکترا، حتی و همه تعجب کمال در من اما کنه؛می پرت پایین

 مریم اعصاب شدید مشکل از اینکه بدون دکترا. اومدم دنیا به حاد خونیکم و تنفسی مشکل

 و بخورم مادر شیر باید بمونم، زنده خوانمی اگه میگن مریم و بابام به باشن، داشته خبر
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 و خواستنمی دختر واقعاً بود، خورده عمیقی زخم که مریم اما شه؛ مراقبت ازم شدیداً روزشبانه

 ماهگی6 توی قلبم و شد من جسمی ضعف تشدید باعث این و نداد شیر بهم. بود متنفر من از

 .قلب پیوند برای انتطار لیست توی رفت اسمم سالگی1 توی. کرد پیدا شدید مشکل

 ستاره،. دادمی رو طایفه در پذیرش معنی که فرستادن اسم یه با پیغامی هم من برای طایفه

 مخالفت کار این با و رها گذاشت رو من اسم و نرفت بار زیر باراین بابام اما ریاحی؛ ستاره

 من از کردن قبول چطور طایفه که نفهمیدم وقتهیچ من. داد نشون طایفه کل با رو خودش

. نشه خراب سرم رو دنیا تا فهمیدمنمی وقتهیچ کاش ای اما ببخشن؛ بابام به رو من و بگذرن

 عمر آخر تا دیگه و اللم دادن تشخیص دکترا که بود ماهم18. نداشت تمومی من مشکالت

 تونمنمی که این از کشیدممی عذاب. زدممی جیغ فقط ماهگی6از من. بزنم حرف تونمنمی

 این مریم وقتی و نبود هیچی نامفهوم صداهای جز اما کردم؛می سعی خیلی. بزنم حرف

 کرد،می استفاده که ایقوی اعصاب داروهای خاطربه اما داد؛ شیر بهم دوماه دید، رو هاصحنه

 مادرم و شدم بستری بیمارستان توی دوباره و کرد پیدا مشکل تنفسم. شد قبل از بدتر حالم

 بود اینجا. شد بستری روانی بیمارستان توی و شد بد حالش دوباره عصبی، فشارای خاطربه هم

 مریم که بود شده سالم2 من. مریم جای به اومد و طایفه توی گذاشت رو پسرا زهره که

 ها،بچه برای تونهمی مریم حضور اینکه بر مبنی دکتر تذکر خاطربه بابام. شد مرخص

 به هم تا طایفه به برهمی رو مریم باشه، خطرناک دوره این توی متنفره، ازم که من خصوصبه

 پسرا مراقب زهره، جای به مدت این توی هم و شه تنبیه من سقط خاطربه تالشش خاطر

 خوزستان زهره پسرا، مراقب و بود اصفهان مریم حاال. بود شده عوض زهره و مریم جای. باشه

 ذهنم توی و مادرمه زهره کردممی فکر مدت این تمام و شد سالم3 من. رویا و من مراقب و بود

 فکر. واقعیمه مادر دونستمنمی که داشتم ناشناس زن یه از گنگ و یخی تصویر یه فقط

 نه و آرمان نه حاال تا چون مادرمه؛ هم زهره و دارم رویا اسم به خواهر یه فقط من کردممی

. نبود یادش آرمان از چیزی اونم حتی اما بود؛ تربزرگ من از رویا اینکه با. بودم ندیده رو سامی

 مادر با دیگه یخونه یه توی داشتن آرمان ناتنیم، برادر و سامی خودم، تنی برادر کهدرحالی

 زنده واسه ناتنیم خواهر و بابامزن با جاهمه از خبربی داشتم من کردن،می زندگی خودم واقعی
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 کرد می فکر بود، آرمان کنار بود، کرده باز چشم وقتی از چون هم سامی. کردممی تالش موندن

 .داره برادر یه فقط

 دایه دوتا با متفاوت یخونه و شهر دوتا توی اما بودیم؛ طایفه یک از و پدر یک از بچه چهارتا ما

 وسط این. نداشتیم خبر دیگه دوتای اون وجود از کدومهیچ دودوبه و بودیم متفاوت مادر دوتا و

 قبل و بود تربزرگ ما یهمه از که بود آرمان داشت، خبر هابچه یهمه وجود از که ایبچه تنها

 باال هنوز صدام اما بود؛ زدن حرف برای تالشم اوج سالگیم3. بود طایفه توی ماها یهمه از

 و دکتر پیش بردم دید، رو من انگیزترحم تالشای این وقتی بابام. شدمی خفه گلوم تو نیومده،

 تست نتیجه اما خنگم؛ من کردمی فکر چون کرد رو کار این اون. گرفتن ازم هوش تست

 !منخبه من گفتمی

 مطمئن وقتی. بود همون جواب اما شد؛ تکرار دوباره تست که بود کنندهشوکه قدراون نتیجه

 بودم بلد من که بود نشده تموم سالم4 وهنوز بده یاد نوشتن بهم تا گرفت معلم برام شد،

 رو کلمات و بودم یادگرفته هم رو خونیلب. بود شده قوی هم شنواییم خودخوبه و بنویسم

 به دست باید بقیه برای. نه بقیه اما فهمید؛می بود، بلد خونیلب که استادم. کردممی خونیلب

 دستور و الزم مواد و دیدممی آشپزی یبرنامه نشستممی. نوشتممی رو حرفام و شدممی قلم

 یه با یادداشت دفترچه یه و شد روون دستم کمکم. کردممی یادداشت زهره برای رو پختش

 برای زهره اینکه تا کردمنمی تالشی ترینکوچک زدن حرف برای دیگه. شد من زبون خودکار،

 : گفت آقا به بابام و رضاامام پیش رفتیم. کرد رضاامام نذر من زبون شدن باز

 نمیرم اینجا از من نزنه، حرف دخترم تا -

 شده ناامید همه دیگه. برگردیم بودیم مجبور ما بودن، تنها خونه شدایه با رویا چون و بود شب

 راه توی. کرد نگاه حرم به فقط و نگفت هیچی باراین. حرم رفت دیگه باریه بابام. بودن

 اون دونستممی اینکه با دیدم، غمگین قدراون رو بابام صورت وقتی ماشین توی برگشت،

 خودم صدای تعجب، کمال در که «آقایی» یکلمه خونیلب به کردم شروع نیست، بلد خونیلب

 صدا باراین اما زدم؛می صداش آقایی و زدممی حرف بابام با همیشه خیالم توی من. شنیدم رو

 امتحان دوباره شد باعث داد، نشون بابام که اشتیاقی اما بودم؛ ترسیده خودم صدای از. داشت
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. کردممی امتحان هم رو گفتنشون بنویسم، بودم بلد که رو هاییکلمه تمام داشتم خالصه. کنم

 : گفت و شد طاق طاقتش بابام که گفتم وپرتچرت قدراون

 .بیرون کنممی پرتت ماشین پنجره از بگی، دیگه یکلمه یه اگه! رها -

 که روزایی. نیست مادرم زهره بودم، نفهمیده من که روزایی. بود خوب چقدر روزا اون که آخ

 .بود خوب چیهمه که روزایی. بود نمرده من خاطربه کسی

*** 

 .سآماده صبحانه. کن باز رو چشمات عزیزم! مامان رها -

 جواب آلودگیخواب با و رفتم فرو نرمم و گرم تخت توی بیشتر کنم، باز رو چشمام اینکه بدون

 :دادم

 .میاد خوابش رها! زهره مامان -

 رو من زهره اما کردم؛می اذیتش همیشه. شدممی بیدار سخت هم و بردمی خوابم سخت هم

 :گفت و کرد ـوازش*نـ رو موهام مهربونی با همیشه، مثل. بود بلد خوب

 !هاخریده بود، خواسته رها که رو چیزایی مالکی آقای از براش مامان اما بخوابه؛ تونهمی رها -

 تا که خیابونی و بودم نرفته حاال تا من که ایسوپری. بود خیابونمون سر سوپری مالکی آقای

 که قدراون. بود بزرگ حد از بیش چهارساله دختر یه واسه تختم. بودم نذاشته قدم روش حاال

 سفید بزرگِ یدونفره تخت یه. نبود ذهن از دور هم کنم غرق توش رو خودم خواستممی اگه

 چشمام حرفش، شنیدن با. بود شده پوشونده طالیی حریر با چهارچوبش دورتادورِ که طالیی

 چشمای مواجش، و خرمایی موهای. شدم خیره بخششآرامش یچهره به و کردم باز آروم رو

 و ملیح شچهره. اومدمی چشم به هرچیز از بیشتر سفیدش پوست و ایقهوه ماتِ

 دلم اما بخوابم؛ ظهر لنگ تا همیشه مثل خواستممی. نبود من شبیه صالًا اما بود؛ داشتنیدوست

 با و شدم خیزنیم. بود کرده گیر مالکی آقای یمغازه کاکائوهای و تلخا شکالت بین جایی یه

 :گفتم ارادهبی ذوقی

 زهره؟ مامان خریدی هم کاکائو یعنی -
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 بود، مهربون دنیا یه که حال حین در. خورد رو لبخندش و کشید موهام ـوازش*نـ از دست

 بره، بیرون اتاقم از اینکه از قبل درست. کردمی حفظ رو خودش یجذبه همیشه و بود جدی

 :گفت

 .بیا و بشور رو روت و دست پاشو. عزیزم آره -

 .جونمامان باشه -

 جدا سرویس یه با متریچهل اتاق یه. چرخیدم خودم دور خواب، گیجِ و اومدم بیرون تختم از

 باغِ به رو بود، بسته همیشه که اتاقم قدی یپنجره. نداشت کم سوییت یه از چیزیهیچ که

 اِشغال باغ رو متریمون600 حیاطِ نصف و بود قدیمی خونه سبک. شدمی باز حیاط توی سرسبزِ

. بود مامان برای کناریش اتاق و بابا برای اتاقش ترینبزرگ و بود خوابه6 خونه. بود کرده

 اون نپرسیدم وقتهیچ اما بود؛ هم کنار اتاقاشون بود، هم کنار که رویا و من اتاق مثل درست

 اجازه بابا جز کسهیچ و بود پسرونه بازیایاسباب از پر که اتاقایی. کین برای دیگه اتاق دوتا

. بودم کنجکاو هرچیزی از بیشتر خونه انبار و اتاق دوتا این یدرباره من. بشه واردش نداشت

 از دست. بشم هوشیار کامالً تا بردمی زمان ساعتی ربع شدم،می بیدار خواب از وقتی همیشه

 هدف جلوی. گرفتم دست رو وینچسترم تفنگ و برداشتم خونه انبار و اتاقا به کردن فکر

 هدف خوب. کشیدم رو ماشه و کردم تنظیمش قرمز خال روی. کردم گیرینشونه و ایستادم

 خواستم. داشت فاصله هدف تا دیگه کمیه فقط. هدف ـل*بغـ خورد بازم اما بودم؛ گرفته

 :گفت آشپزخونه توی از مامان که کنم امتحان دوباره

 آره؟ میدی، ترجیح کاکائو به رو تیراندازی تو اینکه مثل -

 میده، بهم بابا که رو مستندهایی و بگیرم دست تفنگ من که نداشت دوست اصالً زهره مامان

 با رو من بزنم، رو هدف تونستم هروقت گفتمی و کردمی تشویقم مدام که بابا برعکسِ. ببینم

. باشم قوی که خواستمی و دادمی ترسناک مستندای بهم کارتون جای. برهمی شکار خودش

 شدمی باعث شدنمنع همین. بود کرده قدغن دکتر خونیمکم خاطربه اما بودم؛ کاکائو عاشق

 بهم تیراندازی، از کردنم دور برای همیشه و دونستمی رو این زهرهمامان. بخوامش بیشتر

 رسید،نمی روشویی به قدم. رفتم سرویس سمت و گذاشتم میز روی رو تفنگم. دادمی کاکائو
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 ازش خواستنمی دلم من اما بودن؛ گذاشته قشنگ فانتزی یچهارپایه یه برام همین برای

 باالخره. بدم انجام رو کارام چیزی به نیاز بدون بتونم خودم داشتم دوست. کنم استفاده

 پیرهن یه که خوابم لباس ییقه کل هرچند. کنم باز رو آب تونستم تا کردم، درازی قد قدراون

 عوض صورتی عروسکیِ دامن و تاپ یه با رو لباسم. بود شده خیس بود، آزاد و بلند صورتی

 صندلی رو رفتم خوب دختر یه مثل آقاییم، قول به و کردم مرتب رو مشدهبافته موهای. کردم

 از داشتم دوست. رفتمی رژه مغزم توی دنیا سواالی مدام. نشستم صبحانه منتظر همیشگیم،

 بود خواب وقتی فقط که رو آقاییم. نداشتم اطرافم رو کسی زهرهمامان جز و بپرسمشون یکی

 به رو دلم. بپرسم شخصی سواالت نداشتم اجازه هم مربیام و استاد و دایه از و ببینم تونستممی

 :پرسیدم ازش و زدم دریا

 سالشه؟ چند رها! زهرهمامان -

 :گفت سمتم، برگرده اینکه بدون و ریختمی ظرف توی رو داغ فرنی داشت

 .میشه تموم چهارسالش دیگه وقت چند رها -

 کنه؟می زندگی استان کدوم تو رها -

 :گفت و کشید فرنی ظرف از دست باراین

 .خوزستان -

 :گفتم و کردم جمع لبامو

 شهر؟ کدوم -

 :گفت مشکوک لحنی با. شد خیره بهم نگرانی با و سمتم برگشت کامل

 پرسی؟می رو اینا چرا -

 :گفتم خوردل و دادم قورتش اما بزنم؛ گریه زیر بود مونده کم

 .دوننمی رو اینا من وساالیسنهم یهمه آخه -

 کهن نثر ادبیات من. سالمه چند دونستمنمی اما بودم؛ حفظ از رو نامهمناجات و شاهنامه من

 کار جامع ریاضی من با ساعت4 روز هر استادم. استانم کدوم تو دونستمنمی اما خوندم؛می

 :پرسید تعجب با و وارفته زهرهمامان. شهرم کدوم توی که دونستمنمی اما کرد؛می
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 بیرون؟ رفتی خونه از تو! رها دیدی؟ رو خودت سنهم کسی کی تو -

 :بگم دروغ به و بغض با شد باعث بود، صداش پشت که عصبانیتی

 .دیدم کودک برنامه تو -

 خونه دیوار روی از هرروز. دونستمنمی من اما دونست؛ می مونهمسایه دختر دنیا، رو اینا

 من سنهم و ـلی*بغـ همسایه دختر دنیا. ـلیمون*بغـ همسایه یخونه رفتممی و پریدممی

 کودکانه خیلی. بردمی ـذت*لـ دیوار روی از من پریدن از و بود واقعی دختربچه یه اون. بود

 مربای. کردم منحرف رو فکرم سریع همین برای بخونه، رو من افکار تونهمی مامان کردم فکر

 :گفتم سریع دوید،می توش داشت اشک که چشمی با گذاشت، جلوم که رو هویج

 !نداره دوست هویج مربای رها -

 :گفت همیشگیش مهربونی با

 .بخوری باید. عزیزم نمیشه -

 :کردم تکرار بازیتخس با بازم و کردم اخم باراین

 !نداره دوست هویج مربای رها -

 :گفت بود، نشسته شچهره توی باز که جدیتی با و برداشت جلوم از ظرفش با رو کاکائو

 .اتاقت تو برو پاشو. خواینمی رو این واقعاً تو اینکه مثل -

 یه با آشپزخونه، در چهارچوب تو آقاییم که اتاق تو برم خواستم و شدم بلند صندلی روی از

 زبرش صورت با رو من کلی اینکه از بعد. کرد ـل*بغـ و قاپید راه بین رو من سریع حرکت

 :گفت خنده با. نشوند پاش رو هم رو من و من کناری صندلی رو نشست اومد ـوسید،*بـ

 کرده؟ اذیت رو من دختر کی. ببین اخماشو. نازم دختر! به -

 با کردم،می نگاهش پایین از و بودم نشسته ـنه*سیـبهدست ـلش*بغـ توی که طورهمون

 :گفتم حرص

 ...مامان. بابا کرد اذیت رو رها زهره مامان -

 :گفت بدی لحن با حرفم وسط مامان که بگم بابام به رو جریان خواستممی

 .نداره دوست هویج مربای میگه. نمیده گوش حرف دخترت -
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 چیزهمه کنار از ساده و بودم بچه. کردمنمی درک رو «دخترت» گفتمی اینکه معنی زمان اون

 :،گفت داره نگه صورتش روی رو شخنده کردمی سعی که بابا. گذشتممی

 بخوره؟ رو نداره دوست که چیزی کنیمی مجبور رو مبچه چرا! خانم بابا ای -

 :گفت مراعات بدون زهره مامان اما

 .نمیدم بهش که بد چیز بده؟ براش مگه -

 :گفتم و پریدم مامان حرف وسط منم

 هُل زوربه رو مسواک مامان که وقتی رها اما بزنه؛ مسواک کنهمی مجبور رو رها مامان! بابا -

 .خورهمی هم به حالش بعد و میده قورت رو کفا یهمه و بکشه نفس تونهنمی دهنش، توی میده

 رو بدی جو بود، شده ایجاد که سکوت. کردمی نگاه مامان به نفرت با و بود کرده بغض بابا

 :گفت لکنت با مامان. بود ساخته

 .بود نگفته من به رو اینا حاال تا خودم جان به! محمد -

 برام بود میز روی که هرچی از. برداشت سینی یه رفت و کرد بلند پاش روی از رو من بابا

 :گفت مامان به رو بعد و گذاشت

 کجاست؟ شیر -

 :گفتم من همین برای. بود کرده قهر انگار. نداد جواب مامان

 .یخچاله تو -

 بهش جدی و زهره مامان سمت رفت. گذاشت سینی توی و برداشت رو شیر یخچال تو از بابا

 :گفت

 !من بده رو کاکائوش -

 من. گذاشت سینی توی و کشیدش مامان دست از محکم بابا. گرفت بابا سمت رو کاکائو مامان

 :گفت و کرد ـلم*بغـ بابا. بودم کرده بغض مامان غمگین نگاه و بابا تند رفتار دیدن با

 .بگو داره کم هرچی کن، نگاه سینی به عزیزم -

 زمین رو من. بشه تندتر عصبانیتش آتیش و کنه حس رو بغضم بابا تا برد زمان ثانیه چند فقط

 ببینم، ناراحت طوراون رو مامان تونستمنمی چون منم. رفت اتاقم سمت سینی با و گذاشت
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 افتاده راه دنبالش برهنه پای با و بودم کرده خم عقب به آخر تا رو سرم. افتادم راه بابا دنبال

 اتاق از داشت. گذاشت روش رو سینی و زد کنار میز از حرکت یه با رو تحریرم لوازم. بودم

 :گفت محکم و سمتم برگشت که رفتممی دنبالش جوجه مثل منم و بیرون رفتمی

 .برگردم من تا خورهمی رو شصبحونه شینهمی رها -

 سعی هرچند. کردنمی دعوا داشتن که شنیدممی رو صداشون اما گذشت؛ چقدر دونمنمی

 .بود حرفا این از تیزتر خیلی گوشام من ولی نشنوم؛ من کردنمی

 :گفت مامان به عمیق نفرتی با بابا

 بهش کسی وقتی. گیرهنمی کمک کسی از اون. داره فرق بقیه با من دختر گفتم بهت اول روز -

 و خودش تو ریزهمی و زنهنمی حرف کسی با میشه، ناراحت وقتی. میشه ناراحت کنه،می کمک

 وادارش نداره، دوست که کاری به تو وقتی. کنهمی عود تنگیش نفس خودش، تو ریزهمی وقتی

 که تویی این. نمیگه چیزی ناراحتیش از وقتهیچ اون. کنیمی مریضش بدتر داری کنی،می

 .فهمینمی هم تو که بفهمی باید

 با بابا. زدم گریه زیر و شکست بغضم اتاق توی من که گفت بلند قدراون رو آخرش یجمله

 :گفت رفتهتحلیل صدای

 معمولی دختر یه اون بفهمی خوایمی کی فهمه؟می سنش از بیشتر بفهمی خوایمی کی -

 بقیه از بیشتر محیط، از درکش. بلده خونیلب. بلده نوشتن و خوندن چهارسالگی تو نیست؟

 اینا. کنیمنمی تو منو که کنهمی دقت چیزایی به اون. توئه و من از بیشتر حتی و وسالشسنهم

 و زودرنج رها. شده زیاد دقتش وضعیت اون خاطربه. قبلیشه بد وضعیت خاطرهبه شهمه

 .باشه بری،می کار به که وکلماتی رفتارا به حواست پس. شده حساس

 بابا وقتی. بود نیستم، دخترش من اینکه به زهره یاشاره بابا، منظور فهمیدمنمی زمانا اون

 جلوی از فیلم یه مثل بودم کشیده زجر که هاییلحظه تمام کرد، یادآوری رو قبلیم وضعیت

 همون به دیگه من برگشت، اتاقم به بابا وقتی. شد ترتنگ نفسم و بلندتر مگریه. شد رد چشمم

 جیغ فقط و بزنه حرف تونستنمی تولد از بعد از که رهایی همون. بودم برگشته سابق رهای

 رو دستام جفت. دادممی دست از رو تکلمم قدرت دوباره روزا اون یادآوری با همیشه. کشیدمی



 

 

46 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

. زدممی جیغ قدرت تمام با بکشم، نفس راحت تونستمنمی اینکه با و گوشام رو بودم گذاشته

 که ایلحظه از. رفتمی عقبعقب و گوشش رو بود گذاشته رو دستاش هم بابا که بلند قدراون

 گذشت؛ ثانیه چند فقط کرد، نثارم که محکمی سیلی و رنگش پریدن تا خورد بهم چشمش بابا

 دهنم روی رو اسپریم کنهمی سعی داره که دستی کردم حس وقتی. شدم ساکت دیگه من اما

 .گرفتم آروم و کشیدم مقاومت از دست ست،زهره مامان دست بذاره،

 از بعد. موند پیشم و نرفت سرکار روز اون خودش. کرد بیرون رو مامان بابا زدن، که رو اسپریم

 از کدومهیچ. بود سالگیم4 تولد جشن یادمه خوب. بود خاصی دقت یه با زهره رفتارای روز اون

 منی برای. زدممی حرف کسی با مخانواده جز داشتم که بود باریاولین و شناختمنمی رو مهمونا

 وقتی شب. بود انگیزیهیجان و جدید یتجربه بودم، شده بزرگ قو پر الی و شیشه توی که

 خستگی از شام از قبل من بودن، خوردن شام مشغول مهمونا یهمه و بود شده تموم تولد

 اتاق توی واقعیم، مادر مریم، اینکه از غافل بودم، اتاقم توی ظهر فردا تا و بود بـرده خوابم

 خالص برای فرصت این از هم زهره. نبود خوزستان و داشت ماموریت پدرم. بود من ـلی*بغـ

 میده اجازه نیست، خونه بابامحمد تا اینکه یبهانه با زهره. کرد استفاده مریم دست از شدن

 مهدکودکی همون فرستاد قبل از هم رو رویا. کشونهمی اهواز به رو مریم ببینه، رو شبچه و بیاد

 بود، کرده آغشته سم به که رو غذایی و رویا اتاق برد رو مریم. کردمی کار توش خودش که

 .بخوره ناهار بهتره بشه، بیدار تا و خوابه هنوز رها بود گفته مریم به. گذاشت جلوش

 بهم هندیا فیلم مثله اینکه نه. داره فرق روزا بقیه با امروز بودم کرده حس جا،همه از خبربی من

 عطر بوی یه. کردممی احساس خونه فضای توی رو غریبه یه وجود فقط باشه، شده الهام

 که رویایی مونم،می اتاقم توی من شدمی مطمئن و زدمی لبخند من به مدام که زهره. شیرین

 بیاره، برام بود رفته یادش زهره که قرصی بود، شده دیر باراولین برای که ناهاری نبود، خونه

 همین برای. اومد بدم عطر بوی از. کنم شک من بودن شده باعث اینا... . و زهره وجوشایجنب

 زهره. کشیدم سرک آشپزخونه به اول ـلیه،*بغـ اتاق از کردم حس وقتی. رفتم عطر بوی دنبال

 .ـلی*بغـ اتاق توی رفتم و کردم استفاده فرصت از. زدمی حرف تلفن با یواشکی داشت
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 یه نظرمبه. بود انداخته پاش روی رو پاش آرامش کمال با و بود نشسته سلطنتی مبل روی

 رنگ چشماش، برق. نداشتم زیباییش به کاری. اومد می ایافسانه و نیافتنیدست خانوم

 شناخت؛ رو من مریم. بردارم ازش چشم ذاشتنمی چشمام، به چشماش شباهت و چشماش

 زدم،نمی حرف هاغریبه با که منی که انقدر. بود کرده گیجم حدمون از بیش شباهت. نه من اما

 :پرسیدم ازش ناخودآگاه

 هستی؟ کی تو -

 :پرسید آروم جوابم جای. گذاشت جواببی رو سوالم که بود شوکه دیدنم از انقدر

 خوردی؟ ناهار -

 یعنی گفتم خودم با لحظهیه برای. نشیندل و مودب ظریف،. داشت گیرایی و جذاب رسا، صدای

 سادگی کمال در باشه؟ زیبا انقدر تونهمی هم راستمه شونی روی میگه زهره مامان که ایفرشته

 :دادم جواب بچگی صداقت و

 برای خوردم، کیک خیلی من. بود گرفته بزرگ کیک یه برام زهرهمامان و بود تولدم دیشب -

 آماده منو ناهار زهرهمامان چرا دونمنمی. نخوردم ناهارم هنوز. بخورم شام نتونستم همین

 .کنهنمی

 اسم موقع اون فقط ببینم، چشماش تو رو نفرت تونستممی االن. بود شده عوض نگاهش حالت

 از و ترسیدم نگاهش از. باریدمی شرارت فقط چشماش از انگار. دونستمنمی رو حس این

 :پرسید مقدمهبی. شدم ساکت ترس

 ای؟گرسنه االن -

 از خبربی من. داد هل من سمت رو غذا حرفبی کنم،می نگاهش دارم سکوت در فقط دید وقتی

 قاشق یه حتی که بودم گرسنه قدراون. نبود من مال که غذایی. خوردم رو غذا یهمه جا،همه

 کههمین اما برم؛ بیرون اتاق از زودتر خواستممی ترسیدم،می ازش چون نذاشتم؛ باقی هم

 دیدم و درنمیاد نفسم کردم حس. خوردم زمین و پیچید سرم توی بدی درد شم، بلند خواستم

 با. دونستمنمی رو اسمش بازم ولی دیدم؛می چشمم جلوی رو مرگ داشتم. رفت بین از کل به
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 حتی سن اون توی که چیزی. کردممی حس رو مرگ از ترس و مرگ نزدیکی وجودم تمام

 .مطلق تاریکی بعدش و کردممی حسش فقط. چی یعنی فهمیدمنمی

 کوتاه، مدت یه که بود این مثل درست. نمیاد یادم هیچی روز 12 اون از و بودم کما توی روز 12

 بهوش وقتی از. مریم جزبه همه. بودند حالخوش اومدنم بهوش از همه. داشتم عمیق خواب یه

 عصبانیت و بابام سردرگمی باعث این و خواستممی رو مزهره مامان مدام بودم، اومده

 گفت بابام آخرش که کردم تابیبی قدراون. بود شده زیبا یغریبه زن اون یالعادهفوق

 این خاطربه بابام کردممی فکر بچگی عالم توی. گردهبرنمی وقتهیچ دیگه و رفته زهرهمامان

 برای. بود کرده متنفر مریم از حسابی رو من قضیه این. گذاشته کنار رو زهرهمامان جدید، زن

 :گفتم بهش دیدمش، تنها که روز یه همین

 وقتی ما؟ یخونه توی اومدی چرا. خوادنمی موزهرهمامان دیگه بابام که توئه تقصیر شهمه -

 اومدی؟ چرا تو. بود مامانمون هم زهرهمامان و کردیممی زندگی هم با رویا و من نبودی تو

 !داریم مامان خودمون ما. بودی که جاییهمون برگرد

 به دارم دونستمنمی حتی من. رفت بیرون اتاق از حرفی هیچ بدون و زد بهم پوزخندی مریم

 رو من هم جوریهمین اما بود؛ واقعیم مادر اگرچه که کسی. زنممی رو حرفا اون کی

 هنوز حتی. دیدنم نه بود، اومده آزارم برای اهواز تا اصفهان از که کسی. خواستنمی

 خسته قدراین چرا دونستمنمی. اومده سرم بالیی چه دقیقاً و بیمارستانم توی چرا دونستمنمی

 .دادمی جواب من به کسی نه و پرسیدممی چیزی من نه. کسلم و

 با دکتر. بیاد سرم چی قراره کردمنمی هم رو فکرش حتی سراغم، اومد دکتر وقتی دوم روز

 :گفت مهربونی

 ترسی؟نمی که آمپول از! خوشگل کوچولوی خانم سالم -

 هم. کنننمی ترزیق بدن به مستقیم رو آمپول اون دونستممی من اما بود؛ دستش آمپول یه

 تزریق مستقیم بود قرار هم اگه. بود برانگیز شک دستم توی سرم هم و شناختممی رو آمپول

 و بود ایستاده کنارم بابام اما کرد؛می شخفه بابام وگرنه کرد،می رو کار این زن یه حتماً بشه،

 دکتر و شد طوالنی سکوتم. بود مشخص جوابش پس. نداد نشون واکنشی سوالش به نسبت
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 سکوت. بود همین همیشه. بود کرده سکوت پدرم اما ش؛مسخره سوال جواب منتظر چنانهم

 تصمیم من جای به و بود نداده جواب من جای به وقتهیچ اون. بدم جواب خودم تا کردمی

 .کردممی فکر جوریاین موقعاون من حداقل یا.بود نگرفته

 تزریق من به رو آمپول این خوایدمی االن شما که نیست این سوالتون این پرسیدن دلیل -

 کنید؟

 اول رو هاجمله من که بود این زدم،نمی حرف سنم با متناسب که این و زدنم حرف کتابی دلیل

 جوریاین من اما بیاد؛ نظربه مسخره شاید. آوردممی زبون به رو اونا بعد و نوشتممی ذهنم توی

 .زدن حرف بعد نوشتن، اول. بودم گرفته یاد

 که؟ ترسینمی. کنم تزریق خواممی. آره -

 قرار شدم مطمئن دیگه. کرد نزدیک بهم آرومآروم ترسناک، مثالً و کج حالت یه با رو آمپول و

 :گفتم اطمینان با. باشم داشته ترزیق نیست

 باشه؟ داشته تونهمی ترسی چه سرم به آمپول یه کردن تزریق -

 :گفت خندید، جوابم به خوب وقتی

 .هستی جالبی یبچه. گفتن درست همکارا پس -

 :گفتم درجا

 .نیستم بچه من -

 رو دستش فقط بابا اما کردم؛ نگاه بابا به پرسشی دونستم،نمی رو جالب یکلمه معنی چون و

 .باشم جوابم دنبال بعداً باید و نیست وقتش االن یعنی این. آورد باال

 تا چون شاید. حالهخوش خیلی زنم،می حرف من اینکه از کردم حس محوش، لبخند دیدن با

 حرف نتونم که نه. نیاز برحسب جمله یه روز طول در. بودم نزده حرف سرهمپشت انقدر حاال

 بلد رو زدن حرف اگرچه. بودم کرده عادت نوشتن و سکوت به. بزنم حرف خواستمنمی بزنم،

 بابا به تعجب با. بدم حرکت رو دستم انگشتای خواست ازم دکتر. نبودم راحت باهاش اما بودم؛

 :گفت همیشه از ترجدی بابا. کردم نگاه

 .بده انجام میگن دکتر آقای هرکاری -
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. دست دو هر. باال آوردم رو انگشتام حرفبی پس. مهمه موضوع یعنی جدیش لحن

 .فهمیدم رو فاجعه عمق رسید، پاهام به وقتی اما خواستن؛می ازم رو کارا این چرا دونستمنمی

 .بدی حرکت هم رو پاهات کن سعی حاال خب -

 هرکاری بود گفته بابام چون تونستم؛نمی. نداشت فایده اما کردم؛ سعی هم خیلی. کردم سعی

 شده گرمم و بودم افتاده نفسنفس به. کردممی رو سعیم تمام داشتم بدم، انجام میگه دکتر

 با. بود شده شوکه بابام. کردممی سعی داشتم هنوز من اما ؛«کافیه» گفتمی مدام دکتر. بود

 :گفت گیجی

 بابا؟ نمیدی تکون رو پاهات چرا! رها -

 :گفت سریع دکتر

 .کنم صحبت بیرون شما با باید من! ریاحی آقای -

 :زد داد سرم بلند که نشنید رو دکتر صدای اصال انگار بابا اما

 .ببینم بایست شو بلند اصالً. بده تکون پاتو. باش زود. بابا بده رو من جواب. توام با رها -

 :گفت بغض با و شد دور تخت از قدم چند

 .بابا ـل*بغـ بیا. رها پاشو -

 از فقط من. نبود متوجه اصالً بابا اما کنه؛ تمومش خواست بابا از دکتر. تونستمنمی من اما

 گرفت؛ خیلی دلم. بودم ناراحت بدم، انجام رو میگه که کاری تونستمنمی اینکه از و بابا ناراحتیِ

 دوستش. خوندمی رو فکرم نگاهم از. مردممی بمیر، گفتمی اگه که بود کسی تنها بابام چون

 دیگه و اومد فشار بهم خیلی. شدممی ناراحت صدبرابر من دیدمش،می ناراحت اگه و داشتم

 و دکتر چندتا. کردن بیرون رو بابا دراومد، که هادستگاه بوق صدای. بکشم نفس تونستمنمی

 نگران و بودم تنگشدل خیلی. اومد دیدنم به بابا بعد روز چند. هیچی دیگه و تو ریختن پرستار

 فهمیده و بودم کرده امتحان تنهایی توی خودم چون برم؛ راه بخواد ازم نکنه که بودم این

 اما دونستم؛نمی رو حس این اسم اینکه با. بشم ششرمنده باز بودم نگران. تونمنمی بودم

 معلوم من برای غمش اما باشه؛ شاد کردمی سعی بابا. بودم کرده درک خوبخیلی رو معنیش

 خوب از و بیمارستان بیرون هوای از. میشم شرمنده دونستمی. نیاره روم به کردمی سعی. بود
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. برم راه تونمنمی کردم فراموش باالخره تا بگه برام خواستم ازش انقدر. زدمی حرف شدن

 :گفتم بابا به و بیرون برم شدم وسوسه

 بیمارستان؟ محوطه توی بریم باهم میای. شدم خسته اتاق این از من! بابا -

 :گفت و کرد مکث کمیه. کنه پنهان رو ناراحتیش نتونست دیگه باراین اما کرد؛ سعی بابا

 .گردمبرمی االن -

 دیگه من همین برای سخته، براش چقدر دونستممی. اومد داخل ویلچر یه با دقیقه چند از بعد

 :گفت دودلی با. بودم خیره بهش فقط. نکردم ترشسخت

 براشون رفتن راه و برن راه تونننمی مدت یه که آدمایی. دارهچرخ صندلی یه این! دخترم -

 .کننمی استفاده صندلی این از مشکله،

 به نگاه یه پاهام، به نگاه یه کردم،می عجیب صندلی اون به نگاه یه. بگم چی باید دونستمنمی

 :گفت بود، بهم حواسش که بابا. بابا

 .خودم ـل*بغـ بیا نداری، دوستش اگه -

 حسی چه بود، کرده ناراحت قدراون رو بابا که غریبعجیب صندلی اون به نسبت دونمنمی

 .بابامم عاشق کردم حس واقعاً لحظه اون اما داشتم؛

 خیلی من. بودم ویلچر از استفاده به مجبور شدم، مرخص بیمارستان از وقتی بعد، هفتهسه

 درک رو این و بود سخت بقیه برای اما نیفتاده؛ اتفاقی اصالً انگار. اومدم کنار قضیه با ساده

 به من تفاوتیبی شاید باشه؟ مهم اونا برای باید چرا نبود، مهم خودم برای وقتی. کردمنمی

 سراغ دیگه گذاشتم، خونه به پا که روزی از. کردمنمی درک رو فاجعه عمق که بود دلیل این

 گفتمی بابام. بکشه رو زن اون تا ریخته سم غذا اون توی زهره بودم فهمیده. نگرفتم رو زهره

 یبچه یه من اما بیارم؛ رو اسمش دیگه نباید و بیمارستان تخت روی افتادم اون خاطربه من

 تا گفته رو اینا بابا کردممی حس. خواستممی رو مامانم فقط. نبود حالیم حرفا این. بودم ساله4

 که نشد باعث اصالً بکشه، رو زن اون خواستهمی زهره مامان اینکه اما بشم؛ متنفر زهره از من

. بوده کرده بدی کار یه زنه اون حتماً گفتممی خودم با مدام برعکس. بیاد بدم زهره از من

 .مهربونه خیلی که زهره مامان. بکشه رو کسی خوادنمی الکی که زهره مامان
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 ایکودکانه ذهنی درگیریای. مادرمه کردممی فکر چون کردم؛می توجیح رو خودم شده هرجور

 بایستم تونمنمی دیگه. برم دنیا اتاق به و بپرم دیوار روی از تونمنمی دیگه اینکه مثل. داشتم

 توی باباش بود گفته قبالً دنیا. دیگه چیزای خیلی و بذارم کنار رو تیراندازی باید و هدف جلوی

 من. میده شناسنامه اومدن، دنیا به تازه که هاییبچه به اونجا و کنهمی کار احوالثبت

 خوابیدن، همه که وقتی شب. ببینم رو دنیا باید دونستممی اما کجاست؛ احوالثبت دونستمنمی

 پدر یعنی. بود رمزمون. دیوار به زد توپ با بار3 دیوار طرفاون از دنیا. بودم حیاط توی هنوز من

 اینکه به برسه چه برم، راه حتی تونستمنمی دیگه من اما طرف؛ اون برم من و خوابیدن مادرش

 مدام دنیا اما دیوار؛ طرف این بیاد اون خواستم ازش و کردم صدا رو دنیا آروم. بپرم دیوار رو از

 طرفاون من چرا پرسیدمی شهمه. بیفته ترسهمی و بپره دیوار از من مثل تونهنمی گفتمی

 دونستیمنمی کدوممونهیچ که چیزی. شدم فلج من بفهمونم بهش کردممی سعی من. نمیرم

 نه و بود گفته بهم کسی نه. دونستمنمی رو معنیش حتی هنوز و بودم شده فلج من. چی یعنی

 کسی به من نه کنم، تحمل باید آینده در رو دردی چه بود گفته بهم کسی نه. بودم پرسیده من

 هم شب فردا و کنه جور پله یه شد قرار سر آخر. کنممی تحمل دارم رو دردی چه بودم گفته

 دلم تو دل بود، افتاده مادرم پدر زندگی توی که اتفاقی از درآوردن سر برای. ببینیم رو دیگه

 روی اومد پله با خودشون یخونه از. رفتم دیوار پیش باز خوابیدن، همه وقتی بعد، شبِ. نبود

. گفتم بهش رو همین. شد شروع بچگانه ترسوبازیای باز. پایین بپره ترسیدمی حاال اما دیوار؛

 که همین. دید ضرب پاش نکرد، جمع پرش موقع رو پاش چون اما پرید؛ و شد ک*تحـریـ

 وقتی اما کنه؛می گریه داره و گرفته دردش کردم فکر اول. زد گریه زیر افتاد، من به چشمش

 .منم بگیره، دردش قراره که اونی فهمیدم تازه کرد، زدنحرف به شروع

. کنی بازی تونینمی. بدویی تونینمی. بری راه تونینمی آخرعمر تا دیگه تو! جونم رها! رها -

 .رها کنه زندگی تونهنمی دیگه یعنی نداره؛ پا فلجه، که کسی میگه مامانم! رها

 چیزی! پا بدون زندگی از. بدونم فردام از خواستممی. بده ادامه گذاشتم اما کرد؛ اذیتم حرفاش

 سکوت تو دید وقتی کردن،گریه و زدنحرف کلی از بعد. زدنمی حرف ازش کسی اینجا که

 .کرد دادنداریدل به شروع کنم،نمی کاری هیچ و کنممی نگاهش
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 ...زود تو. میشی خوب تو! رها -

 :گفتم و پریدم حرفش وسط نبود، وقت چون

 آوردی؟ -

 :گفت خنگی با

 رو؟ چی -

 .نبود وقت واقعاً االن اما خورد؛می ازم شیرین گردنیپس یه بود، ایدیگه شرایط هر توی اگه

 آوردیش؟! دیگه شناسنامه -

 .بیا. آوردم آره -

 دونستنمی و بخونه تونستنمی که اون. داد دستم و درآورد لباسش جیب از رو ششناسنامه

 .گفتمی وپرتچرت هی همین برای بلدم، نوشتن خوندن من که

 تو مثل ایبچه هیچ حاال تا من! عجیبی خیلی تو دونی،می خوره؟می درد چه به این حاال! رها -

 .ندیدم

 :گفت دوباره کنم،می زیرورو رو ششناسنامه دارم و کنمنمی توجه حرفاش به اصالً دید وقتی

 .نداره عکسیم هیچ که دفترچه یه کنی؟می نگاهش جوریاین چرا. زشته خیلی اینکه! رها -

 !االن مثل درست بود، سخت خیلی برام نظریشکوتاه تحمل گاهی

 باشی؟ ساکت لحظه چند میشه! دنیا -

 پدرش اسم و طوبا مادرش اسم. بود من از عیب. بود سنش مطابق اون. نبود اون از مشکل

 کاربرد بشم مطمئن تا پرسیدم رو مادرش پدر اسم ازش بازم حال این با. بود امیرحسین

 .فهمیدم درست رو شناسنامه

 هم وقتی. زنهمی صدا امیر رو بابام مامانم، اما حسین؛ امیر بابام اسم و طوباست مادرم اسم -

 ...میشن تنها

 .گفتمی پرت داشت زیاد دیگه

 .فهمیدم! بسهبسه -
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 برو بدو! مرسی. دیگه خب» اینکه یعنی این. کردم تشکر ازش و دادم بهش رو ششناسنامه

 .بود بچه واقعاً اون اما ؛«.خونتون

 .ببینم رو تو تفنگای دارم دوست خیلی من. بده نشون بهم رو اتاقت بریم بیا -

 :گفتم بهش مستأصل. ببینه رو ما خواستمنمی من و دنبالم بیاد مریم بود ممکن لحظه هر

 .دیگه وقت یه برای باشه. خونتون برو. تونمنمی االن. دنیا نه -

 :گفت تعجب با. فهمیدنمی رو من حرف اصالً انگار اما

 بدی؟ نشون بهم رو اتاقت خواینمی تو یعنی چی؟ -

 فهمی؟نمی تو چرا. نمیشه االن میگم! دنیا -

 :گفت هاشگریه بین. کرد کردن گریه صدابی به شروع باز و شد ناراحت

 بازیعروسک اما کنم؛ بازیاسلحه تو مثل نیستم بلد من کنم؟ خراب بازیاتواسباب ترسیمی -

 .بلدم

 :گفتم حوصلهبی. بودم وارفته بازیاشبچه دست از تقریباً

 یهمه برات و خونتون بیام شدم، خوب وقتی میدم قول. دارم مهمی کارای االن من! دنیا -

 .بیارم خوره،می خشاب که اونی جزبه رو، هاماسلحه

 آدم باهاش تونستمی قشنگ و بود اصل اصله. بود شکاری خورد،می خشاب که اونی آخه

 :گفت همیشه از ترخنگ اما شون؛خونه بره راضی حرف این با داشتم انتظار. بکشه

 چیه؟ خشاب -

 .این جزبه داشتم، ازش رو جوابی هر انتظار

 !دیگه برو اه. هیچی بابا هیچی -

 .شو خوب زود اما باشه؛ -

 شناسنامه باید! شناسنامه. کنم بررسی رو چیهمه کردم وقت تازه. رفت فرستادم، که رو دنیا

 طالق رو زهرهمامان بابا، و کرده ازدواج بابام با زنه اون کردممی فکر. کردممی پیدا رو بابام

 کمد. زهره سابق اتاق واقع در یا مدارک کمد سراغ رفتم. شم مطمئن خواستممی اما داده؛

 دنبال داشتم... چرخ این با که منم. شدمی باز قیژقیژ صدای با درش و بود قدیمی و چوبی
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 یه اینکه برای و برداشتم رو کیف. کردم پیدا شناسنامه پراز کیف یه که گشتممی بابا شناسنامه

 اتاق تو رفتم وقتی. باشم داشته کافی فرصت تا خودم اتاق توی رفتم نرسه، سر کسی وقت

 اون که بود سوال برام خیلی. بابا شناسنامه دنبال گشتن به کردم شروع راحت خیال با خودم،

 این خیالبی موقعاون بودیم؟ نفر چند ما مگه. کردمی کارچی کیف اون توی شناسنامه همه

 رها. شد پیدا خودم یشناسنامه... اما گشتم؛می بابا یشناسنامه دنبال فقط و شدم موضوع

 معنای دیگه من. فهمیدمنمی. مریم مادر، نام محمدرضا، پدر، نام بهار، روز آخرین دختر ریاحی،

 زن. بابا یشناسنامه سراغ رفتم. بود سنگین خیلی. بود سنگین برام. فهمیدمنمی رو کلمات

. بخونم رو مریم فامیل نکردم وقت. شد باز چهارطاق در یهو. مریم دوم، زن ریاحی، زهره اول،

 فرقی دیگه. مریمه بود معلوم شیرینش عطر بوی از. کیه ببینم نیاوردم باال رو سرم حتی

 رو کردنشقبول قصد اما بودم؛ فهمیده فهمیدم،می باید که رو چیزی. دیده رو من کردنمی

 :گفت بیاره، خودش روی به اینکه بدون. نداشتم رو توانش یعنی. نداشتم

 زدی؟ زل شناسنامه به جوریاین چی برای چیه؟ -

 من با همیشه. چشماش به مستقیم. شدم خیره بهش و آوردم باال رو سرم حرف این شنیدن با

 تو چیزی یه عالوهبه و بود شده عادی برام همین برای. زدمی حرف پرخاش با طورهمین

 حرص با و کرد عصبیش سکوتم اما کنم؛ سکوت برابرش در کردمی وادارم همیشه وجودم

 :گفت

 مادرت فهمیدی شد؟ تموم فضولیت. بگو چیه؟ ها؟ دختر؟ کنیمی نگاه من به جوریاین چرا -

 برام همیشه بابات که نداره خبر و دونهنمی اینکه یبهانه دیگه پس فهمیدی که حاال کیه؟

 بیاری رو زنه اون اسم من جلوی نشنوم دیگه پس. کیه مادرت دونیمی دیگه حاال. نیست میاره،

 .کنی صداش زهرهمامان و

. بست محکم رو در و بیرون رفت توجهبی اون اما م؛گونه روی ریخت آروم سمج اشک قطره یه

 دلم. خواستمی رو بابام دلم من. بگیره شدت منم اشکای شد باعث در بلند صدای

 فهمید؟نمی کسهیچ چرا. خواستمی رو مزهرهمامان

 !خدا ای -
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 از رو خدا یکلمه باراولین. کردممی صداش که بود باریاولین این بودم، کرده باز زبون وقتی از

 خدا از حرفی وقتهیچ ما یخونه توی. باشه خدا به امیدتون گفتمی که شنیدم دکتر زبون

 اتاق از. ندم رو جوابش که بود بعید من از. گفتم رو این که شد چی دونمنمی هم االن. نبود

 :پرسیدم تعجب با. بود کرده درگیر رو ذهنم تموم سوال یه فقط. رفتم بیرون

 منی؟ مادر تو -

 :گفت احساسیبی با اما است؛ زهره تو مادر بگه. نیستم مادرت من بگه. نه بگه داشتم آرزو

 .بله متاسفانه -

 اون باشه؟ انصافبی قدراین تونستمی چطور. مگونه روی اومد اشک قطره یه باز جواب این از

 .نشستمی ویلچر این روی من جای باید اون االن که وقتی هم

. جونم نه سوزه؟می دلم کردی فکر بگیری؟ غورهآب که من دنبال افتادی راه چرخ این با چیه -

 ...من پدرتی، دختر تو اگه

 سپر رو من اون اینکه از. اومد بدم هم خیلی. اومد بدم ازش آورد،می رومروبه ضعفام که این از

 حرفا این احساسیبی اوج با اون اما بود؛ اون تقصیر اشکا این اینکه از. بود کرده خودش بالی

 .پام زیر گذاشتم رو چیهمه و حرفش وسط زدم که اومد بدم ازش قدراون. زدمی رو

 من دارم؟ قبول مادرم عنوانبه رو تو من گفته کی حاال نداری؟ قبول دخترت عنوانبه رو من -

 خراب رو زهرهمامان زندگی اومدی تو. دومی زن تو. ستزهرهمامان اونم. دارم مامان یه فقط

 اصالً. نیستی من مادر تو. منه مادر اون. خواممی رو مزهرهمامان من. خوامنمی رو تو من. کردی

 .بیرون برو من بابای یخونه از. بیرون برو هستی؟ کی تو

 برای. بود بابا سیلی این. بود بابا. گرفتم خونخفه نه،. شدم ساکت. سوخت صورتم طرفیه

 تا. شدمی پایین و باال تند شـنه*سیـ قفسی و بود عصبانی خیلی. خوردم سیلی بابا از باراولین

 از نه شدم، ساکت اگه. بودم پدر همین دختر منم اما بودم؛ ندیده عصبانی قدراین رو بابا حاال

 بابام عاشق من که بود این برای فقط زد، رو من غریبه اون جلوی اینکه از نه بود، سیلی درد

 زدم زل. بود داغ. گذاشتم صورتم روی رو دستم. باشم من ناراحتیش علت خواستمنمی و بودم

 :گفتم و بهش
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 !ببخشید نه؟ مگه سوزه،می من صورت مثل داره االن هم تو دست! سالم -

 .شد خیره من به و زد پس رو اشکش عصبی. چکید اشکش از قطره یه حرفم این با

 من تو عصبانیت از سرخ صورت این دلیل خوامنمی من چون بابا؟ شدم ساکت چرا دونیمی -

 زدم،می صداش زهرهمامان من که اونی نگفتی چرا نگفتی؟ بهم چرا تو بابا؟ چی تو اما باشم؛

 رهات رو من؟ رو بابا؟ چرا مادرمه؟ ندیدم، هم رو شقیافه حاال تا حتی که زنی این و نبود مادرم

 نبود بودم، الل من وقتی چرا نبود؟ حاال تا چرا پس مادرمه؟ کردی؟ بلند دست زن این خاطربه

 .میشه نویسنده روز یه دخترم دونممی من بگه و بزنه حرف باهام زهرهمامان مثل تا

 :گفتم و کردم پاک ریخت،می صورتم روی تندتند که رو اشکام

 ریخت،می اشک سجاده رو و کردمی نذرونیاز من زدنحرف برای که زهرهمامان مثل چرا -

. نیست که شناسنامه به نیست؟ مادرم مگه بابا؟ چرا کنه؟نمی دعا حتی من رفتنراه برای

 اسم جای دیگه مرد یه اسم توش که کنم پیدا شناسنامه یه فردا اگه. بابا منه مامان زهره،مامان

 مامان هم زهرهمامان. منی بابای همیشه تو نیستی؟ من بابای تو دیگه وقتاون باشه، من بابای

 .دنبالش نیفتم راه چرخ این با میگه که زنی این نه منه،

 این و کردممی گریه آزادانه من اما بود؛ سرخ چشماش بود، گرفته رو شگریه جلوی بس از بابا

 درد خیلی سرم. میشن باز هم از دارن سرم رگای کردممی حس. گفتممی فریاد با رو حرفا

 .سوختمی فجیعی طرزبه قلبم و بود گرفته

 .سوزهمی داره قلبم! بابا آخ -

 کنم تحمل نتونستم من اما گشت؛می من زبونی زیر قرصای دنبال. بود شده من متوجه تازه بابا

 با بابا. بودم خودم اتاق توی و خودم تخت روی شدم، بیدار وقتی. مطلق تاریکی بازم و

 زمین روی تا که بلندم موهای. کردمی ـوازش*نـ رو موهام و بود سرم باالی سرخ، چشمای

 .بودند نشده مرتب و بسته که بود روز چند حاال بافتشون،می برام روز هر زهرهمامان و رسیدمی

 بگیری؟ رو دستم میشه! بابا -

 :گفت مهربونش صدای با. گرفت رو دستم و ـوسید*بـ رو سیلی جای شد، خم بابا

 بخشی؟می رو بابا محمد؟ رهای -
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 .کنه عذرخواهی ازم بابام خواستمنمی اما بودم؛ رنجیده. نداشتم دوست رو وضعیت این

 درد یه تحمل روزا این نه؟ شدم، لوس خیلی من. نمیاد یادم چیزی که من بابا؟ چی برای -

 .بمونم مرد میدم قول اما کنم؛می غش زود و ندارم هم رو ساده

 برام کرد سعی. ببینمش جوریاین ندارم دوست دونستمی. بدم کشش خوامنمی فهمید بابا

 .بده توضیح

 سختی خیلی یگذشته اما داره؛ دوست رو تو مادرت. دونینمی مادرت از هیچی تو! من رهای -

 .کنی احترامیبی بهش نباید تو. گذاشته تاثیر تو با رفتاراش روی این و داشته

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 .بزنی اون خاطربه رو من نباید هم تو -

 .رها منه به احترامیبی مادرت، به احترامیبی -

 کودن اما بودم؛ بچه. بود من به احترامیبی خاطربه خوردی، که ایسیلی اون یعنی جمله این

 .نبودم

 خوبم. فهمیدممی اما بدم؛ توضیح کسی برای رو کردممی درک که رو چیزایی تونستمنمی

 آشنا ساله5-4 یبچه یه یاندازه به کلمات با و بزنم حرف عادی تونستمنمی. فهمیدممی

 معنی بود کرده سعی و بود کرده دیکته بهم ساله60 پیرمرد یه که بودن همونایی کلماتم. نبودم

 که کلماتی عالوهبه. ببرم کار به رو کلمات اون خودم بتونم هم و بشه درک قابل برام هم اونا

 .بودند کشیده پر ذهنم از نداشتم، رو شوناستفاده توانایی چون اما شنیدم؛می روزانه

 رهام بده، آزارم که این بدون نداشت امکان چون بشم؛ روروبه مریم با کمتر کردممی سعی

 و گریون چشم با بود، بابا خواهر انگار که دختر یه مریم، و من دعوای روزای همون توی. کنه

 عمه باید من و مهینه اسمش. منه یعمه بود گفته بهم بابا. اومد مونخونه به کبود، بدن و تن

 خیلی چون ترسیدم؛می ازش اما بود؛ بابا شبیه چشماش چون داشتم؛ دوستش. بزنم صداش

 اون به قدراون من کردمی سعی بابا بود، مونخونه عمه که مدتی این تو. بود ناراحت و حرفکم

 حداقل خواستمی ازم. کنم تحمل رو محلیاشبی خودش مثل بتونم که بشم مندعالقه زنه

 من بود، زهره وقتی که کارایی. بزنم لبخند بهش و کنم صداش امانم مهین عمه جلوی
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 مریم برای ادب، رسم به و اجبار با خواستمی رو دادممی انجام معالقه روی از و ناخودآگاه

 خواسته ازم بابا که شبی. بود زندگیم اجبار سومین این شدن،فلج و بودنالل از بعد. بدم انجام

 کرده قبول بابا خاطربه من. برمنمی یاد از وقتهیچ رو بزنم صدا ریمممامان رو زن اون بود

 :گفتم خشک و عادی خیلی شام سر... ولی بودم؛

 ریزی؟می آب برام مامان -

 داشت من به توجهبی صدالبته و آروم ریلکس، خیلی اون اما بودم؛ کرده دراز سمتش رو لیوانم

 خودش بازم و دید رو صحنه این بابا. نداشتم وجود براش اصالً من انگار. خوردمی رو غذاش

 رو زن اون محبت تا کردمی دریغ ازم رو خودش محبت که گرفت بابا از دلم. نریخت آب برام

 : گفت و زد صداش طوالنی مکث یه از بعد بابا. کنه گدایی برام

 .خواست آب ازت رها! مریم -

 و برداشت دیگه لیوان یه و کشید خوردن غذا از دست. دادنمی اهمیت هم بابا به حتی زن اون

 :گفت و بابا جلوی گذاشت و ریخت آب توش

 !بفرما -

 گذاشت رو لیوان حرفبی. کرد کنترل رو خودش خواهرش جلوی بازم اما بود؛ شده عصبانی بابا

. بود برخورده بهم. بود دراز زن اون سمتبه دستم توی هنوز لیوانم من کهدرحالی. من جلوی

 راه منم ذهن توی زن اون چون نشکست؛ دلم. بود ادبیبی این. بود دراز هنوز من دست

 آب لیوان یه بخوام که بودم حرفا این از ترسرتق. شکست غرورم اما قلبم؛ به برسه چه نداشت

 میز روی شدم خم همین واسه بریزم، آب پارچ از خودم و پاشم تونستمنمی. بخورم منت از پر

 بود ریخته آب زن اون که لیوانی به خورد دستم اما بریزم؛ آب که برداشتم رو پارچ زحمت با و

 زن اون. شد آب خیس میز. میز روی شد خالی لیوان و من نزدیک بودش گذاشته بابا و توش

 :گفت و میز روی زد محکم و کرد بلند رو بشقابش و شد بلند

 پاهات؟ اون با کاریه چه این ندادم؟ آب بهت من مگه -
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 کرده بغض. کردممی تحمل رو رفتارا این داشتم بابا خاطربه من. کنم تحمل نتونستم دیگه

 شد جمع دفاعم تمام چرا دونم نمی اما بدم؛ بهش رو جوابا بدترین خواستمی دلم و بودم

 .بغض از پر کلمه یه توی

 بابا؟ -

 دونستمنمی موقعاون که حسی یه با و بود برداشته غذاش با کردن بازی از دست هم عمه دیگه

 :گفت من به و داد فشار رو هاششقیقه بابا. کردمی نگاه من به ترحمه

 .بزنم حرف مادرت با باید. میارم برات رو غذات. رها اتاقت تو برو -

 نکرده مرتب هم رو تختم حتی باهاشون حاال تا که کوچیکم دستای اون با کسی، کمک بدون

 دور شده نفرین میز اون از زحمت هزار با و چرخوندم رو ویلچر بزرگ و سفت چرخای بودم،

. ببندم سرمپشت رو در و بزنم دور حتی نداشتم جون دیگه رسیدم، که اتاقم به. شدم

 .بودم مونده اتاق وسط بالتکلیف چرخ با جوریهمون

 راست یه کنه، نگاهم اینکه بدون. بود آروم اتاق، توی اومد وقتی بابا اما گذشت؛ چقدر دونمنمی

 با تا موندم منتظر ایدقیقه چند. اتاق یپنجره به شد خیره و نشست اتاق راحتی روی رفت

 :زدم صداش و رفت سر محوصله زود اما کنه؛ خلوت خودش

 بابا؟ -

 :گفت سریع

 بابا؟ جانم -

 :گفتم دودلی کمیه با

 بخوام؟ ازت چیزی یه میشه -

 :گفت سریع که بگم خواممی چی دونستمی انگار

 .بخوری کامل رو غذات اینکه شرط به ولی باشه؛ -

 :گفتم بچگانه تعجبی با

 بگم؟ خواستممی چی من دونیدمی شما مگه -

 :گفت و کرد باز آروم رو موهام بافت و زد زانو چرخم جلوی
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 .باشی خورده کامل رو غذات باید. کنممی چک خودم رها، ولی کردما؛ بزرگت تورو من -

 به این از خواستممی. بخورم غذا مریم با میز یه سر نیستم حاضر فهمیده شدم مطمئن دیگه

 فکری یه بخورم، کامل رو غذام باید اینکه برای بعداً حاال. بخورم رو غذام اتاقم توی تنها بعد

 حساب بدونه تا بود من جواب منتظر. موند می بشقابم توی غذام نصف همیشه آخه. کردممی

. بود نرفته اتاق از هنوز بابا اما گذشت؛ کمیه. کردم اکتفا «باشه» یه به منم. اومده دستم کار

. بود درگیر خودش با حسابی. بود آروم گاهی و کردمی اخم گاهی. بود مشغول خیلی فکرش

 هرجور و تونست هروقت خودش تا کردم صبر همین برای داره، کاری یه من با دونستممی

. بره بیرون که در سمت رفت شد بلند اخم با گذشت، که کمیه اما کنه؛ شروع خواست،

 :زدم صداش همین برای بود، شده ک*تحـریـ شدید کنجکاویم

 آقایی؟ -

. بود ذهنم مال آقایی اما بود؛ داده یادم زهره رو بابا. بابا گاهی و زدممی صداش آقایی گاهی

 دوباره که کنجکاوم چقدر شد متوجه صدازدنم نوع از اونم. کرد نگاهم برگشت فقط. نداد جواب

 :گفت و قبلیش سرجای نشست

 .نکن نگاهم افالطون مثل طوراون. حاال خب -

 :گفت و جدیده برام «افالطون» یکلمه فهمید خودش که کردم نگاش سوالی

 .دانشمنده یه افالطون -

 .میدم گوش. بابا بگو بهم -

 :گفت و کرد نگاهم مهربونی با

 .میدی گوش دونممی. عزیزم دونممی -

 .آورد بیرون رو طالیی خوشگل چیز یه و شلوارش جیب توی کرد دست

 چیه؟ این دونیمی! رها -

 :گفتم کوتاه بنابراین چیه؛ بفهمم زودتر خواستم می

 .نه -
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 ارادهبی و ترسیدم. کشید رو چاقو ضامن هوابی و گرفت سمتم رو چاقو فاصله تریننزدیک از

 .بشه من ترس متوجه که بود این از ترآشفته بابا اما عقب؛ کشیدم رو سرم

 فیلمایی اون ببینم، بگو اصالً. نیست خوریمیوه چاقوی این. رها کن گوش حرفام به دقت با -

 کردی؟ نگاه بودم، داده بهت که رو

 .بابا بله -

 اونا چاقوی منتهی. کشتنمی رو آدما این، شبیه چاقویی با عده یه که بودم دیده فیلما اون توی

 !خوشگل خیلی این و بود زشت خیلی

 چاقو این از فیلما، همون مثل درست کردی، خطر احساس دلت توی هرجایی هروقت! رها -

 توی نکن فرو مستقیم رو چاقو وقتهیچ. زنیمی چطور و کجا باشه حواست فقط. کن استفاده

 زمان تو تا بیاد خون و بشه زخمی فقط که طوری بزن، کج و دارزاویه رو چاقو. کسی بدن

 .بخری

 :گفت و شد مهربون. شد عوض نگاهش حالت دید، نگاهم توی رو ترسم وقتی

. بزنن صدمه ما به بخوان که باشن کسایی هرجایی ممکنه اما مهربونی؛ خیلی تو دونممی! رها -

 همه نگفتم بعدشم،. عزیزم کنی دفاع خودت از بتونی باید اونجا. رها کنی رحم نباید دیگه اونجا

. شدی مجبور هروقت. کردی خطر احساس هروقت فقط. کنممی تکرار دارم چقدر ببین! که رو

 .نبود راهی هروقت

 :گفت و داخل برگردوند رو چاقو تیغ ساکتم، هنوز دید وقتی و کرد مکث کمیه

 کنی؟ بازش بلدی -

 باراین و کشید آه یه. دادم تکون راست و چپ به رو سرم همین برای بزنم، حرف خواستمنمی

 بازش چطور بودم گرفته یاد اول بار همون. شم دقیق روش بتونم من تا کرد باز آروم رو چاقو

 من جواب کرد، تکرار رو سوالش دوباره وقتی همین برای. بدونه بابا خواستنمی دلم اما کنم؛

 :گفت و انداخت پام روی و بست رو چاقو. میگم رو این عمداً شد متوجه. بود نکرده تغییری

 .رها کنی باز من برای رو این االن باید باشی، نگرفته چه باشی، گرفته یاد چه خب -
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 بیرون چاقو یتیغه که جایی جلوی گذاشتم رو دستم و برداشتم پام از رو چاقو! زور یعنی این

. کشیدش دستم از بابا. برداشتم تیغ جلوی از رو دستم کمکم. کشیدم رو ضامنش و اومدمی

 :گفت و بست رو چاقو دوباره

. رها گرفتی یاد دونممی. کردن رو خودشون کار اونا کنی، بازش تو تا طوریاین! نه طوریاین -

 .ترسریع پس

 خودش مثل تونستم تا کنم، شبازوبسته کرد مجبورم و کرد تمرین باهام قدراون شب اون

 که سوراخایی اون دونستمنمی. بود قشنگی العادهفوق چاقوی. کنم باز رو چاقو سریع ایحرفه

 هیچی موقع اون من. ایهدندهدنده ـلش*بغـ چرا دونستمنمی و چیه برای هست، شتیغه روی

 :گفتم تند که بیرون بره شد بلند بابا. دونستمنمی

 .گذاشتی جا رو چاقوت -

 :گفت کردم،نمی درک موقع اون رو دلیلش که ناراحتی با

 تو نبینه رویا باشه حواست فقط. بمونه پیشت. توئه مال نیست، من مال دیگه چاقو این -

 .باشه دستت دم هم همیشه. دستت

 :پرسیدم. خودم یبچگونه افکار درگیر من اما بود؛ نگران بابا

 زرده؟ این اما بود؛ مشکی شوندسته بود، فیلم توی که چاقوهایی اون چرا! بابا -

 :گفت و زد تلخی لبخند

 .شده حک پشتش اسمتم. نبودم خوزستان من که بود تولدت هدیه. طالست این -

 اون از. نداشت حوصله انگار. چی یعنی حک بپرسم که نداد فرصت. رفت بیرون و گفت رو این

 هیچ و نرفتم انگیزنفرت میز اون سر ایوعده هیچ برای دیگه من و گذشت هفته یه شب

 دربیاره؛ دلم از کردمی سعی بابا. خوردممی رو غذام اتاقم توی. نداشتم زن اون با هم مالقاتی

 بفهمه؛ مسائل این از چیزی بچه یه کردنمی فکر. بود شده خرد شخصیتم من نداشت خبر اما

 .فهمیدممی هم زیاد. فهمیدممی من که بود این من مشکل تمام اما

 وقتایی. کنهمی کار سخت قدراین که منه مخارج خاطربه دونستممی و داشت ماموریت بازم بابا

 شرکت توی هم. گشتبرمی شب 12 و شرکت رفتمی صبح 4 ساعت نبود، ماموریت که هم
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 که بود خونه ساعت 4 درکل. بود کرده تاسیس پتروشیمی شرکت یه هم و کردمی کار نفت

 موندممی بیدار صبح 4 تا 12 ببینمش، بتونم اینکه برای منم و بود خواب هم رو ساعت 4 همون

 خاطربه اینکه و بودم وابسته خیلی بهش. بودم بابام عاشق من. کردممی تماشاش خواب تو و

 و بود کرده کار شرکت توی قدراون. کردمی اذیتم بود، فشار تو قدراین من درمان هایهزینه

 کار روزشبانه بازم من خاطربه اما بود؛ کرده پیدا ریوی مشکل که بود، مونده شیمیایی مواد کنار

 و پریدمی صبح 7 ساعت هواپیماش. بود رفته خلیج به و بود گرفته ماموریت بارماین. کردمی

 حاال. بود شده تنگ براش دلم من اما بود؛ نرفته هنوز. بیرون بود زده خونه از صبح 4 ساعت بابا

 عاشق هنوزم بود هرچی. بودم بیدار من اما بود؛ خواب که رویا. رویا و زن اون و موندم من فقط

 چشمام تازه و تختم توی رفتم رفت، که بابا. بودم شده بیدار شبدرقه خاطربه و بودم بابام

 اتاقم توی سرخ چشمای با زن اون. پریدم جام از اتاق، در مهیب صدای با که بود شده گرم

 زیبا و گرون العادهفوق قرمز لباس یه. نبود گیرا و جذاب نگاه اون از خبری هیچ دیگه. بود

. بود گرفته دورتادورشو لختش و بلند موهای. بود ترفرم رو مانکنی هر از هیکلش. بود پوشیده

 فقط بود، پوشونده رو چشماش از یکی و بود شده ریخته صورتش روی کج که بورش موهای

 .کردمی ترشوحشتناک

 برداشت، تختم سمت که رو اول قدم. خوردمنمی تکون و بهش بودم زده زل فقط ترس از

 کردم سعی و زدم چنگ رو تختیم رو. شد خالی دلم ته هوابی باشم، شده پرت بلندی یه از انگار

 .نداشتم من که خواستمی پا کار این. بود نتیجهبی اما بکشم؛ عقب رو بدنم دستام با

 یه با و کرد بیشتر رو سرعتش. شد ترکفری بیاد، رحم به دلش اینکه جای دید، که رو تالشم

. افتادم پایین تخت روی از برم؛ راه تونستمنمی که منم. کشید و گرفت رو دستم خشن، حرکت

 از قبل. رفت استخوونم مغز تا پا نوک از دردش و شده خرد ـمرم*کـ کردم حس لحظهیه برای

 یه با و کشید آشپزخونه سمتبه زمین روی رو من کنم، فکر ـمرم*کـ درد به بتونم اینکه

 :گفت خاص عصبانیت

 .کنممی آدمت االن آره؟ بابات؟ هان؟ بزنی؟ صدا مادر رو من داده حق تو به کی -
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 توی رو حرفش کنم سعی اینکه از قبل. بود رفته یادم زدنحرف باز وحشت، و درد شدت از

 توی بدی درد. آشپزخونه پایینی کابینتای به خوردم محکم و شدم پرت کنم، تحلیل ذهنم

 دردی کردم فکر خودم با. بودم شده الل من اما قبل؛ یدفعه از بدتر حتی. پیچید ـمرم*کـ

 اومد. بده جواب رو من سواالی فقط بود نشسته منتظر خدا انگار اما هست؛ دردم این از بدتر

 سر پاهاش روی حرکتش این با لَختش، شدتبه موهای. نشست پاهاش روی ناز با و سمتم

 چشمام به و فرستاد عقب رو موهاش لوندیه، اسمش دونستمنمی موقع اون که نازی با. خورد

 زبونه شرارت چشماش توی که بس از شده خیره بهم شیطان کردممی حس. شد خیره

 بکشه؛ زمین روی رو من باز خوادمی کردم فکر. کشید خودش سمت رو چپم دست. کشیدمی

 :گفت و کرد ـوازش*نـ آروم رو دستم پشت. سرش به بود زده انگار اما

 .نرمه واقعاً. داری نرمی پوست عجب! اوم -

 ترس تا کردمی رو کار این فهمیدمنمی موقعاون. دادمی انجام طمانینه با رو حرکاتش تکتک

 که طوری شد، تحمل غیرقابل فشار یه به تبدیل ـوازشاش*نـ کمکم. کنه القا بهم رو وحشت و

 .شنیدممی رو استخوونام صدای

 دارم. لمسه قابل دستت استخوونای. عزیزم ظریفه خیلی دستات! الغری خیلی تو! وای -

 .بینممی رو دستت مویرگای

 منتظر و کردممی تکرار خودم با رو حرف این مدام. ستدیوونه یه زن این شکبی! ستدیوونه

 قدراون دستاش بود؟ سرد قدراین چی از اون اما بودم؛ داغ درد از من. بودم ازش بدتر کار یه

 نبودم حاضر اما بودم؛ کرده داغ درد از. باشه روح یه این نکنه بودم کرده وحشت که بود سرد

 با. رفت و کرد ول رو دستم نمیدم، نشون واکنشی دید وقتی. بکنم اعتراضی حتی یا بزنم حرفی

 داغ قدراون! داغ سیخ یه با. برگشت که دادم بیرون آسودگی سر از و پرصدا رو نفسم رفتنش

 کردن فکر فرصت و سمتم اومد بترسم، کنم فرصت حتی که این از قبل. بود قرمز سیخ نوک که

 .نداد بهم

 زندهزنده کنی، صدا مادر رو من دیگه باریه اگه باشه یادت همیشه که اینه برای امروز آتیش -

 .عزیزم زنممی آتیشت
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 اونم. شد صورتم حائل دستام و داد نشون واکنش سریع بدنم آورد، چشمم سمتبه که رو سیخ

 کل بُرَندِه درد یه و داد آوریچندش صدای دستم. دستم پشت گذاشت رو سیخ و خندید بلند

 صدایی من از بازم اما بودم؛ افتاده نفسنفس به و کردمی مخفه داشت درد. گرفت رو وجودم

 بدتر دردی داد نشون بهم خدا. ببره ـذت*لـ کشیدنم درد از خواستمنمی نتونم، که نه. نیومد در

 با هوابی رویا. رفت نفسم و شد بیشتر سوزشش برداشت، رو سیخ وقتی. هست هم اون از

 :گفت و آشپزخونه تو اومد مالوند،می رو چشماش داشت کهدرحالی بلندش، خواب لباس

 کنی؟می داری کارچی جون؟مامان -

 زن همون به تبدیل. شد زیرورو شخصیتش ثانیه از کسری در. شد هول مریم که دیدم چشم به

 : گفت و شد نیافتنیدست و زیبا

 ...و کنیممی بازی داریم. عزیزکم هیچی -

 سرهمپشت و تند هی و پریدن پایین و باال کرد شروع رویا که بود نشده تمام حرفش هنوز

 :گفتمی

 .بازی منم بازی، منم -

 سوخته بدجور خودم. بود سوخته و بود خورده سیخ به دستش. رفت هوا به جیغش دفعهیک اما

 رو رویا بابا آخه. سمتش برداشتم خیز اختیاربی و شد پاره دلم بند رویا جیغ صدای با اما بودم؛

 یادم بازم. زمین خوردم محکم که بودم نشده بلند جام از هنوز. بود سپرده من به آخر یلحظه

 برای. زد ـقه*حلـ چشمام توی اشک و اومد بدم خودم ضعف از. برم راه تونمنمی که بود رفته

 و بود شده رویا نگران واقعاً زنه. شدم شرمنده خودم از و متنفر زهره از دلم ته از لحظهیه

 گذاشت رو دستش و کرد باز رو فریزر در و کرد ـل*بغـ رو رویا. کنه کارچی باید دونستنمی

. شدممی بیهوش داشتم دستم سوزش از کمکم آشپزخونه طرف این من. فریزر یخای روی

 دونم نمی. زدمی صدا رو من اسم که بود رویا بلند یگریه صدای شنیدم،می که صدایی تنها

 :گفت زنه به که دید رو من کِی رویا

 .کن کمکش. کن کمک هم رها به -
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. کردمی گریه رویا، با زمانهم داشت یکی. شنیدممی رو صداها هنوز اما شد؛ بسته چشمام

 اصال هفته یه تا. بود یخ بزرگ یکاسه یه توی دستم شدم، که بیدار بود؟ زنه اون یعنی

 رو من حرفای وقتهیچ بود، تربزرگ من از اینکه با هم رویا. بگیرم دستم قلم تونستمنمیً

. انفجار مرز رو و بودم پر حسابی. بنویسم نه و بگم تونستممی نه دیگه که حرفایی. فهمیدنمی

 جون از زن اون دونستمنمی اصالً. کردم نوشتن به شروع بود، که دردی هر با هفته، یه از بعد

 گریه چی برای پس زدم؟ صداش مادر چون سوزوند؟ طوراون رو دستم چرا. خوادمی چی من

 کارا این چرا! نبود اون یبچه که رویا رویا؟ خاطربه یخ؟ تو گذاشت رو دستم چی برای کرد؟می

 هم رو مزهرهمامان دلم حتی دیگه. فهمیدم نمی هیچی. فهمیدمنمی داشت؟ جنون کرد؟ رو

 من برای که ماهی دو. بود دوماهه ماموریتش اونم که خواستمی رو بابا فقط دلم. خواستنمی

 شد،می بهتر داشت تازه دستم وقتی دهم روز. گذشت عمر یه مریم هایشکنجه لطف به

 با باید که بود داده گیر حاال بود، کرده داغون که رو چپم دست. شد شروع دوباره هاششکنجه

 دست رو مداد دیدمی اگه و راستم دست بگیرم رو مداد کردمی مجبورم. بنویسم راست دست

 تا داد،می فشارش بودش، سوزونده هم بدجور که چپم دست انگشتای الی قدراون گرفتم، چپم

 داشت،برمی نه ذاشت،می نه کنم،می مقاومت بازم دیدمی اگه. بشنوه رو هاماستخوون صدای

 در چپم دست انگشتای که بودم مطمئن دیگه. اتاقم دیوار به کوبیدممی و کردمی بلندم کارهیه

 خودش دید، رو داغونم و درب نگشتایا وقتی بعد، روز چند. اومدبرنمی دستم از کاری اما رفتن؛

 . انداخت جا رو انگشتام ممکن، حالت ترینوحشیانه با

 کردم فراموش دیگه که طوری. بنویسم راست دست با یادگرفتم باالخره تا کرد اذیتم قدراون

 ایمان. طرفم روانی یه با بودم فهمیده چون کردم؛نمی مقاومت جلوش دیگه. دستمچپ من

 درمان خودش و زدمی زخم خودش که کسی. شخصیتیه چند بیمار یه زن این که بودم آورده

 وقت تا بتونم تا بدم انجام درست رو خوادمی که کارایی کردممی سعی داشتم فقط. کردمی

 و کردممی نگاه رو بابا و بودم بیدار شبا که داشتم که عادتی به. بمونم زنده بابا برگشتن

. کردمی اذیت رو مریم موضوع این انگار و بردنمی خوابم من هم نبود بابا که حاال خوابیدم،نمی

 و اومد رحمش باراین البته. انبار توی بردم بود، شده عصبی بدجور که شب یه قضیه، همین سر
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 تکون با هوابی یهو که شده مهربون چه امشب کردممی فکر خودم با داشتم. برد ویلچرم با

 رو من همین و بود جدید حرکتش این. زمین روی شدم پرت داد، ویلچر به که شدیدی

 تند گنجشک، مثل قلبم. بود جدید درد یه یتجربه با مصادف جدید، یشکنجه. ترسوندمی

 ضعیفم بدن ستون رو دستام سریع همین برای. ترسیدم که بدم نشون خواستمنمی اما زد؛می

 دلم توی. دستام روی خورد سر نگاهش حرکتم، این با. دیوار یگوشه کشیدم رو خودم و کردم

 راحت نفس یه بست، سرم باالی یمیله به رو دستام فقط وقتی اما خوندم؛ رو دستام اشهد

 با داشتم شهمه. کرد قفل سرشپشت هم رو در. بیرون رفت و برداشت رو ویلچرم. کشیدم

. بود گفته مادری عشق از کلی برام مدایه. واقعیمه مادر اون باالخره باشه هرچی گفتممی خودم

 صالح و خیر فقط مادر که بود گفته. بگذره جونش از شبچه واسه حاضره مادر که بود گفته

 اون. واجبه نه، که الزم احترامش و آدمیه هر دوم خدای مادر که بود گفته. خوادمی رو شبچه

 بود عشق هرچی از مریم، دیدن با من. زمینی عشق مادر و آسمونیه عشق خدا که بود گفته

 امانت هابچه. هانفرشته مثل هابچه که بود گفته. زمینیش هم آسمونیش، هم. بودم شده متنفر

 زن این و بگه درست دایه اگه گفتممی خودم با. زمینن موجودات ترینپاک هابچه. خدان خوب

 به که تکونی اولین با. باطل خیال زهی اما میاد؛ رحم به دلش باالخره باشه، من مادر واقعاً هم

 راه صدای مثل. شنیدم رو غریبیعجیب صداهای. کنم جاجابه رو دستم کمیه تا دادم خودم

 و شد رد دامنم از که رو ریز چیز یه حرکت یهو که خبره چه دوروبرم دونستمنمی! حشره رفتن

 و دامن از. داد بهم بدی خیلی حس بدنم، پوست روی رفتنش راه. کردم حس رو پام روی اومد

 حتی که ضعیفم قدراین که خودم از حتی. شدم متنفر... و زهره و زن اون و حشره و انبار

 خودم از تا دادم تکون شدتبه رو خودم بود، بسته دستام اینکه با. برم راه قدم یه تونمنمی

 سمتم به رو مختلف هاینوع از حشره عالمه یه هجوم صدا، روی از یهو که کنم دورشون

! نه. بود کرده آزاد انبار توی رو همه و بود کرده جمع حشره عالمه یه انگار. دادم تشخیص

 حشره هزارجور و موش و مارمولک و سوسک از پر انبار. باشه رحمبی قدراین تونستنمی

 کردممی حس که بود زیاد قدراون تعدادشون داشت حشره چقدر انبار یه مگه! بود جورواجور
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 دادممی تکون رو خودم فقط و بودم کرده وحشت بدنم روی حشره همهاون دیدن از. قبرم توی

 .بود فایدهبی اما شن؛ دور ازم تا

 هاحشره اون ببندم، رو چشمام اگه کردممی حس. بذارم هم رو چشم نتونستم صبح تا

 توی سالمی جای هیچ. هاحشره نیش جای بود شده بدنم تمام. خورنمی رو بدنم از تیکهتیکه

 این. برگردوند اتاقم به دوباره رو من و اومد صبح. بود متورم و کبود همش و بود نمونده بدنم

 اولین. اومدنمی خوشم خودمم از سهله، که اتاقم. اومدنمی خوشم اتاقمم از حتی دیگه روزا

 بدنم، به خورد داغ آب که همین. بود رفتن حموم رمقیم،بی و خستگی تموم با کردم، که کاری

. اومدم بیرون وان از زحمت با و کشیدم ایخفه جیغ که زد آتیشم چنان هاحشره نیش جای

 بار این. خواب تخت تو برم نشستم رو خودم تا گرفتنمی دلم اما بود؛ افتاده دردش از فشارم

 که رمقی آخرین تا و گریه زیر زدم خودم پناهیبی از. کردم باز رو یخ آب و نشستم دوش زیر

. شد حسبی بدنم آب، سرمای از انگار بعدش اما کردم؛ لرز اولش. زدم زار بود، مونده تنم توی

 بهم دارن هاحشره کردممی فکر بستم،می رو چشمام تا اما بخوابم؛ خواستممی حموم از بعد

 با چقدر دونمنمی. پریدم می جام از وحشت با و میرن راه دارن پام روی سوسکا. کننمی حمله

 دیگه شب و بودم خوابیده رو روز تموم ضعف، شدت از. برد خوابم باالخره تا بودم درگیر خودم

 چشمام اتاقم، توی اومد زنه که همین گاه،شکنجه توی نرم باز اینکه برای اما برد؛نمی خوابم

 و ایستاد اتاق توی ثانیه چند. بود باهوش نهایتبی متاسفانه. زدم خواب به رو خودم و بستم رو

 تا. انبار توی بردم قبل، یشیوه همون به دوباره. بیدارم فهمید که بود نفسام صدای از کنم فکر

 از حدودی تا حداقل خواممی اگه بودم گرفته یاد دیگه من و داشت ادامه وضعیت این هفته یه

 رهاش روزبه چه ببینه نبود بابام که بود روز 17. بپوشم شلوار باید باشم، امان در هاحشره شر

 کرده فراموش رو من رسماً که بود جدیدش بازیایاسباب سرگرم قدراون که هم رویا. آوردن

 برای داشتم من و بود هجدهم شب. بودمش ندیده دیگه آشپزخونه توی شب همون از. بود

 دونمنمی. برد خوابم 12 ساعت از قبل باراولین برای شب اون. شمردممی رو روزام بابا اومدن

 و کردمی بیدارم زحمت هزار با زهره که منی. برد خوابم واقعاً اما خستگی؛ از یا بود ترس از

. پریدممی خواب از صدایی، ترینکوچک با و بودم شده شرطی حاال بود، سنگین خیلی خوابم



 

 

70 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

. کردم باز رو چشمام آروم. شنوممی حشره صدای دارم کردم حس لحظهیه و بود تیز گوشام

 نزدیک از داشت و بود آویزون نخ یه از بزرگ سوسک یه. کردمنمی باور رو دیدم می که چیزی

 و ترسیدم خیلی. دیدممی رو وپاشدست. زد می وپادست صورتم توی ممکن، یفاصله ترین

. لرزید خونه زیربنای که کشیدم جیغی چنان. کردم باز رو دهنم و بستم رو چشمام فکربی

 کردممی سعی داشتم. نبود اطراف به حواسم اصالً. کردم باز لرز و ترس با که رو چشمام

 اما بره؛ در کندمی جون داشت و بود وصل نخ یه به و بود افتاده تخت کنار. کنم پیدا رو سوسکه

 رسیده خودش به حسابی همیشه مثل بازم. زنه به رسیدم کردم، دنبال که رو نخ. ذاشتنمی نخ

 :گفت زنهمبهحال لبخند یه با. نداشت وجود موجود اون از ترترسناک من برای اما بود؛

 عزیزم؟ ترسیمی سوسک از -

 تاب رو نخ. شد معلق هوا توی هم سوسک دنبالش و کرد بلند هم رو نخ حرفش، این با زمانهم

 انگیزنفرت بس از بودم، شده متنفر عزیزم یکلمه از. چرخید می خودش دور سوسک و دادمی

. معناست تمام به یدیوونه یه زن این که بخورم قسم بودم حاضر لحظه اون. کردمی اداش

 شب هر وگرنه بگم، چیزی دستم روی یلکه یدرباره بابام به نباید که بود این حرفش تموم

 تعجب من که ذاشتمی وقت براش قدراون و بود مهربون خیلی رویا با. بخوابم انبار توی باید

 داد می من به سختسخت کارای. کنم حسادت رویا به من خوادمی کردممی حس. بودم کرده

 بود؛ تربزرگ من از رویا. نه یا میدم انجام درست رو کارا من که کنه نظارت فرستادمی رو رویا و

 . بزرگم من و مردم من و ستبچه رویا و کنم مواظبت رویا از باید من گفتمی همیشه بابا اما

 موفق انگار اما آوردم؛درمی دلش از همیشه من و کردمی ناراحت رو رویا همیشه حرفا این

 تمیز. کردمی کثیفش دوباره کردم، می تمیز رو هرجا. اومدمی بدش من از قدراون که نبودم

 چند رو کارام رویا اما بود؛ مشکل خیلی برم، راه تونستمنمی که منی واسه دیوار، و زمین کردن

 فقط من و بخوره غذا من جلوی فرستادمی رو رویا و دادنمی غذا من به مریم. کردمی برابر

 همین برای نداره، رو من دیدن چشم و نمیاد خوشش من از مریم بود واضح. بودم رویا نگران

 که باشه داشته دوست رو رویا واقعاً نکنه که بودم نگران من اما کنه؛می باهام رو کارا این

 باشه، داشته دوست رو خواهرم دیوونه یه اینکه از. کنهمی رفتار خوب قدراین باهاش
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 من. بودم عذابم یملکه دستیار نگران! جالبه. بیاره سرش بالیی بودم نگران و ترسیدممی

 آخرا این و موش و مارمولک و سوسک با. گذشت وضعیت همین با ماه دو. بودم خواهرم نگران

 نرم اما بکشم؛ طی رو خونه کل بودم حاضر. کردممی حس وجودم تموم با رو وحشت. عقرب

 هم مورچه از که بود کرده کاری باهام. دونستمی خوب رو این زن اون و انباری توی

 خواب از گریه و جیغ با و دیدممی کابوس مدام شبا دیگه. روانی ترس نوع یه. ترسیدممی

 کتکم دیگه فصل یه سروصدا خاطربه و اومدمی مریم یا اومدنمی سراغم کسی یا که پریدممی

 دیگه. هست بابایی هنوز بود رفته یادم دیگه که بودم شده اذیت قدراون مدت این تو. زدمی

 که بودم کرده فراموش کالً و بودم شده ناامید چیهمه از. شمردمنمی برگشتنش واسه رو روزا

 رفته یادم و بودم کرده گیر دیگه دنیای یه توی انگار. کجاست مهینعمه. کجاست رویا اصالً

 .هستم کی اصالً که بود

 رویا مهد توی زمانی یه زهره چون کنه؛ عوض رو مهدکودکش تا بود بـرده رو رویا زنه روز اون

 بابا فردا و بود آخر روز یادمه خوب. بودند زهره دوستای مهد، مربیای یهمه و کردمی کار

. کنه ـلم*بغـ فقط و برگرده بابا بودم منتظر و بود شده روشن امید از کورسویی دلم ته. اومدمی

 .نذاره تنهام وقتهیچ دیگه و بمونه کنارم

 در آروم. نداد جواب کسی اما زدم؛ در و کشیدم عمیق نفس یه. عمه اتاق رفتم حالخوش و شاد

 گشتن. نبود اما گشتم؛ رو اتاقا کل. شدم نگران چرا دونمنمی. نبود داخل عمه اما کردم؛ باز رو

 نفسنفس به بودم داده تاب ویلچرو چرخ بس از. گرفت ازم زیادی انرژی و وقت اتاقا کل

. کردمنمی باور رو دیدممی که چیزی... اما حیاط؛ تو رفتم و افتادم حیاط یاد یهو. بودم افتاده

 و کردمی خالی خودش روی رو بابا بنزینای از بشکه یه داشت. بردارم عمه از چشم تونستمنمی

 :زدم صداش بهت با اختیاربی. بود دستش فندکم یه

 عمه؟ -

 :گفت هاشگریه بین و زد گریه زیر دید، که رو من

 با کارو این نداشت حق. ذارمنمی مرد اون دوش روی هم رو جسدم من بگو محمد به -

 .بکنه هاشبچه
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 :زد جیغ بغض و حرص با

 جز خواستمنمی چون کردم، کارو این بگو بهش! رها. کنه بدبخت رو من نداشت حق اون-

 ...محمد. فهمهمی منو محمد. فهمهمی محمد. بزنه دست من به کسهیچ طاهر

 و بود سرش براقی عبای. داخل اومد زنه و شد باز حیاط در که بود نشده تمام عمه حرف هنوز

 چشم که همین. بود معلوم زیباش و براق چشمای فقط. بود پوشونده پوشیه با رو صورتش

 و شدم صحنه این مات. گرفت آتیش پاش تا سر و زد فندک مکثبی افتاد، مریم به مهینعمه

 من و سوختمی چشمام جلوی زندهزنده داشت عمه. شد رها ویلچرم چرخ کنار حسبی دستام

 و دادمی تکون رو دستاش. زدمی جیغ. بود گرفته آتیش عمه. بودم شده الل ترس از باز

 توی ریختن و زدن کنار در جلوی از رو مریم و شدن خبر با هم هاهمسایه که قدراون. دویدمی

 آتیش رو خودش زندهزنده عمه. بود شده شوکه که دیدممی. کردنمی کاری هیچ زنه اما خونه؛

 آدم بوی. آوردم باال جاهمون که خورد هم به حالم قدراون باراین. اومدمی سوخته آدم بوی. زد

 ترمخراب هاصحنه این دیدن با بود؛ خراب مروحیه. باشه معمه اگه حتی. آورهتهوع سوخته

 هم به حالت حتی که جسدی یه جز خوشگلش و جوون خواهر از دید خونه، اومد که بابا. شد

 قدراون. نبینه رو من شدن داغون که بود داغون قدراون. نمونده هیچی کنی، نگاهش خوردمی

 رو من شدن شکسته که بود شکسته خودش توی قدریاون. نبینه رو من داغ که بود دارداغ

 پاهای روی گذاشت رو سرش بابا. گفتم بابا به رو بود گفته عمه که چیزایی یهمه. نبینه

 که مردی اونم مرد، یه یگریه. کرد گریه بلندبلند من جلوی باراولین برای و من حسبی

 بود مترادف برام مرد یه یگریه همیشه. بره یادم خودم دردای بود شده باعث بودم، عاشقش

 فکر اینکه با کردممی حس پام روی رو بابا سر من که بود این عجیبش بخش اما دنیا؛ اتمام با

 سرش آروم. شد ساکت هقشهق وسط بابا. گفتم بابا به رو این اما باشه؛ مهمی چیز کردمنمی

 به. اومدمی امید بوی. بودیم دکتر چیه، جریان بفهمم اینکه از قبل و برداشت پاهام روی از رو

 بعد. برم راه تونستممی زیاد، تمرین و جراحی عمل از بعد درصد،50 احتمال با من دکتر، یگفته

 یلکه. رویا هم و من دست هم. دید رو دستم تازه بابا پام، آمیزموفقیت عمل و عمه چهلم از

 فکر داشتم. بود دردناک خیلی هنوزم من مال اما بود؛ شده محو خیلی دیگه رویا دست روی
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 کباب برامون داشته کرد توجیح راحت خیلی زنه اما بده؛ چی رو بابا جواب خوادمی االن کردممی

 .سوخته سیخ با دستمون کردیم، شیطونی ما و کردهمی درست

 :گفتم سریع من

 !نیست جوریاین. بابا نه -

 :پرسید رویا از و کرد نگاه زنه و من به گیج بابا

 بابا؟ شده چی! رویا -

 :گفت نبود، ذاتش تو مریم اومدن از قبل که ایبدجنسی با رویا

 رها تازه. میگه رو این میاد بدش مریممامان از چون رها. بابا میگه مریم مامان که بود همین -

 شیطونی خودمون ما بابا، اما کرده؛ سیخ با رو کار این مریم مامان بگیم بابا به گفتمی من به

 .نبود مریممامان مقصر. کردیم

 رویا برای کی از زن این کردممی فکر این به داشتم فقط لحظه اون من و زد گریه زیر بعدش و

 مادرش؟ بود شده مریم حاال که بود شده پاک رویا ذهن از چطور زهره مریم؟مامان بود شده

 میده؟ نشون توجه رویا به قدراین چرا مریم و کنه فراموش رو خودش مادر تونست چطور رویا

 این که بود این از تربچه رویا اما بودم؛ رویا نگران و بیاره رویا سر بالیی خوادمی کردممی فکر

. نشد پیگیر هم بابا وضعیت اون توی. کنممی حسادت بهش کردمی فکر فقط اون. کنه درک رو

 دیگه من. نداشتم روز و شب دیگه من اما خونه؛ بود اومده بابا اینکه با. بود عزادار هنوز خودش

 رویا برام راحت، خواب شب یه دیگه حاال. بودم داده دست از هاشکنجه توی رو روانم و روح

 .بود شده

 با شکنجه و کتک. بود شده ملس بد خورمکتک مریم لطف به و داشت ادامه وضعیت این

 رو روحی یشکنجه و بود برداشته جسمی یشکنجه از دست. بودم کرده تجربه رو هرچیزی

 جنگ یه. بود کرده شروع رو جنگ یه باهام. موندمی جاش کتک چون شاید. بود کرده شروع

 خودم، تنهایی توی و مریم چشم از دور داشتم سختیاش، یهمه با مدت، اون توی. نابرابر

 با البته بایستم؛ خودم پاهای روی تونستم ماه 8 از بعد باالخره. کردممی تالش رفتنم راه برای

 رو من دیگه اینکه از اما نشد؛ اولش مثل وقتهیچ دیگه مهینعمه فوت از بعد بابا هرچند. عصا
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 منتظر و باریدمی خون نگاهش از که مریم برخالف. بود حالخوش دید،نمی ویلچر روی حداقل

 خاطربه من بازم و شد شب بازم! کنه خلوت باهام حسابی تا بود بابا ماموریت فرصت اولین

 دوتا مریم و بابا. نبود اتاقش توی اما بابا؛ سراغ رفتم همین برای. بردنمی خوابم ترسا همون

 چه آوردمدرنمی سر و بودم بچه. خوابیدنمی خودشون اتاق توی کدوم هر و داشتن جدا اتاق

. مریمه به متعلق حاال زهره، سابق اتاق که دونستممی فقط. شدمنمی کنجکاوم حتی. خبره

 توی داشت. بالکن سمت کشوندم سیگارش دود آشنای بوی که بیرون بیام بابا اتاق از خواستم

 نفس اومد،می خوشم سیگارش بوی از چون و سرشپشت ایستادم. کشیدمی سیگار بالکن

 سمتم، برگرده اینکه بدون که آوردم کم نفس و شده بد حالم باز کرد فکر بابا اما کشیدم؛ عمیق

 :گفت

 .نکنه اذیتت دود تا اتاقت برو -

 :گفتم و کشیدم دیگه عمیق نفس یه عشق با

 .دارم دوست رو دودش -

 اصالً و کنهمی فکر عمه به داره دونستممی. کشیدمی سیگار من به توجهبی و کردمی نگاه ماه به

 اینکه بدون هم باز. کردمی دعوام حسابی وگرنه دادم، بهش جوابی چه من نیست حواسش

 :گفت سمتم، برگرده

 نداره؟ درد پات -

 :کردم زمزمه آروم

 .نه -

 عصای. باشه تنها باید االن فهمیدممی توجهیشکم از هم و بمونم پیشش خواستممی هم

 :گفت که شدم دور ازش قدم یه و کردم تنظیم ـلم*بغـ زیر رو کوچیکم

 !رها بگو -

 :گفتم و سمتش برگشتم دوباره

 بگم؟ چی -

 :گفت و سمتم برگشت. کرد خاموش جاسیگاری توی رو سیگارش
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 .بگی ترسیمی بگی، خوایمی که همونی -

 صدای و عصا از استفاده هربار یاندازه به بگم بهش خواستممی. شدمی متوجه خوب چه

 از و زنممی که پلکی هر اندازه به بگم خواستممی. متنفرم زهره و خودم از میده، که «تقیتق»

 اندازه به بگم بهش خواستممی. متنفرم زنت، از عشقت، از مریم، از کنم،می بازشون وحشت

. متنفرم تکارخونه از و نفت شرکت از کنی،می کار بیرون من خاطربه داری که ساعتایی تمام

 رو بودنم الل دوران آرامش. برگردون بهم رو قبلیم روزای بگم و بزنم جیغ سرش خواستممی

 این ینتیجه که شد چی دونمنمی اما برگردون؛ بهم رو خودت توجه و محبت. برگردون بهم

 :یجمله و بغض یه شد فقط سرم، توی جنگ همه

 بکشم؟ سیگار منم میشه -

 چنان بودم؟ گفته بابا به رو این جرئتی چه با. شدم متعجب خودم از خودم حرف، این گفتن با

 باهام نیومد دلش که بود توش بغض قدراون مجمله اما رفت؛ یادم حرفام همه که کرد اخمی

 :گفت اخمش همون با فقط. کنه تندی

 سیگار؟ به چه و محمد رهای! نخیر -

 :گفتم پافشاری با پس برم؛ تهش تا خواستممی بودم، گفته دیگه که حاال

 کنم؟ روشن من رو بعدی حداقل -

 :گفت دودلی با. بود شده نرم کمی. ـوسیدمش*بـ بندش پشت کنه، قبول اینکه برای و

 .باریه همین فقط اما باشه؛ -

 .نازم بابا فدای -

 خودش مثل. کنهمی نگاهم داره کردم فراموش و گرفتم ازش رو فندکش و سیگار یبسته

 تا زدم که رو پُک اولین. زدم فندک و لبم روی گذاشتمش کشیدم بیرون سیگار نخ یه ایحرفه

 اومدم، خودم به وقتی و زدم بهش عمیق پک یه. بگذرم ازش نتونستم دیگه بگیره، آتیشش

 کنه؛ دعوام ترسیدممی. کردم نگاه بابا به و کردم جمع رو جرئتم تموم. بود شده تموم سیگار

 با بابام، جلوی که کشیدم خجالت. کردمی نگاهم مات داشت که بود شده من محو قدراون اما
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 کردم فکر. کنممی روشنش فقط بودم گفته بهش وقتی اونم. کشیدم سیگار طوراون گستاخی

 :دادن توضیح کردم شروع و عصبانیه حتماً االن

 ...اما کنم؛ روشنش خواستممی فقط. کشیدمش چرا دونمنمی! بابا -

 :گفت حرفم وسط

 رها؟ گرفتی یاد رو کشیدن سیگار طوراین کی از تو -

 :گفتم فکربی و لوحانهساده

 !بابام از خب -

 انگار. رفت یادم خجالتم اصالً که خندید دلته از و گرفت شخنده قدراون مبچگونه جواب از

 شدیگه دست با و زد کنار رو عصام دست یه با که ایستادم پا رو عصا با وقتهخیلی دید تازه

 :گفت خنده با و گوشم پشت زد رو موهام. کرد ـلم*بغـ

 نداره حق دیگه. بود بارشآخرین و باراولین اما کشه؛می سیگار خوشگل چه محمد رهای -

 . بکشه سیگار ناز قدراین کسهیچ جلوی

 :گفتم اعتراض با همین برای بود، کرده مزه بهم حسابی سیگار طعم

 !بابا -

 :گفت و شد جدی

 !نکن دبه! بابابی بابا -

 :گفتم و بهش شدم خیره

 چیه؟ دبه -

 راحت تونیمی سوزه؟نمی گلوت نمیره؟ گیج سرت نداری؟ مشکلی ببینم، بگو اصالً! بابا ای -

 بکشی؟ نفس

 .اومد خوشم خیلیم. ندارم مشکلی هیچ -

 !بیخود -
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 بازم اما ندم؛ ادامه و دستم بیاد کار حساب دیگه که بود محکم قدراون آخریش یکلمه همین

 بازیتخس با و شدم ـنه*سیـدستبه ـلش*بغـ تو عادت طبق. بگیرم رو سوالم جلوی نتونستم

 :گفتم

 بکشه؟ سیگار نباید رها اما کشه؛می سیگار چرا محمد بابا -

 :گفت التی لحن با بود، گرفته شخنده که هم بابا

 .دختره رها و مَرده محمد بابا چون -

 .مَردم یه من گفتیمی همیشه خودت تو. مَردم منم نه، -

 :گفت غمگین و شد محو آرومآروم لبخندش

 و تو نکن فراموش وقتهیچ! رها. مَرده جنست تو مَرده، جنسیتم من اما دلم؛ عزیر میگم بازم -

 خیلی رویا. باشی خواهرت مراقب همیشه باید تو. باشین هم پشت همیشه باید خواهرت

 .حساسه

 منتظر. بود سیگار پیش فکرم تموم فهمیدم،نمی حرفاش از چیزی که من و زدمی حرف بابا

 : گفتمی عصبانیت با اونم. بکشم عمیق نفس من و بیرون بده رو دودش بودم

 .نیست خوب. دختر نکن -

 شدن خوب خاطربه بابا. خیالیبی به زدممی بود، کامم به دنیام بود، پیشم بابام وقتی که من و

 تازه هم رو ماشینش و بود داده رو سفر یه ترتیب عمه، جریان کردن فراموش و من پاهای

 رو مریم و مونخونه اومدمی گاهی که داشت صمیمی خیلی دوست یه بابا. بود کرده عوض

 نکرده معرفیش رویا و من به وقتهیچ هم بابا و کیه که نپرسیدم بابا از وقتهیچ من و دیدمی

 بیان ما با تا بیاریم هم رو آرمان و سامی راه، سر تا شونخونه رفتیممی داشتیم االن اما بود؛

 اما برادرامونن؛ آرمان و سامی دونستیمنمی رویا و من و بود گفته بابا که بود ایجمله این. سفر

 و آرمان به بابا وقتی. بودن ریلکس قدراین که بودن داده توضیح رو چیزهمه اونا برای انگار

 : گفت سامی

 .خواهراتون رویا، و رها -
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 جواببی و پرسیدممی خودم از هی که بود سوالی این دوتا؟ اونم داشتم؟ برادر من. کردم هنگ

 سامی. نه من اما بود؛ حالخوش و ـلشون*بغـ پرید چی عین اول همون که رویا. ذاشتمشمی

 آرمان بابا که اونی. بودم حرفا این از سردتر من اما داشتن؛ رو رفتار همین انتظار منم از آرمان و

 موهاش. بود گندمی بابا مثل پوستش و بود بلندتر خیلی من از قدش بود، کرده معرفیش

. ایپارچه شلوار یه با بود، تنش قرمز تیشرت یه. سوخته ایقهوه چشماش و روشن خرمایی

 دیدم، رو نگاهش وقتی اما کنم؛ رفتار رویا مثل منم بود منتظر و بود کرده باز رو ـوشش*آغـ

 کنارش از توجهبی همین برای. بودنش آورده زوری و اومدمی بدش من از انگار. نیومد خوشم

 موهای مثل موهاش و بود ترکوتاه آرمان از کمیه فقط قدش سامی. سامی طرف رفتم و شدم رد

 مثل سفید پوستش و بود من از ترتیره درجه چند اون موهای فقط. بود بور و چندرنگه خودم،

 آرمان، برخالف کردم، نگاه که سامی چشمای به. بود آرمان چشمای مثل چشماشم. برف

 فقط بود، گرفته عبرت درس آرمان با من برخورد از انگار که سامی. زدمی موج توش اشتیاق

 جلو بردم رو دستم همین برای. بده دست خوادمی کردم فکر منم. سمتم کرد دراز رو دستش

 نه م،دایه نه آخه. بود مونده آویزون جورهمین دستام. ـلش*بغـ توی کشید رو من هوابی که

 کنه،می ـلم*بغـ بابا جزبه یکی وقتی بودن نگفته استادام از کدومهیچ نه و بابا نه زهره،مامان

 باال ناخودآگاه دستام. خوردمی حرص داشت که کردم نگاه آرمان به ارادهبی. بکنم باید کارچی

 خواستمی دلم اول، نگاه همون از چرا دونمنمی. شد ـقه*حلـ سامی ـمر*کـ دور و اومد

 بیرون خونه از هم زهره بختانهخوش و ببینم رو زهره خواستنمی دلم. دربیارم رو آرمان حرص

 رو ازم که آرمان برخالف. افتادنمی دهنش از آبجیآبجی و کردنمی ول رو من دیگه سامی. نیومد

 شده مچ باهم سامی و من بودن، گذاشته تنهامون باهم که دقیقه چند همون توی. گردوندبرمی

 رو رویا سامی اما اومد؛می بدش من از آرمان که تفاوت این با. هم با هم آرمان و رویا و بودیم

 اما بیاد؛ همراهمون کرد قبول راحت خیلی سامی! من یاندازه به نه هرچند. داشت دوست هم

 : گفت بود، تربزرگ که آرمان

 .ذارمنمی تنها مادرمو و مونممی مادرم پیش من -
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 کسی ببخشم؟ رو زهره که داشت؟ انتظاری چه. کرد نگاه من به مستقیم جمله این گفتن موقع

 این از مریم دونستمنمی موقع اون. بود مریم داد، نشون واکنش جمله این به همه از بیشتر که

. داده ترجیح کرده،می نگهداری ازش طوالنی مدت یه که اون به رو زهره آرمان که شد ناراحت

 هم همین برای و طایفه به برگرده خواستمی بابا بدونیم اینکه بدون. اصفهان رفتیم همه

 یخنده خاطربه من من، رفتن راه خاطربه بابا. بودیم خوش همه. بود بـرده هم با رو ما یهمه

 همیشه کالً که رویا و مادرش و من وجود خاطربه سامی سامی، پسرش وجود خاطربه زنه. بابا

 صدای که بودیم راه توی شب. فرمون پشت بابا و جلو زنه و بودیم عقب تاسه ما. بود شاد

 .درد و درد درد، فقط بعدش و کامیون یه بوق وحشتناک

 سوخت؛می شدتبه راستم پای. شدمنمی موفق اما کنم؛ باز رو چشمام کردممی سعی داشتم

 یه مثل ذهنم و اومدنمی یادم چیزی واریدیوانه طرزبه. کردمنمی حس اصالً رو چپم پای اما

 دونستممی چه موقعاون من. بود رفته یادم از هم اسمم حتی. بود شده سفید یصفحه

 که رو چشمام زحمت با و چشمام روی کشیدم رو دستام چی؟ یعنی تصادف از بعد زدگیشوک

 آسمون بود، دیدم یمحدوده توی مستقیم که چیزی تنها. کردم باز بودن، چسبیده هم به انگار

 اینکه از! چکیدمی خون دستام از خون؟. شدم خیره بهشون و آوردم باال رو دستام. بود ماه و

 دراز آسفالت روی شب نصف باید چرا من دونستمنمی و بودم زدهوحشت اومد،نمی یادم چیزی

 اهلل روش که بود سنگین پالک یه یکیش. بود گردنم که بنداییگردن به خورد نگاهم. بکشم

 جون سرم توی صدایی! رها بود نوشته التین به که بود سبک پالک یه دومی. بود شده نوشته

 مشتم توی رو بندمگردن پالک قدراون ارادهبی. دوید چشمام به اشک «محمد رهای» گرفت

 .اومد یادم تصادف یصحنه خودم، اسم به خیره. برید زنجیرش که دادم فشار

 وسط سامی مریم، سرپشت و ماشین راست سمت من. اومدمی ما روی توی داشت کامیون یه

 رو سرش و بود بـرده خوابش رویا. بودیم نشسته بابا سرپشت و ماشین چپ سمت رویا و

 سامی. گرفت رو من و کرد ول رو رویا سامی تصادف موقع اما سامی؛ یشونه روی بود گذاشته

 چیزی بعدش... و بده نجات رو من تا شد خم من روی سامی. بده نجات رو من خواستمی

 دیدم رو بچه دوتا یچهره لحظهیه برای و کردم نگاه رو دورتادورم وحشت با. اومدنمی یادم
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 تونستمنمی که بود شده له قدری به سامی. بود خون غرق که بابام... بابام و بودن شده له که

 خودم خواستم من اما بده؛ نجات رو من خواستمی سامی اینکه با... رویا اما بدم؛ تشخیصش

 و بود شده کوفته شدتبه بدنم. باشم رویا مراقب باید من گفتمی بابا آخه. برسونم رویا به رو

 خودم همین برای داشتم، درد خیلی و بخورم تکون تونستمنمی. بودم شده پرت آسفالت روی

 رویا به لحظه اون که حسی. نداشت اهمیت اما شد؛می بیشتر دردم. کشیدممی زمین روی رو

 افتادم،می که بابا حرفای یاد. ساده مسئولیت حس یه از خارج. بود توصیف از خارج داشتم،

 درد به دلم خون همه اون دیدن از. رسیدم بهش وقتی. کنم تحمل رو درد تونستم می ترراحت

 به و موندم ثابت کمیه. زدمی نبضش گرفتم، رو نبضش وقتی اما مُرده؛ کردممی فکر. اومد

. نداشت حد که شدم حالخوش قدراون. شدمی پایین و باال. شدم خیره شـنه*سیـ یقفسه

 : گفت اون اما خواستم؛ کمک دیدم، اطراف اون که مردی تنها از زحمت به

 .پول اول -

 من به کمکی هیچ اما داره؛ قدرت و عظمت همه این اینکه از. نالیدم خدا از فقط لحظه اون

 بندمگردن به زحمت به سیاهه؟ قدراین دنیا بود نگفته بهم وقتهیچ بابا چرا. نالیدم کنه،نمی

 بندمگردن داشت که نفر یه. شد بسته چشمام آخر کردم،می که مقاومتی تمام با و کردم اشاره

 پام، سوزش وحشتناک، سردرد یه آژیر، صدای مردم، یهمهمه صدای کشید،می گردنم از رو

 هم بسته چشم با که بودن چیزایی تنها خون، شور و تلخ طعم و بود مشتم توی که اسمم پالک

 یه که کردم تابیبی قدراون. بودم بیمارستان توی کردم، باز چشم وقتی. کردممی حسشون

 عقب یشیشه از من و مردن سامی و رویا. کردیم تصادف راه توی که داد توضیح برام پرستار

 من. خورده سرپایی بخیه چندتا دستش فقط مونده، سالم کامالً مادرم. بیرون شدم پرت

 سامی. چی یعنی مردن بودم فهمیده خوب عمه از بعد اما چی؛ یعنی سرپایی بخیه فهمیدمنمی

 :پرسیدم پرستار از همین برای کنن،می کارچی هامُرده با دونستمنمی بودن؟ کجا االن رویا و

 کجان؟ سامی و رویا -

 :گفت خشک و کوتاه خیلی

 !بیمارستان سردخونه -
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 :گفتم چیه، سردخونه دونستمنمی اینکه با

 کجاست؟ بابام بگو توروخدا بابام؟ -

. آوردمی درد به رو دلم بیشتر این و نزد بابام یدرباره حرفی اما کرد؛ بهم ترحم از پر نگاه یه

. زدمی من رویای نبض کردم فراموش. کردم فراموش کل به رو رویام احمق من که قدراون

 فقط. ببینم رو بابام خواستممی فقط لحظه اون. شدمی پایین و باال شـنه*سیـ کردم فراموش

 جای باید من االن. بود مرده من جون نجات برای سامی. نذاشتن اما خواستم؛می رو بابام

 از پرستار که همین. ذاشتننمی راحتم لحظهیه فکرا این. باشم بیمارستان سردخونه توی سامی

 رفتم لنگونلنگون و کشیدم دستم از رو سِرم. بیرون رفت اتاق از و شد مطمئن بودنم، خواب

 دولنگه در یه راهرو ته اما بود؛ اتاق از پر سمتش دو هر که بود طوالنی راهروی یه. باال طبقه

 و سمتش رفتم. بود کشیده دراز انتظار صندلیای روی آشفته وضع و سر با پیرزن یه. بود بزرگ

 :پرسیدم هوابی

 شهرم؟ کدوم -

 بود خونی سرتاسر حاال سفیدم عروسکی دامن و تاپ. نه یا اصفهان رسیدیم ببینم خواستممی

 فقط و بود ترسیده ازم پیرزنه. اومدمی در چاه ته از که صدامم و آوردممی باال خون هنوزم و

 دوباره همین برای شده، وحشتناک خیلی مقیافه و ریخت االن دونستممی. کردمی نگاهم خیره

 :گفتم

 شهریه؟ چه اینجا بگید فقط. خوبه حالم! نباشید نگران کردم، تصادف فقط من! خانوم -

 :گفت کلمه یه فقط بهت با باراین اون و

 !اصفهان -

 رو جوابم بپرسم، پرستارا از و برم خودم اگه دونستممی اصفهان؟ بودیم رسیده ما یعنی این

 محمدرضا بپرسه پرستار از بره خواستم پیرزنه از همین برای. اتاقم گردوندنمیبرم و نمیدن

 که بود بارترحم قدراون سرووضعم اما نکرد؛ قبول اولش. بگه بهم بیاد و بستریه کجا ریاحی

 یه که بود بابام. بود بابام. شیشه یه پشت بردم خیس چشمای با برگشت، وقتی. شد ضیرا

 تالش زندگی برای داشت سیم، همه اون بین که بود بابام. بود شده وصل بهش دستگاه عالمه
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 من اما داد؛می داریمدل مدام پیرزنه. شد تاببی قلبم وضعیت، اون توی بابا دیدن با. کردمی

. اتاق سمت دویدن پرستار و دکتر چندتا بشینم، خواستم که همین. شنیدمنمی ور صداش حتی

 قد. شدم نگران بابا، اتاق توی رفتن دیدم وقتی اما اتاقم؛ گردونن برم خوانمی کردم فکر اول

 پایین و باال بابا و دادنمی شوک بهش. بود شده کبود بابا. خبره چه ببینم کردممی درازی

 تاری از دیدم اینکه برای و بود زده ـقه*حلـ چشام تو اشک و کرد می ذوقذوق پاهام. پریدمی

. زمین خوردم و شد حسبی دوباره پاهام دفعهیه. کشیدممی دست چشمام روی مدام بیاد، در

 تا بود کرده بلندم مادرم. بودم متنفر ازش که عطری همون. شیرین عطر همون. کرد بلندم یکی

 .ممتد بوق یه. هادستگاه بوق صدای بده؟ عذابم خواستمی. ببینم رو بابام کشیدنای زجر بتونم

 گذاشتم زنه. بابام رو کشیدن سفید یملحفه یه. بودم شنیده حاال تا که صدایی ترینآزاردهنده

 دونستمنمی من. ریختمی اشک گولهگوله بعد و اومد چشمش از اشک قطره یه اول و زمین

 .بیرون بیاد اتاق از بابام بودم منتظر همین برای و چی یعنی سفید یملحفه معنی

 روی تونستم دوباره امید همین خاطربه. بود داده واهی امید یه بهم سخت، هرچند انتظار این

 : گفت مریم به و بیرون اومد دکتر که بودم ایستاده زنه کنار. بایستم پام

 .بود زنده االن بودینش، رسونده زودتر دقیقه 5 فقط اگه -

 .بود مرده من ناز بابای یعنی این. مرد بابام یعنی این

. افتادم یادمه. شدم خم یادمه فقط شکست، ـمرم*کـ یا شد حسبی باز پاهام دونمنمی

 سریع دکتر. کردممی گریه و زدممی چنگ رو زنه چادر. کنم تحمل رو خودم وزن تونستمنمی

 بیدار وقتی. محض تاریکی و شدم حسبی کمکم و زدن آمپول یه بهم و کرد صدا رو پرستارا

 و بود سرم دستم دو هر به باراین که تفاوت این با بودم، اتاق همون توی دوباره شدم،

 :زد صدام مریم. آورده کم باز قلبم که گفتنمی ضربان کنترل هایدستگاه

 !رها -

 .ترسیدم می ازش. ندادم جواب

 رهایی؟-

 .ندادم جواب باز و سمت اون کردم رو روم
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 محمد؟ رهای -

 از دیگه که وقتی. کنه آرومم کردنمی سعی حتی. شکست بغضم بابام، اسم آوردن با باراین

 :گفت بغض با بودم، کرده ضعف گریه شدت

 که اونی. مُرد بده، نجاتت من دست از بیاد تا بودی منتظرش تو که اونی. رها مُرد بابات -

 طایفه، این با حاال بگو کنم؟ کارچی حاال. رها مُرد بده، نجاتم خان دست از بیاد بودم منتظرش

 لعنتی؟ کنم کارچی محمد، بدون

 و کردمنمی توجه حرفاش به اصالً. کردمنمی توجه هیچی به که بودم گیج قدراون زمان اون

 .کردممی گریه بابام واسه داشتم فقط

 اما بود؛ چپ سمت اون. بودیم مرده تو منو اگه باشه زنده تونستمی محمد! محمد رهای -

 نجات رو تو منو خواستمی اون چی؟ یعنی فهمیمی. مونده سالم ماشین راست سمت فقط

 چیزاخیلی بچگیت این با که تو رها؟ فهمیمی فهمی؟می. بودیم راست سمت تو منو چون بده؛

 خورد، هم به من زندگی اومدنت با که تویی بودی، محمد آرزوی تمام که تویی فهمیدی،می رو

 لعنتی؟ فهمیمی

. فهمممی رو حرفاش واقعاً من که کردمی باور کاش ای. شد تمام گرون خیلی برام حرفاش

 داد؛می عذابم حرفاش با باز اما بده؛ حالم دیدمی که زنی به. بود زن اون به جوابم تنها سکوت

 ...بابا که. نمیاد دیگه بابا که. مرده بابا کنم باور شد باعث که بود حرفا همون اما

 هنوز چون اما بود؛ اصفهانی خودش بابا اینکه با. غریبی اوج توی ختم یه. گرفتن ختم بابا برای

 همه من برای اما نبود؛ کسی اینکه با. نبود کسی ما جز مراسمش تو بود، برنگشته طایفه به

 و سامی و رویا هرچند. دیدممی هم کنار رو مخانواده تموم من که بود باریاولین چون. بودن

 همه هرچند. خاک باالی خونقرآن مرد یه و مریم و آرمان و زهره و من و بودن خاک زیر بابا

 و زدن کافور بابا و سامی و رویا به هرچند سفیدپوش، سامی و رویا و بابا و بودن پوشسیاه

 بدی بغض. جفت به جفت هم، کنار قبر تاسه. زدن عطر خودشون به عادت طبق مریم و زهره

. دادمی عذابم آرمان نگاه همه از بدتر. کنم گریه تونستمنمی کردم،می هرکاری و بود گلوم توی

 این توی رو کسی خودش، جز االن من که دونستمی کاش ای. کردمی نگاه بهم بد خیلی
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 ایمادرخونده یه و برهمی ـذت*لـ دادنمشکنجه از که مادری یه جزبه البته. ندارم لعنتی دنیای

 .شد شدنم گیرزمین باعث که

 سرزنش. سرزنش پراز نگاه این نه دارم، نیاز حمایتش به االن من که فهمیدمی کاش ای

 فهمیدمی کاش ای! رویا و خودش جون نجات نه بود، رها جون نجات انتخابش که بابا خاطربه

 نگاهمم حتی زهره مراسم، تموم توی. بفهمه که نخواست یعنی. نفهمید اما بود؛ امیدم تنها

 مقصر رو من همه مثل حتماً و بود داده دست از تصادف توی رو دخترش اونم باشه هرچی. نکرد

 موج نگاهش توی سرزنش لحظه، یه همون توی اما کرد؛ نگام لحظهیه فقط زهره. دونستمی

 انگار« .باشی خاک چندمتر زیر رویا جای باید االن تو»: گفتمی نگاهش با داشت انگار. زدمی

 کاش ای. رفت و نگفت هیچی. نگفت اما ؛«.من دختر نه بود، تو حق مرگ»: بگه خواستمی

. باشم خوابیده بابا جفت رویا، جای االن من خواستمی دلم چقدر گفتممی بهش تا گفتمی

 پر پرنده مراسم، از بعد! دعوا حتی نه داری،دل نه تسلیت، نه. نگفت من به هیچی کسهیچ

 یه و موندیم زنه و من فقط و داشتن اصفهان توی که ایخونه رفتن آرمان و زهره. زدنمی

 اول شب دونستمنمی موقعاون که من نه؟ مگه بود، قبرشون اول شب. مشکی شمع و فانوس

 یعنی لحد سنگ دونستمنمی که من چی، یعنی میت نماز دونستمنمی که من چی، یعنی قبر

 که من چی، یعنی خاک دومتر زیر کننمی جوریاین رو کسی وقتی دونستمنمی من چی،

 از. شه بیدار بابا بودم منتظر من. بود نگفته رو اینا من به کسی چی؛ یعنی فاتحه دونستمنمی

 شده حک تاریخ تا6 جز نیومد گیرم چیزی اما بس؛ و خواستممی رو بابام فقط دنیا، این کل

 تا6. غروب و طلوع. سامی و رویا و بابا وفات و تولد تاریخ. سرد و مشکی قبرای سنگ روی

 عزیزای یهمه. داشت فرق تولدا تاریخ فقط و بود یکی تاشونهرسه وفات تاریخ که تاریخی

 بمیرن خودشون بودن داده ترجیح سامی هم و بابا هم. بمونم زنده لعنتی من که بودن مرده من

 اون هنوز. بود کرده ول رو رویا که سامی و کامیون زیر رفت خودش که بابا. بمونم زنده من تا

 فراموش وقتهیچ اما میشن؛ فراموش گفتنمی همه که هاییصحنه. بود چشمم جلوی هاصحنه

 کنه گریه تونستمی که مریم به و بود بد خیلی حالم. شبام کابوس شدن عمرم تموم و نشدن

 با رو بابا شمع. چی یعنی حسادت بدونم اینکه بدون. کردممی حسادت کرد،می گریه آزادانه و
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 کنار از که ایشده آب شمعای زیر گرفتم رو انگشتم و کردم روشن خودش موزیکال فندک

 لحظه چند از بعد و انگشتم روی ریختمی افتاد،می شمع از که ای قطره هر. چکیدمی شمع

 زیر انگشتم کمکم. کردمنمی حس سوزشی هیچ من اما انگشتم؛ به چسبیدمی سرما، اون توی

. شدمنمی آروم. نداشت فایده اما نبود؛ معلوم انگشتم اصالً که قدراون. موند شده آب شمعِ

 بودم کرده پیدا خودآزاری جوریه. آتیشش توی کردم رو انگشتم و کردم روشن رو بابا فندک

 که حسی اسم دونستمنمی حتی که بودم بچه قدراون من! هه. بود وجدانعذاب روی از. انگار

 خدا حاال و بنویسم رو احساسات اسم بود داده یادم استادم. وجدانه عذاب کنه،می نابودم داره

 قبر سر باالی. بودم کسام عزیزترین مزار سر باالی. بکنم شونمتجربه کردمی کمک داشت

 بگم بهش بودم نکرده وقت هنوز که پسری جسد سر باالی. بمونم من تا رفت که پدری

 دیده روز یه از کمتر که پسری. حسرت یه میشه برام کلمه این گفتن دونستممی و داداش

 الی خودش که پسری. بود عزیز برام بودم، عزیز براش من که ایاندازه همون به اما بودمش؛

 که دختری. باشم مراقبش من بود قرار که دختری. بمونم زنده من تا شد له ماشین هایآهن

 که رویایی. بود سپرده من به رو اون کسم، عزیزترین که دختری. باشم مَردش من بود قرار

 دنیای توی کدوم هر! من به حواسش مریم نه بود، مریم به حواسم من نه. بود من رویای واقعاً

 ازش نبودم، بلد فاتحه که من. مزار خاک روی زد رو انگشتش زنه. بودیم غرق خودمون

 :پرسیدم

 کنی؟می کارچی -

 :گفت پرخاش بدون باراولین برای

 .فرستادم فاتحه -

 :گفتم اما چی؛ یعنی فاتحه دونستمنمی

 میدی؟ یاد منم به -

 :گفت پرخاش با باراین

 .اعصابمه رو صداش ببند، هم رو فندک اون. نه -
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 تا کردمی باز رو درش بابا که افتادممی وقتایی یاد. دادمی آرامش من به فندک موزیک صدای

 از بویی چرا داد؟نمی یاد فاتحه بهم چرا بود؟ آزاردهنده اون برای چرا. کنه روشن رو سیگارش

 :کلمه یه توی شد جمع حرفا این تمام بود؟ نبرده مادریت

 میاد؟ بدت من از چرا -

 :گفت و شد بلند مزار روی از

 ذاری؟نمی راحتم هنوز. مرد محمد! ببند رو دهنت -

 مرگ مقصر رو من اونم. بود بیشتر هم زهره و آرمان نگاه سرزنش از مریم، نگاه توی سرزنش

 دونستم؟می مقصر رو خودم خودمم، وقتی داشتم انتظاری چه. دونستمی پدرم و برادر و خواهر

 وقتی بدونه، مقصر رو من هم اون کردمنمی فکر. کردمی مخفه داشت وجدانعذاب که وقتی

 به سالم جون تصادف از مریم هم و من هم اینکه با. بود نشسته ماشین راست سمت خودشم

 مقصر رو من فقط همه بازم بودیم، نشسته راست سمت هردومون و بودیم بـرده در

 خطربه رو رویا و سامی جون من، خاطربه بابا که بودن معتقد همه یعنی این. دونستنمی

 تونستمنمی اما باشم؛ کرده عادت بدش لحن به شاید. بودم مهم بابا برای من فقط و انداخته

 :کردم زمزمه بغض با. مرده من بابای کنم قبول

 .نمرده من بابای -

 :گفت تمسخر با اون اما

 !احمق دختر. کنهمی گریه داره رها. پاشو! رها بابای! رها بابای بابا؟ نه -

 :زدم صدا خودم. کرد می ممسخره داشت انصافبی

 بابا؟ -

 بابا اینکه از. نیومد جوابی اما کشیده؛ دراز که بینممی رو بابا دارم انگار زدممی صدا جوری

 صدا بغض با باراین. میده رو جوابم بابا که داشتم ایمان واقعاً. بود گرفته بغضم نداد، رو جوابم

 :زدم

 بابا؟ -

 .بودند افتاده راه اشکام دیگه. نیومد جوابی بازم
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 نازم؟ بابای جونم؟ بابا -

 :دادم جواب بابا جای به خودم باراین

 محمد؟ رهای جانم -

 :گفتم هقهق با. زدم گریه زیر وجودم تموم با و زدم زانو

 میگه؟ درست! بابا. نمیدی رو من جواب وقتهیچ دیگه میگه. مُردی تو میگه زنه این! بابا -

 روزای تازه داشت؟ دوست رو بابا واقعاً مریمم یعنی. کرد گریه بلند زنه رسید، که اینجا به

 چهلم تا. بودم مونده سرپرستبی من و بود شده فوت من بابای که بود این حقیقت. بود خوشم

 من. فرستادنمونمی اتاق اون به اتاق این از هی و دادگستری بردمی رو من مریم روز هر

 انتقال وسایل، و امالک و زمین فروش از حرف فقط. کننمی کارچی دارن دقیقاً دونستمنمی

 نقشبی توشون کامالً و آوردمسردرنمی اینا کدومهیچ از موقعاون من که بود سرپرستی و سند

 بین دادگستری توی کِشمَکِش روز 40 از بعد آخرشم. چی یعنی یتیم دونستمنمی که من. بودم

 نه که منم مادر و کرد قبول رو پسرش آرمان سرپرستی فقط زهره... و قاضی دادستان،

 اصالً داشت، روانی مشکل چون تونست؛می نه و بگیره عهده به رو من سرپرستی خواستمی

 همون مریم اما بشه؛ سالم 5 تا بود مونده ماه 3 هنوز. نداشت رو شدن سرپرست شرایط

 از شد، معلوم امالک تکلیف که چهلم از بعد و داشت نگهم چهلم تا فقط. کرد ولم هم رو ماهسه

 تاپ یه با بالتکلیف. کنم کارچی دونستمنمی. نداشتم رو کسهیچ دیگه. بیرون کرد پرتم خونه

 هایشکنجه از بعد من و بود شب! کوچه وسط بودم ایستاده کوتاه عروسکی دامن یه و نازک

 لباسای اون با من و بارید می نمنم بارون. بمونم تاریکی توی تونستمنمی دیگه مادرم، روحی

 دستم. بودم کرده ـل*بغـ رو خودم خودم، سرما، شدت از. بودم کرده لرز کوچه توی تابستونه،

 خودم، و بودم خودم تنم، لباسای و بودم خودم. بیرون بود کرده پرتم خونه از و بود گرفته رو

 تصادف توی مرد اون حرف از بعد. پول نه داروهام، نه قرص، نه اسپری، نه. خدام و بودم خودم

 از حتی. ترهارزش با چیهمه از پول دنیا این توی بودم گرفته یاد گرفت، رو بندمگردن ازم که

 دوباره تصادف، یادآوری با. ماشین آهنای الی شده له یبچه دوتا جسد از حتی. من بابای جون

 داشت پنجره پشت از. کردممی حس رو نگاهش سنگینی. ریختم اشک صدابی و گرفت مگریه
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 مثل االن کردممی فکر. نبود هیچی نگاهش توی اما کردم؛ نگاهش برگشتم. کردمی نگاهم

 اما زنه؛می وحشتناکش هایقهقهه اون از و خندهمی و برهمی ـذت*لـ کشیدنم زجر از همیشه

 .شد خالی دلم ته نگاهش از. من از ترخالی حتی. بود هرچیزی از ترخالی نگاهش. بود نگاه فقط

 من و کردمی گریه پنجره پشت اون. شد شروع اونم یگریه و شد شدیدتر من گریه کمکم

 دندونام سرما از واقعاً دیگه. رفت و کشید رو پرده سر آخر. چراغ ی پایه کمِ نور زیر کوچه توی

 اصفهان هوای و داشتم عادت خوزستان گرمای به اما نبودم؛ سرمایی. خوردمی هم به داشت

 گفتم. اصفهان نه خورد،می خوزستان همون درد به فقط لباسام عالوهبه. بود سرد برام

 راحتش و گرم یخونه تو داشت االن حتماً حالشبهخوش. افتادم دنیا یاد خوزستان،

 منم کاش. بازیتفنگ نه کردم،می بازیعروسک اون مثل منم کاش. کردمی رو بازیشعروسک

 هاشناسنامه اون و بودم نفهم منم کاش. بودم ساده اون مثل منم کاش. بودم سوادبی اون مثل

 .کردممی باور راحت گفتن،می بهم رو هرچی بچه، یه مثل و دیدمنمی رو

 ساده زندگیم وقتاون. کردممی رو بچگیم و بودم بچه کاش ای. بودم بقیه مثل منم کاش ای

 پشیمون سریع اما خوردم؛ غبطه حالش به لحظهیه. بودم اتاقم توی االن منم وقتاون. بود

 یادآوری با. کنمنمی عوضش هیچی با که دارم بابایی اما باشم؛ نداشته که هم هرچی من. شدم

 خیلی. بمونم کوچه توی تونستمنمی. سوخت خودم برای دلم ندارم، پدرم حتی دیگه اینکه

 رنگ حاال تا چون نبودم؛ بلد بود، خودمونم شهر اگه حتی. نبودم بلد هم رو جایی. بود تاریک

 منزوی خیلی پاهام، خاطربه بعدشم بزنم، حرف تونستمنمی که اول اون. بودم ندیده خیابون

 و بودم دیده رو خیابونا بیمارستان راه توی ماشین، توی فقط. بودم خونه تو شهمه و بودم

 کنم کارچی باید دونستمنمی. بودم نذاشته کوچه آسفالت روی رو پام خودم این، از قبل تا. بس

 رو در بمونم؟ یا برم؟. بود همین زندگیم دوراهی اولین. بودم کرده گیر دوراهی بین. برم کجا و

 کنه؟نمی باز رو در یا کنه؟می باز

*** 

 اتاقم در داشت یکی. حال زمان توی شدم پرت و شد پاره افکارم یرشته اومد، که صدایی با

 یه. نداشت دیواری ساعت اتاقم آخه. خورد سُر مچیم ساعت روی نگاهم اختیاربی. زدمی رو
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 اتاق هایدیواری کاغذ رنگ. داشت سرویس که بود این مزیتش تنها که متری24 خواب اتاق

 توی چیزی راحتی مبل یه و دراور کمد، آرایش، میز تخت، یه جز و بود صورتی ریز گالی با کرم

 نیموشش ساعت. بود نیومده چشمم به خواب من هرشب مثل و بود صبح 6 ساعت. نبود اتاق

 تصویر به چشمم و شدم خیزنیم سریع. داشتم وقت دیگه ساعتنیم فقط و بود صبحانه وقت

 رو دورتادورم آشفته موهام. بود اشک از خیس صورتم. خورد آرایش میز یآینه توی خودم

 پاک سرسری رو اشکام و کشیدم صورتم به دستی. بود تنم دیشبم لباسای هنوز و بودن گرفته

 :گفتم کیه، بپرسم اینکه بدون. بکنم تونستمنمی کاری چشمام قرمزی برای اما کردم؛

 .تو بیا -

 خودم، سالوسنهم تقریبا و بود اینجا سرایدار دختر زد،می رو من اتاق در اینجا که کسی تنها

 نگاه نتونست بازم اما کنه؛ پنهان رو تعجبش کرد سعی دیدنم با. تربزرگ چندسال شاید

 نگاه. دلیلی هر به حاال. کنه نگاهم خیره کسی اومدمی بدم چقدر که وای. بگیره ازم رو شخیره

 :گفتم طعنه با و کردم بهش ایکارانهطلب

 امرتون؟ -

 :داد جواب دستپاچه. گرفت ازم نگاه و کرد جمع رو وپاشدست

 .شین آماده آالچیق توی صبحانه برای بگم بهتون گفتن آقا. کوچیک خانم امرین صاحب -

 :کردم زمزمه ارادهبی

 !کرده غلط آقات -

 رو هامشقیقه بهش توجهبی. شد خیره بهم تعجب با و کنه کنترل رو خودش نتونست بازم

 :گفتم حوصلهبی. تخت روی کردم پرت رو خودم و دادم فشار

 .بیرون برو -

 نشأت مداوم گریه ساعت 3 از که سردردی دونستممی. رفت و بست رو اتاق در و گفت چشمی

 آرمان دستور واسه تا کمدم سمت رفتم و گرفتم شنادیده پس. نمیشه خوب مُسَکِن با بگیره،

 انتخاب توی آرمان یسلیقه. بودم خریده خودم رو بودن کمد توی که لباسایی همه. شم آماده

 بهش موضوع این تو شد نمی و داشت فرق ما با فرهنگش البته. بود افتضاح دختر واسه لباس
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 از چون بپوشم؛ رو کدومشونهیچ گرفتنمی دلم ممدرسه لباسای به خیره. بگیرم خرده

 همیشه بابا. بپوشم رو تمیزام لباس حموم از قبل گرفتنمی دلم بودم، اومده بیمارستان

 شه، پرت هامخاطره و مگذشته به بخواد فکرم باز اینکه از قبل. کثیفه بیمارستان گفتمی

 یه از بعد. بگیرم ایدقیقهده دوش یه تا حموم تو پریدم و زدم چنگ کمد از رو محوله سریع

 روی رو مشکیم یمقنعه. پوشیدم رو بود دستم دم که فرمییونی اولین هولکی،هول شورگربه

 کنم؛ سشوار رو موهام حموم از بعد بده عادتم تا کشت رو خودش امید. پوشیدم خیسم موهای

. بستم رو بندش دقت با و پوشیدم رو بود پام دیشب که بوتایینیم همون دوباره. نتونست اما

 . بود کرده حساس منم و بود حساس کفش بند بودن مرتب رو امید. نبود خودم دست

 خالی واسه. انداختم توش رو فندکم و سیگار و هندزفری و گوشی و برداشتم رو پشتیمکوله

 .ندن گیر بهم معلما تا برداشتم هم خودکار یه و دفتر یه عریضه، نبودن

 از صورتم و بود شده دستهدسته خیسم موهای جلوی. کردم خودم به آینه توی گذرا نگاه یه

 رو زیادم یگریه و زدمی ذوق توی بدجور مکرده پف چشمای. موندمی میت به روحیبی

 هنوزم باشه مشخص کمتر تا چشمم توی کشیدم و برداشتم رو مدادم. دادمی لو راحتیبه

 با رو در. بودم آماده دیگه من شد، بلند اتاقم در صدای دوباره وقتی. سابقم دارزنده شب همون

 توی کردم پرت رو مکوله بدم، اهمیت سرایدار دختر «هین» به که این بدون و کردم باز ضرب

 مطمئن. اومدنمی یادم اسمش چرا دونمنمی. گذشتم کنارش از و ماشین تو بذاره تا ـلش*بغـ

 جیب توی کردم رو دستام. اومدنمی یادم االن اما کرده؛ معرفی بهم رو خودش اول روز بودم

 به که زدمی دلدل دلم. زدم دور پشتی حیاط سمتبه رو باغ آرامش با و ممدرسه گشاد مانتوی

 اونم مهمونی، بیام من قراره اگه بگم بهش گرفتم تصمیم آخرش. نه یا مدرسه بیاد بگم آرمان

 نشسته آالچیق توی بود، من به پشتش که دیگه مرد یه. نبود تنها آرمان اما مدرسه؛ بیاد باید

 و داشتم تاخیر دقیقه ده. همکارشه اونم و کاریه یصبحونه یه حتماً گفتم خودم با. بود

 و گفتم کلی سالم یه ای،اضافه حرکت هیچ بدون پس کنه،می عصبی رو آرمان این دونستممی

 ایرانی کدوممهیچ که آرمان خدمتکارای از دوتا. نشستم هردوشون از نیمکت دورترین رو

 آرمان اینکه ترس از. ایستادن کنار و چیدن ممکن شکل زیباترین به رو میز دقیقه یه تو نبودن،
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 بودم انداخته رو سرم. کیه یارو این ببینم تا نکردم بلند رو سرم حتی ببینه، رو قرمزم چشمای

 پاک رو دهنش دور. کرد تموم من از زودتر آرمان همیشه مثل. خوردممی رو سوپم فقط و پایین

 :گفت گستاخانه و کرد

 !میرینمی میز، سر بیای موقع به روز یه اگه -

 یه حضور مراعات بدون. بیارم باال رو سرم نباید رفت یادم که شدم کفری قدراون لحنش از

 :گفتم حرص با و بهش شدم خیره پسرغریبه،

 .میرینمی نندازی، تیکه من به روز یه اگه -

 :گفت تمسخر با و بهم شد خیره خودم مثل اونم

 کوچولو؟ کردی گریه صبح تا بازم! نازی! آخی -

 :کردم زمزمه آروم. انداختم پایین رو سرم و گرفتم ازش نگاه. شدم سالح خلع

 .دارم حساسیت -

 :گفت بیشتری تمسخر با و خندید بلند

 خیس؟ بالشت به چی؟ به -

 .صورتش تو شدم براق باراین و شدم کفری

 !ـوضی*عـ آدمای به. نه -

. گرفت رو جلوش غریبه پسر همون یهو که سراغم بیاد خواست و شد پا جاش از عصبی

 :گفت بهم حرص با فقط آرمان که گفت بهش چی خودش، زبون به دونمنمی

 !طلبت یکی -

. بود دیشبی دکتر همون پسره. بود پسره آشنای صدای عجیبش ینکته اما شد؛ دور میز از و

 جذب تیشرت یه و رنگکرم کتون شلوار یه حاال. کردمی صمیمیت احساس خیلی که همونی

 بهش روشن رنگای این سفید، پوستش و بود مشکی ابرو چشم چون. بود پوشیده خردلی

 :گفت و سمتم برگشت. کرد حس رو نگاهم انگار که کردممی نگاهش داشتم متعجب. اومدمی

 آخه؟ دینمی رو جوابش هی چرا شناسینش،می که شما! هوف -
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 دقیقاً حاال و بودم پریده جام از ارادهبی منم بود، شده پا جاش از آرمان که موقع همون

 :گفتم گیجی با و شدم نزدیک بهش قدم یه. بودم روشروبه

 شناسین؟می آرمانو شما -

 بعدم و لبش رو کشید دست شب اون مثل باز و گرفت رو خودش جلوی اما گرفت؛ شخنده

 :گفت شیطنت با. جیبش توی کرد رو دستش

 دارم؟ رو کی با آشنایی افتخار -

 خودم التی لحن به زدم! اعصاببی رهای به. خودم ورژن به رفتم و هم توی کشیدم رو اخمام

 :گفتم و

 !مصیبت بگو شما -

 :گفت و داد عجیب نگاه یه به رو جاش شیطنتش

 مهمونی؟ بیای کردی قبول چرا -

 توی رو گیجی. گرفتم پس رو قدمم یه شناسه،می رو من انگار کردمی رفتار طوری اینکه از گیج

 :گفت و شد عوض نگاهش رنگ که دید چشمام

 .نیست نگرانی جای اصال اما شدی؛ گیج باز االن دونممی ببین -

 با آماده و حاضر احمدآقا که بپرسم ازش چیزی خواستم و شدم نگران بیشتر حرفش این با

 :گفت داشت، که غلیظی عربی یلهجه همون با مشکیش، شلوارکت

 .خانم هفته ساعت -

 سمت احمد، همراه غریب،عجیب دکتر اون به حرفی هیچ بدون و گفتم بهش آرومی ی«باشه»

 توی قبلیم یمدرسه توی اگه. بود مدرسه درگیر ذهنم شهمه مدرسه راه توی. رفتم پارکینگ

 سر رفتممی پشتی یپلهراه از من و کردمی سرگرم رو مدیر رویا همیشه مثل بودم، اهواز

 کارش اون با آرمانم. رسیدنمی ذهنم به غیبتا این کردن موجه برای راهی هیچ... حاال اما کالس؛

 رو رانندگیش داشت فقط تمام پاکی چشم با که احمد به مرددی نگاه. بود کرده پشیمونم کالً

. گرفتمی دستور آرمان از و کردمی کار آرمان برای که بود وقت خیلی احمد. کردم کرد،می

 و کنم فرار مبادا تا باشه من شخصی یراننده بود گذاشته رو آدمش مورداعتمادترین آرمان
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 درسته آرمان آدم به اعتماد کنم فکر بخوام اینکه بدون. بود کرده اخراج رو خودم قبلی یراننده

 :گفتم بهش نه، یا

 احمد؟ آقا -

 :گفت فقط کنه، نگاهم که این بدون

 !خانم برسونم مدرسه دم تا رو شما دارم دستور من -

 خنده با. بود کرده دعواش حسابی آرمان و بودم کرده فرار راه وسط باریه آخه. گرفت مخنده

 :گفتم

 احمدآقا؟ چندسالتونه شما -

. داد اخم به رو جاش مخنده. گفت ی«اهللاالاهللال» و کرد بهم کوتاهی نگاه آینه توی از باراین

 :گفتم عصبی

 سالتونه؟ چند پرسیدم -

 :گفت و هم توی کشید رو اخماش اونم

 !سال 45-

 با قدراون. خوردمی بهش 39 نهایت که بود ورزشکار و ایعضله قدراون. اومدنمی بهش واقعاً

 خودم و گوشیم تو کردم رو سرم اخم با. گذشتم اینم خیر از که بود داده رو جوابم روییترش

 باز و دریا به زدم رو دلم. نداشتم راهی و بود مسیر آخرای دیگه اما دادم؛ نشون مشغول رو

 :پرسیدم

 دارین؟ دختر شما -

 :گفت عربی به عصبی

 .ندارم دختر که خدا شکر -

 دیرم اینکه با و مدرسه جلوی بودیم رسیده. گفت چی فهمیدم و بودم شده بزرگ اهواز من ولی

 :گفتم بهش عربی به بود، شده

 واسه کنیدمی شکرش که خدا همون مگه ننگه؟ دخترداشتن هنوزم شما کشور توی چیه؟ -

 بگه نه؟ بگه خدا رحمت به تونهمی کسی مگه نعمت؟ پسر و رحمته دختر نگفته نداشتن، دختر
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 رو جوابتون روز یه خدا نبود؟ دختر فاطمه حضرت مگه خودت؟ مال بگه ننگه؟ بگه خوام؟نمی

 .میده

 :گفتم اخمم همون با منم. کردمی نگاهم آینه از اخم با واکنشی هیچ بدون

 دفتر داخل بیاین. من پدر جای شما و باشم دخترتون جای من امروز یه خواستممی فقط -

 نبود یادم. کافیه مدرسه، رسوندین رو ننگ لکه یه که همین اما کنین؛ موجه رو غیبتم مدرسه

 !نیست شبنده به نیازی و هست خدا

. کالس سر بودن رفته همه و داشتم تاخیر ساعت ربع. کوبیدم هم به محکم رو در و شدم پیاده

 با و شد سبز راهم سر مون،مدرسه ناظم ادیب، خانم یهو که سرکالس برم یواشکی خواستم

 :گفت ایکارانهطلب لحن

! دیگه مدرسه اومدی اولیا با که شاءاهللان. دخترم خیربه شما صبح. ریاحی خانم سالم! بهبه -

 بله؟

 شبیه ـمرنگش*کـ آبی مانتوی و دراز و الغر هیکل اون با و سرشپشت بود زده رو دستاش

 یا پدر دیدن منتظر یعنی که کردمی نگاه رو سرمپشت مسخرگی با. بود شده بیک خودکار

 :گفتم و پایین انداختم رو سرم. مادرمه

 .براتون میدم توضیح -

 :گفت عصبانیت با

 .کنم روشن رو تکلیفت بیام تا ایستیمی دفترم توی میری -

 :گفت تندتری لحن با بدم جواب خواستم تا

 !دفتر -

 .کنه کارمچی خوادمی دفعه این ببینم تا ایستادم دفترش تو رفتم سالنهسالنه حرفی هیچ بدون

 یه توی که خوردی پول هایسکه به شدم خیره و دفترش دیوار به دادم تکیه بغض و حرص با

. بود مدرسه یبوفه دیروز فروش پول شکبی. بود کامپیوترش میز روی ای،شیشه یجعبه

 پول به خورد نگاهم که کشیدم عمیق آه یه بودم، کرده پیدا جدیداً که عادتی طبق ارادهبی

 روی رو پول یا نون، تیکه یه وقتی همیشه بابا. بود افتاده زمین روی میزش جلوی که خوردی
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 با. نباشه پا و دست زیر تا بلند جای یه یا دیوار یگوشه ذاشتمی و ـوسید*بـمی دید،می زمین

 برداشتم رو ظرف در. میزش سمت رفتم و شدم کنده دیوار از اختیار بی بابا، عادت این یادآوری

 به کشید پر ذهنم که ظرف توی بذارمش خواستم. برداشتم زمین روی از رو سکه شدم خم و

 .پیش سال 12

*** 

 سرما از که طورهمون. بود شده خشک بود، افتاده خیابون کنار که ایسکه به سردرگمم نگاه

 باهاش شدنمی حتی و بود قدیمی تومنیده یسکه یه. داشتم برش و سمتش رفتم لرزیدم، می

 و دادم فشار مشتم توی محکم رو سکه. کرد باهاش شدمی دیگه کارای خیلی اما خرید؛ نون یه

 در اومد، عکس اگه اما کنه؛می باز برام رو در اومد عدد اگه. اندازممی خط یا شیر گفتم خودم با

. باال انداختمش توانم تمام با و کردم جمع رو جرئتم تمام. میرم کوچه از من و کنهنمی باز رو

 کمیه از بعد سکه. نکنه عمل درست نکنم، پرتش زورم یهمه با اگه ترسیدممی انگار

 نگاهش مضطرب و شدم نزدیک بهش احتیاط با. ایستاد حرکت از و زمین افتاد خوردنچرخ

 داشتم؛ اعتماد سکه اون به قدراون لحظه اون توی و شب اون چرا دونمنمی. بود عکس. کردم

. پناهیبی و ناچاری روی از شایدم یا نمیده زجرم و ذارهنمی تنهام بودم مطمئن چون شاید

 اومدم کوچه از و کنهنمی باز برام رو در مادرم کردم باور من بود، که هرچی هرحالبه. دونم نمی

 همه اون با شب آسمون. رفتممی رو مسیرم فقط میرم، دارم کجا بدونم اینکه بدون. بیرون

 اما بود؛ زیبا خیلی ایدیگه بچه هر برای حتماً رنگیرنگی چراغای همه اون با خیابونا و ستاره

 چراغا اون دیدن با اولش. داشت رو تاریکی ترسِ از فرار و آرامش رنگ فقط من برای

 برای. میالده بودن زده تابلو بلوار سر. نیستم تنگ و تاریک جای یه تو دیگه که شدم حالخوش

 یه توی رو من بابای اینکه از من. پرید حالیمخوش بود؟ شهر توی چراغ همه این همین

 تنهاش مرده همه اون بین غریب شهر یه توی ریختن، خاک روش و پیچیدن سفید یپارچه

 چه. شدم ناراحت کشیدن ریسه رو شهر سرتاسر حالیخوش از بزرگا آدم بقیه و گذاشتن

 چیزی زندگی از هنوز که رو ماهه9 و سال 4 دختر یه ناراحتیه عمق کسهیچ دونستممی

 از من آخه. بقیه مال بقیه شادی و منه مال من ناراحتی دونستممی چه. کنه نمی درک دونهنمی
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 مرده؟ بابا یعنی خوابیده، بابا دونستممی کجا از شب اون من چی؟ یعنی مرگ دونستممی کجا

 به چرا اومده؟ سرم بالیی چه نداد توضیح من برای کسهیچ چرا ندید؟ رو من کسهیچ چرا

 ـناه؟ گـ کدوم به آخه کردن؟ رهام خودم حال

. مردنه اسمش این و بخوابه خاک تو بره قراره بابات! محمد رهای بود نگفته وقتهیچ که بابا

 تنها و تک شهر، یه توی ببرم رو تو قراره من! رها بگه و بود نزده صدا رو من وقتهیچ که بابا

 تنهات»: گفتمی« .مونممی پیشت! دخترم»: گفتمی بهم همیشه بابا. کنم ولت خیابونا توی

 مثل کسهیچ. نکنم کمبود حس تا کردمی پر برام هم رو مادر جای همیشه بابام« .ذارمنمی

 مگه گفت؟ دروغ چرا پس. نبود صادق باهام اون مثل کسهیچ. نداشت دوست رو من بابام

 تو ناتوان و مقصدبی هدف،بی و نداشتم رو جایی نبود؟ خدا دشمن گودروغ مگه نبود؟ بد دروغ

 اون. کشیدم دراز پارک سرد و خیس نیمکت روی و کردم پیدا پارک یه. رفتممی راه خیابونا

 و کجا دقیقم تفنگای و بازیااسباب اون کجا؟ زدهیخ نیمکت این و کجا نرمم و گرم خوابتخت

 قبل کاش کجاست؟ وینچسترم راستی کجا؟ من و کجا وینچستر اون کجا؟ قدیمی یسکه این

« .نیست خوبی کار بدقولی»: گفتمی دایه. بودم داده قول بهش آخه. دنیا به دادمشمی سفر از

 با بزرگم، خوابتخت توی داشتم عادت. نداشتم عادت آخه. بخوابم نیکمت روی تونستمنمی

 جیرجیرکایی صدای با و پارک سنگی و سرد نیمکت روی نه. بخوابم هاخواننده آهنگای صدای

 جاجابه سفت نیمکت روی. بودند مرگ ناقوس صدای مثل برام مریم هایشکنجه خاطربه که

 روی خوبی چیزهیچ وقتی و کردم نگاه رو اطرافم. کنم فکر خوب چیزای به کردم سعی و شدم

 حرف باهاش و کردممی تصور رو بابا صورت هاستاره توی. آسمون به شدم خیره ندیدم، زمین

 شلوغ پارک. شدم بیدار گرسنگی از اما برد؛ خوابم کی نفهمیدم که دادم ادامه قدراون. زدممی

 من و نشن گم که بودن گرفته محبت با رو دستشون مادراشون که هاییبچه از پر. بود شده

 گرفتن؟می رو هاشونبچه دست هم مادرا مگه. بودم شده دوگانگی دچار شدید. کردمنمی درک

 داده زجرم قدراون مریم اما نبودم؛ نشناسنمک داشتن؟ دوست رو هاشونبچه هم مادرا مگه

 ذهنمم توی حتی دیگه که قدراون. بودم کرده فراموش کل به رو زهره پرمنت محبتای که بود

 کالهم اومد یادم که بگردم پارک تو کمیه برم خواستم. کنم صداش زهرهمامان تونستمنمی
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 آفتاب برای مشکی یا ایسرمه اسپرت تابستونه کاله یه همیشه بود داده عادتم زهره. نیست

. بود گرم خیلی خوزستان تابستونا آخه. کردمی جمع برام زیرش رو موهام و سرم روی بذارم

 تا تفاوت. ببندم باهاش رو موهام نداشتم کشم حتی و زدممی لرزسگ سرما از داشتم االن! هه

 پر رو تختم جای دیشب که نیمکتی اطراف. بود شده تنگ خوزستان گرمای برای دلم کجا؟

 گدا رو من مردم دونستمنمی. بود پول کالهم توی... اما کردم؛ پیدا کالهمو و گشتم بود، کرده

 کردم فکر چیه؟ گدا دونستمنمی اصالً! خب بودم ندیده گدا. گذاشتن پول برام و کردن فرض

 با رو موهام. کردم خالی هاسبزه توی رو توش پوالی. گذاشته جا این رو پوالش اشتباهی یکی

 تنم قرمز حریر بلند پیرهن یه! بود افتضاح وضعم و سر. گذاشتم سرم رو کالهم و بستم موهام

 ترینگرون شپارچه جنس. بود شده دوخته پرنسسی مدل و بود زانوم روی تا بلندیش که بود

 ممکن حالت بدترین به مدت این توی اما کاردست؛ دوختش و بود زمان اون یپارچه جنس

 تا عروسکیم کفش که بده تشخیص بتونه کسی بود محال. بود شده لک از پر و گلی و کثیف

. اومدبرنمی دستم از کاری اما خورد؛می هم به خودم از داشت حالم! بوده سفید دیروز همین

 برای. کردمی اذیتم داشت کثیفی همه این االن و بگیرم دوش باریه روزی بودم کرده عادت

 نکرده بازی هم دور یه هنوز. هابچه بین سرسره، صف توی رفتم کنم، منحرف رو ذهنم اینکه

 درک. کردنمی دور من از رو هاشونبچه مادرا همه. شد خلوت کل به سرسره که بودم

 بازی مانع من که کردممی درک فقط. کننمی رو کار این گدام، من کننمی فکر چون کردمنمی

 از یکی مقصدی،بی از و برم نداشتم رو جایی. بیرون زدم پارک از همین برای. هامبچه بقیه

 اصالً. مطلق هدفیبی یعنی این. رفتممی دنبالش و کردممی انتخاب رو پیاده عابرای

 شیر و رفتن اون اینو دنبال بود شده کارم روز 3. بود مگرسنه واقعاً و برم کجا باید دونستمنمی

 .خیابونا دوراهی سر انداختن خط یا

 خودم نیکمت روی و پارک برگشتم کنن، بازی هابچه بقیه تا کنمنمی بازی دیگه که هدف این با

 اما نکردم؛ توجه اول. اومدمی گریه صدای اما بخوابم؛ خواستممی و بود شده شب. نشستم

 مچاله خودش توی و بود کرده جمع رو پاهاش پسربچه یه حوضچه پشت. سوخت دلم بعدش

 :پرسید هقهق با من دیدن با. کردمی گریه و بود شده
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 شدی؟ گم هم تو -

 جوابی اصالً ثانی در. بدم رو جوابش دیدمنمی نیازی دیگه و بود شده ـا*ارضـ کنجکاویم

 صدای مگه اما بخوابم؛ تا کشیدم دراز نیمکتم روی رفتم و کردم ولش. بدم که نداشتم

 که این برای خونه توی و بودم حساس شدتبه صدا روی که منی اونم داد؟می اجازه هاشگریه

 آخر اما کنم؛ عادت جدید وضع به کردم سعی کمیه. ذاشتن می آهنگ برام حتماً کنن، خوابم

 :گفتم و ـمرم*کـ به زدم رو دستام و جلوش ایستادم. سراغش رفتم و کنم تحمل نتونستم سر

 .بگیر خونخفه. بابا بخوابم خواممی کنی؟می گریه فرفر هی چته! اهوی -

 به همه زد،می حرف وقتی یا و زدنمی حرف یا که دختری اون. کردم تعجب خودم از خودم

 ادبِبی دختر این و کجا بردنمی ـذت*لـ زدنش حرف از و موندنمی ساکت احترامش

 فروشگل و گیرفال و کفاش کنار خیابون و کوچه تو روز 3 این توی بس از کجا؟ بازاریکوچه

 بشه، قطع شگریه اینکه جای من حرف این با پسره. اونا مثل بود شده زدنم حرف که بودم

 حرف طرز از خودم. بودمش ترسونده بدتر اما کنم؛ ساکتش خواستممی مثالً. بود شده بیشتر

 .محمد رهای قدیم، رهای همون بشم کردم سعی. اومد بدم خودم زدن

 ایستادم ترسید؟ ازم. شد مچاله خودش توی بیشتر اون اما شدم؛ نزدیک بهش قدم یه

 :گفتم و شدم خم صورتش جلوی تا. سرجام

 کنارت؟ بشینم میشه -

 با. کردمی گریه و پاهاش روی بود گذاشته رو سرش و شکمش توی بود کرده جمع رو پاهاش

 :گفت هقهق با. خودش سمت کشید بیشتر رو پاهاش و برداشت رو سرش سوالم این

 .نه-

 :گفتم متعجب و ایستادم صاف دوباره

 چرا؟ -

 :گفت و چشمش روی کشید دست

 .ترسممی ازت -
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 بشینم بودم گرفته تصمیم من وگرنه بودم، پرسیده ادب رسم به و قدیم عادت جهت صرفاً

 و بود سفید پوستش. بود پر نبود، چاق. کنارش نشستم بود، گفته که اینه به توجهبی. کنارش

 سر از رو شگریه تا پاش روی بود گذاشته رو سرش دوباره چون دیدم؛نمی که چشماشم

 سرما از رو کالهش که بود تنش آبی کاپشن یه. ترهبزرگ من از بود معلوم کل در. بگیره

 ازم دوباره. نبود کن ول اما بگیره؛ آروم تا کنه گریه خوب گذاشتم. سرش روی بود گذاشته

 :پرسید

 شدی؟ گم تو -

 :گفتم و آسمون به شدم خیره

 .کردن گمم نه، -

 :گفت هقهق همون با کنه، کم شگریه از ذره یه اینکه بدون

 چی؟ یعنی -

 :دادم جواب کنم، نگاهش که این بدون بازم

 .کردن گم رو من. نشدم گم من یعنی -

 :گفت گریه بدون باراین

 کرده؟ گمت مامانت یعنی -

 :گفتم و کردم نگاهش حرصی

 فهمیدی؟. شهر این توی کردن گمم. مادرمو من نه کرده، گم منو مادرم نه. خیرمنه -

 :گفت چشمام به خیره

 !نه -

 :گفتم و گرفتم ازش نگاه

 .نیست مهم -

 :گفت خودش بپرسم، چیزی من اینکه بدون باز و کرد مکثی

 برم نیستم بلد. سوزهمی و شده زخم زانوم و زمین خوردم. شدم گم حاال تا عصری از من -

 ... من میاد، خوابم من میترسم، من گرسنمه، من ،سردمه من. مونخونه
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 و نترسه تا بودم نشسته پیشش نازک حریر لباس یه با که منی با. بزنه حرف خواستمی هنوز

 3 که منی با. بود شده رد اون ضخیم کاپشن از که زدمی حرف سرمایی از داشت نکنه، گریه

 شهرم از کیلومترا که منی با. زدمی حرف ساعتش چند گرسنگی از بودم، نخورده چیزی بود روز

 بیهوشی حد تا قلبم درد از گاهی که منی با. زدمی حرف شخونه از دوری از داشتم، فاصله

 کنم کنترل رو خودم نتونستم. زدمی حرف زانوش سطحی زخم درد و سوزش از داشت رفتم،می

 :زدم داد سرش و

 !ساکت -

 با داشت فقط! ضعیف چه ترسید؟ دختر یه داد از! که واقعاً. شد جمع خودش توی باز و ترسید

. نبودم طبیعی که بودم من. کردمی بچگی داشت و بود بچه یه فقط اون. کردمی نگاهم وحشت

 نداشتم حق. کنم مقایسه خودم با رو اون نداشتم حق من پس. فهمیدممی بیشتر که بودم من

 بیرون خونه از حاال تا من پیش روز چند همین مثل اونم. بود ترسیده فقط اون. بزنم داد سرش

 از رو شگریه اومدم، که خودم به. پناهیهبی پناهیبی. ترسه ترس. نداره پسر و دختر. نبوده

 :گفتم آروم و روشروبه نشستم. بود گرفته سر

 .بزنم داد سرت خواستمنمی -

 یعنی عذرخواهی بدونه حتی داشتم شک اما عذرخواهی؛ همون یعنی من قاموس تو حرف این

 :گفتم ش،گریه صدای از کالفه. کردمی گریه داشت هنوز چون چی؛

 .نکن گریه. دیگه بسه! بابا ای -

 :گفت و کنه پاک رو اشکش تا چشمش به مالید رو کثیفش دستای

 چرا؟ -

 مثل ناخودآگاه که شد چی دونمنمی اما میاد؛ بدم تگریه صدای از چون بگم خواستم لحظهیه

 :گفتم احساس با بابام

. کنهمی ضعیف رو آدم گریه. باشه قوی باید مَرد. کنهنمی گریه کوچیکی چیز هر برای که مَرد -

 اشکش چشماش تو بذاره نباید مرد یه اما بگردن؛ اشکش دنبال مرد یه چشم تو ممکنه خیلیا

 .کنن پیدا رو
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 :گفت و کرد پاک رو اشکاش کثیف دستای همون با بازم

 .زنیمی حرف قشنگ چقدر تو -

 :گفتم بغض با. کردم جدا چشمش از رو دستش و گرفتم رو بازوش

 .زدمی حرف قشنگ بابام -

 :گفتم و خوردم رو بغضم همین برای کنم، کمکش خواستم

 شدی؟ گم چطور. ببینم بگو اول از خب -

 :گفت و بهم شد خیره

 .نبود مامانم شد، تموم بازیم وقتی اما کردم؛می بازیتاب داشتم من -

 و گرفتم ازش نگاه. دادمی تحویلم گزارش یه بگو، دردات از گفتممی اگه حاال! خالصه چه

 .نشستم کنارش دوباره

 شکلیه؟ چه مادرت. فهمیدم -

 :گفت ایکلیشه کامالً

 !خوشگله مامانم -

 :گفتم و کنم کنترل رو خودم تا کشیدم عمیقی نفس. این بود خجسته چه

 الغره؟ چاقه؟ رنگیه؟ چه موهاش رنگیه؟ چه چشماش اینه منظورم. نبود این منظورم. نه -

 بشناسمش؟ تونممی چطور من بلنده؟ کوتاهه؟

 صورتی رنگ. داره دوست شیپوری گل سیاهه، چشماش سیاهه، موهاش. کوتاهه قد مادرم -

 ...و بپوشه ذارهنمی بابام ولی داره؛ دوست

 :گفتم و حرفش بین زدم. گفتمی پرت داشت

 چیه؟ مادرت و خودت اسم. نده ادامه کافیه -

 :گفت کوتاه که کرد درک رو قضیه بودن جدی انگار

 .فاطمه مامانم اسم و علی من اسم -

 .بیا من همراه. باشه -

 :گفتم و خودم نیمکت پیش بردمش. کردم بلندش و گرفتم رو دستش
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 علی؟ داری خوردن برای چیزی -

 .شکالت یه فقط -

 زدمی پر دلم. جلوم گرفت و درآورد رو کاکائویی شکالت یه و کاپشنش جیب توی کرد دست

 و نکنه ضعف کردمی کمک اما کرد؛ نمی سیرش اگرچه. نبود وقتش االن اما کاکائو؛ برای

 :گفتم سریع گریه، زیر بزنه باز اینکه از قبل و گرفتم شکالت از نگاه. نیفته فشارش

 .نکنی ضعف بخورش. خوبه -

 :گفت و کرد مکثی

 .بخوریمش باهم بیا -

 .خوردبرمی بهم داشت اما چرا؛ دونمنمی

 .ایگرسنه گفتی االن همین. بخور تو. خوردم شام من -

 :دادم ادامه نکنه، شروع رو مسخره بحث این دوباره اینکه برای و

 میارمش اومد، مادرت اگه. شدی گم تو که جاییهمون. تابا پیش میرم االن من! علی ببین -

 فهمیدی؟ کنم، پیدات بتونم دنبالت اومد اگه که نری اینجا از. بخواب اینجا توهم. اینجا

 .آره -

 :گفتم همین برای زد،می خنگ خیلی

 فهمیدی؟ چی ببینم، بگو خب -

 .مهربونی خیلی تو اینکه -

 :گفتم و هم توی کشیدم رو اخمام. نداشتم رو این شنیدن انتظار

 .بشی دور نیمکت این از نباید فقط تو. اشتباهه! خیرمنه -

 نگاه رو اطرافم و بودم بیدار صبح تا. نشستم وسطی تاب روی رفتم و نکردم نگاهش دیگه

 .نیومد کسی اما دنبالش؛ بیاد یکی شاید کردم،می

 :گفتم و کردم بیدارش رفتم شدم، ناامید کامالً دیگه وقتی

 .دیگه جای یه بریم باید. پاشو -

 :گفت ناراحتی با و مالید رو چشماش کثیف، دستای با بازم
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 نیومد؟ مامانم شد؟ چی مامانم پس -

 رو دستش نبودم، متوجهش و بودم شده دچارش مریم کارای دست از که وسواسی با باز منم و

 :گفتم و کشیدم عقب

 .پاشو. نیومد نه، -

 :گفت و کشید دستم از رو دستش لجوجانه

 نیومد؟ چرا مامانم. نکنه پیدا منو و اینجا بیاد مامانم ممکنه. نمیام -

 بهش حرصی. شدممی طرف هم نفهمزبون یبچه یه با باید حاال داشتم، مشکل کم خودم

 :توپیدم

. ذارهمی تنهات روز یه! من مادر مثل یکی هم تو مادر. دنبالت نیومد چرا تو مادر دونمنمی من -

 .کرده ولت پارک تو شاید بخواد؟ رو تو معلوم کجا از اصالً

. نخورده زخم من مثل همه کردممی فکر و بودم خورده زخم خودم. زدم بهش رو حرفا بدترین

 :گفتم بهش حرصی لحن همون با. کرد نگاهم ترسیده و خیره فقط و نگفت هیچی

 .نیا خوایمی بیا، خوایمی. میرم دارم من -

 حواسم و پرسیدممی رو کالنتری تریننزدیک آدرس مردم از. رفتم خیابون سمت و کردم ولش

 یا شدنمی رد بهم توجهبی و دادننمی رو جوابم یا مردم. اومدمی دنبالم داشت که بود بهش

 ذهنم به براش ایدیگه راه. رسیدم کالنتری دم زحمت هزار با. دادندنمی بهم درستی جواب

 :گفت ترس با و کنارم اومد دید، رو کالنتری که همین. رسیدنمی

 دزدم؟ من مگه اینجا؟ آوردی رو من چرا -

 :گفتم باشه، حواسم اینکه بدون

 !میارن هم رو قاتال که دیدم فیلما توی خودم من اینجا؟ میارن رو دزدا فقط مگه. نه -

 :گفت و ترسید. بودم زده گند معمول طبق اما بدم؛ داریشدل خواستممی مثالً

 چی؟ یعنی قاتل -

 و کشیدم پوفی. رفتمی داخل اگه عمراً دیگه گفتم،می رو معنیش اگه. داشتم کم رو همین فقط

 :گفتم
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 .دنبالت میاد کردنت پیدا برای حتما مادرت. داخل بری باید تو یعنی. هیچی یعنی -

 :گفت بازیتخس با

 .نمیرم من -

 :گفتم تعجب با

 چرا؟ -

 :گفت و کرد در جلوی سرباز به ترس از پر نگاه یه

 .ترسممی پلیس از من -

 :گفتم و کردم بود، شده جلب توجهش دیگه حاال که در جلوی سرباز به نگاهی منم ارادهبی

 مادرت و خودت مشخصات. میگی پلیس به رو گفتی من به هرچی و داخل میری! نداره ترس -

 .کننمی پیدا رو مادرت اونا. میدی هم رو

 زل بهم مدت یه کسی اینکه داشتم، خاص مشکالت اول از چون شد؛ خیره بهم جواب بدون

 :گفتم شدهکنترل عصبانیتی با. کردمی عصبیم بزنه،

 دارم؟شاخ کنی؟می نگاهم جوریاین چرا چته؟ -

 :گفت بغض با و کرد بهم گنگی نگاه اون اما

 کنی؟ ـلم*بغـ میشه -

 :گفتم بلند صدای با ارادهبی

 چی؟ -

 :گفت منمن با و رفت عقب قدمی

 به تو میشه. ترسمنمی دیگه بعد کنه،می ـلم*بغـ مامانم ترسم،می خیلی کاری از هروقت من -

 ...مامانم جای

 :گفتم حرص با حرفش وسط و بده ادامه نذاشتم

 !خیرمنه -

 :گفت و شد خیره بهم باز

 چرا؟ -
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 :گفتم بود، رفته سر محوصله دیگه که منم

 .ببینم وت برو بیا. بشم کسی مادر خوامنمی وقتهیچ و پسر آقا نیستم مادرت من چون -

 :گفت تند و دستم زیر زد اما کالنتری؛ سمت دادم هلش

 .کن صبر. باشهباشه -

 که رو گیجم نگاه. گرفت جلوم و درآورد رو کاپشنش. بکنه خوادمی کارچی ببینم موندم منتظر

 :گفت دید،

 .بیا... تو اما دنبالم؛ میاد مامانم مطمئنم من. بگیرش بیا -

 :گفتم و دادم قورت رو بود غرورم شکست از ناشی که بغضی

 .پوشمنمی رو ایدیگه کس لباس من. خوامنمی -

 نشونه رو غرورم کسی کنم قبول تونستمنمی و بودم شده بزرگ سلطنتی. نبود خودم دست

 :گفت دلجویانه سریع که حساسم تمیزی روی چقدر بود فهمیده مدت همین توی. بگیره

 .دارنگه یادگاری. خریدش برام مادرم تا کردم گریه قدراین صبح دیروز همین! خدا به تمیزه -

 :گفتم قلدری و بغض با. انداختم دوشش روی و گرفتم ازش رو کاپشنش

 که دارم پدر یه من. دارم مادر من. دارم خواهر یه من. دارم برادر دوتا من! پسر آقا ببین -

 ترس از بیشتر ترسی یا تو میری یا هم االن. ندارم تو کاپشن به نیازی و دنیاست پدر بهترین

 .میدم نشون بهت رو کالنتری از

 دونستممی. رفت ایدیگه یاضافه حرفبی و پوشید رو کاپشنش بعدم کرد، نگاهم ثانیه چند

 سرباز از و کالنتری رفتم فرداش و پارک برگشتم. رفت که بود بارترحم حالم. نترسید باراین

 و رفتمی گیج شدتبه سرم. بودند اومده دنبالش بختانهخوش. گرفتم رو سراغش در جلوی

 بود شده مدت این که پارکی به برگردم نتونستم دیگه. گرفت رو وجودم عمیقی ضعف حس

 .کردم غش کالنتری سرباز جلوی جاهمون. پاتوقم

 تا. سبز اتاق یه. بودم کشیده دراز اتاق یه توی صندلی، چندتا روی کردم، باز رو چشمام وقتی

 کارشون دونستممی خوب اما بودم؛ ندیده فیلما توی جز رو پلیس و بودم نیومده کالنتری حاال

 :گفت سریع شم، بلند خواستم تا. داخل اومد بود، دستش که ایپوشه با زن پلیس یه. چیه
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 .عزیزم بکش دراز -

 از و پایین به باال از. شدم خیره بهش کنجکاوی از من نشست، و کرد جمع رو چادرش اون تا

 هیچ اما گشتم؛می تفاوت یه دنبال داشتم بود، ذاتم توی که ایریزبینی تمام با. باال به پایین

 !نکردم پیدا فرمش،یونی جز خاصی تفاوت

 عزیزم؟ چیه اسمت -

 بود، بـرده کار به که ایکلمه چندشی از صورتم ارادهبی و برداشتم بهش کردن نگاه از دست

 این از هاششکنجه موقع مادرم بس از بود؛ سنگینی یکلمه من برای دیگه «عزیزم». شد جمع

 که نیومده خوشم شجمله از که شد متوجه انگار. کردمی اداش بد خیلی و کردمی استفاده کلمه

 : پرسید دوباره

 کوچولو؟ خانم چیه اسمت -

 :گفتم سریع

 .نیستم کوچولو من -

 :گفت کالفه

 میگی؟ رو اسمت حاال. کوچولوام من نیستی، کوچولو شما! بله -

 :گفتم تعجب با. نبود منطقی نظرمبه اصالً حرفش

 کنم؟ معرفی چرا من نکردین، معرفی شما -

. کنه جوابمسوال خوادمی دونستممی. کنهمی تحملم داره کردم حس کشید، که عمیقی نفس با

 :پرسیدم زودتر من همین برای

 ام؟کالنتری چرا من -

 :داد جواب کرد،می مرتب رو چادرش داشت کهدرحالی

 .میدم رو سوالت جواب من بعد بده، رو سواالم جواب تو اول -

 که لحنی با. کردم نگاهش منتظر و گفتم ایمودبانه «بفرمایید». اومد منطقی نظربه حرفش این

 :گفت کنه،می بازجویی مجرمش از داره انگار

 داشتی؟ برشون کجا از. نیست ارزون اما کثیفه؛ لباسات -
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 :گفتم تعجب با و خیره! دزدم گدای یه کنهمی فکر. کردمنمی درک

 !کمدم از -

 :گفت و گذاشت میز روی رو پوشه

 شدی؟ گم. نیستی گدا که واضحه. خورهنمی سرووضعت به زدنت حرف. بگم راحت بذار -

 سریع. کنم امتحانش دادم ترجیح اما نداشتم؛ بهش امیدی هرچند. خورد جرقه ذهنم لحظهیه

 :گفتم

 .شدم گم آره، -

 :گفت کوتاه مکث یه از بعد. کردمی نگاهم بدبینی با داشتم، دادن جواب توی که مکثی خاطربه

 شدی؟ گم چطور و کجا بده توضیح کامل پس. باشه! شدی گم که -

 دخترونه داشت دوست زهره. بود دنیا دیدن مورد در و زهره به اولیش. بود زندگیم دروغ دومین

 عروسکی دامن و تاپ همیشه. بپرم دیوار روی از و بگیرم دست تفنگ نداشت دوست. بیام بار

 بابا دل و شدممی ویترین توی عروسکای شبیه واقعاً که بستمی رو موهام جوری و کردمی تنم

 هم دست بهشون که عروسکایی. گرفتمی عروسک برام همیشه زهره. کردممی آب رو

 آهی ناخودآگاه. بود پیش ماه 8 همین که انگار نه انگار. اومدمی دور نظرمبه چقدر. زدمنمی

 .کشیدم

 درسته؟ نشدی، گم -

 روم علی ترس بدونم اینکه بدون. بدم رفته یادم رو ریزبین خانم این جواب اومد یادم تازه

 :گفتم لکنت با بود، گذاشته تاثیر

 رفتم... بعدش و شدم گم خیابون توی من. کرد گم رو من... مادرم شدم؟ گم چرا! آها ها؟ -

 .پارک توی

 :گفت ریزبینانه

 شدی؟ گم وقته چند خیابون؟ کدوم توی -

 .شدم گم که روزه 3 اما دونم؛ نمی رو خیابون اسم -

 :گفت تعجب با
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 خوردی؟می چی بودی؟ کجا روز سه این توی روز؟ سه -

 :گفتم لکنت با بازم

 .هیچی. پارک توی -

 :گفت و کشید آهی. سوخت برام دلش چون کرد؛ رو خودش کار لکنتم کنم فکر

 دخترم؟ داری مادرت از آدرسی، تلفنی، شماره -

 مریم دونستممی اما رو؛ تلفنش شماره هم و داشتم رو مریم آدرس هم که بود این واقعیت

! مریم به نه البته. بزنن زنگ تا دادم تلفن شماره. ندادم آدرس همین برای داره،نمی نگهم

 :گفتم زیرکانه

 .حفظم رو مونخونه تلفن شماره اما نیستم؛ بلد آدرس -

 :گفت برسونه، مخانواده به رو من تونهمی اینکه از حالخوش

 .بخوری بیارم چیزی یه برات میرم منم بنویسی، اینجا رو شماره تو تا. عالیه -

 :گفت و سمتم برگشت یهو که رفتمی بیرون اتاق از داشت

 ...که تو راستی -

 :گفتم درجا همین برای نیستی، بلد نوشتن بگه خواست می

 .خانوم بلدم -

 پیشونیش. زدم حدس رو حرفش اینکه از یا کرد تعجب بودم، بلد نوشتن که این از دونمنمی

 :گفت و خاروند رو

 بود؟ چی اسمت گفتی راستی، -

 :گفتم ذاتیم تخسی با

 .ریاحی رویا. رویا اما بودم؛ نگفته که من -

 مادرت؟ اسم -

 .ریاحی زهره -

 اتاق از حرفبی نهایت در اما کرد؛ نگاهم مشکوک کمیه گفتم، که فامیالیی بودن یکی خاطربه

 .زد بیرون
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 نه کنه،می قبولم زهره نه کنم، معرفی رو خودم اگه دونستممی چون زدم؛ جا رویا جای رو خودم

 حداقل کردممی حس. بود سپرده خاک به رو رویا یشدهله جسد خودش دستای با زهره. مریم

 محض شده شنوه،می رو دخترش فامیل و اسم وقتی شه باعث مادرانه، احساسات شاید

. نداشتم ایدیگه انتظار و دربیاره کالنتری از رو من خواستممی فقط. اینجا بیاد کنجکاوی،

 مادرم از. نداشتم جواب انتظار بابام از. نداشتم انتظاری هیچ کسهیچ از دیگه عجیبی، طرزبه

 زندگی انتظار خودم از دیگه حتی. نداشتم ترحم و کمک انتظار زهره از. نداشتم مادری انتظار

 رو غذا. بود برگشته غذا با اتاق، توی برگشت وقتی اما گذشت؛ چقدر دونمنمی. نداشتم

 :گفت مالیمت با و جلوم گذاشت

 ببینم؟ رو شماره میشه -

 العادهفوق بودم، نخورده چیزی بود وقتخیلی که منی واسه و بود خوب خیلی غذا بوی

 :کردم زمزمه آروم و گرفتم غذا از نگاه. کنندهوسوسه

 .البته -

 هیچ بدون که بود ایچندثانیه. گرفتش ازم تعجب با اونم و سمتش گرفتم دستی دو رو کاغذ

 :گفتم تابیبی با. کاغذ به بود شده خیره واکنشی

 زنید؟نمی زنگ چرا خب -

 :گفت موشکافانه نگاهی با

 .بخور رو غذا این بزنم، زنگ میرم من تا -

 :گفتم بندازم، هم نگاهینیم غذا به اینکه بدون

 داره؟ لزومی چه. خونه میرم میاد، مادرم االن. خورمنمی -

 :گفت کردو نگام مشکوک

 .راحتی هرجور -

 :گفت دوباره که بود نکرده باز رو در هنوز اما رفت؛می بیرون اتاق از داشت

 شناسی؟می کجا از رو علی. پرسیدی علی یدرباره ازش تو که گفتمی شیفت سرباز راستی، -

 .بود شده گم پارک تو اونم. شناسمنمی -
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 غذا به نگاهی. اومد بعد ساعت یه حدود و رفت ایدیگه حرفبی که بود منطقی جوابم کنم فکر

 :گفت و کرد

 نخوردی؟ چرا -

 :گفتم بالتکلیفی ساعت یه از عصبی

 .خورمنمی که بودم گفتم -

 :گفت و زد ـلش*زیربغـ رو دستاش

 دیگه؟ بود مادرت یشماره دادی، که ایشماره -

 بهش زهره کردممی خداخدا دلم توی. گفتم بهش آرومی ی«بله» و دزدیدم ازش رو نگاهم

 اطمینانی با و کردم جمع رو جرئتم. شد طوالنی سکوتش. مرده که روزه 43 رویا باشه نگفته

 :گفتم ساختگی

 میاد؟ گفت مادرم شد؟ چی -

 :گفت مشکوک که بود واکنش همین منتظر انگار

 نیست؟ مادرت نکنه دنبالت؟ نمیاد مادرت کنیمی فکر چرا -

 جز اتفاق همه این از بعد حاال اما مادرمه؛ زهره گفتممی محکم بود، پیش ماه 8 اگه شاید

 اون نه و بود مادرم زهره نه. نداشتم مادری من که بود این حقیقت شاید. نداشتم جوابی سکوت

 :گفتم بغض با. بودم گریه آماده و بود شده پر اشک از چشمام. کنم فکر جوریاین بود بهتر. زن

 میاد؟ -

 :گفت و سوخت برام دلش باز

 .عزیزم آره -

 داره گفتمی بهم اول همون خب داد؟می حرصم جوریاین چرا نگرانم؟ دیدنمی بود؟ مریض

 !دیگه دنبالم میاد

 که زدم می پاودست برزخی چنان توی. بود شده شب تقریباً دیگه دنبالم، اومد زهره وقتی

 برم کالنتری از خواستممی فقط و شدمی بد داشت باز حالم. کنه تصور بتونه کسی بود محال

 چطور اصالً و اومد کنار پلیسا با چطور شب اون زهره دونمنمی. قیمتی هر به حاال. بیرون
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 بهم داشت کالنتری توی دونمنمی. کرد امضا رو چی دونمنمی. دربیاره اونجا از رو من تونست

 و گرم محیط توی خواستممی فقط که بود گذشته سخت بهم مدت این قدراون. گفتمی چی

 زل بهم اخم با و بود ایستاده در جلوی آرمان خونه، رسیدیم وقتی. همین فقط. بخوابم خونه امن

 رد کنارش از داشتم وقتی آخرش اما بگیره؛ رو دهنش جلوی بتونه کردممی فکر. بود زده

 :گفت و گرفت رو دستم مچ شدم،می

 رویا تو. بگیره رو من خواهر جای تونهنمی کسهیچ. بگیره رو رویا جای تونه نمی کسهیچ -

 فهمیدی؟. نیستی

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش زیر از آروم رو دستم مچ

 .آرمان نیستم هم رها حتی من -

 پشت رو در. کیه مال دونستمنمی حتی که اتاقی توی رفتم و زدم کنارش. نکردم نگاهش دیگه

 در پشت. شنیدم می رو زهره و آرمان کلکل صدای. اتاق چوبی در به دادم تکیه و بستم سرم

 یعنی یتیمی بودم؟ شده کسبی قدراین بودم؟ شده سربار قدراین. گریه زیر زدم و خوردم سُر

 اشک دلته از و نره بیرون هقمهق صدای تا گرفتم دهنم جلوی رو دستم نه؟ مگه همین،

 یکی اتاق حموم توی. اومدنمی کوتاه ذره یه حتی آرمان. نداشت تمومی دعواشون. ریختم

 بودم حاضر بود، پیش شب 3 اگه شاید. اومدم بیرون دیگه یکی یحوله با و کردم حموم دیگه،

 دیگه عالوهبه و بودم شده عوض من دیگه. بود کرده تغییر چیزاخیلی االن اما بگذرم؛ حموم از

 جا چکیدمی ازم آب داشت کهدرحالی دیدنم از. اتاق توی اومد زهره. نداشتم رو کثیفی تحمل

 معنی به رو دستم ارادهبی و دفاعبی و رفتم عقب قدم یه درجا من اما اومد؛ سمتم قدم یه. خورد

 با و نیاورد روم به رو ترسم. شناختمی خوبم. شناختمی رو من. آوردم باال «بمون عقب»

 :کرد عوض رو بحث نبود، موفق کردنش مخفی تو اصالً که بغضی

 رو لباسا این. مهمونه برای. نکرده استفاده ازش کسی و تمیزه حموم یحوله. منه اتاق اینجا -

 ...راستی. تخت رو ذارمشونمی. گرفتم برات االن هم

 پدر یخونه توی من مهمونم؟ من مهمونه؟ یحوله. دادمنمی گوش حرفاش یادامه به دیگه

 همون زیر من یخونه. مهمونم یه فقط که معلومه. مهمونم آره، میشم؟ حساب مهمون خودم،
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 رویا گفت که پرستار محکم جواب یاد. افتادم رویا یاد دفعهیه. بود خیابون همون روی و آسمون

 هرچند که ایـنه*سیـ یاد. گشتبرمی هم و رفتمی هم که نفسی و زدمی که نبضی یاد و مرده

 :گفتم و زهره سمت برگشتم هاگرفتهبرق مثل. شدمی پایین باال اما نامنظم؛

 کجاست؟ من رویای رویا؟ -

 :گفت که سرم به زده کرد فکر. شد شوکه زهره

 . کردیم دفن بابات کنار... کنار... کنار رو رویا پیش روز 43 همین ما عزیزم؟ خوبی رها -

 :داد ادامه و کرد ـلم*بغـ اومد احتیاط با بعدم

 .رفته رویا. عزیزم مُرد رویا -

 بعد و کردهچرخ گوشت بشه تصادف توی دخترش کسی میشه مگه. گرفت حرصم آرامشش از

 :گفتم و زدم کنار زورم تموم با رو دستش مُرد؟ همین؟ مُرد؟ بگه راحتی همین به

. میگی دروغ تو. کشیدمی نفس که دیدم من. زدمی رویا نبض که یادمه خودم من! خیرمنه -

 .سزنده من رویای. گیدمی دروغ همتون اصالً. میگه دروغ پرستار

 :زد داد سرم باراولین برای زهره. زد داد سرم

 !شو خفه -

. بودم کرده تجربه مریم با رو فریاد و داد از بدتر من. شدمنمی ساکت و بود خورد اعصابم منم

 بده، مشکنجه و بیاد تا بشینم منتظر اینکه به اواخر اون حتی. ترسیدمنمی چیزا این از دیگه

 وجودم تو بدونم، رو دلیلش اینکه بدون حاال، تا پیش روز 3 از که جرئتی با. بودم کرده عادت

 :گفتم بود، شده زیاد

 التماس آقا به زدنمحرف برای که نبودی تو مگه شنوم؟می کی از شم؟ خفه من شم؟ خفه -

 شم؟ خفه خوایمی که شده چی حاال کردی؟می

 داشت. بودم ندیده عصبانی قدراین رو زهره حاال تا. شد عصبانی بیشتر. بود شده بدتر انگار

 رو انگشتش و جلوم ایستاد. نبود موفق هم خیلی اما کنه؛ کنترل رو عصبانیتش کردمی سعی

 :گفت و سمتم گرفت تهدیدوار
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 آروم. ازت نشنوم رو دخترم اسم دیگه. مرده من دختر. مرده رویا. میگم بارآخرین برای! رها -

 ...و سرجات بشین

 صدام وقتی اما شده؛ تمام حرفش کی نفهمیدم همین برای. ندادم گوش حرفاش یادامه به

 :گفتم کنم، نگاهش اینکه بدون و دادم قورت رو بغضم زد،

 هوم؟ -

 :گفت بغض با اونم باراین

 رها؟ -

 مثل خواستمی. خوادمی چی ازم زنه،می صدام جوریاین وقتی دونستممی چون ندادم؛ جواب

 و بدونم خودم مادر رو اون قبل، مثل تونستمنمی دیگه من اما بزنم؛ صداش زهرهمامان قبل

 اون و کردممی تفهیم خودم برای رو چیزی یه داشتم فقط دیگه من. بزنم گولش خواستمنمی

 :گفت نمیدم، رو جوابش چرا فهمید اونم وقتی. ندارم رو کسهیچ دیگه من که بود این هم

 .بهتره باشی دور هم آرمان از مدت یه. کردم آماده برات رو ـلی*بغـ اتاق -

 و سمتم برگشت آخر یلحظه که بیرون بره خواست بشنوه، جوابی من از نیست قرار دید وقتی

 :گفت

 .زود خیلی. رها شدی بزرگ زود تو -

 بخوام حاال که نکردم بچگی اصالً من»: گفتم خودم با داشتم اما زدم؛ لبخند فقط جوابش در

 «!شم بزرگ

 گیر بهم کمتر و بود شده خیالمبی. نبود گذشته مثل آرمان دیگه و بودم زهره یخونه ماه 3

. نگرفتم هم رو سراغش حتی. ندیدمش دیگه که رفت کجا و شد چی دونمنمی اما داد؛می

 داشته خبر اینکه بدون. بودم راحت بارشسرزنش و کینه از پر هاینگاه اون شر از حداقل

 و راضی نداشتم، برخوردی آرمان با اینکه از میاد، تکمونتک سر داره بالیی چه باشم

 برد رو من زهره شد، تموم که سالم 5! من بودم احمقی چه که وای. بودم حالخوش

 همه نشون رو اونا اول رفتیم،می اتاقی هر توی که مدرکی و کاغذ عالمه یه با همراه. دادگستری

 کاغذا، اون دیدن از بعد کارمندا، نگاه از فقط. فهمیدمنمی رو اداری کارای معنی. دادمی
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 خودم روی رو نگاهشون. دیدمنمی رو نگاهشون من. بدیه چیز بودن یتیم چقدر فهمیدممی

 فقط. دونستمنمی هم رو حس این اسم حتی. ترحم جنس از سنگین نگاه یه. کردممی حس

 باهاش دیگه گفتم زهره به بیرون، اومدیم که اتاق اون از. متنفرم نگاه این از کردممی حس

 سرم به داره چی بفهمم که بودم اون از تربچه من. کردم بهانه رو خستگی و نمیرم اتاقا داخل

 .بده انجام زودتر رو کارات گفتم بهش ندونسته که بچه قدراون. میاد

 توی فقط اون اما بیرون؛ برم اینجا از ترسریع هرچی خواممی. بمونم اینجا ندارم دوست گفتم

. رفت حرفبی هم بعد و شنید رو من غرغرای تموم حوصله با. دادمی گوش سنگین سکوت یه

 گذشت چقدر دونمنمی. برد خوابم هم صندلیا همون روی کمکم و نشستم راهرو صندلیای روی

 :گفت بغض با و کرد بیدارم زهره که

 .اداریه وقت پایان نزدیک -

 صداش، لرزش به. بود صداش بغض به حواسم تموم هم و فهمیدمنمی رو شجمله معنی هم

. بریزه مبادا تا زدنمی پلک اون و بود شده جمع چشماش توی که اشکی به دستاش، سردی به

 دید وقتی. شد خیره بهم و کرد پاکش سریع. ریخت اشکش و کرد غلبه بهش بغضش آخرشم

 اشکاش. نکرد پنهونش دیگه اما شکست؛ اشکاش سد. زد زانو جلوم کنم،می نگاهش گیجی با

 :گفت توجهبی اون اما ش؛گونه روی خوردمی سُر

 ...2 ساعت از بعد. میشه 2 داره ساعت! من ماه! عزیزم دختر! جان رها -

 از. بود برداشته رو راهرو کل هقشهق صدای. زد گریه زیر و بگیره رو بغضش جلوی نتونست

 اشکاش کوچیکم دستای با و شدم خم صورتش جلوی. ایستادم جلوش و پایین اومدم صندلی

 :گفت گریه با و ـوسـید*بـ و گرفت رو دستام. کردم پاک رو

 .مونیمی جاهمین تو. بیرون میرم ساختمون این از من فقط 2 ساعت از بعد -

 سخت خودم برای جمله این گفتن اینکه وجود با همین برای. بودم کرده حس رو ناراحتیش

 :گفتم بود،

 .برگردی تا میشم منتظرت من. برگردی تا مونممی خب -
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 مثالً. بود آورده منم گلوی به رو بغض که بود هقشهق صدای باز و زمین روی نشست باراین

 میدم؟ زجرش بدتر دارم دونستممی چه من. کنم کم ناراحتیش از حرف این با خواستممی

 از یکی. صندلی رو نشوندنش و کردن بلندش زمین روی از. بیرون اومدن اتاقشون از زن چندتا

 :گفت بود، بقیه از ترمسن که ـا*زنـ

 و دارین طایفه ماشاءاهلل کنی؟نمی قبول رو سرپرستیش چرا ناراحتی، جوریاین که تو خب -

 .ندارین که هم مالی مشکل

 :داد جواب گریه با زهره

 قبول رو سرپرستیش اگه من. بکنم رو کار این نباید من. تونمنمی قسم خدا به. تونمنمی -

 ...رها آخ. کنه زندگی رها باید من رهای. داره زندگی حق رها. کردم ظلم حقش در کنم،

 وسط اون من. کرد شروع رو شگریه بیشتری قدرت با باشه، گرفته نفس انگار دوباره باز و

 این توی رو من داره زهرهمامان بودم فهمیده فقط. خبره چه دونستمنمی. بودم شده گیج

 مریم. دونمنمی نه؟ یا گردهبرمی. دونمنمی چرا؟. همین فقط. ذارهمی تنها باریک راهروی

 که بود ذهنم توی سوال عالمه یه. دونمنمی!ببرن؟ کجا رو من قراره. دونمنمی نه؟ یا دونهمی

 توی که داشتم رو کسی حس. خبریبی این بود وحشتناک چه و دونستمنمی رو جوابشون

 .برنمی براش حکمی چه بدونه اینکه بدون. جرمی چه به بدونه اینکه بدون انفرادیه،

 نگاه رو رفتنش فقط من. کردممی نگاهش فقط من و رفتمی داشت زهره اومدم، که خودم به

 تو. شکستم کافی یاندازه به من. نذار تنهام. ببر خودت با رو من» نگفتم باریه حتی و کردم

 مضاعف عذاب براش خواستمنمی. کردمی رو کار این تونستمی اگه داشتم ایمان« .بمون برام

 اما نیست؛ مادرم دونستممی. گریه توی نه بذاره، تنهام سکوت توی تا کردم سکوت. بشم

 و من کسی،بی و من تنهایی، و موندم من. رفت زهره. آورددرمی رو من اشک اشکش، هنوزم

 به دادگاه، رسمی ینامه با ،1381/3/31 تاریخ تو سالگیم، 5 تولد شب توی. پرورشگاه

 .شدم منتقل پرورشگاه

 نوجوانان ندامتگاه به موقت طوربه پرورشگاه، ظرفیت محدودیت دلیلبه ظهر، 3 ساعت از قبل

 و گرفتن رو پذیرشم دادسرا مسئوالی. پرورشگاه بفرستنم فرصت اولین در تا کردن منتقلم
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 به بزنم، حرف کلمه یه اینکه بدون شب، تا یادمه خوب. سپردن ندامتگاه مسئوالی به رو انتقالم

 پرستار هرچی. کیم منتظر و چیم منتظر بدونم خودم اینکه بدون. بودم شده خیره ندامتگاه در

 نگاهم جهت حتی! دریغ کنه، بازی باهام کنه، شوخی باهام بذاره، سرمسربه خواست ندامتگاه

 کردممی حس و ترسیدممی همه از. نه من از اما اومد؛درمی صدا دیوار از. نکردم عوض هم رو

 هیچ بدون و فرستادممی پس نخوردهدست رو غذا. کنن اذیتم مریم مثل خوانمی همه

 تسلیم. بیاد سرم به چی قراره بدونم نبودم کنجکاو دیگه. بودم انتقالم منتظر العملیعکس

 نیمه از شب. دیدمنمی اصالً رو خندوندنم برای ندامتگاه پرستار تالش و بودم شده سرنوشت

. پرورشگاه به کردن منتقلم و گرفتن تحویلم زن مامور یه و سرباز یه باالخره که بود گذشته

 زن مامور دست. لرزیدممی وحشت و ترس از! قصابی ببرنم خوانمی کردممی حس راه توی

 راه آخر تا دیگه که زدم پسش پرخاشگری با چنان نشست، سرم روی ـوازش*نـ قصد به که

 مدام. بودم شده حساس شدتبه شدن لمس روی. نبود خودم دست حرکاتم. نزد دست بهم

 کنممی پیدا دوست عالمه یه اینکه از. بگه پرورشگاه خوبیای از کردمی سعی و دادمی داریمدل

. کنمنمی پیدا اونجا مشکلی هیچ و رسنمی بهم اونجا اینکه از. میشن چشمام آبی عاشق همه و

 در جلوی ماشین. بود شده قطع بدنم لرزش اما بود؛ نشده کم ترسم حرفاش با که درسته

 خیره. نگهبانی اتاقک یه و داشت بزرگ آهنی در یه. شدیم پیاده مامور و من و ایستاد پرورشگاه

 گرفت، رو دستم که رو زن مامور دست باراین. بودم پرورشگاه ترسناک و بزرگ آهنی در به

 :گفت آروم و کرد قدمهم خودش با رو من. نزدم پس

 .نداره ترس اصالً. بزرگه مهدکودک یه مثل اینجا -

 که نگهبان دیدن با اما گشت؛می ترسناک چیز یه دنبال جاهمه کنجکاوم نگاه شد، باز که در

 و معصوم صورت یصدقهقربون کلی و گفت خوشامد بهم و اومدمی نظربه مهربونی پیرمرد

 دور و نشیندل قدراون کالمش. نیست گاهشکنجه اینجا که شد قرص دلم ته کمی رفت، زیبام

 :گفت مهربونی با و بشه من قدهم تا نشست پاهاش روی. شدم آروم ناخودآگاه که بود ریا از

 چشمات قدراین رفتی کی به تو! باباجان ببینمت. دخترم داری درشتی چشمای چه ماشاءاهلل -

 قشنگه؟
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 که رو پریشونم موهای. کردمی تعریف چشمام از کسی که بود باراولین. کردممی نگاهش خیره

 :گفت مامور رویروبه. شد بلند و زد کنار چشمام جلوی از تر،لَخت هم و بود بورتر هم موقعاون

 ایرانیه؟ گلدسته این اصالً بزنه؟ حرف بلده فارسی. ببینم -

 :داد جواب حوصله با مامور

 درجه یخانواده یهمه. نشنیدیم هنوز رو صداش ولی ایرانیه؛ خوندیم گزارش توی که ما واال -

 تحت و سبچه خودش که داره ناتنی برادر یه. شدن فوت باباش زن و مادر جزبه اولش

 روحی بیمار یه منه، دست که گزارشی طبق هم مادرش. کرده مهاجرت هم اخیراً. سرپرستی

. کنترله قابل آمپول و قرص با فقط و بوده نتیجهبی درمان تحت بارها. خطرناکه زنجیریِ روانیِ

 .شدن شما مهمون خانم رها که شد این

 ممکنه و میشم عصبی دارم کمکم حرفاش شنیدن با که باشه، من به حواسش اینکه بدون

 :داد ادامه بده، دست حمله بهم هرلحظه

 .ایران مقیم اعراب به گردهبرمی خاندانشون. اصفهانیه دارپول هایطایفه از پدرش البته -

. کرد قطع رو حرفش و شد من دستای حدبی سردی متوجه تازه رسید که حرفش جای این به

 صورتم از رو موهام باز نگهبان. انداختم پایین رو سرم بغض با و خورد سر دستش از دستم

 :گفت مهربونی با و ببینه رو چشمام تا زد کنار

 آب دلمون. باباجان رو حرفام باشی نفهمیده وقت یه بودم نگران. ایرانیه دخترمون پس خب -

 کوچولو؟ بشنویم رو صدات زنینمی حرف برامون کلمه یه. شد

. کرد خراب رو چیهمه گفتنش «کوچولو» با که گرفتممی انس باهاش داشتم. کرد خراب

 و بود شده کاریگل دوطرفش که آسفالتی یجاده. ساختمون سمت افتادم راه اونا به توجهبی

 نظربه طوالنی برام پرورشگاه، اصلی ساختمون به رسیدمی نهایت در و داشت بلندی درختای

 نزدیک ساختمون به آرومآروم. شد قدمهم باهام هم زن مامور ثانیه چند از بعد. اومدمی

 و آوردم باال رو سرم آروم. کنهمی نگاهم باال از داره یکی کردم حس لحظهیه که شدیممی

 از کل به حواسم وزید، که سردی باد با. ندیدم رو کسی اما ساختمون؛ بومپشت به شدم خیره

 حریر دامن و سفید عروسکی تاپ یه برام زهره. گرفتم ـل*بغـ رو خودم و شد پرت بومپشت
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 ساختمون به. بود شده کردنم لرز باعث دامنم زیاد کوتاهی و بودن تنم هنوز. بود گرفته قرمز

 بهشون چی مامور نفهمیدم دیگه. دادند بهم تخت یه و اتاق یه به بردنم سریع رسیدیم، که

 خیره بهم همه اینکه حس با صبحش. خوابیدم فقط که بودم خسته قدراون. کرد کارچی و گفت

 و بودن زده ـقه*حلـ تختم دور هابچه تمام. بود درست حسم. کردم باز رو چشمام آروم شدن،

 دامن به کشید دست حسرت با بازم، چشمای دیدن با پسرا از یکی. بودند شده خیره بهم

 :گفت ـذت*لـ با. شدم جمع خودم توی ارادهبی منم و حریرم

 .نرمه خیلی لباسش! هابچه -

 لباسم به یکی. کردن تکرار رو حرکت همین هم اونا که داد مجوز شونبقیه به حرف این با انگار

 وحشی ارادهبی. کشیدمی دست صورتم به یکی و موهام توی کردمی دست یکی زد،می دست

. ایستادم سالن در جلوی و اومدم بیرون تخت از و زدم پس محکم رو شونهمه دست. شدم

 :گفت دخترا از یکی

 بشیم؟ دوست هم با میای. قشنگه چشمات چقدر -

 دونستممی چه. کردم می نگاه رو شونهمه وحشت با فقط و بودم ترسیده عجیبش یلهجه از

. چی یعنی پرورشگاه که دادمی توضیح برام و بود بابا خواستمی دلم. چیه اصفهانی یلهجه

 یگریه صدای. بود ترسناک و نشدهتعریف نظرمبه بود، نکرده تعریفش برام بابا که هرچیزی

 پرستار، یه. بگیرم فاصله در از شد باعث در، شدن باز صدای هم بعد و در پشت از بچه یه

 داشت سعی و بود گرفته ـل*بغـ رو سالهسه-دو ی بچه یه نبود، ما به حواسش اصالً کهدرحالی

 چرخش، آخرین با که دادمی تاب ـوشش*آغـ توی رو بچه و خوردمی تکونتکون. کنه آرومش

 :گفت تعجب با. خورد ما به نگاهش

 ها؟بچه خبره چه اینجا -

 :گفت بود، زده دست دامنم به که پسری همون باالخره. نداد رو جوابش کسهیچ

 .اوناست مثل لباسش و قشنگه هافرشته مثل کیه؟ این -

 به رو. گذاشت تخت توی بود، شده آروم دیگه که رو بچه و کرد من به نگاهی لبخند با پرستار

 :گفت همه
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 دیشب و رهاست اسمش که خانومفرشته همین یکی. آوردم براتون جدید برادر خواهر دوتا -

 .چیه اسمش دونیمنمی ما که کوچولو این هم یکی و بودید خواب تونهمه اومد، که

 واکنش و کردم من که اخمی با اما من؛ سمت اومدن هابچه. کرد اشاره تخت توی یبچه به و

 همه. کرد دور ازم رو شونهمه پرستار موهام، به دخترا از یکی زدن دست به نسبت بدم

 سختیاش تمام با روز اون. کنن انتخاب اسم یه براش تا بچه اون پیش رفتن جمعیدسته

 زندگی محوطه یه توی هم با سال 6 تا 2 هایبچه. چیه پرورشگاه فهمیدم باالخره و گذشت

 ما بخش توی رو بودنشون گرفته شیر از تازه که هاییبچه. بودیم قاتی پسر و دختر و کردنمی

. زدمنمی حرف کسهیچ با اونجا. موندنمی برام اعصاب که کردنمی گریه قدراون. بودند آورده

. بزنم حرف خواستمنمی. بزنم که نداشتم حرفی بزنم، حرف نتونم که نه. بودم ساکت مطلقاً

. بابام خاک سر برم خواستمی دلم. کنممی کارچی اونجا من دونستمنمی. بودم گرفته حسابی

 االن بود اگه. نبودم اینجا من االن بود اگه کردم،می فکر مدام. بود شده تنگ براش دلم

. بودم نرفته جشن. بودم نرفته مهمونی. بودم خونه توی بچگیم تموم من. داشت فرق چیزهمه

 توی مدت تمام. نداشتم ارتباط کسهیچ با. بودم نرفته پارک مادرم و پدر با هابچه بقیه مثل

 زندگی. شدمی خالصه دیدم،می که مستندی فیلمای همون توی برام بیرون دنیای و بودم خونه

 تا در به چشمشون و بود خمیربازی با ساختن آدمک شوندغدغه تمام که بچه همه اون بین

 رو زندگی و نبودم هم بازیهم کسی با حاال تا که منی برای کنه، قبول رو سرپرستیشون یکی

 با تونستمنمی. بود سخت خیلی بود، تربزرگ هامدغدغه و دیدممی چیزا این از بیشتر خیلی

 پرخاشگرتر روزبهروز. شدمی دعوام باهاشون همیشه و بیام کنار خودم وساالیسنهم

 اما بود؛ سالم 5 که بود چی من ـناه گـ. فهمیدننمی رو من حرف اونا آخه. تروحشی و شدممی

 پرورشگاه، همون توی فهمم؟می من فهمیدننمی دیگران که بود چی گناهم نبودم؟ بچه

 نزن، حاال. جونشون به افتادممی و شدمی دعوام هابچه با شهمه من اما داشتیم؛ مهدکودکم

 واقعاً نفهم،زبون یبچه مشت یه با کردن زندگی و نداشتم هم رو خودم یحوصله من. بزن کی

 خیلی مهد مربیای. زدمشونمی وقتاخیلی بردارن، سرم از دست اینکه برای. بود سخت برام

. دادنمی کادو بهم کنن، نرمم اینکه برای و الکیالکی. باشن مهربون باهام کردن سعی
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 دونستممی خوب که من اما کنن؛ رامم محبت با مثالً تا... و دادنمی بازیاسباب بهم نوبتبی

 بهم. آوردن صدقه مردم رو اونا دونستممی. شدممی تروحشی اومدن؛ کجا از بازیااسباب اون

 خودم، سهم فقط نه. کندممی رو شونکله و کردممی خراب رو عروسکا یهمه و خوردبرمی

 بارآخرین. افتادنمی گریه به دخترا یهمه. کردممی خراب رو بخش دخترای یهمه سهم

 بدون عروسکای یهمه به نگاهی. اومد سراغم شخصاً بود، بداخالق زن یه که ما بخش مسئول

 :گفت حرص با و کرد بودن افتاده زمین روی که سر

 .تو با دونممی من بزنی، دست دوستات بازیایاسباب به دیگه باریه اگه -

 :گفتم بود، شده بیشتر روزا این که بازیتخس با

 .نیستن من دوستای اونا -

 :گفت عصبانیت با. شنیدمی رو من صدای داشت کسی که بود باریاولین این

 زنی،نمی هابچه وسایل به دست. بشه دوست تو با خوادنمی کسهیچ. نیستن که معلومه -

 فهمیدی؟

 :گفتم ترس بدون و محکم

 .خانم بیاره صدقه بازیاسباب برام کسی خوامنمی من -

 :گفت قبل از ترعصبی

 دونیمی خوشن؟دل عروسکا همین به فقط هابچه این از چندنفر دونیمی! نخواه خوای،نمی -

 رو هابچه دنیای ایاجازه چه به زد؟می صداش «مادر» ساره رو کردی پاره تو که عروسکی

 .ایبچه هنوز اما شدی؛ بزرگ میگی کنی؟می خراب

 اون حرفای از بعد. کوبید سرشپشت رو در و بیرون رفت اتاق از و کرد بهم پرافسوسی نگاه

 .نداد صدقه عروسک من به هم کسی و نزدم اونا هایصدقه به دست وقتهیچ دیگه زن،

*** 

 به هربار و کشیدمی رو موهاش. کردمی اذیت رو دختره یه مدام پسره یه مهدکودک، توی

 باز اما بود؛ نکرده کاری هیچ اینکه با دختره و «کنم ولت تا ببخشید بگو»: گفتمی دختره

. رفتنمی بار زیر دختره کرد،می هرکاری پسره باراین اما کنه؛ ولش تا «ببخشید»: گفتمی
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 دختره. شدندمی کنده داشتن موهاش دیگه که کشیدمی رو موهاش جوری انصافبی هم پسره

 از چندتا. شدم بلند جام از و افتادم روانی مریم و خودم یاد ارادهبی. کردمی گریه درد از فقط

 خیره فقط و بودن برداشته بازی از دست ترس، از هم چندتا و کردنمی گریه ترس، از هابچه

 .کردنمی نگاه

 قصد هامدت از بعد که دختر اون بذارم تونستمنمی خب اما برنمیام؛ پسره پس از دونستممی

 خوشم ازش ایستاد، مقابلش باالخره اینکه خاطربه جورایی یه. بکشه درد طوراین داره، مبارزه

 شروع دعوا هم بعدش و سرش تو زدم هابازیاسباب از یکی با و پسره سراغ رفتم. بود اومده

 چنگ رو لباسم دخترا عین. بود باد همش. بودند کرده بادش انگار. بود بزرگ هیکلش فقط. شد

 صدای. بود شده پاره منم لباس و بود پهن زمین روی هنوز پسره شد، تموم دعوا وقتی. زدمی

 کرده کمکم هم پسرا باقی از دوتا-یکی دعوا وسط البته. بود برداشته رو کالس هابچه هیاهوی

 وحشی وقتی و بودم وحشی خیلی اما بودم؛ الغر اگرچه. اومدمبرنمی پسش از وگرنه بودن،

 :گفت و جلوم پرید دختره کردم، راست ـمر*کـ که همین. نبود حریفم کسی دیگه شدم،می

 ...من آجی مرسی -

 ما به همه و خوابید هاهمهمه صدای. گوشش زیر خوابوندم یکی که زدمی حرف داشت هنوز

 توی اشک و گذاشت صورتش روی رو دستش فقط. نگفت هیچی دختره اما شدن؛ خیره

 حق کسهیچ. بذاره رویا جای رو خودش نداشت حق. نبود مهم برام. شد جمع چشماش

 :گفتم قلدری با و ـمرم*کـ به زدم رو دستام. باشه من رویای جای نداشت

 وگرنه اینو، ازت دیگه نشنوم. نفرم یه خواهر فقط من. نیستم تو خواهر من! دخترخانوم ببین -

 .خوریمی بدتر

 :گفت حال این با. چکید اشکش و برداشت صورتش روی از رو دستش

 .آجی نمیگم بهت دیگه! ببخشید -

 :گفتم تفاوتبی

 .ایستادیمی جلوش زودتر باید بفهمی تا زدم رو این. نزدمت این خاطربه -
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 پاک رو اشکش و چشمش روی کشید دست سریع ست،«الله» اسمش فهمیدم بعداً که دختره

 :گفت بغض با. کرد

 ...من. ترسیدممی ازش من -

 عصبانیت با محمدی خانم. شد ساکت مسئولمون صدای با اما بود؛ نکره تمام رو حرفش هنوز

 :گفت

 خبره؟ چه اینجا -

 :داد جواب حالیخوش با الله

 .زد من خاطربه رو هادی رها! محمدی خانوم! محمدی خانوم -

 خانوم اما کردم؛ فتح کشور انگار کرد، نگاه بهم ذوق با بعدش و گفت رو این افتخار با چنان

 :گفت و کرد نگاه من به عصبانیت با محمدی

 کالسا از کدومهیچ توی رو پات نداری حق دیگه. شد تموم دیگه. رها کردم تحملت خیلی -

 .خوابگاهت برگرد االن همین. محرومی هم چیهمه از. بذاری

 تازه بود؟ مهم کی برای اما کرد؛ محرومم کالسا از کالً مهد، توی دعوا خاطربه روز اون

 تنفرم. بچرخم فهمن،نمی رو حرفام که بچه همه اون بین نیستم مجبور که بودم هم حالخوش

 کالسا از وقتی. نبودم بچه من اما بودم؛ سن همون تو خودم اینکه با. نبود خودم دست هابچه از

 از بعد. شمردممی رو دیوارا آجرای بیکاری از گاهی. رفت سر هم محوصله کمکم شدم، محروم

. کردم دیوار باالی هایمیله شمردن به شروع شدم، حفظ رو دیوارا آجرای کل تعداد اینکه

 آجرای که زندانی یه عین. داره میله چندتا و آجر چندتا دیوار، هر بودم حفظ دیگه که طوری

. کشیدممی عذاب داشتم زندانی یه مثل و بود زندان مثل برام واقعاً. شمرهمی رو زندانش دیوار

 .کنم تحمل رو اسارت تونستمنمی. بودم رها من. نداشتم رو دیوار تحمل من

 و کردممی پایین و باال تنها، آدم یه واسه خلوت، جای یه دنبال رو پرورشگاه هایسوراخ

 چک رو اونجا کسی هم و بودم ارتفاع عاشق هم. نکردم پیدا بومپشت از بهتر رو جاییهیچ

 گذرونیوقت واسه میشه کارا خیلی بودم فهمیده خوب بودم، اینجا که مدتی این تو. کردنمی

 و بود گذشته نیمه از شب. اومدن بومپشت همین یکیش. بود ممنوع شهمه اما داد؛ انجام
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. اومدم پایین تخت از و زدم کنار خودم روی از رو پتو آروم. خوابیدن همه بودم مطمئن دیگه

 سرکی و بردم بیرون در الی از رو سرم. کردم بازش صدابی و در سمت رفتم پاورچینپاورچین

 مشدهحبس نفس و بستم صدابی رو در شدم مطمئن بودنشخلوت از وقتی. کشیدم راهرو به

 نهادم از آه رسیدم، بومپشت در به وقتی و کردم رد رو پله راه صدابی و سریع. کردم آزاد رو

 کردن پیدا برای صبح تا اما برگشتم؛ تختم به شکستهدل و خسته. بود قفل درش. شد بلند

 جورش الله کمک با که خوب موقعیت یه توی هفته، یه از بعد. کشیدم نقشه هزارتا کلیدش

 داشتم؛ رو بومپشت کلید دیگه حاال. کردم جدا محمدی خانوم کلیددسته از رو کلیدش. کردیم

 تکرار سرم توی مدام الله حرفای آخه. بود شده کور بومپشت به رفتن برای ذوقم دیگه اما

 بیاد کسی یا و بشه ساله 18 باید یا بره اینجا از بتونه کسی اینکه برای»: گفتمی که شدمی

 بود، کرده دیکته بهم انگلیسی و فارسی به استادم که اعدادی یهمه بین از« .بشه مادرش پدر

 18 دیگه چندسال کردممی حساب شهمه. بود شده پررنگ ذهنم تو حروف و عدد به 18 عدد

 فرار برای راهی یه دنبال شهمه. شدممی ناامید طوالنیه، چقدر دیدممی وقتی و میشه سالم

 به صبح تا و بومپشت رفتممی خوابیدن،می همه وقتی که بود شب سه. کردمنمی پیدا اما بودم؛

 موقع. کنم پیدا پرورشگاه از رفتن بیرون برای راهی یه کردممی سعی و کردممی نگاه هاستاره

 مجبور رسیدم،می بومپشت به وقتی که طوری. شدمی حسبی و اذیت پاهام ها،پله از رفتن باال

 رو باز آسمون اون حال این با. برگرده پاهام به حس دوباره تا بشینم زمین روی رو مدتی بودم

 همین. بومپشت رفتممی داشتم که بود چهارمی شب. دادممی ترجیح خوابگاه یبسته فضای به

 ضعیفی و ریز صداهای. نبود قفل بوم پشت در. شدم خشک سرجام رسیدم بوم پشت در به که

 از یکی یا محمدی خانم کردم فکر. دادمی خبر بومپشت روی دیگه نفر یه وجود از اومدمی که

 خواستم و ترسیدم. بگیره رو مچم تا منتظره بومپشت روی االن و فهمیده رو چیزهمه پرستارا،

. برم بومپشت روی کردمی موسوسه نیرویی اما رفتم؛ پایین پله چند. برگردم خودم بخش به

 هم آخرش اما بگیرم؛ نادیده کردم سعی. شدمی برگشتنم مانع داشت قوی کنجکاوی حس یه

 یلبه روی بود نشسته ساله 11 یا 12 پسر یه. بومپشت برگشتم دوباره و نیاوردم طاقت

 و آروم. بود نشده ممتوجه هنوز و بود بهم پشتش. بود کرده آویزون رو پاهاش و بومپشت
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 رو پرورشگاه هایبچه از کسی دیدن انتظار. شدم خیره بهش و ایستادم در کنار صدابی

 صورتش اینکه برای. باشه من مال فقط تونهمی که کردم پیدا رو جایی کردممی فکر. نداشتم

 و بود بسته رو چشماش. دیدمشمی ـل*بغـ از حاال. شدم نزدیک بهش کمی ببینم، رو

 آخه. بود نشسته جا اون که بود شجاع خیلی نظرمبه. دادمی فشار بومپشت یلبه به رو دستاش

. برم لو و ببینه رو من یکی ترسیدممی چون بودم؛ نشده نزدیک بومپشت یلبه به وقتهیچ من

 باز رو چشماش هوابی. کنممی نگاه شجاعت یاسطوره به دارم انگار بودم، خیره بهش جوری

 خیره من به هم اون حاال. پررنگ عسلی یه. بود العادهفوق چشماش رنگ. برگشت سمتم و کرد

 از نگاهش بدم؟ لوش ترسیدنمی واقعاً. بود نترسیده مغیرمنتظره حضور از اصالً و بود شده

. بردم سرمپشت رو کلید ارادهبی. بود دستم که کلیدی روی خورد سر و شد شروع چشمام

 :گفت و زد گرمی لبخندی. نشست چهارزانو و برداشت لبه از رو پاهاش

 .سالم -

 بدون پس. بود غریبه یپسربچه یه فقط برام اون. دیده رو من قبالً انگار کرد،می رفتار جوری

 دوباره. دیدممی عسلی چشم بود باراولین. چشماش به مستقیم. شدم خیره بهش فقط جواب،

 :گفت و کرد شروع رو صحبت اون

 .بودم اینجا همیشه سال، یه جزبه. سالمه 13 من -

 برگشت دوباره نمیدم، جوابی هیچ دید وقتی. نشستم حسمبی پاهای روی توجه،بی و حرفبی

 :گفت شمرده. کرد آویزون رو پاهاش و بومپشت سمت

 ...و اینجام که ساله12 من. منه پاتوق بوم پشت -

 فقط. ندادم گوش حرفش یادامه به دیگه. نشم مزاحمش و برم باید من یعنی این قاعدتاً

 پام به حس هم شه، تموم حرفش هم تا بودم منتظر و باشم تنها خواستممی. کردم نگاهش

 :گفت و سمتم برگشت. برم شدم بلند شد، تموم حرفش که همین. برم تا برگرده

 .رها... بمونیا تونیمی بخوای، هم اگه حاال -
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 ازش رو اسمم وقتی اما نذاشتم؛ محلش و رفتممی داشتم من گفت،می رو این داشت وقتی

 بدونم شدم کنجکاو. بود نزده صدام اسمم به کسی که بود وقتخیلی. ایستادم سرجام شنیدم،

 .دونهمی کجا از رو اسمم

. بزنم حرف باهاش نداشتم دوست لحظه اون چرا دونمنمی. کردم نگاهش پرسشی و برگشتم

 :گفت منمن با

 نیست؟ رها اسمت. رهاست اسم بندتگردن پالک... بندتگردن خب -

 ارادهبی. بود گردنم دور اول روز مثل حاال و کنن تعمیر برام بود داده زهره رو بندمگردن زنجیر

 :گفت برم، خواستم تا دوباره. بندمگردن روی کشیدم دست

 زمین؟ خوردی لنگی؟می چرا -

 که اتفاقی تنها سن اون تو دونستمنمی خوردم؟ زمین کننمی فکر همه چرا کردم فکر خودم با

 رو فکرش حتی اونا. دیدممی بدبخت خودم حد در رو همه. خوردنه زمین افته،می هابچه برای

 آخه. داشتن حقم. باشن داده خطرناکی اون به سمی ساله، 4 یبچه دختر یه به کردننمی هم

 و ندادم جواب. بودم من بود، غیرعادی که اونی اومد؟می پیش براش مسائل این ایبچه کدوم

 :گفت باراین که برم خواستم باز

 مونی؟نمی پیشم. تنهام من -

 حسی اسم دونستمنمی من. دونستمنمی رو معنیش اما بنویسم؛ بودم بلد که بود ایکلمه «تنها»

 لحنش کردنش ادا موقع آخه. بمونم شد باعث کلمه یه همین شنیدن اما تنهاییه؛ دارم، که

 دیدممی شده خراب این توی که بود کسی اولین. اومد خوشم غمش از. بود غمگین خیلی

 :پرسیدم آروم. تنهایی حس. داره من حس شبیه حسی

 بشه؟ چی که بمونم خوایمی -

 کردیم فکر! عجب چه»: گفتنمی و آوردنمی رومروبه سکوتم وقتا جوراین که بقیه برعکس

 :گفت فقط و کرد مکث کمیه« .اللی

 .بزنیم حرف -
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 دیگه شدم، منتظر هرچی اما نشستم؛ پیشش دوباره و نیاورد رومبهرو سکوتم که اومد خوشم

 :پرسیدم خودم همین برای. نزد حرفی

 بزنه؟ حرف ساله5 دختر یه با باید چرا ساله13 پسر یه -

 تو اون اما بزنه؛ حرف باهاش خواسته کسی چه از بدونه تا. سالمه 5 من بدونه تا گفتم رو این

 :گفت کوتاه و بود فکر

 .دونمنمی -

 صحبت کنندهشروع من باز خواستنمی دلمم. رفت سر محوصله منم و نزد حرف دیگه اون

 :گفت و شکست رو سکوت خودش باالخره که کرده پشیمونش سنم کردم فکر. باشم

 چیه؟ اسمت -

 :گفتم و کردم مکثی

 .دونیمی رو اسمم دیگه که تو -

 :گفت تعجب با

 اسم؟ فقط همین؟ -

 :گفتم متعجب منم

 کمه؟ -

. کنهمی اذیتش داره چیزی یه کردممی حس چرا دونمنمی. شد خیره آسمون به و نداد رو جوابم

 :گفتم و کردم مکثی. شدمی خیره آسمون به بود، ناراحت عمیقاً وقتی هم بابا آخه

 .بگو تو حاال. شدم گرفتار اینجا. اومدم خوزستان از. سالمهپنج. ریاحی رها -

 :گفت و کشید عمیق آه یه. کرد نگاهم و برگشت

. کردن قبولم سرپرستی به خانواده یه بود که مساله 6. اینجا گذاشتنم بچگی از. ایزدپناه امید -

 زدن کتک به کرد شروع هم مَرده مُرد، که زنه. خواستنمی مَرده و کردمی اصرار زنش بیشتر

 .اینجا اومدم دوباره و گرفتن ازش رو سرپرستیم بدسرپرستی، دلیلبه سالگی 7 توی و من
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 نه چیه، سرپرستی دونستممی نه من. بودم نفهمیده رو حرفاش نصف از بیشتر شاید

. گرفت بغضم براش کشیده، سختی خیلی اونم که فهمیدم قدرهمین وقتی اما بدسرپرستی؛

 :گفت و آسمون به شد خیره

 کرده کارچی من مگه کردن؟ ولم چرا بدونم خواممی. ببینم رو مادرم پدر خوادمی دلم خیلی -

 بود؟ کرده کارچی نوزاد یه مگه بودم؟

*** 

 رفت خورد قِل سکه. بیفته زمین دستم از ظرف در و سکه شد باعث اومد، که محکمی صدای

 مشکوک ادیب خانم دیدم و صدا سمت برگشتم حرص با. شد خرد ظرف ایشیشه در و میز زیر

 طبق اینکه حدس. چرخهمی بوفه پوالی و من بین نگاهش و ایستاده در چهارچوب توی

 داشت که بود فکری باورِ سختش قسمت اما نبود؛ سخت در، توی کوبیده دست با عادتش

 :پرسید مشکوک و آروم. کرد بهم بدی نگاه. کردمی درموردم

 کردی؟می کارچی داشتی -

 :گفتم متعجب و تخس

 نیست؟ معلوم -

 :گفت شد،می زیاد داشت رفتهرفته که عصبانیتی با اونم

 .معلومه خوب خیلیم اتفاقاً. چرا -

 ایشماره بود، من به نگاهش که طورهمون. نشست میزش پشت رفت و اتاق داخل اومد کامل

 :گفت رسمی احوالپرسی یه از بعد و گرفت رو

 مدرسه؟ میارید تشریف کی! صالحی خانم -

 مبل روی نشستم بهش توجهبی ترسم؟می کردمی فکر! هه. مدیر به بود زده زنگ بیک خودکار

 تونهمی چقدر توجهیبی این دونستممی خوب. شدم بوتمنیم بند کردن محکم مشغول و

 :گفت مدیر به و گرفت ازم نگاه حرص با. کنه کفریش

 از داشت کهدرحالی رو مچش امروز. کرده درست دردسر بازم یادتونه؟ رو ریاحی آموز دانش -

 .گرفتم کرد،می دزدی بوفه پوالی
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 از رو گوشی و شدم پا جام از عصبی. شد خشک بوتمنیم بند روی دستم حرفش، شنیدن با

 مراعات، بدون و ـلش*بغـ توی کردم پرت رو گوشیش. کردم قطع رو تماس و گرفتم دستش

 :گفتم لرزید،می حرص از که صدایی با

 گین؟می چی دارین فهمینمی هیچ -

 :گفت شده کنترل عصبانیتی با و شد بلند جاش از. بود انفجار درحال من مثل هم اون حاال

 .تونمنمی دیگه من. کنه روشن رو تکلیفت بیاد مدیر تا ایستیمی بیرون قدراون -

 :گفتم و زدم بهش پوزخندی

 خاکه؟ به منتش چه پاکه، که طال -

. زدم بیرون دفترش از و برداشتم رو مکوله آروم و ریلکس اما خورد؛می رو خونم خون اینکه با

 خاطربه شدنمی باورم. کنم مخفی رو احساساتم همیشه بودن داده یاد بهم. نبود خودم دست

 گوشیم مشغول و دادم تکیه راهرو دیوار به عصبی و کفری. زد تهمت بهم بوفه پول چندرغاز

 از یکی مبینا،. نبود رنگی که سیاهی از باالتر. ببینه رو گوشیم کسی نبود مهم برام دیگه. شدم

 و کرد بهم تحقیرآمیزی نگاه دید، راهرو توی که رو من. اومد پایین پله راه از بدوبدو کالسیا،هم

 بودم، عکس به خیره و بود گوشیم توی سرم که جورهمون. بیک خودکار دفتر سمت رفت

 :گفتم بهش

 از االن آبی بیک. بیک خودکار پیش رفتمنمی االن نبود، واجب کارم اگه بودم، جات من -

 !قرمزه عصبانیت

 :گفت تحقیر با و سمتم برگشت

 بیای؟ سرکالسم خوایمی نکنه! ببینم اخراجی؟ کردی عصبانی رو ادیب خانم چطوری باز -

 خانم حتی که کردی کارچی ببین. نمیده راهت فخاری خانم خود کنه، قبول ادیبم خانم باراین

 .شکاره دستت از دیگه االن گرفت،می رو طرفت اوایل که هم فخاری

 آموزدانش چون متنفر؛ من از همچنین و بود مدرسه اول شاگرد و کالس ترینایچاپلوس از یکی

 بودن، گذاشته اسم روم بودم، کالس از بیرون مدام کالس، داخل جای به و بودم انتقالی



 

 

129 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 بدون. ندادم هم رو جوابش حتی. نبود مهم برام دیگه االن اما شدم؛می عصبی اوایل. اخراجی

 :گفت و شد عصبی. بعدی عکس زدم و زدم پوزخندی کنم، نگاهش اینکه

 رخمون به رو گوشیت مارک خوایمی ممنوعه؟ مدرسه توی آوردن گوشی ندادن یاد تو به -

 کنی؟ جا هابچه دل توی رو خودت تونیمی چیزا این با کردی فکر بکشی؟

 عکس زدم قبلی، عکس به خیره. ندادم محلش اصالً اما بود؛ چی حرفا این از هدفش دونمنمی

 :گفت محلیمبی دیدن با. بعدی

 .مدرسه آوردی گوشی میگم ادیب خانم به میرم االن -

 خودکار پیش رفت و گرفت ازم رو روش حرص با اونم. نیاوردم باال گوشیم از رو نگاهم حتی

 :گفت و زد ایپیروزمندانه لبخند بیرون، اومد که دقیقه ده از بعد. بیک

 .بخون رو خودت فاتحه دیگه اما اخراجی؛ کردی کارچی باراین دونمنمی -

 رو بغضم عکس، توی امید لبخند به خیره من و کالس سر رفت باشه جواب منتظر اینکه بدون

 من به دقیقاً عکس این توی. چشماش عسل به شدم خیره و بعدی عکس زدم. دادم قورت

 رو زدمی چنگ گلوم به که بغضی اومد،می که ایمردونه قدمای صدای شنیدن با. بود شده خیره

 پرت رو گوشی گریه، زیر بزنم جاهمین و بدم دست از رو کنترلم اینکه از قبل و دادم قورت

 بهم زندگیم کل توی که تهمتایی پیش. بشه چی قراره نبود مهم برام دیگه. کوله توی کردم

 از یکی حتماً کردم فکر. شد متوقف کنارم قدما صدای. بود بهترینش دزدی به تهمت بودن، زده

 دفتر از بیارم، باال رو سرم اینکه بدون همین برای. داره کار ادیب خانم با و هاسبچه اولیای

 بودن، ایستاده در جلوی هنوز ثانیه چند از بعد وقتی اما نباشم؛ راهشون سر تا گرفتم فاصله

 سر نگاهم. اومده چرا دونستمنمی اصالً. خوردم جا دیدنش از گفت شدمی و آوردم باال رو سرم

 احمد. شد دستگیرم چیهمه نگاه، یه با و بود ایستاده سرشپشت که احمد روی خورد

 گفتن برای حرفی آرمان با مقایسه در اما ورزیده؛ و بود سبزه. بود بلندتر آرمان از چندسانتی

 :گفت احمد به من، به خیره بود، شده احمد به نگاهم متوجه که آرمان. نداشت

 .بمون منتظر ماشین توی -
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 و جلو اومد قدم چند بود، خیره بهم که طورهمون. شد دور ما از و کرد تعظیمی نیمچه احمد

 :گفت

 آره؟ ندادن، راهت -

 و کرد مکثی. بندازم پایین رو سرم حرف بدون شد باعث همین و نبود لحنش توی تمسخری

 :گفت

 بشنوم؟ احمد از باید -

. افتهمی راه دعوایی چه بدم، جواب اگه دونستممی خوب اما بدم؛ رو جوابش خواستمی دلم

 مشکی پیرهن و مردونه ایقهوه کفشای مشکی، گرون کتون شلوار یه. گرفتم نشنیده فقط پس

 روی بود گذاشته رو ایشقهوه پالتوی اینکه با و بود زده تا رو پیرهنش آستینای. بود پوشیده

 بود داده حالت جوری رو موهاش. بود دیدم توی کامالً عضالنیش و مردونه ساعد بازم دستش،

. جذاب گفتنمی شلخته مدالی جوراین به اشتباه، به بقیه اما شده؛ بیدار خواب از تازه انگار که

 تامین چندسال تا رو خانواده یه میشه پالتوش، و کفش و ساعت پول با فقط کردم فکر خودم با

 بهم هست حواسم بفهمونه خواستمی. گرفتم ازش نگاه زد، که داریمعنی پوزخند با. کرد

 :گفت که بگیرم رو ازش خواستم و گفتم داریکش «ایش». شدی خیره

 کجاست؟ مدیر دفتر -

 :گفتم پایین سر با

 .آرمان غیبته روز سه از تربزرگ کمیه االن مشکل راستش -

 :گفت تعجب با و کرد مکثی

 چی؟ یعنی -

 توی بود رسیده تازه که مدیر با و بیرون اومد دفترش از بیک خودکار بدم، توضیح خواستم تا

 :گفتم لب زیر و کردم پوفی. دستش داد رو صورتیم یپرونده و داد دست سالن،

 کنی؟نمی باور منو وقتهیچ تو وقتی کنهمی فرقی چه آخه -

. سمتمون اومد و ـلش*بغـ زیر زد رو مپرونده مدیر شد، تموم که مدیر و بیک احوالپرسی

 :گفت مودب و مطمئن خیلی آرمان. گفت بهمون خشکی «بفرمایید» و کشید هم توی رو اخماش
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 .خانما اول -

 آرمان باشه، هرچیم آخه. ایستادم در جلوی مردد من اما داخل؛ رفت و کرد تشکری مدیر

 :گفت و کرد من به نگاهی. واجب احترامش و بود تربزرگ

 !خانم بودم هم شما با -

. داخل رفتم و گرفتم ندید نشه، دعوام باهاش اینکه برای بازم اما بود؛ آمیزطعنه گفتنش خانم

 حدس باید. نبودم راضی و حالخوش مدرسه، بود اومده اینکه از اصالً. اومد سرمپشت هم اون

 تصمیمی هر برای دیگه. گفتممی چیزی احمد به نباید اولشم از. میگه آرمان به احمد که زدممی

 هم ما به و میزش پشت نشست صالحی خانم. باد خودم بر لعنت که کردم خودم. بود شده دیر

 :گفت رسمی احوالپرسی یه از بعد. بشینیم کرد تعارف

 دارید؟ آموزدانش با نسبتی چه شما -

 :گفت جدی خیلی هم آرمان

 .کنم موجه رو غیبتش روز سه اومدم و برادرشم -

 ازم نگاه که کردم نگاهش متعجب بود؟ کرده قبولم یعنی. گفتمی رو این که بود باریاولین

 :گفت نفساعتمادبه با و گرفت

 .بدیم اطالع نشد وقت و داشتیم فوری خارجه سفر یه -

 از شوکه و خوردم رو مخنده خارجه؟ سفر من؟. بزنم خنده زیر پقی بود نزدیک گفت، که رو این

 مشکوک بهمون بدجور که صالحی خانم به دوختم رو نگاهم بگه، دروغ بلده خوب چه اینکه

 :گفت مشکوکی لحن با. آرمان به بود شده خیره و بود کرده ریز رو چشماش. بود شده

 ببینم؟ رو شناساییتون کارت لطفاً میشه اما میگم؛ رو این که ببخشید -

 خانم. گذاشت میز روی و درآورد رو شناساییش کارت ژست با و زد بهش پوزخندی آرمان

 :گفت و آرمان به نگاه یه کرد، کارت به نگاه یه صالحی

 رضایی؟ آقای دارین لهجه که همینه برای پس -

 و کرد مکثی آرمان. ریاضه مال آرمان یلهجه کردمی فکر احمق. بود آرمان تولد محل منظورش

 :گفت بده، رو سوالش جواب اینکه بدون
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 کالس؟ سر بره تونهمی خواهرم -

 :گفت و انداخت باال رو ابروش یه بود، برخورده بهش که صالحی خانم

 .کردهمی دزدی بوفه پوالی از داشته ایشون که دیده ما ناظم. خیرنه -

 از ثانیه صدم توی. شد آتیش رو اسپند مثل حرف این شنیدن با بود، آروم االن تا که آرمان

 :گفت ششده کلید دندونای بین از. شد پا جاش از عصبی و رسید صد به صفر

 زنید؟می حرف کی درمورد دارید دونیدمی هیچ. خانم دارید نگه رو خودتون احترام! هه چی؟ -

 تموم با رو شما یمدرسه مثل صدتا روز در من زنید؟می حرف کی با دارید دونیدمی اصالً

 بخشش قابل اصالً توهین این دارم؟ پوال این به نیازی چه. فروشممی و خرممی کادرش،

 یه به رو مدرسه این از سهامم و برممی مدرسه این از رو خواهرم امروز همین من. نیست

 .ندارن رو من سیاست اونا باشید مطمئن و کنممی واگذار خصوصی شرکت

 از نداشت، رو آرمان عصبانیت همهاین انتظار اصالً و بود کرده هول حسابی که صالحی خانم

 :گفت و شد بلند جاش

 این؟مدرسه دارسهام و خیر رضایی، آقای همون شما! اوه -

 تمسخر با و زد صداداری پوزخند آرمان. نداشتم خبر هیچی از. بودم شده گیج وسط اون من

 :گفت

 .میگن طوراین که بقیه -

 :گفت چاپلوسی با و بیارن کیک و قهوه برامون زد زنگ. کرد فرق آسمون تا زمین مدیر رفتار

 چرا شما. هستن شما خواهر جان رها دونستمنمی من. رضایی آقای باشید آروم! وای ای -

 یه فقط این که دارم ایمان دیگه حاال باشیم؟ داشته بهشون ویژه توجه ما تا نگفتید

 .شه حل کنیم کمک بیاین. سوءتفاهمه

 :گفت خورد،می رو خونش خون که آرمان

 .کنممی کمک. باشه! هه شه؟ حل کنم کمک -

 :گفت و کشید بیرون رو چکش دسته

 کنه؟می کفایت مدرسه کل قیمت شه؟ حل که بنویسم چقدر -
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 و گذاشت میز روی رو قهوه و کیک. داخل اومد سینی با مدرسه مستخدم گیرودار، این توی

 تا دادگاه روز جزبه. شه عصبانی اندازه این تا من خاطربه آرمان شدنمی باورم. رفت هم صدابی

 کنه، درست رو زده که گندی شده هرجور داشت سعی که مدیر. بودم ندیده عصبی قدراون حاال

 :گفت مالیمت با و کرد استفاده فرصت از

 .عزیزم شده شروع که وقتهخیلی کالس ایستادی؟ اینجا هنوز چرا شما! جان رها -

 :گفت درمونده و آرمان سمت برگشت بعدم و

 کنید میل رو تونقهوه. کنممی عذرخواهی شما از کادر طرف از من. بیاین کوتاه! رضایی آقای -

 .نشده سرد تا

 بدم، جواب بخوام من اینکه از قبل و داد تکون «بابا برو» معنی به رو دستش جواب، بدون آرمان

 :گفت و کشید بیرون، رفتممی داشتم که رو من بازوی حرص با

 بنویسم؟ چقدر بگین. بمونه مدرسه این توی دیگه دقیقه یه حتی نمیدم اجازه من! خیرنه -

 جنس. کرد باز رو چکشدسته و آورد بیرون پالتوش جیب از خودکاری و کرد ول رو من دست

 شبیه ظاهرش که قدراین اگه. چرا رو بابا عصبانیت جنس اما شناختم؛نمی رو آرمان عصبانیت

 صالحی خانم به نگاهی. کنم آرومش تونممی خوب من پس باشه، شبیه هم اخالقش بود، بابا

 درش و گرفتم دستش از رو خودکار آروم. زدم دریا به رو دلم و کردم بود، مستاصل حسابی که

 میشه، عصبانی وقتی که کردم اعتراف خودم پیش لحظهیه. کرد نگاهم عصبی و گیج. بستم رو

 :گفتم آروم چشماش، به خیره و گرفتم رو دستش. کنممی گم رو وپامدست واقعاً

 باشه؟ ریم،می خواستی اگه بعد. بشینیم دقیقه یه -

 این و زدمی نبض حرص از هاششقیقه. کردممی فکر که بود چیزی از ترداغ خیلی دستاش

 چشمام به فقط سکوت، توی اما موندم؛ جوابش منتظر ثانیه چند. شده عصبانی خیلی یعنی

 . کنه تمرکز یکیش روی تونستنمی و گشتمی چشمام روی نگاهش. بود خیره

 که طورهمون و نموندم جوابش منتظر. آمیزتوهین حدودی تا و شدمی طوالنی داشت مکثمون

 از رو دستش عصبی و مبل روی نشست. مبل سمت کشیدمش خودم با بود، دستم توی دستش
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 روی و کشیدم بیرون دستش از رو پالتوش آروم زشتش، حرکت این به توجهبی. کشید دستم

 :گفتم بود، شده خیره بهون که مدیر به رو. گذاشتمش کناری مبل

 .بذارین تنهامون هم لحظه چند اگه میشم ممنون بیارن؟ خنک آب لیوان یه بگین میشه -

 :گفت لب زیر حرص با. انداختم باال ابرو براش من باراین و کرد مکثی مدیر

 نشه؟ چرا! البته -

 رو نفسم اومد، که در شدن بسته صدای. بست رو در و رفت بیرون اتاق از نامطمئن قدمایی با

 :گفتم آروم و کردم آزاد

 .آرمان باشی خشن قدراین نبود الزم -

 مکثی. کردم جاجابه دوشم روی رو مکوله بند و شدم بلند جام از. کردمی نگاهم فقط حرفبی

 :گفتم و کردم

 بپوش رو پالتوت و نباش گرفتن ژست فکر قدراین. باال برو ضرب یه رو میارن برات که آبی -

 بهشون و نکش خدا بندگان این رخ به رو پولت قدراین و کن ولخرجی کمتر. سرما از نچایی

 .نگیر سخت

 الی از رو سرم ببندم، رو در اینکه از قبل و بیرون رفتم دفتر از باشم، جواب منتظر اینکه بدون

 :گفتم و داخل بردم در

 آنجلسلس اینجا. نکن تیپخوش قدراین دخترونه، مدرسه یه توی میای وقتی! راستی -

 .نیست

 و بود پلهراه توی ادیب خانم. پلهراه سمت رفتم و بستم رو در که کردمی نگاهم داشت اخم با

 در. ندادم محل هم ادیب تَخمِ و اخم به و گذشتم کنارشون از. کردمی بحث مدیر با داشت

 دبیر فخاری، خانم. نشستم سرجام رفتم شنیدم، که ریزی «بفرمایید» از بعد و زدم رو کالس

 :گفت طعنه و اخم با و کرد ساعتش به نگاهی من دیدن با که بود تخته پای ادبیاتمون،

 .ریاحی اومدیمی بعد زنگ خواستیمی -

 :گفتم بهش توجهبی
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 ریزیبرنامه تو کمیه منتهی. تخصصیه درسم که اومدم بعد زنگ خاطربه فقط امروز اتفاقاً -

 .رسیدم خدمت زود کمیه که اینه. ضعیفم

 :گفت و اعصابش روی رفت هابچه یخنده ریز صدای

 .کنهمی کار خوب که زبونت اما شدی؛ مریض حتماً کردیم فکر غیبت روز سه از بعد -

 :گفتم توجهبی

 .هستن چیهمه جریان در مدیر -

 :گفتم و زدم ایپیروزمندانه لبخند. خورد تفریح زنگ که بگه بهم چیزی خواست عصبی

 .بود مفیدی خیلی مبحث! فخاری خانم نباشید خسته -

 .رفت بیرون کالس از حرفبی و برداشت رو کیفش اما بود؛ دراومده کفرش

. بود بـرده خوابم کالس سر معمول طبق چون داشتیم؛ درسی چه بعد زنگ دو نفهمیدم اصالً

 صدای. بردمی خوابم وناخواهخواه و بودند کنندهخسته و آسون العادهفوق من برای درسا یهمه

 دستمال شبیه و بود خورده لیز سرم روی پشت از که رو ممقنعه آلود،خواب و گیج اومد، که زنگ

 به شدم خیره هدفبی. فرستادم داخل دست با رو موهام ناشیانه و کشیدم جلو بود، شده گردن

 برق حالیشخو از شونهمه چشمای زدند،می رو آخر زنگ وقتی که هابچه هیاهوی و تکاپو

 شاید اون، از بهتر حتی یا بودن دیدنش مشتاق که داشتن خونه توی رو کسی شاید. زدمی

 به برگشتن واسه که داشتن صمیمی خانواده یه شاید. بود دیدنشون مشتاق خونه توی کسی

 بهشون عشق با و پزهمی غذا هاشبچه برای که رویایی مادر یه. داشتن عجله قدراین خونه

 بغضی. باشه خانواده با رو شام تا سخونه شب هشت ساعت که ایافسانه پدر یه یا رسهمی

 سرجام حرکتی هیچبی ایدقیقه ده و زدم پس رو نشست گلوم توی خودم کسیِبی از که

. بودند من آرزوی نهایت چیزا این. بگم دروغ تونستمنمی که خودم به. شه لود مغزم تا نشستم

 .آرزوهام بودن حقیر چه که آخ

 کالس از نفرآخرین و برداشتم میز روی از کرد،می ایفا رو بالشم نقش که رو مکوله حرصی

. کشیدم بیرون سیگار نخ یه راحت خیال با پس. بود شده خالی مدرسه تقریباً دیگه. زدم بیرون

 تونستمنمی که خونه توی. بِکِشَمِش مدرسه در به رسیدن یفاصله توی تا برداشتم رو فندکم
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. نداشتم ایدیگه راه. بود گذاشته جاسوس واسم که هم مدرسه راه توی. آرمان دست از بکشم

 خیالشبی بازم اما زد؛می بهم تهمتایی چه گرفت،می رو مچم آرمان اگه کنم تصور تونستمنمی

 بگیرم؟ رو بغضم جلوی و نکشم سیگار شدمی مگه اما بود؛ ممنوع سیگار و گوشی. شدمنمی

 رو پله راه سالنهسالنه و خیالبی و کردم پوفی بمونم؟ زنده و نبینم رو امید عکس شدمی مگه

. زد تنه بهم محکم قصد از یکی که شدم سیگارم کردن روشن مشغول حواسبی. اومدم پایین

 و سیگار. شد شروع ده عدد از عادت طبق ذهنم معکوس شمارش کیه، بدونم اینکه بدون

 زد پا با که بردارم رو فندکم شدم خم کیه، ببینم کنم نگاه اینکه بدون اما زمین؛ شد پرت فندکم

. بهش شدم خیره و آوردم باال رو سرم آروم. بود رسیده شش عدد به ذهنم شمارش. زیرش

 :گفت کنم،می نگاهش دارم فقط دید وقتی و بهم بود شده خیره اخم با مبینا

 باش زود نجیبی؟ خیلی بگی خوایمی خوردی؟ کی به ببینی کنینمی نگاه اول همون چرا -

 .کن عذرخواهی

 فقط پس. نداشتم رو خوشگلش صورت کردن داغون یاجازه هنوز. رسید سه به شمارشم

 :گفت حرص با. دادم ادامه راهم به و برداشتم رو فندکم و زدم پوزخندی

 ...کردی فکر -

 برای رو کاری هر مجوز یک ی شماره به رسیدن با. مخم روی رفتمی حسابی داشت دیگه

 و سمتش برگشتم عصبی. امید و من بین نانوشته قانون یه. بود قانونم این. کردم صادر خودم

 از حاال تا دونستممی خوب. چشماش به شدم خیره و پله راه دیوار به کوبیدمش حرکت یه با

 موقع باشن، جذاب توننمی که حال عین در چشمام دونستممی. ندیده رو چشمام فاصله این

 به خیره. دیدممی چشماش نینی توی رو ترس و بشن ترسناک توننمی چقدر عصبانیت

 :گفتم کنه،می خالی رو دلش ته دونستممی که آرامشی با چشماش،

 بهت دارم و هستم کی خودم دونممی خوب اما هستی؛ کی یا هستی چی تو دونمنمی من -

 .جونبچه بکش عقب من از. مرگه مشت، جواب من قاموس تو. میدم اخطار
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 روی کردم پرتش ایحرفه حرکت یه با بعد و شه بیشتر حرفم تاثیر تا کردم مکث ثانیه چند

 اینکه بدون و ایستادم سرجام اما رفتم؛ پایین رو پله چند اوخش، و آخ صدای به توجهبی. زمین

 :گفتم لحن همون با سمتش، برگردم

 .ترسب نداره، دادن دست از برای چیزی که زنی از. ندارم دادنازدست برای چیزی من -

. دادم ادامه رو خروج راه سالنهسالنه و خیالبی دوباره. درنیومد هم صداش حتی دیگه باراین

 پیاده احمد کنم صبر اینکه بدون و بیرون زدم مدرسه از. بود پریده کشیدنم سیگار حس دیگه

. نداشتم رو اضافه تشریفات این یحوصله اصالً. ماشین توی نشستم کنه، باز برام رو در و شه

. کردمی رو رانندگیش فقط همیشه، معمول طبق بیاره، روش به رو چیزی اینکه بدون احمدم

 لقیشدهن خاطرِبه خواست می دلم شدید. بود مخم روی همیشه از بیشتر امروز رفتارش این

 خیره بیرون منظره به راه طول تمام کنم، کنترل رو خودم اینکه برای. کنم جدا تنش از سر

 روی هم در شدن باز آروم این حتی امروز. شه باز در تا منتظر و بودیم پارکینگ در جلوی. شدم

 :گفت و کرد مصلحتی یسرفه احمد. بود اعصابم

 ...که بگم خواستممی -

 :گفتم حرفش بین کنم، نگاهش اینکه بدون

 .بشنوم چیزی خوامنمی -

 االن اما بگه؛ چی خوادمی دونستممی خوب. نگفت بهم چیزی دیگه و کشید هم توی رو اخماش

. شدم پیاده ماشین از و شه باز کامل در تا نکردم صبر. نداشتم رو شنیدنش یحوصله واقعاً

 نگاه اطرافم به اینکه بدون عادت، طبق. رفتم آرومآروم رو اتاقم تا پارکینگ مسیر حوصلهبی

 نکشیده دراز کامل هنوز. تخت روی شدم ولو کفش با و اتاق گوشه کردم پرت رو مکوله کنم،

 :گفت حرص با دست به دستمال زیور. پریدم جام از ایخفه و آشنا جیغ صدای با که بودم

 .بیرون بیا تخت از. نجسه کفش بابا. خواب اتاق توی نیا کفش با گفتم صدبار! جانخانم -

 نگاه که بودم بستری دیشب اومد یادش تازه انگار. شدم بلند جام از و کردم پوفی عصبی

 :گفت و کرد سرتاپام به نگرانی

 ندارین؟ درد. شده خوب وروتونرنگ خدا شکر -
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 پرت رو مانتوم حرص با. شدم مانتوم هایدکمه کردن باز و بوتانیم درآوردن مشغول توجهبی

 طورهمون. خورمدل دستش از هنوز فهمید. گذاشتم کمد توی رو بوتامنیم و تخت روی کردم

 :گفت بود، کردن مرتب مشغول که

 بود؟ چطور مدرسه امروز -

 :گفتم و آوردم در رو تاپم حرکت یه با کنم، نگاهش اینکه بدون بازم

 .مزخرف همیشه مثل -

. گردوندبرمی رو روش بازم اما گفت؛نمی بهم چیزی و بود کرده عادت من حیاییبی به دیگه

 :گفتم بهش حموم، به رفتن از قبل و برداشتم کمد از رو محوله

 .بخوابم خواممی دوش از بعد -

 توی خوامنمی اومدم، که دیگه دقیقه ده تا یعنی محترمانه، حرفِ این دونستمی خودش دیگه

 کش آروم. کردم باز رو گرم آب و دوش زیر رفتم لباس با و نموندم جوابش منتظر. باشی اتاقم

 قصد به دستت»: بود گفته امید وقتی از. کردم باز رو بلندم موهای بافت و درآوردم رو موهام

. بود گفته دعوا تو چند هر. بودم نکرده کوتاه رو موهام« .شینهنمی روشون موهات کردن کوتاه

 جزبه کرد؟می درک رو من امید جز کی آخه. بود مقدس برام حرفاش اما بود؛ گفته داد با هرچند

 دستم ارادهبی. گرفت آتیش وجودم کل یادآوریش با بازم کرد؟می باور رو من عشق کی امید

 پرت گوشه یه رو هرکدوم و درآوردم رو خیسم لباسای حرص با. سرد آب شیر سمت رفت

. پیچیدم دورم رو محوله و گرفتم سرسری دوش یه. داشتم دعوا خودمم با حتی. کردم

 دیدن لحظهیه برای داشت قلبم. تخت یلبه روی نشستم آروم خیس تن همون با حوصله،بی

 مکوله دنبال خودکار طور به نگاهم. باشه نگاه یه فقط اگه حتی. کردمی التماس بهم عکسش

 بغض به شبم کل سراغش برم اگه دونستممی. شد متوقف کمد روی و گشت رو اتاق دورتادور

 به که چشمم. خوردم سر دیوار کنار و برداشتم مکوله از رو گوشیم اما گذره؛می گریه و

 شب به کشید پر قلبم و ذهن. ایستاد گردون چرخ و شد فراموشم دنیا انگار افتاد، عکسش

 .دیدار اولین. دیدار

*** 
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 چون بودم؛ خوبی صبور سنگ اما چیه؛ داریدل دونستمنمی اصالً و نبودم بلد دادن داریدل

 یعنی بزنه قولش زیر پدر دونستم می خوب. چی یعنی کنه ول رو شبچه مادر فهمیدممی خوب

 و شب امیدِ به رو روزم طول تمام. شدیم صمیمی باهم رفت،می انتظار که چیزی از زودتر. چی

 در من و زدمی حرف برام اون و بوم پشت رفتممی شد،می که شب. گذروندم می دیدنش

 مگریه منم کرد،می گله آدماش و دنیا و خدا از طوراون وقتی گاهی. دادممی گوش سکوت

 که جایی تا و کردیممی ـل*بغـ رو دیگه هم و گرفتمی شگریه من، یگریه با اونم. گرفتمی

 معروف سکوتم با که منی. کردم اعتماد بهش منم کمکم. کردیممی گریه هم با داشتیم، نفس

 تو همه»: گفتم بهش باریه. کردم می درددل باهاش راحت بود، نشنیده رو صدام کسی و بودم

 «دارن درد ندارن، اشک چشمات»: گفت اون و «دارن اشک همیشه چشمات میگن بهم خوابگاه

 شب یه اینکه تا داشت ادامه طورهمین چیزهمه. بود کافی برام همین و فهمیدمی رو من اون

. نبود پیشرفته بیمارستان و مُسَکن و دارو از خبری پرورشگاه توی. گرفت درد خیلی پام یهو

 برم نتونستم شب اون که گرفت درد و کرد اذیت قدراون اما نزنم؛ دم و کنم تحمل بودم مجبور

 برای. کرده گم چیزی یه که داشتم رو کسی حس و بودم شده اخالق بد حسابی. بومپشت

 بود هرطور. کردم رد رو هاپله بود زحمتی هر به بود، حسبی هنوز پام اینکه با بعد، شبِ همین

 رو دادنش دست از ترس دلم ته هم کنم، نگرانش خواستمنمی هم. دیدمشمی امشب باید

 دنبالش رو بوم پشت کل چشمم بوم،پشت رسیدم وقتی. بذاره تنهام ترسیدممی. داشتم

 باز و رفتم جلو دیگه قدم چند ناباور. نیست اینجا امید که شدنمی باورم. ندیدمش اما گشت؛

 و شد خالی و پر چشمام لحظهیه توی باشه، حواسم اینکه بدون. نبود اما گشتم؛ رو اطراف

 شب یه فقط من»: گفتممی خودم با مدام. بود اشک از خیس صورتم اومدم، خودم به وقتی

 دوست ما مگه کرد؟ فراموشم راحتی همین به «اومد پیش برام مشکل شب یه فقط من نیومدم،

. شده نگرانم االن حتماً. همینه حتماً آره،. رفته نیستم، من دیده و اومده حتماً. نمیشه نه نبودیم؟

 تمام با رو بومپشت دیگه چرا دونمنمی اما بودم؛ ایستاده آسمون سقف زیر بوم،پشت وسط

 شدن تنها به من. خواستمنمی کنم، درددل باهاش بشینم که امیدی بدون قشنگش، هایستاره

 نفس و کردم پاک رو صورتم. ذاشتمی تنهام داشت که نبود کسی اولین که این. داشتم عادت
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 ترسیدم. شد ظاهر جلوم جن مثل دفعه یه برگردم، بخشم به خواستم که همین. کشیدم عمیقی

 کهحالیدر. بودم شُرُفِش در بود، نذاشته دهنم روی رو دستش اگه البته. بزنم جیغ خواستم و

 :گفت آروم زد،می نفسنفس

 . نزنیا جیغ. دارمبرمی رو دستم! رها -

 تکون رو سرم بود، شده گرد زدگیشوک شدت از که چشمایی با. بزنم تونستمنمی که حرف

 حرص با بعد و کشیدم عمیق نفس یه اول برداشت، رو دستش که این محض به. دادم

 :گفتم مبچگونه

 .کردیمی مخفه داشتی! فکربی یپسره -

 گرفته یاد من که کلماتی وگرنه بودم، گرفته یاد اون از منم. بود امید خود اصطالح «فکربی»

 : گفت و کرد نگاه کشیدنم نفس به. بودن محدود بودم

 .گرفتنت کردم فکر من نیومدی؟ دیشب چرا تو! فکربی یدختره -

 رو کالهم و شد گرمم تیزبینش، نگاه از عصبی کرد؟می نگاه کشیدنم نفس به دقیق قدراین چرا

 : گفتم و زمین کردم پرتش حرص با. درآوردم

  میام؟ هرشب گفتم بهت من مگه -

. شد ساکت حرفم این با یهو بحث وسط! طلبکار دیگه هم از شدتبه و بودیم عصبانی جفتمون

 باز اما بره؛ نداشتم دوست. رفت و کرد ولم حرفبی هم بعد و شد خیره بهم ناباور ایثانیه چند

: گفتم خودم با و نشستم زمین روی جاهمون گذاشته، تنهام دیدم وقتی. بودم شده تخس

 زدم؛می گول رو خودم داشتم« .باشم اینجا تنها خواستم می اولشم از. رفت که بهتر اصالً»

 ناراحتش اینکه از «نه؟ مگه کردم، ناراحتش نه؟ زدم، حرف بد»: پرسیدمی ازم ذهنم مدام چون

 اینکه از شدتبه. بدم توضیح براش رو چیزی نداشتم هم دوست اما بودم؛ پشیمون کردم،

 روی بودم نشسته جاهمون. کشیدممی خجالت و ترسیدممی بدونه، چیزی مگذشته از کسی

 تو نفسم اومد، پله راه از که ریزی قدمای صدای شنیدن با. کردممی فکر امید به و زمین

. نتونستم اما شم؛ بلند جام از کردم سعی. بود غریبه یه قدمای صدای. شد حبس ـنه*سیـ

 کردم، تالش چی هر و گرفت ضربان استرس از قلبم. بود شده حسبی هاپله خاطر به پاهام
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 بلند تونستمنمی واقعاً اما بود؛ تموم کارم دیدنم، می بومپشت روی اگه. بخورم تکون نتونستم

 هم خروج راه تنها طرفی از. شدمی ترنزدیک لحظه هر صدا و نداشت حس اصالً پاهام. شم

 یلحظه. زدمی دهنم توی داشت قلبم دیگه. اومدمی ازش غریبه قدمای صدای که بود ایپلهراه

 دونستممی ندیدمش، اینکه با و بود ایستاده سرم پشت. کولر پشت کشیدم دست یه یهو آخر

 االن اینکه از و رفته بومپشت از کردم فکر. رو دستش هم شناختم،می رو تنش عطر هم. امیده

. قبل مثل نه اما بود؛ گذاشته دهنم روی رو دستش. حالخوش هم و بودم شوکه هم بود، اینجا

 به طوراون چرا فهمیدممی حاال. بکشم نفس راحت تونستممی و بود گرفته ترشل دفعه این

 هم امید کردممی حس که بود بلند قدراون قلبم ضربان صدای. بود کرده دقت کشیدنم نفس

 :گفت گوشم توی و شد خم آروم امید. شنوه می رو اون

 .میره االن. کنه چک رو کولر اومده. باش آروم! رها -

 از یکی جلوی که قدمایی صدای هم بعد و در شدن باز آروم صدای اما. باشم آروم خواستم می

 امید از که این از. نبود بخش سرپرست تنبیه از ترسم. بترسم شدمی باعث شد، متوقف کولرا

 مَرده اما بودیم؛ رفتنش منتظر حالت همون توی که بود ربعی یه. ترسیدممی کنن، جدام

 . کشیدمی سیگار داشت. رفتنمی

 دردش. کنم تحمل رو دردش تونستمنمی دیگه. افتادممی پا از داشتم و بودن گرفته درد پاهام

 چه دارم و داره مشکل پاهام دونستنمی امید. بایستی سوزن روی که بود این مثل درست

 نتونستم آخرش« ... و کننمی فالن ببینن، اینجا رو ما اگه»: گفت می مدام. کشممی دردی

 : گفتم ناله با حرفش وسط و بیارم طاقت

 ... پام امید -

 : گفت تند

  چی؟ پات -

 : گفتم آروم نشنوه، رو صدامون اینکه ترس از

 .بایستم تونمنمی -

 :گفت گوشم در آروم و کرد مکثی. باشه شنیده رو صدام داشتم شک و گفتم آروم زیادی
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 .رها میگی چی شنومنمی -

 آروم بودم مجبور رسید،نمی اون به قدم که منی اما زد؛می حرف گوشم توی و شدمی خم اون

 فکر. کردم تکرار رو حرفم دوباره. شد خم یکم و فهمید کردم، درازی قد کمیه وقتی. بگم

 : گفت فقط تصورم برخالف اما «چرا؟»: پرسهمی تعجب با همه مثل االن کردممی

 . رها بده تکیه من به -

 بیا»: گفتمی یا گفتمی رو همین یا گرفتمی درد پاهام وقتی اونم. افتادم بابام یاد ناخواسته

 سیگار بذاره تا ـوسم*ببـ رو بابام خواستممی بودم، کرده درازی قد که باریآخرین «ـلم*بغـ

 تکیه بهش بابام فکر با. گرفت مگریه و شد فراموشم مکان و زمان بابا، یادآوری با. بکشم

 این. کشیدمی نفس تندتند. کردممی حس دقیق شنیدم،نمی رو نفساش فقط دیگه حاال. دادم

 اما دادم؛ تکیه بهش اینکه با. دادمی بروز من از کمتر اما بود؛ ترسیده من از بیشتر یعنی

 بابا پیش االن کاش کردم آرزو دلم ته از لحظهیه. بیارم طاقت تونستمنمی خیلی جوریماین

 یه اون بود الزم انگاری. بگیرم رو اشکم قطره یه اون جلوی نتونستم کردم، هرکاری. بودم

 محکم امید دستای و بودم داده تکیه امید به چون. دارم نگه رو بغضم بتونم تا بچکه اشک قطره

 گریه چرا»: میگه بقیه مثل االن البد کردم فکر. چکید دستش روی بود، شده پیچیده دورم

 برام همین و بود بینیپیش غیرقابل برام امید. نگفت هیچی و کرد پاک رو اشکم اما «کنی؟می

 برام آدما بس از بودم شده خسته دیگه. اومدنمی خوشم بینیپیش قابل آدمای از. بود جالب

 یه دلم. کنم بینیپیش رو آدما تونستممی اینکه از بودم شده خسته. بودن شده بینیپیش قابل

 .امید مثل درست خواست،می بینیپیش غیرقابل آدم

 سیگار پشت سیگار. بکشه سیگار رییسش چشم از دور بود آورده گیر فرصت تازه انگار مَرده

 روش وزنم تمام. زمین انداختممی خودم با هم رو امید داشتم رسماً دیگه من. کردمی روشن

 ترتنگ بود، دورم که دستاش یگره اما خوردم؛می سُر داشتم. زدنمی حرفی هیچ امید اما بود؛

 هر بودم حاضر بود، امید جز ایدیگه هرکس اگه. داشت نگهم ـلش*بغـ توی ترمحکم و شد

 اما نباشم؛ وضعیت این توی اینکه برای فقط. کنم تحمل گیرن،می نظر در برام که رو تنبیهی

 توی رو رویا و سامی بابا، من. خط طرفیه امید و بود خط طرفیه برام دنیا. داشت فرق امید
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 عزیز انقدر برام کی از بدونم اینکه بدون. کسمهمه و کسهیچ بود شده برام. دیدممی امید

 کی. پرستیدمشمی که کرد پیدا رو پدری حکم کی از. شد تکهتکه که برادری شد کی از. شد

 من. نخواست رو دخترش که مادری محبت شد برام کی. مُرد که خواهری عزیزیِ به شد برام

 بودم، پرورشگاه اون توی که مدتی کل از. کردممی پیدا امید توی رو همه و همه ناخواسته

 شب اون یدلهره و ترس مخصوصاً. کنم فراموش نتونستم وقتهیچ رو بودم امید با که شبایی

 من رویروبه دقیقاً. دیدم رو کالهم تازه. تلخ یخنده یه گیره،می مخنده االن که ترسی یه. رو

 به پشتش مَرده. کردم عرق ترس از و هزار روی رفت قلبم ضربان. مَرده چپ سمت و بود

. ببینه رو کاله و ما سمت برگرده بودم نگران اما بودیم؛ شده قایم پشتش ما که بود کولری

 با بره، پیش جورهمین بخواد بدم فکرای اینکه از قبل... و بده تحویلمون و بفهمه رو چیزهمه

 بود بهش پشتم چون رسید؛نمی ذهنم به زدنش صدا برای ایدیگه راه! امید پای روی زدم پام

 از. آورد پایین رو سرش درد با فقط. نگفت هیچی اما گرفت؛ دردش کردم حس. دیدمشنمی و

 :گفتم سریع استرس، شدت

 .کاله امید -

. شد حبس ـنه*سیـ توی نفسش کرد، پیداش وقتی. گشت کاله دنبال و برگردوند رو روش

 :گفت آروم و کشید عمیقی نفس. اومدنمی بر کدوممونهیچ دست از کاری

 .نباش نگران -

 رفت و کرد خاکی رو خودش کمیه کشید، کامل رو پاکت یه وقتی مَرده. بودم نگران من اما

 پشت در و رفت که همین اما بودم؛ حالخوش خیلی نرفتیم لو و ندید رو کاله اینکه از. در سمت

 دست از هم رو توانم ذره یه همون. شدم تهی منم انگار دیگه کرد، قفل سرش پشت رو بوم

 داره نگهم نرسید زورش بود، گرفته محکم رو من که امیدم. افتادم و خورد هم به تعادلم و دادم

 و باشه شنیده اگه. شد حبس جفتمون نفس افتادنمون صدای از لحظهیه. زمین خوردیم باهم و

 نشنیده، رو صدامون شدیم مطمئن وقتی. موندیم ساکت ترس از رو ایدقیقه چند چی؟ برگرده

 اما کرد؛ بلند حرکت یه با هم رو من و تکوند رو خودش شد بلند امید. کردیم آزاد رو نفسامون

 کنارم هم خودش و نشوند رو من دوباره. بایستم تونستمنمی و بودم سرپا رو زیادی مدت من



 

 

144 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 جای فکرم من اما شه؛ مطمئن بودنم سالم از تا گشت بدنم کل روی نگرانش نگاه. نشست

 .پرسیدمشون شلیکی امید قولبه که بود ذهنم توی سوال عالمه یه. بود ایدیگه

 مگه؟ داشت عیبی چه دیدنمی اینجا رو ما اگه کرد؟ خاکی رو خودش چرا بود؟ کی مرده! امید -

 رو؟ ما زننمی دارن؟ بدنی تنبیه

 :گفت آرامش با کرد،می مرتب رو لباسم داشت کهدرحالی

 خواستنمی هم اگه اما کردن؛می کارچی دیدن می اگه دونمنمی. خوب دختر بپرس یکییکی -

 .خوردممی رو تو کتکای ،من بزنن

 رو روش. شه اذیت من خاطربه نداشتم دوست. کردممی نگاهش خیره حرفی هیچ بدون

 :گفت و کولر به داد تکیه. برگردوند

: میگه آخرشم. میره ور کولرا دور کمیه اینجا میاد فرستنش،می موقع هر و تعمیرکاره مرده -

 کمیه فقط. کولر سراغ نیومد امشب آوردیم شانس« ...و نمیشه درست. کرده رو خودش عمر»

 ...دیدمی رو ما اگه وگرنه رفته، ور کولرا با بگه که کرد کثیف رو خودش

 ما. چیه ببینن بومپشت روی رو ما اینکه عیب دقیقاً نفهمیدم هم باز من و نداد ادامه رو حرفش

 کردیممی تماشا رو هاستاره فقط. کردیمنمی وارد خسارتی. کردیمنمی خراب رو چیزی اینجا که

 :گفتم بازیلج با باز کنن؟ جدامون خواستنمی چرا پس. همین زدیم،می حرف هم با و

 ببینن؟ مارو داشت عیبی چه مگه خب -

 :داد جواب بالفاصله باراین

 دردسر دنبال که اونا اوناست؟ با پایین بشیم پرت باال این از ما اگه دونیمی! جان رها -

 ...ترمهم همه از. گردننمی

 مکث یه از بعد. موندم شادامه منتظر بفهمه تا بهش شدم خیره کرد، که مکثی خاطربه

 :گفت وارزمزمه طوالنی

 .رها کردنمی جدامون هم از دیدنمون،می اگر -
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 از هم اون! جدایی. کردممی فکر من که کردمی فکر چیزی همون به داشت اونم. شدنمی باورم

 رو کالهم کنه، عوض رو بحث اینکه برای فکرم، توی دید وقتی. ترسیدمی کنن، جدامون اینکه

 :گفت دیده، کاله اولشه بار انگار کردمی نگاهش جوری که زمانهم و برداشت

 .قشنگن خیلی که موهات سرت؟ ذاریمی کاله چرا تو اصالً -

 ناخواسته که خشونتی چاشنی کمیه با همین برای. بده نظر مدرباره کسی اومدنمی خوشم هیچ

 معذب. کردم جمع زیرش رو موهام و کشیدم دستش از رو کالهم بود، کرده باز جا حرکاتم توی

 :گفتم

 .راحتم جوریهمین! مرسی -

 :گفت فقط همیشه مثل که نیومده خوشم فهمید

 .باشه -

 دادنش جواب نوع و لحن به باشه، جواباش به حواسم ه این از بیشتر من زد،می حرف وقتی

 استفاده جوری گفت،می که هایی«باشه» و «جان» از. فهمید رو حالش شدمی لحنش از. بود

 نگاهش از باید خودم و دادنمی رو جوابم اصالً گاهی یا بود بدتر فحشم از گاهی که کردمی

. مونده مجمله ادامه شنیدن مشتاق برعکس، حتی یا ندم ادامه رو مجمله دیگه که فهمیدممی

 به داشتم. زدنمی الکی حرف یا موندنمی ساکت الکی وقتهیچ و داشت معنی سکوتش حتی

 :گفت و سمتم برگشت دفعه یه که کردممی فکر خودش

 !دختر کردی داغون منو پای که تو -

 :گفتم جانب به حق

 زدم؟می صدات جوریچه کردم؟می کارچی خب -

 :گفت آروم هم باز و شد خیره بهم ایثانیه چند

 .باشه -

 حقش کردم فکر گذشت، سکوت به که کمیه. کردمی مظلومش خیلی گفتناش «باشه» این

 :گفتم دودلی با همین برای. ندم بهش توضیحی هیچ کرده کمکم وقتی نیست

 .باال بیام هاپله از تونستمنمی. کردمی درد پام دیشب -
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 نگاهش از باید که بود وقتایی همون از. بود ساکت امید اما موندم؛ واکنشش منتظر ثانیه چند

 با دیدم، نگاهش توی که رو نگرانی رنگ. کنم عوض رو بحث یا بدم ادامه رو حرفم خوندممی

 :گفتم مختصر پایین، سر

 .میشن حسبی وقتابعضی -

 رو یکی این گفتن قصد فهمید سکوتم از وقتی. دلیلشه منتظر که کردممی حس سکوتش از

 :گفت آروم ندارم،

 باشه؟ کنم،می کمکت میام خودم. هاپله روی بشین نتونستی هروقت -

 پشت خیالبی یا کردم می قبول رو کمکش باید یا پس. شم رد هاپله اون از تونستمنمی واقعاً

 انداختم پایین رو سرم. کرد نگاهم منتظر و داد تکونم آروم شد، طوالنی که مکثم. شدممی بوم

 :گفتم آروم خودش مثل و

 .باشه -

 سرم رفتنم موقع و داشتبرمی رو کالهم اول بوم، پشت رفتممی هروقت بعد، به شب اون از

 باید خودش و بشه دردسر برامون بود ممکن باریه قبالً کاله همین گفتمی شهمه. ذاشتشمی

 ـوش*آغـ منتظر ها،پله روی نشستممی شم، رد هاپله از تونستمنمی وقتم هر. باشه حواسش

 کمک از چرا شدم،می ناراحت زهره مستقیم غیر کمکای از که منی که بود عجیب برام. امید

 با چرا شدم؟نمی ناراحت ـلش،*بغـ برم یا بدم تکیه بهش اینکه از چرا. شدمنمی ناراحت امید

 بگم؟ نه بهش هیچی مقابل در تونستمنمی چرا بودم؟ راحت اون

 اعتماد بهش من که بود این حقیقت اما نفهمیدم؛ وقتهیچ سن اون توی رو سواالم این جواب

 با وقتهیچ من کردم،می دقت خوب که حاال. بودم کرده قبولش دوست عنوان به و بودم کرده

 امید از اما مادرمه؛ کردممی فکر چون بودم؛ شده وابسته بهش فقط. نبودم صمیمی زهره

 و دیده بود ممکن هرلحظه که بودیم مکانی یه توی اینکه با بودم، اون با وقتی. بود اومده خوشم

 درست. نداشتم پرورشگاه این جای هیچ که داشتم امنیتی احساس بشیم، اخراج حتی و تنبیه

 امنیت حس اون. داشتم امنیت احساس هم بیمارستانا توی حتی و بودم بابا کنار که وقتی مثل

 احساس اون هم خونه محیط توی حتی نبود، بابا وقتی برعکس. بود بابا وجود خاطربه فقط
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 بودم مطمئن جورایییه. بودم کرده پیدا امید به حاال که بود حسی همون این. نداشتم رو امنیت

 .عمیق حمایت حس جوریه. بیفته برام اتفاقی ذارهنمی امید که

 بازیدیوونه کلی و زدیممی حرف هم با. دیدممی رو امید هرشب که بود ماهی 5 یا 4

 خودم با رو مشونه ذوق با شد،می که شب. غمگین هم بدون و بودیم شاد هم با. آوردیمدرمی

 و شاه و دلبر و دیو هایقصه برام تا. ببافه و کنه شونه رو موهام برام تا بردممی بومپشت روی

 و بخشش از برام تا. بگه بهتر زندگی به امید و روشن فرداهای از برام تا رفتممی. بگه رو گدا

 توی مختلف زبانای و قومیت چقدر و بزرگه چقدر جهان که بگه بهم تا. بگه خدا رحمت و بزرگی

 کردن برآورده که بده رو باور این بهم تا رفتممی. شیمقطره یه فقط ما که انقدر داره، وجود دنیا

 داشت زندگی یادامه به که امیدی. نداره کاری خدا واسه باشه، صالحمون به اگه ما، آرزوهای

 همیشه خدا که داشتم باور حاال من. برگردوند زندگی به رو خدا از ناامید من که بود زیاد انقدر

 شبا که ساعتی چند همون توی بود شده خالصه ما برای زندگی تمام انگار. کنهمی نگاهم داره

 توی امید. نبود من روزای توی امید چون بود؛ شده معنیبی برام روز دیگه. گذروندیممی هم با

 زندگی. زدمنمی حرف هم کلمه یه حتی و بودم روزمرگی اسیر ربات، یه مثل روزا. بود من شبای

 دیگه هم با بودن. داشت معنی یه فقط ما برای شب. شدمی خالصه شب توی دومون هر برای

 و بودیم ممنوعه دیگه هم برای ما هرچند. لحظهیه برای حتی هاغم یهمه کردن فراموش و

. بزنیم رو هم قید که خواستیممی نه و تونستیممی نه اما دونستیم؛می خوب رو این خودمون

 بیشتر امید قدرت که چقدر هر. شدممی الغرتر من شد،می تربزرگ امید هرچی مدت این توی

 از کسی ممکن، جای تا کردم سعی. شدمی کمتر ضعفم، و بیماریم خاطربه من توان شد،می

 خبر ضعفمنقطه از احدی خواستمنمی. بودم نگفته چیزی هم امید به حتی. نشه باخبر بیماریم

 یه. امید مخصوصاً. کنه ترحم بهم و بسوزونه دل مواسه کسهیچ خواستمنمی. باشه داشته

 :گفت تعجب با کنم، رد رو هاپله کرد کمک وقتی شب

 شدی؟ سبک انقدر چرا تو! رها -

 خودم. خوردم جا کمی بود، گفته هوابی چون فقط. فهمهمی رو چیزهمه زود یا دیر دونستممی

 ارزون اصالً که یابیکم داروهای. داروهامه نبودن مفرط، ضعف این علت دونستممی خوب
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 قلبم، نیفتادن کار از برای ماه هر بودم مجبور بودم، ترکوچیک خیلی وقتی یادمه حتی. نبودن

 جون به رو هاهزینه باالترین. بردمی تهران بیمارستان بهترین به رو من هربار بابا. بگیرم خون

 فکر این به وقتهیچ هاموقعاون من. بمونم زنده بیشتر ماه چند من اینکه برای فقط خرید،می

 که بودم حرفا این از تربچه. میاد کجا از بیمارستان و دکتر خون، دارو، همه این پول که نکردم

 که نبودم بچه انقدر اما چیه؛ خون یکیسه ندونم که بودم بچه انقدر. هست چی پول بدونم اصالً

 :گفتم شوخی به و خندیدم زدههول. ندارم فردایی قرمزرنگ، هایکیسه اون بدون من نفهمم

 .شده زیاد زورت خیلی تو. نشدم سبک من -

 :گفت پافشاری با همیشه از ترجدی باراین اما

 !شدی سبک تو. میگم جدی. رها نه -

 بپیچونمش، اینکه برای و کردم مکثی. کرد عوض رو بحث شدنمی دیگه شد،می جدی وقتی

 :گفتم

 دونی؟می کجا از تو -

 :گفت مصمم

 .رها دستمه وزنت -

 حتی که حاال به برسه چه. داشتم درد بازم رسیدگی، همه اون با پدرم، یخونه توی من

 خاله یخونه اینجا اما زد؛می دامن ضعفام تمام به غذاییکم این. بخورم غذا کامل توستمنمی

. نداشتم فرار راه انگار. بود خیره بهم سوالش، جواب منتظر هنوز امید. بود پرورشگاه اینجا نبود،

 :گفتم آروم و زدم دریا به رو دلم. کنم تحمل این از بیشتر تونستمنمی منم هرحالبه

 سیر نه گرسنگی، رفع و نیاز حد در اما خورم؛می. امید نمیاد خوشم اینجا غذاهای از من -

 .خورممی موندن زنده برای فقط. شدن

 و کردم باز ـمرم*کـ دور از رو دستش. شدم پشیمون زدم که حرفی از گیجش، نگاه دیدن با

 :گفتم

 .شدم بهتر خودم. کنی کمک خوامنمی هم دیگه -
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 زیاد نباید فقط. نداشتم هم عصا به نیازی حتی دیگه و بودم شده بهتر هاشکمک با واقعاً من

  سرپا

 از این. شدم خوردل ازش کرد فکر امید. شدمی حسبی پاهام االن مثل وگرنه ایستادم؛می

 :گفتم آروم بیارم، درش گیجی از اینکه برای ساکته، هنوز دیدم وقتی. بود پیدا نگاهش

 امید؟ میاد کجا از غذاها اون دونیمی که تو -

 عادتش، طبق امید اما سرم؛پشت بودم زده رو دستام من. بودیم داده تکیه دیوار به جفتمون

 :گفتم وارزمزمه و بهش شدم خیره دیدم، که رو سکوتش. بود ـنه*سیـبهدست

 نه؟ مگه دونیمی -

 اما خورد؛می حرص داشت. بود داده فشارشون دستش به بس از بود، شده سفید انگشتاش سر

 رو خودش داشت آسمون، به شدن خیره و نگاهش جهت تغییر با. کردمنمی درک رو دلیلش

 :کرد زمزمه آروم، اما حرص با. کردمی کنترل

 .دونممی. آره -

 به داره االن یعنی حالتش این دونستممی خوب. بود دستم واکنشاش و حرکات ریزبهریز دیگه

 :گفتم پربغض و آروم. بود ریخته بهمش که چیزی همون دقیقاً. کنهمی فکر چیزی یه

 .تونمنمی چون باشم؛ راحت بقیه مثل نخواه ازم دونی،می که حاال -

 ناراحتیش نداشتم دوست. بود خیره آسمون به هنوز کنه، ایجاد حالتش توی تغییری اینکه بدون

 غذای حتی که امیده تقصیر مگه آخه. زدم بهش رو حرف این چرا که شدم پشیمون. ببینم رو

 یبچه یه فقط من مثل اونم برمیاد؟ دستش از کاری چه امید مگه دیگرانه؟ یصدقه ماها

. میشه شرمنده و اذیت برنمیاد، دستش از کاری چون جوری،این دونستممی خوب. پرورشگاهیه

 کردم سعی. بود شده ریخته که بود آبی دیگه اما زدم؛می حرف موضوع این یدرباره نباید اصالً

 :کردم زمزمه آروم. کنم عوض رو بحث

 کنی؟می فکر چی به داری -

 مستقیم. شد جدا دیوار از. شد منفجر آتشفشان مثل که کرد رو خودش کار آرومم لحن انگار

 :گفت حرص با و ایستاد رومروبه
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 به چیزا این اصالً و خورممی رو غذا اون راحت دارم اما سالمه؛ 13 تقریباً. پسرم من اینکه به -

 به نیست؟ راحت برات غذا اون خوردن اما سالته؛ 5 شهمه و دختری تو وقتاون. نرسید ذهنم

 هم من حتی که کنیمی فکر چیزایی به تو اینکه به. نیستی وساالتسنهم بقیه مثل تو اینکه

 بری باید االن اینکه نه مگه. فهمیمی رو حرفام سن این با چرا تو واقعاً اینکه به. کنمنمی فکر

 مثل باید االن که این نه مگه نباشی؟ چیزا این متوجه بقیه مثل و کنی بازیعروسک

 بازی تو ندیدم وقتهیچ من چرا پس باشی؟ شاد عروسک گرفتن از خودت وساالیسنهم

 کنی؟

 ایرفتهتحلیل صدای با. حدشبی کالفگی مات. بودم شده حرفاش مات و بهش بودم خیره

 :گفت

 .رها نیستی طبیعی اصالً ساله،5 یدختربچه یه برای که کنممی فکر این به دارم -

 :گفت سردرگمی با و کرد کوتاهی مکث

 .کنیم؟می کارچی داریم اینجا ما اصالً -

 این. شآشفته نگاه به. ششده گره مشتای به. بهش بودم شده خیره حرفی هیچ بدون

 سن داشت که بود باراولین این. آوردمی روم به رو بودنمغیرطبیعی داشت یکی که بود باراولین

 و شدم خیره. چکید اشکم و شدم خیره. شکست دلم و شدم خیره. کشیدمی رخم به رو کمم

 و شکست بغضم ارادهبی. دارم نگه رو بغضم بودم نگرفته یاد خوب هنوز. کشیدم خجالت

 کشیده ـوشش*آغـ توی که شکستم خودم توی چقدر دونمنمی. شد صورتم حائل دستام

 تنها امنش ـوش*آغـ. زدم گریه زیر وجود تمام با دورم، شد پیچیده دستاش که همین. شدم

 بابا سپاریخاک شب از قدیمی بغض این. دادمی بهم رو کردنگریه جرئت که بود چیزی

 .بود همراهم

. بود دادنشازدست ترسِ ترسم، تموم. ترسیدمنمی قضاوت از و کردممی هقهق خجالتبی

. داشتم ایخانواده چه من بدونه خواستمنمی. بگم مگذشته وضعیت از چیزی خواستمنمی من

 چیزی مسخره هوشتست اون از خواستمنمی. گذشتمه خاطربه اینا یهمه بگم خواستمنمی
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 بدون شبای از من. میدم دستش از همیشه برای تفاوتا این خاطربه کردممی فکر چون. بدونه

 .ترسیدممی پارک توی تنهاییم شبای از بیشتر امید،

. بود اشکم از لباسش کرد، جدام خودش از وقتی اما کردم؛ گریه چقدر شب اون نمیاد یادم

 خیره بهش و کردم پاک رو اشکام. خوادمی جواب ازم دونستممی خوب اما گفت؛نمی چیزی

 :زدم رو ممکن حرف بدترین بودم، هول چون و شدم هول دیدم که رو منتظرش نگاه. شدم

 ...و عادیه برات غذاها اون خوردن همین برای. بودی اینجا اول از تو خب -

 پرید. کرد عصبیش حرفم این که کرد برداشت طوراین اون انگار اما نبود؛ تحقیر قصدم من

 :گفت عصبی و خوردل و حرفم وسط

 بودی؟ کجا اول از تو مگه -

 :گفتم کلمه یه فقط بغض، با و زد چنگ گلوم به بغض بودم، کرده ناراحتش که این از بازم

 .خوزستان -

 :گفت قبل از تر عصبی

. بودم شیراز منم خب. خوزستان میگی هی پرسممی تا که بگی رو اُستانت اسم نگفتم -

 کردی؟می زندگی کی با اینه منظورم

 ندارم دوست بودم گفته بهش قبالً. کردمی عصبیم داشت دیگه اما برخورده؛ بهش دونستممی

 :گفتم روییترش با. بپرسه مگذشته یدرباره چیزی

 .مخانواده با -

 موهام بازم. گفت قصه برام بازم اما بود؛ خوردل ازم شب اون. نداد ادامه دیگه و فهمید خودش

 .گفت خیربه شب بهم بازم و بافت رو

 تصمیم. شد شب جوریچه روزم نفهمیدم که بودم ناراحت بودم، کرده خورشدل اینکه از انقدر

 همین با. بخوام معذرت ازش شد الزم اگه حتی و دربیارم دلش از امشب شده طور هر گرفتم

 شدمی ساعتینیم. نشستم منتظرش کولر پشت و بومپشت رفتم همیشگی ساعت سر تصمیم،

 وقت هر بودیم گذاشته قرار باهم. بود بارشاولین این و بود کرده دیر. نیومد اما بودم؛ منتظر

 تصمیمی هر نیومد، یکی اون اگه و بشمره یک تا ده از شد، خسته انتظار از و رسید زودتر یکی
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 توی کمتر بلکه بود، داده پیشنهاد بهم بودم عصبانی که هم وقتایی واسه رو این. قبوله بگیره

 مسخره نظرم به بودم، نکرده امتحانش بار یه وقتی تا که روشی. بشه دعوام کسی با بخشم

. کردم شمردن به شروع آروم صدای با در، به خیره و شکمم توی کردم جمع رو پاهام. اومدمی

. شناختممی خوبی به رو قدماش صدای دیگه. اومد قدماش صدای که بودم نرسیده یک به هنوز

 رو خودم تندتند و شدم بلند جام از سریع میده، جواب جاهمه جادویی روش این اینکه از شوکه

 از خستگی. شد کور ذوقم دیدمش، که همین اما سمتش؛ رفتم ذوق با. تکوندم دست با

 خوب. نبود هرشب مثل امید شب اون. بود نخوابیده که بود صدسال انگار و باریدمی شچهره

 هست، چیزی اگه خواستممی. بپرسم ازش نداشتم دوست اما شده؛ چیزی یه دونستممی

 :گفت کرد،می تعریف برام داشت که ایقصه وسط و نیاورد طاقت هم آخرش. بگه بهم خودش

 .بیای نداری حق هم تو و بومپشت بیام هفته یه تونمنمی من! رها -

 دستوریش لحن بازم اما داشتم؛ ازش شآشفته حالبااین رو این مثل غیرعادی حرف یه انتظار

. کردمی ـوازش*نـ رو موهام داشت هنوز دستش و بود پاش روی سرم. کنم هضم نتونستم رو

 :گفتم و کردم مکثی

  چرا؟ -

 : گفت ذوق با و سریع

  چی؟ چرا -

 : پرسیدم عمداً اما ؛«نمیای چرا»: بپرسم منتظره دونستممی اینکه با

  اینجا؟ بیام نباید منم نمیای، تو وقتی چرا -

 : گفت بایسته، حرکت از دستش اینکه بدون اما شد؛ ناراحت

 .باشم مراقبت تا نیستم پیشت که منم. خطرناکه من بدون اینجا چون! معلومه خب -

 : گفت شهمیشه لحن با کنم،می نگاهش تعجب با دارم فقط چنانهم دید وقتی

  باشه؟ -
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 نه بهش اگه کردممی حس که شدمی مظلوم انقدر «باشه»: گفتمی طوریاین وقتی المذهب

 اینکه برای اما میگه؛ رو بوم پشت به من نیومدن دونستممی اینکه با. کردم کبیره ـناه گـ بگم،

 : گفتم و راه اون به زدم رو خودم کنم، عوض رو هواش و حال

 باشه؟ چی -

 : کرد زمزمه زیرلب حرص با و آروم. کشید بیرون موهام از رو دستش باراین

 !رها -

 خواستممی فقط االن اما داشتم؛ دوست رو زدمی بهم گهگاهی که ریزی تشرای این هرچند

 : گفتم سریع و تند. کنم عصبانیش خواستمنمی. بذارم سرشسربه

 .باشه -

 یه از بعد. کردم ولش و دادم حرکت چندبار. موهام بین گذاشتم دوباره و گرفتم رو دستش

. کردم گوش قصه یادامه به بستم رو چشمام. شد شروع دوباره دستش حرکت کوتاه، مکث

 خوادمی چرا میگه بهم. میگه بهم خودش باشه الزم اگه کردممی فکر چون نپرسیدم؛ چیزی

 قراربی حسابی بوم، پشت نرفتم قرار طبق که شبی اولین. نگفت... اما بره؛ خوادمی کجا و بره

 وقتا جوراین دونستمی خوب دیگه الله. پریدممی همه به و بودم ناآروم و عصبی کالفه،. بودم

 درک. بودم عصبانی خودم دست از. کردمی دور ازم رو هابچه و باشه اطرافم کسی نباید

. کنجکاوم موضوع این یدرباره چرا میشم، کنجکاو چیزی یدرباره کم خیلی که منی کردمنمی

 که بودم پشیمون تر،مهم همه از. شدم وابسته و کردم اعتماد بهش زود انقدر که بودم عصبی

 و بودم نگرانش طرفیم از. باشه گذاشته تنهام ترسیدممی. نپرسیدم ازش چیزی چرا

 توی امید از بعد دلم مرهم تنها. نوشتن با جزبه دارم نگه آروم رو خودم تونستمنمی جوریهیچ

 خودم به کلی. شد تمام باالخره گذشت، من برای سال یه مثل که ایهفته یک. روزا اون

 موهام روی کج بود، داده بهم امید که رو کوچیکی موی گیره. کردم شونه رو موهام. رسیدم

 گیره این نگفت بهم وقتهیچ. نبود معلوم چیزی کردم،می قایمشون کاله زیر چون هرچند. زدم

 این گفتم بهش وقتی بودیم، دیده رو دیگههم که اولی روزای اون فقط. آورده کجا از رو مو

 وصفی غیرقابل ذوق با و کشیدم نقاشی براش. بود داده بهم رو این بابامه، از بعد تولدم اولین
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 بودم مطمئن انگار. بودم ایستاده در جلوی درست و بودم رفته همیشه از زودتر. بوم پشت رفتم

 اشکی. میاد ماموریت از داره بابا انگار بودم کرده ذوق جوری درست. تو میاد در از لحظه هر که

 وقتی. شدم خیره در به هم باز و کردم پاک رو چکید مگونه روی هوابی بابام، یادآوری از که

 یک به وقتی شب اون مثل درست کردممی فکر. شمردن یک تا ده از کردم شروع نیومد، دیدم

 بار،سه شد دوبار. شمردم دوباره. نشدم ناامید اما خورد؛ ذوقم تو. نیومد اما میاد؛ هم امید برسم

 یادم تازه. بود نیومده و بودم منتظرش که بود ساعتی یک. نیومد امید اما... و چهاربار شد بارسه

 که بودم بهانه منتظر انگار. گذاشتم جا ذوق شدت از کشیدم، واسش که رو نقاشی که اومد

 رو کالهم نگرانی و حرص از. زدم پس رو اشکام حرص با. نبود خودم دست اشکام اختیار دیگه

 عصبانیتم از هم ذره یه حتی اما شه؛ کم عصبانیتم از بلکه دادم، فشارش دستم توی و برداشتم

 سرم رو کالهم. بکنم خواستم کاری هر تونستممی حاال و کردم عمل قرار طبق من. نکرد کم

 :گفت شیطنت با و کشید رو کالهم یکی یهو. برم که شدم بلند و گذاشتم

  رهایی؟ کجا -

 بود کشیده محکم رو کالهم انقدر. بودم بسته ایگوجه موهام با رو موهام نداشتم، مو کش چون

 آروم. بودم شده شوکه. بود امید صدای این! بود امید. گرفت رو دورم تا دور و شد باز موهام که

 دست با ارادهبی. شد خیره چشمام به همیشه از ترشیطون شیطونش، نگاه. سمتش برگشتم

. ریختن صورتم توی دوباره درجا هرچند. ببینمش بهتر بتونم تا فرستادم گوشم پشت رو موهام

 راحتی به تونستممی من. بود شده تنگ دلش اونم. خورد سُر موهام روی حرکتم این با نگاهش

. نبودم دعوت منتظر کردنش ـل*بغـ برای من. زد زانو جلوم آروم. ببینم چشماش توی رو این

 از کردن گله یا کالهم گرفتن پس سر کردن بحث بدون که بودم حالخوش انقدر دیدنش از

 از بعد همیشه مثل. ـلش*بغـ پریدم بوده، کجا مدت این اینکه پرسیدن حتی یا اومدنش دیر

 همین من، برای دنیا یـقه*حلـ ترینامن. گرفت رو دورم تا دور دستاش کوتاه، مکث یه

 تونمنمی و ترهکوتاه ازش همه این قدم که میاد بدم چقدر دونستمی خوب. بود ـقه*حلـ

 سرم باال وقتهیچ و نشستمی کنارم هم اون نشستم،می موقع هر همین برای. کنم ـلش*بغـ

 که بود باریاولین این. بزنه زانو گفتممی بهش کنم، ـغلش*بـ خواستممی وقتی یا. ایستادنمی



 

 

155 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 از هردومون چشم اشک نم که بود باریاولین این. خواممی چی بود خونده چشمام از خودش

. کردممی حس رو این. بودیم کرده ـل*بغـ رو دیگههم همیشه، از ترتنگدل. بود تنگیدل

. کنم ـلش*بغـ بزنه، زانو جلوم اینکه بدون بتونم تا شم بزرگ زود خواستمی دلم همیشه

 ـمرش*کـ دور به اینکه از قبل دستام و بود بلندتر ازم سانتی هشتاد هفتاد، شیرین قدش

 اندازه همین اون و میشم بزرگ من کردممی خیال. نادون و بودم بچه. شدمی تموم برسه،

 خیالبی که کردمی فکر چی به اون دونمنمی اما کردم؛می فکر چیزا این به داشتم من. مونهمی

 وسط همین برای. بشنوه رو صدامون پرستارا از کسی نکنه که شدم نگران. خندیدمی فقط

 :گفتم اعتراض با بغضم

  شنوه؟می رو تخنده صدای یکی نمیگی! امید تریواش -

 :گفت خنده با قبل، از ترخیالبی

  کنم؟ کارچی. حالمشخو خب -

 : گفتم همین برای. بذارم سرشسربه کمیه خواستم

 حالی؟خوش چی از -

 :گفت شیطنت پر و خیالبی

 .دیدما رو رفیقم هفته یه از بعد -

 :گفتم شیطنت با منم که بود مسری انگار شیطنتش

 .خندمنمی ببین. دیدم رو رفیقم هفته یه از بعد منم خب -

 نبود، آشنا اخالقم به اگه امیدم. نبود معلوم ازش هیچی. بود سرد و ریلکس همیشه ظاهرم

 بلند من دست رو اون اما کنم؛ اذیتش کمی خواستممی فقط لحظه اون. فهمیدنمی ازم چیزی

 : گفت بهم ظاهری جدیت با. بود شده

 نخندم دیگه منم خوایمی. کردن ـل*بغـ مثالً. کنیمی احساسات ابراز دیگه جور یه تو خب -

  کنم؟ احساسات ابراز تو مثل بودم، حالخوش هربار و

. زدمنمی دست هم هادختربچه به حتی خوابگاه توی. کنه لمسم کسی میاد بدم دونستمی

 دلم کرد،می اذیتم جوریاین وقتی. ذاشتمی سرمسربه داشت دونست،می رو اینا چون



 

 

156 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 دلم شهمه. بود کنندهوسوسه و ـت*لَخـ موهاش آخه. بکشم رو موهاش خواستمی

 .بریزم بهمش خواستمی

 خیلی و گرفتم فاصله ازش بریزم، هم به رو موهاش و بشم موسوسه تسلیم بخوام اینکه از قبل

 :گفتم جدی

 .استثنایی یه تو. سرجات بمون -

 کامل. نشد منظورم متوجه اما نیستم؛ شدنیعوض من بدونه تا گفتم جدی کامالً رو این من

 :گفت و نشست زمین روی

 . بخوریم غذا بیا. کردم شوخی. نکن قهر. حاال خب -

 حرف که خوردم جا موقعشبی حرف از انقدر اما بدم؛ توضیح براش رو منظورم خواستممی

 بودم، حالخوش دیدنش از انقدر بود؟ خوردن غذا وقت چه شبنیمه 2 آخه. رفت یادم خودم

 فقط و بودم ایستاده سرش باال متعجب و گیج. نبینم دستش توی رو غذا ظرف اول همون از که

 رو دستم حرفی، هیچ بدون. نداد توضیح برام رو چیزی اما شد؛ گیجیم متوجه. کردممی نگاهش

 و چشماش بین نگاهم. نشستم کنارش گیجی همون با. کشید پایین رو من مالیمت با و گرفت

. کردمی اذیتم احتمالیش جوابای که سوالی. بود ذهنم توی بزرگ سوال یه و گشتمی غذا ظرف

 برای. رفتمی طفره دادن جواب از داشت و دونستمی رو سوالم بود؟ آورده کجا از غذارو این

 جلوم رو قاشق چشمام توی خیره و برداشت رو ظرف در ذوق با کنه، غذا پرتِ رو حواسم اینکه

 صورتم جلوی از آروم و گرفتم رو دستش مچ کنم، جدا نگاهش از رو نگاهم اینکه بدون. گرفت

 رنجیده و آروم که چیه دردم فهمید نگاهم از. بخونه رو نگاهم بود بلد خوب امید. کشیدم پایین

 :گفت

 کنممی کار میرم کالسم بعد روزا. کردم کار رو هفته این تموم من. رها نکن نگاهم جوریاین -

 .گیرممی غذا پولش با و

 هم به هنوز. کنم بینیپیش رو امید تونمنمی وقتهیچ من کردم اعتراف خودم به هزارم بار برای

 :داد ادامه ترآروم. بود شده پر اشک از چشمام من اما بودیم؛ خیره

 .کردم کار براش من. رها نیست صدقه پول پولش -
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 اگه و بودم خاندان یه وارث من که وقتی. باشه کرده کاری همچین من خاطربه کردمنمی باور

 که وقتی. زد پس رو من بازم اما کنه؛ پارو پول تونستمی کرد،می قبول رو سرپرستیم مادرم

 .دادمی یادم و بود یکی کاش... بابا که وقتی. گذاشت تنهام هم مریم حتی

 رو غریبهپشتهفت آدم یه محبت باید چطور حقارت، همه این از بعد مصیبت، همه این از بعد

 از محبتیبی انقدر که منی دادمی یاد بهم یکی کنم؟ اعتماد کسی به باید چطور کنم؟ باور

 زندگی به باید چطور کنم،نمی باور رو امید خالص محبتای که دیدم زندگیم آدم تریننزدیک

 رفت یادش خوریشدل دید، که رو چشمام نم امید. شد خیس کی چشمام نفهمیدم بدم؟ ادامه

 :گفت جویانهدل و

 .کن نگاهم. رهایی کردم کار امید جان به -

 زخمچسب یه و بود شده زخمی که رو دستش جانب به حق. نکردم باور رو حرفش کردمی فکر

 خون از چسبش. موند بود شده رد چسب از که خونی روی نگاهم. گرفت جلوم رو بود روش هم

 .بود خیس

 نگه جلوم که رو دستاش. داشتم نگه رو خودم و دادم قورت رو بغضم اما گرفت؛ شدت مگریه

 دستش، لطیف و نرم پوست. چکید اشکم ارادهبی. کردم لمسش دقت با و گرفتم بود، داشته

 سر بال این هفته یه تو که چیه کارش دونستمی خدا فقط. بود زمخت مرد یه مثل دیگه حاال

 جوریهمین هم بابا دستای چون شناختم؛ می خوبخیلی رو مرد یه دست من. اومده دستش

 دیگه اما پوشوند؛ رو صورتم ماجازه بدون اشکام و بگیرم رو مگریه جلوی نتونستم بازم. بود

. شدمی شدیدتر مگریه من کرد،می پاک رو اشکام بیشتر امید هرچی. نبود کار در هقیهق

 بود، شده دارخش بغض از که صدایی با. گرفت بغضش اونم و کنه تحمل نتونست آخرشم

 :گفت

 دیگه که. باشی راحت تو که کنممی کار من. که نداره درد. کوچیکه زخمه یه فقط. رها بسه -

 .کنی گریه و جلوم بشینی اینکه نه نبینم، رو اشکت

 خجالت ازش بود، شده اذیت من خاطربه چون. شدم خیره غذا به و کردم پاک رو اشکام

 :کرد زمزمه آروم بیاره، روم به اینکه بدون. کشیدممی
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  کنی؟می گریه جوریاین وقتی سخته برام چقدر دونیمی -

 نه بود، خودم خاطربه بیشتر ممگریه. بکنم خالی و خشک تشکر یه حتی که بودم این از سردتر

 دوست رو من امید نصف حتی مادرم، اصطالح به اگه که خودم زار حال به کردم گریه. امید

 انگار. بود سوال یه جواب ندونستن خاطربه فقط مگریه. نبودم پرورشگاه توی االن من داشت،

 بغضم پر گلوی با رو قلبم فریاد «نخواست؟ منو مادرم چرا»: زدمی فریاد قلبم تموم لحظه اون

 : گفتم بحث کردن عوض برای و کردم پاک رو اشکام. کردم خفه

 شده؟ زخم چی با -

 :گفت آروم. انداخت پایین رو سرش و کرد مکثی

 .چاقو با -

 صدام شدم،می ناراحت چیزی از عمیقاً وقتی که خودم مثل. بود شده ناراحت من یگریه از

. کشهمی خجالت کارش گفتن از بفهمم که بودم این از تربچه. بود گرفته بد صداش گرفت،می

 :پرسیدم مالحظهبی

 چیه؟ کارت مگه -

 :گفت و کشید جلو رو غذا باشه، نشنیده چیزی انگار

 .هامیشه سرد. بخوریم بیا -

 :گفتم پافشاری با همین برای. شناختممی خوب رو واکنشش این من

 چیه؟ کارت امید -

 .کرد عوض رو حرف بده رو جوابم که این بدون بازم

 .آوردم همراهم هم آب -

 با. دادمی باید رو من جواب اما کرد؛می رو کار این بده جواب خواست نمی هروقت. بود عادتش

 :گفتم لب زیر حرص

 !امید -

 :گفت و کرد بهم تخسی نگاه. بود شده تربچه همیشه از

 .خندیمی بهم. نمیگم -
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 : گفت تند کنه نگاهم که این بدون باراین. زدم صدا رو اسمش قبل از ترحرصی

 .کندممی پوست پیاز -

 : پرسیدم متعجب تحلیل، و تجزیه لحظه چند از بعد اما گفت؛ چی نشدم متوجه اصالً اولش

 کنی؟می آشپزی تو یعنی -

 :گفت گیردل و برخورد بهش بازم

 نمیاد؟ بهم اینم چیه؟ -

 :گفتم جدی خیلی دربیارم، دلش از اینکه بدون

 .بخورم رو پختتدست باید اول. دونمنمی -

 اون. رفت یادش خوریشدل که شد حالخوش بخورم، غذا اون از کردم قبول اینکه از انقدر

 غذا ظرف یه توی کسی با و شدممی شریک یکی با رو غذام داشتم که بود باریاولین شب

 رو استعدادش. خوردیم هم با رو غذا آخر تا بازم اما بودم؛ خورده شام باریه اینکه با. خوردممی

 از برام کلی شب اون. کردم اکتفا کوتاه تشکر یه به فقط من اما بود؛ مزهخوش واقعاً. داشت

 هم با شب اون از. رفاقت خاص قانونای از و چی یعنی رفیق اینکه از. گفت قداستش و رفاقت

. نذاریم تنها رو رفیقمون شرایطی، هیچ تحت کدوممون،هیچ شد قرار و دادیم رفاقت دست

 بتونم تا زیرش زدم من که قولی. زدم پا پشت بهش و کنم عمل بهش نتونستم من که عهدی

 هنوز اصلی مشکل اما ؛شد حل غذا مشکل که درسته. کنم بختخوش رو امید خودم قولبه

. بیرون برم لعنتی یمحوطه اون از ساعت یه برای شده اگه حتی داشتم نیاز من. بود پابرجا

 محیط اون توی. نبود خودم دست. کنم باور رو بودنم زنده و کنم تنفس رو حصار از بیرون هوای

 حتی. کنه حلش بتونه امید که نیست مشکلی دیگه این بودم مطمئن. کردممی خفگی حس

 برسه چه شم، رد دیوارا این از تونستمنمی دنیا، یخونه رفتممی مونخونه دیوار از که خودمم

 باید پس. نکرده هم فکر حتی اینجا از رفتن بیرون به وقتهیچ و بوده جاهمین اول از که امید به

 روز هر و خوردممی رو غذام کامل و راحت هرشب. گشتممی خروج راه یه دنبال تنهایی خودم

 بود رفته آب که انقدر. شه باز اشتهام بود شده باعث امید با خوردن غذا. کردممی فکر آزادی به

. بود فرار راه دنبال هنوز ذهنم اما کنم؛ تحمل رو قلبم درد تونستممی ترراحت حاال. پوستم زیر
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 از بعضی رفتار بود، بدتر همه از که چیزی. بودم محدودتر همیشه از حاال و بودم بیزار قفس از

 تقصیر انگار. شدن ما پرستار اونا که ماست تقصیر انگار که کردنمی رفتار جوری. بود پرستارا

 سختی داشت من از بیشتر امید. بود دوره اون خوب قسمت این. نداریم خانواده ما که ماست

 رو غیرتشون مالحظهبی عصبانیت، موقع و کردمی اذیتشون خیلی بخششون مسئول. کشیدمی

 پدر نیست معلوم»: گفته بخششون مسئول گفت بهم امید که شبی نمیره یادم. گرفتمی نشونه

 شکست،می داشت که اونی. کردمی گریه پیشم جوریچه «حروم؟ یا حاللی اصالً. کیه مادرت

 هیچ با تونستمنمی واقعاً من که بودن هاییلحظه تنها هالحظه اون. بود غرورش نبود، بغضش

 ناراحتم ناراحتیش. شدممی عصبی خودم از واقعاً نتونستن، این از و کنم آروم رو امید راهی

 با رو من اون که جوراون لحظه یه حتی تونستمنمی اما آورد؛می لبم به لبخند لبخندش و کردمی

 بلد رو امید من اما بود؛ بلد رو من امید. کنم آروم کنه،می آروم ـوش*آغـ یه با و لبخند یه

 .نبودم

 بفرستم رو الله گرفتم تصمیم. کردم پیدا هم باالخره. بودم فرار برای خوب راه یه دنبال شهمه

 خواستممی اما بود؛ ایاحمقانه و کودکانه تصمیم. کنم فرار من تا کنه مشغول رو نگهبان

 که بود حواسمم خب اما بودم؛ نگران و عصبی حدودی تا تصمیمم خاطربه. کنم امتحانش

 دیگه هم به رفتارمون انگار. میشه ترزودرنج هم امید میشه، متمرکزتر فرار روی من ذهن هرچی

 بعد ، معمول طبق. خوردیممی شام باهم داشتیم که بود شبی پونزدهمین امشب. بود خورده گره

 موسیقی استاد از. گفتمی آرزوهاش از فقط امید امشب اما زدیم؛ حرف باهم کلی شام از

 بهش که استادش از. گرفته یاد رو استادش ویولن با کار اینکه از. آوردن براشون که جدیدی

 شب اون. میشه معروف یخواننده یه شد، بزرگ وقتی مطمئناً و خوبه خیلی استعدادش گفته

  گفت

 که انقدر. بشه بزرگ یخواننده یه شد، بزرگ وقتی خوادمی گفت. ویولنه و خوانندگی عاشق

 شدم کنجکاو تا گفت و گفت انقدر. بپرسه پدرومادرش مورد در ازش نکنه جرات کسی

 بوم پشت روی میگتونه چطور. نیست امکانش که دونستممی خوب اما ببینم؛ رو زدنشویولن

 بخشیاشهم به گیرن؟می رو مچمون صدایی ترینکوچیک با که وقتی بزنه، ویولن برام
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 آه. بشنون خوندن موقع رو صداش و ببینن رو زدنشویولن تونستنمی که کردممی حسادت

 نظربه گرفته و گیردل چیزهمه بدجور امشب. شدم خیره آسمون به و کشیدم ایارادهبی

. نکنم رو کار این بود گفته بهم بارها و اومدمی بدش خیلی کشیدن آه از امید. امید حتی اومد،می

 چیزی اینکه بدون که بودم گرفته انقدر االن اما کنه؛می سرد رو آدم قلب کشیدن آه گفتمی

 :پرسید بگه، بهم

 چیه؟ تو آرزوی -

 منتظر امید. چیه آرزو دونستمنمی اصالً چیه، آرزوش بگه بهم امید اینکه از قبل تا من آرزو؟

 و شدم خیره بهش. کنم انتخاب رو آرزوم تا داشتم وقت ثانیه چند فقط من بنابراین بود؛ جواب

 :دادم جواب آنی تصمیم یه با

 .بخون من پیش و من برای رو آهنگت اولین شی، خواننده خواستی و شدی بزرگ وقت هر -

 واقعاً. رسممی بهش شده هرجور دونستممی. بود مخواسته نبود، آرزوم پرورشگاه از شدن آزاد

 حسابی که نیومد خوشش آرزوم شنیدن از امید انگار اما بود؛ همین فقط آرزوم لحظه اون توی

 هم رو ناراحتیش انتظار اما کنه؛ حالشخوش جوابم نداشتم انتظار. برگردوند رو ازم و شد گرفته

 : گفتم دودلی با. بود بینیپیش غیرقابل همیشه مثل. نداشتم

 شده؟ چیزی امید؟ -

 :گفت سریع خیلی

 .نه -

 امکان داد،می سرباال جواب که حاال اما بزرگیه؛ چیز هم خیلی. آره یعنی گفتنش نه طرز این

 باهام خوادنمی که کسی به که بودم این از مغرورتر. کنم شروع رو صحبت دوباره من نداشت

 به حرفی هیچ بدون اون. نشم خیره بهش که بودم این از پرواتربی و کنم اصرار بزنه،حرف

 پوستش. بود بهتر من از اون کردم می مقایسه ایزاویه هر از. اون به من و بود خیره آسمون

 هم شب آسمون از من، بور موهای برعکس ـتش*لَخـ موهای و بود سفید کامالً من، برخالف

 محو. بود کشیده صورتش و پرتر خیلی من بورِ ابروهای از مشکیش ابروهای. بود ترمشکی

 : پرسید هوابی که بودم صورتش
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 چیه؟ تو فامیل و اسم رها؟ -

 تعجب با کردم، تحلیل رو حرفش که همین و کنم جمع رو ذهنم تا کشید طول ایلحظه چند

 :گفتم

 .بودم گفته برات باریه قبالً که من -

 :گفت همیشه از لجبازتر

 .بگو هم دیگه باریه حاال -

 :گفتم و آسمون به شدم خیره

 . دیگه ریاحی رها -

 : گفت عصبی و تند

 .بگو و کن نگاه من به -

 چیزی ازش نداشتم دوست اما بارید؛می چشمام از گیجی. چشماش به شدم خیره اختیاربی

 :گفتم آروم آشوبش، چشمای تو خیره. بپرسم

 .ریاحی رها -

 :گفت آروم. انداخت پایین رو سرش و کشید عمیقی نفس

 !نه -

 :گفتم گیجی با. بود کنندهنگران حد از بیش رفتارش. بودم شده گیج کامالً

 امید؟ نه چی -

 :گفت طوالنی مکث یه از بعد کنه، نگاهم اینکه بدون

 .نیست ریاحی فامیلت اما درست؛ رهاست، اسمت -

 : پرسیدم امید از گیج منم

 چیه؟ فامیلم پس -

 اون از رو خودم فامیل نداشت انتظار هم اون انگار. شد خیره بهم و سمتم برگشت هوابی

 :کرد زمزمه آروم. دادمی نشون رو گیجیم اوج واقعاً این. بپرسم

 . رضایی -
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 : گفتم عصبانیت کمی و تعجب با که شنیدم چی کردممی هضم داشتم تازه

 گفته؟ رو این کی -

 : گفت و شد خیره آسمون به باز بده، رو سوالم جواب اینکه بدون امید اما

 . رضاییه فامیلت و باشی کرده اشتباه شاید -

 اینکه بدون. ندونم رو خودم فامیل و اسم میشه مگه. شدم عصبانی حسابی حرفش این از

 : گفتم بود، شده بلند کمی که صدایی با بگیرم، رو عصبانیتم جلوی

 کی بگو حرفیه؟ چه این دونم؟نمی رو خودم فامیل و اسم میگی داری امید؟ میگی داری چی -

 گفته؟ رو این

 :گفت تریبلند صدای با پرحرص، و سریع. سمتم برگشت هم اون بار این

 .تشناسنامه -

 :گفتم گیجی با بعد و کردم مکث ایثانیه چند

 .ببینمش بده توئه؟ دست من یشناسنامه مگه من؟ یشناسنامه -

. چیه مشکل فهمیدم تازه دیدم، که رو شدنش آروم. شد آروم دید، که رو درموندگیم و گیجی

 دلم. گفتم دروغ بهش بود کرده فکر. نگفتم بهش رو واقعیم فامیل من بود کرده فکر امید

 :گفت آروم. نبودم صادق اون یاندازه به کسهیچ با حاال تا من چون شکست؛

 .نیست دستم دیگه -

 :گفت که دارم نیاز بیشتری توضیح به فهمید خودش. بودم شده الل گیجی شدت از

 مدارک کارتنا اون توی دیدم کردم،می جاجابه رو کارتنا عبداهلل آقا کمک داشتم که دیروز -

 صدا رو رضایی رها»: گفت بخشتون مسئول وقتی. برداشتم رو تشناسنامه. شماست بخش

 با. کرد جدا بقیه از رو تشناسنامه هم اون و جاش سر گذاشتم رو تشناسنامه «دفترم کنید

 یکی بود قرار که کردننمی وقتی رو کار این مگه. شد فلج مغزم انگار حرفاش شنیدن

 الله! نداشت امکان بشم؟ گرفته سرپرستی به بود قرار یعنی کنه؟ قبول رو بچه اون سرپرستی

 و سریع خیلی پس. کننمی صحبت باهاش و میدن خبر بچه خود به وقتا جوراین بود گفته

 چیزی. نداشت اهمیتی برام اما کنه؛ اخراجم خوادمی محمدی خانم حتماً گفتم خودم با احمقانه
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 یعنی. بود فامیلم نبود، مشناسنامه جاییجابه مورد در امید حرف بود، کرده مشغول رو ذهنم که

 یعنی بودن؟ ریاحی رویا و سامی چرا بود؟ ریاحی فامیلش بابا چرا پس بودم؟ رضایی رها من

 رویا وقتی. نداشت امکان این نه، نبود؟ مامانم که زهرهمامان مثل نبود؟ من بابای محمد، بابا

 که بودم مطمئن من. دیگه بابامم دختر منم حتماً پس رویام، شبیه انقدر من و محمده بابا دختر

 امید که بودم درگیر خودم با حسابی. باشه چی فامیلم نبود مهم برام و منه بابای محمد بابا

 :پرسید

  بگی؟ من به بخوای که هست چیزی! رها -

 این برم؟ خواممی که بگم بهش باید یعنی کردم فکر خودم با بدم، رو جوابش اینکه بدون

 :گفت گیج. بود سرباالش جواب اون تالفی ندادنم جواب

 زنی؟نمی حرف. توام با رها -

 :گفتم تفاوتبی

 چی؟ مثالً -

 :گفت بازیلج با هم اون

 . هرچی. دونمنمی -

 چقدر نتونستن این از و بکنه کاری تونهنمی دونستممی وقتی بگم بهش خواستنمی دلم

 آروم. نفهمه چیزی امید تا میام شب و میرم صبح بودم کرده حساب خودم با. میشه ناراحت

 : گفت

  رها؟ -

 دیگه بلکه شدم ساکت بگم؟ دروغ بهش زنه،می صدا رو اسمم لحن این با وقتی شدمی چطور

 چند. نپرسید دیگه اما بگم؛ بهش رو چیهمه پرسید، دیگه باریه اگه کردم نیت خودم با. نپرسه

 : گفت یهو که شده خیالبی کردم فکر و بود گذشته ایلحظه

 هست؟ -

 : گفتم تند کنم، نگاهش اینکه بدون باراین پس. بودم کرده نیت من

 . هست -
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 همه اون داشت وقتی نداشتم رو کنم نگاه چشماش توی اینکه روی من اما کرد؛ نگاهم منتظر

 : گفتم نفس یه و تندتند و بستم رو چشمام. کردمی کار جفتمون غذای برای

 دیگه. بیرون برم اینجا از شده که ساعتم یه حتی خواممی. شدم خسته اینجا از من! امید -

 کسی اینکه بدون هم شب و میرم صبح روز یه فقط. گردمبرمی کن باور. کنم تحمل تونمنمی

 باشه؟. گردمبرمی بفهمه

 :گفت مالیمت با فقط اما شه؛ عصبانی بودم منتظر

 . کن نگاه من به -

 : گفت و چشمام توی زد زل. کردم نگاهش و کردم باز رو چشمام آروم

 . بگو رو همینا دیگه بار یه -

 :گفتم گیجی با

 داره؟ فرقی چه -

 :گفت همیشه از بازترلج

 .باز چشم با دیگه، باریه -

 به بود، خواسته که طورهمون اما کنم؛ هضم نتونستم رو دستوریش لحن همیشه مثل اینکه با

 آخر یکلمه اما آوردم؛ فشار مغزم به خیلی. کردم تکرار رو حرفا همون و شدم خیره چشماش

 : گفتم ذوق با باشم، کرده کشف چیزی انگار آخرش، ی«باشه» آوردن یاد به با. اومدنمی یادم

  باشه؟ -

: بگم رفت یادم باراین نبود حواسم اصالً که بود آخر یکلمه یادآوردن به درگیر ذهنم انقدر

 رو اشکش از پر چشمای شد، تموم حرفم وقتی فقط بود، باز چشمام اینکه با و «گردمبرمی»

 . شدم دلیلشبی یگریه مات و کرد فروکش ذوقم تموم اشکش، دیدن با. دیدم

 بوم پشت یلبه روی جفتمون. شد بیدار خواب از مغزم انگار چکید، که اشکش یقطره اولین

 اختیاربی دستم. نبود من با دستم کنترل. پایین بودیم کرده آویزون رو پاهامون و بودیم نشسته

 حرکت از. کشید عقب رو خودش سریع اما رفت؛ صورتش سمت اشکش کردن پاک برای

 اینکه به توجه بدون و ارادهبی. پایین شه پرت ترسیدم لحظهیه. شد پاره دلم بند سریعش
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 جا سریع واکنش یه با هم باز. بگیرمش تا سمتش شدم خم شیم، پرت باهم جوریاین ممکنه

 با و چشماش روی کشید دست محکم خودش. رفت عقب قدم یه و شد بلند جاش از. داد خالی

 :گفت پربغض. کرد پاک رو اشکاش حرص

 یه بود، باز چشمات وقتی و زدی حرف یه بود، بسته چشمات وقتی دیدی خانوم؟ رها دیدی -

 رو چشمات همینم برای. بری اینجا از خوایمی تو دونستممی. رها دونستممی من دیگه؟ حرف

 خوایمی تو کنه؟ جدا بقیه از رو تشناسنامه باید چرا محمدی خانم وگرنه. گفتی دروغ و بستی

 . بذاری تنها منو

 یا شده چی بفهمم اینکه از قبل. بود گرفته بغضم منم بدونم، رو بغضش علت حتی اینکه بدون

 خودم با و نشستم تنها بوم پشت روی سحر تا. رفت بومپشت از بده، توضیح فرصت بهم حتی

 اما «گردمبرمی»: بگم رفت یادم بود، باز چشمام وقتی چرا بود؟ کی با حق واقعاً کردم فکر

 هرطور دونستممی من. نداشتم رو زدنش دور قصد من دیدم شدم، روراست خودم با هرچی

 چه. بود رفته یادم رو گردمبرمی یجمله اون بودم شده هول چون فقط. گردمبرمی شده

 تا ببینمش خواستممی چیه، موضوع بودم فهمیده که االن حساسه؟ روش انقدر دونستممی

 شب منتظر باید فقط پس. پسرا بخش توی برم تونستمنمی که من. بدم توضیح رو چیزهمه

 انگار اما ببینم؛ رو امید بتونم من و بشه شب دوباره که بود این دعام تموم. موندممی بعد

 تا کردم دعوا خورشید با کلی بچگی عالم تو. دادنمی راه آسمون توی رو ماه بازلج خورشیدِ

 شهمه بوم،پشت روی رسیدم که همین اما کردم؛ آماده توضیح و حرف کلی. شد شب باالخره

 بازم. ندیدم رو امید اما گشتم؛ رو جاهمه. شدم هول باز رفت، یادم حرفام چون. رفت یادم

 خواستم نیومد، دیدم وقتی و شمردم یک تا ده از. کرد خوش جا گلوم توی که بود بغض

 .شدم دودل رفتن و موندن بین. نرو جاست،همین امید گفتمی حسی یه. برگردم

 با. باشم تنها بوم پشت روی ترسیدممی بوم، پشت روی بود اومده مَرده اون که شبی اون از

 برای که بغضی با اما شدم؛ امید منتظر صبح تا و کردم جمع رو جرئتم یهمه ترسیدم،می اینکه

 گیردل دستش از حسابی بعد شبِ. برگشتم بخشم به خوردل بشه، اشک بودم نذاشته باراولین

 چرا واقعاً. بود اومده اما ببینمش؛ امشب نداشتم امیدی اینکه با. نرم نیومد دلم بازم اما بودم؛
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 چی دونستممی دقیقاً امشب چون نشدم؛ هول دیشب مثل دیگه کنم؟ بینیشپیش تونستمنمی

 بوم پشت یلبه موازی. بشنوه خوادمی امید دونستمنمی که بود این دردم امشب. بگم خواممی

 واکنشی هم باز و اومدم بود فهمیده. بود کرده جمع شکمش توی رو پاهاش و بود نشسته

 منتظرم دیشب که باشم ناراحت دستش از باید من. بود قهر باهام هنوز. بود نداده نشون

 .بود کرده قهر که بود اون اما بود؛ گذاشته

 سمت بشینم همیشه مثل که این جای به قهرم، باهاش هم من بدم نشون بهش اینکه واسه

 اون ـمر*کـ به من حاال. دادم تکیه بهش و نشستم بوم پشت یلبه موازی هم من راستش،

 .من ـمر*کـ به اون و بودم داده تکیه

 بودم آروم انقدر من و بودیم داده تکیه بهم حرفی هیچ بدون دو هر که بود ساعتی یک تقریبا

 اما بودیم؛ نشسته هم به پشت دو هر که درسته. بدم توضیح بهش رو چیزی ندیدم الزم که

 نفهمیدم که بودم آروم انقدر کنارش! همین. آرومم و دادم تکیه بهش که بود این مهم من برای

 :گفت ترآروم و داد تکونم آروم امید زود صبح. برد خوابم چطور و کی

 . خوابگاهت برو پاشو -

 بیان بخشامون به کردنمون بیدار برای ممکنه هرلحظه نبود حواسم اصالً و اومدمی خوابم خیلی

 : گفتم و زدم پس رو دستش خواب، ـت*مسـ و گیج. بشن نبودمون متوجه و

 .میاد خوابم. امید نکن -

 :گفت و کرد بلندم جا از زور با تقریباً باراین و شد گیجیم متوجه

 . ببینه رو ما یکی ممکنه. شده روشن هوا! رها -

 و ایستادم شدم بلند گیجی همون با. بودم گیج کمی هنوز اما شدم؛می هوشیار داشتم تازه

 : بدم توضیح براش خواستم

 ... من امید -

 : گفت سریع کنه، نگاهم اینکه بدون و برگردوند رو ازم حرفم وسط. بشنوه نخواست اما

 . رها خوابگاه -
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 تونستمنمی وقتهیچ باشه، توجهبی بهم اینکه به اما کردم؛می عادت دستوریش لحن به شاید

 : گفتم پربغض و صادقانه. کنم عادت

 نه؟ کنم، قهر باید من االن کنم فکر -

 :گفت کالفه. شد خیره بهم ثانیه چند و سمتم برگشت

 . کردم پیدا رفتنو راه. بیا شب فردا. رها خوابگاه بری باید االن -

 موهای کمی دست با شدم، خیره بهش بخورم، تکون جام از اینکه بدون من دید وقتی

 اگه کردممی فکر همیشه. رفت حرفی هیچ بدون من، از زودتر خودش و کرد مرتب رو پریشونم

 رفتم وقتی شب فردا. نبودم حالخوش اصالً االن اما میشم؛ حالخوش کنم پیدا رو خروج راه

. راستش سمت همیشگی، جای همون نشستم دمغ. بود اومده اون اول همیشه مثل بوم،پشت

 که رو سکوتم. باشم صحبت یکنندهشروع من خواستمنمی اما نبودم؛ ناراحت دستش از دیگه

 :پرسید خودش دید،

 بری؟ کجا خوای می -

 :گفتم تفاوتبی کنم، نگاهش اینکه بدون. بودم شده تخس بازم امشب

 .بیرون -

 :گفت سوزانهدل

  بری؟ کجا خوایمی تو. بزرگه خیلی اینجا از بیرون! رها -

 توی تنها زمانی یه من دونستنمی نبودم؟ اینجا از بیرون حاال تا من کردمی فکر واقعاً

 کنم، مطمئنش اینکه برای. بدونه نداشتم دوست هم اصالً. زدممی پرسه شهر همین خیابونای

 : گفتم مصمم

 دیوارا این پشت اگه حتی. امید بیرون برم اینجا از شده که ساعتم یه برای خواممی فقط من -

 . باشه جهنم

 : پرسید دودلی با و کرد دستدست کمیه

 باشی؟ داشته پول باید دونی می -
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»  به و انداختم پایین رو سرم. بود بسته رو من پای و دست که بود مشکلی همون دقیقاً این

 :گفت تعجب با که «ندارم پول من» یعنی این فهمید خودش. کردم اکتفا کوتاهی «اوهوم

 بیاری؟ خوایمی کجا از پول -

 :گفتم سریع. گرفتم رو تصمیمم ثانیه صدم توی و خورد اسمم پالک به نگاهم

 . فروشممی رو بندمگردن -

 از بدتر هم امید. آخه خرهمی رو بچه یه بندگردن پرورشگاه توی کی بگه بهمون نبود یکی حاال

 : گفت فکربی من،

 . بفروشی چیزی نکرده الزم -

 : گفتم همین برای بیفته، دردسر توی من خاطربه باز امید خواستمنمی اصالً

 .بگو من به خروجو راه فقط تو -

 :گفت بازیتخس با و کرد بهم تندی نگاه

  باشه؟ بیرون، ببرمت ساعت یه برابرده من ماه، یه از بعد میدم قول. کن صبر ماه یه -

 بازم و کنم صبر که خوادمی من از داره امید دونستممی اما چی؛ یعنی برابرده دونستمنمی من

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. آخرش ی«باشه» این

 میشه؟ چی ماه یه از بعد -

 :گفت جویانهدل. نبود عصبانی دیگه باراین

  باشه؟. کن صبر فقط تو. بخوای تو هرجا ریممی باهم. رها ریممی هم با ماه یه از بعد -

 : گفتم مطمئن و مصمم. نمیگه دروغ بهم دونستممی. داشت رو انتظار ارزش امید

 .باشه -

 به اما ست؛خسته خیلی شدممی متوجه دیدم،می بومپشت روی رو امید وقتی ماه یه اون توی

. بود سختی کار پرورشگاه یآشپزخونه توی کار کنار رفتن مدرسه. نمیاره خودش روی

 کالس به اگه چون کرد؛می تنظیم هم پرورشگاه موسیقی کالس با رو وقتش باید که بخصوص

 برای استادشون هربار که بود ویولن دونه یه فقط. کنه تمرین بعداً که نبود ویولنی رسید،نمی

 بودم، عصبانی خودم دست از. بردشمی خودش با هم کالس از بعد و آوردمی خودش با کالس
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 خودش که چیزایی از برسم، دارم دوست که چیزایی به من که این برای داشت امید چون

 :گفت امید آخر شب و شد تموم ماه یه باالخره. گذشتمی داشت، دوست

 . بریم باهم تا اینجا بیای زود صبح بتونی که بخواب. بومپشت نیا دیگه شب فردا -

 دوست. کنیم استفاده ازش اومدنمی دلم اما کرده؛ جور رو رفتنمون پول دونستممی خوب حاال

 همین برای. کنه خرج خودش برای فقط میاره، دست به سختی همه این با که رو پولی داشتم

 :گفتم سریع

 ...پولش امید اما -

 :گفت اطمینان با حرفم وسط

 . دیگه برمتمی خودم یعنی برمتمی خودم گفتم -

 قبول دونستممی. بیاد کم پول ممکنه بازم باشه، آورده پول هم چقدر هر کردم فکر خودم با

 شد الزم اگه تا بهش دادم و کردم باز گردنم از رو بندمگردن. بفروشم رو بندمگردن کنهنمی

 :گفتم چشماش توی خیره و سمتش گرفتمش. نشه شرمنده و بفروشتش

 . امید باشه تو پیش -

 دو داشتم بود، مونده برام بابام از که رو یادگاری آخرین که داشتم اعتماد بهش واقعاً یعنی این

 برام و بابامه یادگاری تنها بندگردن این که بودم گفته بهش بارها. کردممی تقدیمش دستی

 هر. گردنش گذاشتش کنه ردش ه این بدون که داره ارزشی چه برام دونستمی خوب. مقدسه

 اما بخوابم؛ بعد شب بود قرار مثالً. رفتیم بخشمون به و کردیم تنظیم رو قرارا یهمه باهم دو

 امید چی؟ کردنمی اخراجمون اگه چی؟ گرفتنمونمی اگه. بردنمی خوابم استرس شدت از من

 رو امید شاید بوم، پشت برم شم بلند خواستم چندبار حتی. افتادمی دردسر توی من خاطربه

 نشستممی و کردمی رو آزاد تنفس یه هوای دلم دوباره اما شدم؛ پشیمون بگم بهش و ببینم

 .سرجام

 نیومده هنوز امید و بودم رسیده زود کمی. بومپشت رفتم قرار طبق صبح، اذان صدای شنیدن با

 بزرگ داشتم گمونم به. داشتم کنترلش در سعی شدید و باریدمی روم و سر از استرس. بود

 طلوع به چیزی دیگه. دستشونه کف احساسشون هابچه گفتمی همیشه بابا چون شدم؛می
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 آروم انگیزیشگفت طرز به اون نبود، دلم تو دل که من برعکس. اومد که بود نمونده خورشید

 :گفت آرامش با و کرد نگاهی سرتاپام به. بود

 ای؟آماده -

 نگرانیم هم باز اما بودم؛ همیشه مثل من. کردم اکتفا کوتاهی «اوهوم» به فقط استرس، شدت از

 :گفت آروم که کرد حس رو

 رها؟ -

 زدمی صدا رو اسمم که موقعی آرومش، لحن همین حتی. شدم خیره بهش حرفی هیچ بدون

 لبخند که فهمید رو شدنمآروم چشمام از. باشه آتیش روی آب مثل مواسه تونستمی هم

 :گفت و زد قشنگی

 !نباش نگران -

 پرورشگاه از باهاش داشتم من نبودم؟ نگران دیگه که کرد کارچی لبخندش کرد؟ کارچی واقعاً

 بدون گفت، هرکاری و سپردم خودش به رو چیزهمه. نبود خیالمم عین دیگه و کردممی فرار

 رفتیم دیگه درِ یه از اونجا از و پرورشگاه اصلی آشپزخونه رفتیم اول. دادم انجام سوالی هیچ

 آسودگی سر از که عمیقی نفس از. آخرشه اینجا کردممی فکر. سادگی همین به. بیرون

 :گفت تعجب با و آروم که کردم فکری چه شد متوجه امید کشیدم،

 .پرورشگاهیم تو هنوز ما -

 دید رو اطرافم داشتم گیج. بزرگه انقدر پرورشگاه دونستمنمی واقعاً. شد کور ذوقم تقریباً

. نبود جاییهیچ شبیه که بودیم محوطه یه توی حاال. برد خودش با و کشید رو دستم که زدممی

 ماشین یه پشت و کرد بلندم حرکت یه با کجاییم، بپرسم ازش کنم فرصت اینکه از قبل

 روم بود، چی دونمنمی که چیز چندتا و روم انداخت پارچه یه توضیحی، هیچ بدون. نشوندم

 :پرسید محتاط و آروم. انداخت

 نیست؟ سنگین راحتی؟ رها -

 سختیبه زیر همون از شدم،می اذیت داشتم اینکه با بخورم، تکون کنم سعی کهاین بدون

 :گفتم
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 .خوبم -

 دونمنمی. بار زیر رفته هم اون کردممی حس صداها از اما کرد؛ کارچی خودش دونمنمی دیگه

 که بود ایدفعهیه انقدر. کرد حرکت ماشین هوابی که بودیم منتظر حالت همون توی چقدر

 نفس حتی وانتیم، پشت ما نفهمه راننده اینکه ترس از. بکشم جیغ ترس از بود نزدیک

 ماشین از باید گفت و برداشت روم از رو پارچه امید که گذشت چقدر دونمنمی. کشیدمنمی

 اما نبود؛ چیزی رفتم،می باال دیوار از که منی برای شفاصله. بدوییم تونیممی تا بعدش و بپریم

 .بودم امید نگران من عالوهبه. بود حرکت درحال هنوز ماشین خب

 باید بفهمم اینکه از قبل. کشیدم پایین خودش با هوابی و گرفت رو دستم دید، که رو تعللم امید

 همراهش و شدم کشیده باهاش بود، دستش توی دستم چون. شد بلند جاش از کنم، کارچی

 یراننده ببینم تا کنم نگاه رو سرمپشت برگردم نداد فرصت اصالً. شدم دویدن به مجبور

 رو این امید و بدوم زیاد تونستمنمی من. نه یا میاد دنبالمون یا فهمیده چیزی ماشینه

 زمین نقش نفسیبی و خستگی از من و وایسادیم شدیم، دور خوب اینکه از بعد. دونستنمی

 نیاوردم؛ روم به رو زانوم درد. بود شده خاکی فقط امید اما شده؛ زخم زانوم فهمیدم تازه. شدم

 دیگه. آزادیم فضای توی االن ما شدنمی باورم. بشه خراب شادیمون نداشتم دوست چون

 به رو بودنمون یتیم و بودن پرورشگاهی کسی دیگه. کجان مونخانواده پرسیدنمی کسی

 دنیای به اومدم کردممی حس. زدنمی سرمون توی رو بدبختیمون کسی دیگه. آوردنمی رومون

 حرف من نه. رفتیممی راه خیابون کنار داشتیم فقط. ریممی داریم کجا دونستمنمی اصالً. واقعی

 جاهمه فقط عصر تا. داشت تازگی جفتمون برای وضعیت این. گفتمی چیزی اون نه زدم،می

 دوراهی به وقتی. نبودیم بلد آدرس کدوممونهیچ... و بارتره میدون، بازار،. گشتیم رو

 چهارراه به وقتی. گفتممی رو یکی شانسی منم و پرسیدمی من از رو راست و چپ رسیدیم،می

 دنبالم هم امید و کردممی انتخاب رو یکی و کردممی« ...چهل سی، بیست، ده،» رسیدیم می

 بدونم اینکه بدون. داخل رفتممی دیدم،می رو فرعی هر و رفتممی خواستم،می هرجا. اومدمی

 غروب داره که نبود خیالم عین و شانس دست بودم سپرده رو چیهمه. میشه ختم کجا به

 .میشه
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. ندیده پارک حاال تا انگار که کردمی نگاهش جوری امید رسیدیم، پارک یه به راهمون سر وقتی

 کجا کنم انتخاب خودم تا زدنمی حرفی بیرون بود، آورده رو من چون اما دیدم؛می رو اشتیاقش

 بود متروکه پارک یه تقریباً. داخل رفتم امید خاطربه اما بودم؛ شده متنفر پارک از. برم خواممی

 که کردیم بازی انقدر. بود نعمتی امید و من واسه هم همون حتی اما بود؛ سالم تاباش فقط و

 از قبل گرفتیم تصمیم. بود شده شب اومدیم، خودمون به وقتی و رفت در دستمون از زمان

 قدیمی تابلوی به خورد نگاهم که اومدیممی بیرون پارک از داشتیم. برگردیم بفهمه کسی اینکه

 :کردم زمزمه ناخواسته. بود شده نوشته روش پارک اسم که ایرورفته و رنگ و

 .شادی بوستان -

 :پرسید بهت با. من به نگاه یه و کرد تابلو به نگاه یه امید. نبود امید به حواسم اصالً

 بلدی؟ خوندن تو -

 دیگه و شدم هول بازم. باشم همه مثل براش خواستممی. بدونه من از چیزی امید خواستمنمی

 .گفتن وریدری به افتممی میشم هول وقتی دونستممی

 .بلدم کنم فکر... ام -

 تعجبش. کنم می شمسخره دارم کرد فکر. بود همین بدم، تونستممی که جوابی ترینمسخره

 :گفت و داد عصبانیت به رو جاش

 نگفتی؟ بهم چرا -

. بودم کرده آماده رو جوابم و کنم بینیپیش رو واکنشش بودم تونسته که بود باریاولین این

 :گفتم جدی خیلی

 گفتم؟می باید چرا -

 : گفت ناراحتی با بعد و کرد نگاهم ناباوری با اول

 من به خودت یدرباره هیچی وقتهیچ تو اما گفتم؛ تو به خودم یدرباره رو چیزهمه من -

 .نمیگی



 

 

174 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 رو چیزهمه منم گفته، رو چیزهمه خودش چون خواستمی ازم که بود غیرمنطقی خیلی نظرمبه

 دونستممی. بود احمقانه واقعاً نظرمبه. بدم توضیح کسی برای رو خودم نداشتم عادت من. بگم

 :کردم عوض رو بحث پس بدم، توضیح براش رو عقایدم تونمنمی

 .نیستیم ما بفهمن همه ممکنه. شده دیر! امید -

 وقتی. برد خودش با و گرفت رو دستم حرفی هیچ بدون بعد و کرد نگاهم عمیق ثانیه چند

 خودش این. کردمی نگاهت نه و دادمی رو جوابت نه فقط. کردنمی کاری هیچ شد،می ناراحت

 یه مشکلی هیچ بدون. بود دردسرتربی خیلی برگشتمون. بود من برای مجازات ترینبزرگ

 خوابگاه رفت هم امید و خودم خوابگاه سمت رفتم من. خوابگاه برگشتیم و گرفتیم ماشین

 بودن؛ خواب همه یعنی این و بود خاموش چراغا. نشده متوجه کسهیچ شدنمی باورم. خودش

 تقریباً محمدی خانم. عقب کشیدم یکی داخل، برم خواستم و کردم باز رو اتاق در که همین اما

 بود عصبانی انقدر. داخل کرد پرتم ضرب با و کرد باز رو دفترش در. دفترش به برد زور با رو من

 کردمی فکر! هه. چوب به نگاه یه کرد،می من به نگاه یه و دستش بود گرفته چوب یه که

 کی. بود شده ملس بد خورمکتک و بودم کرده تجربه مریم با رو ایناش از بدتر من ترسم؟می

 واقعاً حاال برد؟نمی خوابم شکنجهبی که بود رسیده جایی به کارم آخرا اون کردمی باور

 براندازش داشتم خیالبی خیلی و بود گرفته مخنده بکشه؟ حرف ازم جوریاین خواستمی

 :شد منفجر و گرفت حرصش من آرامش از. کردممی

 کجا حاال تا بیرون؟ رفتی چطوری هان؟ بیرون؟ بری داد اجازه تو به کی رها؟ بودی کجا -

 بودی؟

 خوابگاه مسئول االن یعنی. شدم امید نگران. کرد یخ بدنم سرم توی اومد که فکری از هوابی

 :گفت حرص با و افکارم وسط پرید دفعهیه کرد؟می اذیت رو امید داشت هم اونا

. کنینمی اذیت رو کسی و کنینمی دعوا دیگه مدته یه دیدم. نمیام کوتاه باراین. رها توئم با -

 .شدی آدم کردم فکر. بوده آروم که کشیدهمی فرار ینقشه داشته بچه فسقل این نگو

 با. فهمیدمنمی رو حرفاش بقیه تقریباً چون برخورد، بهم گفتنش بچه فقط حرفاش کل از

 :گفتم حرص
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 .نیستم بچه من -

 :کشید فریاد مالحظهبی و کنه کنترل رو خودش نتونست دیگه باراین

 اجازه تو به کی. کنیمی رفتار احمقانه هابچه مثل درست تو. ایبچه خیلی تو. رها ایبچه تو -

 کنی؟ فرار اینجا از داد

 هم کنار «اجازه» و «فرار» کلمات آوردن نظرمبه بود؟ احمقانه پرورشگاه، اسم به زندانی از فرار

 :گفتم آرامش با. بود احمقانه

 خواستممی اگه من. گیرنمی اجازه فرار از قبل کنهمی فکر که کسیه احمق! محمدی خانم -

 اینجا وگرنه ندارم، رو کسی من. ندارم رو جایی االن من. جهنم این به گشتمبرنمی کنم، فرار

. بزرگه آره. ستبسته فضای یه اینجا. کنم تحمل رو اینجا تونستمنمی دیگه من. موندمنمی

 اینجا از روز یه من خورممی قسم! محمدی خانم. باشم آزاد خوادمی دلم من اما بزرگه؛ خیلیم

 .میرم اینجا از قسم خدا به. میرم

 دیوار به صدابی و بستم آروم رو در. خوابگاهم توی رفتم و بیرون دویدم اتاقش از اجازهبی

. نشه بیدار کسی تا نکنم گریه کردم سعی و زمین روی خوردم سر دیوار کنار. دادم تکیه

 نتونست بازم اما بیاد؛ سمتم نباید االن دونستمی خوب. نشست کنارم کی الله نفهمیدم

 :گفت بغضی پر لحن با و کنه کنترل رو خودش

 کنی؟می گریه داری جونم؟ رها -

 جوابی هیچ بدون! دونمنمی کردم؟می گریه داشتم کی از. خیسه صورتم شدم متوجه تازه

 بیشتر دلش حالم این دیدن با. دارم نگه رو بغضم کردم سعی و پوشوندم دستام با رو صورتم

 :گفت لرزید،می بغض از باراین که صدایی با و گرفت

 .نکن گریه رها -

 از کرد،می صدا رو اسمم هم سر پشت هی یکی و باشم تنها خواستممی که هاموقع جوراین

 :کردم زمزمه بود، شده دورگه بغض از که صدایی با. شدممی متنفر هم اسمم

 .برو. الله بخواب برو -

 :گفت و نشست رومروبه. چکیدمی صورتش روی صدابی اشکاش اونم حاال
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 .کنمامی گریه منم کنی گریه تو! رها -

 گذشت، که کمیه. زدمی حرف هی اون دادم،نمی جواب من هرچی. بود سرتقی یبچه عجب

 پناهی،بی و بدبختی روی از من. کردیممی گریه هم با دو هر حاال. کردن گریه کرد شروع اونم

 .من برای سوزیدل روی از اون

*** 

 خودم تنهایی به پوزخندی. آوردمی درم فکر از که بود چیزی تنها اتاقم، در آشنای صدای انگار

 :گفتم بلندی نسبت به صدای با و زدم

 .زیور تو بیا -

 اجازه منتظر بعدش و زدمی در محکم و مطمئن خیلی. بودم بَر از رو زیور زدن در صدای

 روی شدتبه و زدمی در باریه ثانیهسه هر آروم، و نامطمئن که سرایدار دختر برعکس. موندمی

 پاهاش با رو در و داخل اومد سفید، و ایسرمه فرمیونی با زیور و شد باز اتاق در. بود اعصابم

 دید،می رو این و بود اینجا اگه و بود متنفر ازش شدتبه آرمان که حرکتی. بست سرش پشت

 خیره گوشیم به هنوز توجهبی همین برای بود، نشده صاف زیور با دلم هنوز. داشتیم مکافات

 آسمون اتاق یپنجره از. داشتن خبر گوشیم از که بودن کسایی تنها غزال، و رویا زیور،. بودم

 حرکتی هیچ بدون رو ساعتیپنج من و بود شده شب تقریباً. شد بلند نهادم از آه و کردم نگاه رو

 .بودم نشسته زمین روی کمد، کنار

 :گفت دودلی با و گذاشت تخت روی رو داروهام سینی زیور

 ...لباس براتون بدید اجازه نکردید؟ عوض لباس هنوز -

 رو نگاهش و کرد رها نصفه رو حرفش. کردم نگاهش فقط و آوردم باال رو سرم حرفش وسط

 عمرم نصف تقریباً و دونستممی خوب رو این. بود براق و گیرا خوانا، شدت به نگاهم. گرفت ازم

 همیشه مثل هم اآلن. کردم می سوءاستفاده چشمام از داشتم کنم، صحبت اینکه جای رو

 :گفت آرومی صدای با و کرد عوض رو بحث. بود گذاشته رو خودش تاثیر چشمام

 .جانخانم رسیدن پیش ساعتنیم آقا -

 :گفتم کنایه با و زدم پوزخندی
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 .مشخصه فرمتیونی از -

 پوشیدن از و بود گذشته ازش سالی و سن زیور. انداخت پایین رو سرش خجالت از باراین

 ایمون و دین آدماش و نداره پیکر و در که ایخونه توی خودش قول به. بود معذب فرمیونی

 تنها گفت که یادمه هنوز. بود کرده مجبورش آرمان اما کشید؛ نفس نباید حتی ندارن، درستی

 خدمتکارا بقیه مثل که اینه میده، راه شخونه توی خدمتکار عنوان به رو زیور که شرطی

 هرچی. اومد بدم خودم از لحظه یه. بود کرده قبول من خاطربه ناچار هم زیور. بپوشه فرمیونی

 از اینکه برای و کردم پوفی. واجبه احترامش گفتمی بابا که همون. بود ترمبزرگ زیور باشه

 :گفتم بیارم، در دلش

 نه؟ مگه کنه،می آماده لباس برام بگه خواستمی نفر یه -

 پَر تقریباً. شدمی حالخوش راحت خیلی و بخشیدمی راحت خیلی. صمیمی و بود ساده زیور

 این تا خدمتکارا ذاشتمنمی وقتهیچ. رفت فرو لباسا کوه توی ـمر*کـ تا و کمد سمت کشید

 یه دامن تو. بودم شده بزرگ دامنش توی من. داشت فرق زیور اما بشن؛ نزدیک بهم حد

 افتادمی پاش اما کردم؛می اذیتش تنهایی توی. نبودم شرمنده موضوع این از اصالً و خدمتکار

 اگه که چیزی. بودم قائل ارزش آرمان از بیشتر زیور برای حتی من. کردممی کاری هر براش

 لباس انتخاب مشغول اون تا. ببینم رو زیور بیشتر هم لحظهیه حتی ذاشتنمی فهمید،می آرمان

 موهام به دستم هنوز. کنم شونه بود شده خشک دیگه که رو موهام تا تخت روی نشستم بود،

 :گفت زیور که بود نخورده

 جان؟ خانم پسندینمی رو این -

. بود شده تنگ ـمر*کـ از کش یه با و بود زانو روی تا قدش که بلندی یساده مشکیِ پیرهن

 مسلیقه خوب دیگه. بود دستش اون هم مشکی شلواری جوراب یه. ربعسه آستین و بود گردیقه

 دونستمی. عزادارم هنوز دونستمی. نیستم راحت آرمان با دونستمی. دونستمی رو

 تشکر و زدم بهش جونیبی اما واقعی؛ لبخند. بود کرده انتخاب رو لباس این که پسندمساده

 .کردم کوتاهی
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 دیدم، موهام روی که رو مرددش نگاه. نرفت بیرون اتاق از اما گذاشت؛ تخت روی رو لباس

 معنی کسی هر از بهتر اون دونستممی و بخشیدمش یعنی این. گرفتم سمتش رو شونه ارادهبی

 با. نشست تخت روی سرم پشت ذوق با و زد صورتش پهنای به لبخندی. فهمهمی رو حرکاتم

 که طورهمون. شد بافتنشون مشغول و کرد شونه رو موهام مادرانه، عشق حتی و حوصله و دقت

 :گفت تونست،می که لحنی ترینخرکننده با بود موهام توی دستش

 .منی ینوه مثل هم شما! جانخانم -

 توی پریدم ارادهبی. زدن حرف به کردمی شروع جمله این با خواست،می ازم کاری یه وقت هر

 :گفتم و خودم التی جِلد تو رفتم. حرفش

 .زیور اولش بذار رو آخرش -

 :گفت دودلی با. نرفت رو از بازم اما ترسید؛

 بیاد شده مجبور آقا خود که انقدر. کردین درست بزرگی دردسر مدرسه توی باراین شنیدم -

 کن خانومی شما گفت چیزی شام سر اگه خدا تورو. بود عصبانی خیلی خونه اومد وقتی. مدرسه

 تحمل دیگه چندماه فقط. شه تکمیل سالت هجده و بشه تموم درست بذار. نده رو جوابش و

 .کن

 :گفتم صادقانه و کردم مکثی. بودم خیره مـقه*حلـ به و بودم کرده گره هم توی رو دستام

 .نیستیم یکی اون دنیای توی کدومهیچ ما اما کنم؛ دعوا باهاش مدام ندارم دوست منم -

 :گفت غرغر با و آورد بیرون قوطیش از رو قرصام. بود شده تموم موهام با کارش

 به کمیه. شماست سرپرست ایشون االن ولی جان؛ خانم نیستید راهسربه کدومتونهیچ -

 .کنید گوش حرفش

 :گفتم بود، شده دارخش که صدایی با و شد اشک از پر ارادهبی چشمام

 بدکاره رو مادرت و زنهمی ناروا تهمت بهت که کسی حرف به بودی خودت وکیلی خدا -

 دادی؟می گوش دونه،می

 و زدم صداداری پوزخند. بود دراز جلوم هنوز دستش. انداخت پایین رو سرش جوابی هیچ بدون

 رو بغضم و قرص بود، شده گرم حاال که شیرکاکائوم با نفس یه. گرفتم ازش رو قرصم
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 اومد،می وسط خودشون پای وقتی و دادنمی بهم تِز هزارتا همه که اومدمی بدم. سرکشیدم

 بدون کنن، قضاوتم و نصیحت دادنمی اجازه خودشون به همه که اومدمی بدم. کشیدنمی پس

 نشکسته رو دلش اینکه برای و برگردوندم سینی به رو لیوان. باشن من جای لحظهیه اینکه

 :گفتم باشم،

 .کنممی رو سعیم نباشه، خونه امشب بود، خونه صبح امروز که یارویی اون اگه -

 :گفتم سریع و بدونه چیزی زیور ممکنه افتاد یادم تازه

 شناسی؟می رو پسره اون تو راستی، -

 :گفت طوالنی مکث یه از بعد. گرفت دندون به رو لبش و انداخت زیر رو سرش

 که باریهسومین این هفته این. ایران برگشتن باهم تقریباً و هستن آرمان آقا دوست ایمان آقا -

. نیست خوب حالتون شما ولی نمیاد؛ یادتون احتماالً االن شما. جانخانم میره یادتون اینو

 میاد؟ یادتون. دید آسیب مغزتون خودکشیتون آخرین از بعد شما... شما

 تصویرای بود؟ کِی خودکشیم آخرین. کنم هضم خودم با رو حرفاش کردم سعی مات و گیج

 وحشتناکی و بد خیلی هایصحنه. شد پاک سریع خیلی و اومد چشمم جلوی نامفهومی و گنگ

 از اینکه کابوس. دیدممی کابوس بیداری توی داشتم انگار. گرفتمی رو نفسم کمکم داشت که

 سرم از و جایی یه به کرد گیر چادرم... چادرم و دریا توی کردم پرت رو خودم پل یه روی

 باز رو دستام و ایستادم کوه یلبه. کشیدممی جیغ بغض با و بودم کوه یه روی. شد کشیده

 کوه از داشتم لحظه همین انگار که بود واقعی انقدر! سقوط... و کردم ـل*بغـ رو هوا و کردم

 زیور. کردم ـل*بغـ دستام با رو خودم ارادهبی و کردم لرز هیجانش از. پایین شدممی پرت

 :گفت سریع. پرید روش از رنگ و ترسید

 .باشین آروم خدا تورو. گذرهمی که وقتهخیلی جریان اون از. خانم باشین آروم -

 بد و خوب هایصحنه تمام. شد تار دیدم و گرفتم شدیدی سردرد. تونستمنمی اما خواستم؛می

 شدنمی باورم. بود اومده یادم چیهمه حاال. شد رد چشمم جلوی از کوتاه فیلم یه مثل زندگیم

 وجود دونستممی که سرمایی شدت از و بودم شوکه و گیج. بودم کرده فراموش رو اینا من که

 بندازه خواست و زد چنگ تختم روی از رو نازکی پتوی سریع زیور. لرزیدممی خودم به نداره،
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 جاش سر. لرزیدمی ترس شدت از که دستی. آوردم باال «کن صبر» معنی به رو دستم که روم

 :گفت بغض پر بود، پر اشک از که چشمایی با و ایستاد

 !کردم غلط. جانخانم آوردم یادتون کردم غلط -

 پایین تردید با دستم و سوختمی براش دلم. کردمی گریه ـل*بغـ به پتو و جلوم بود ایستاده

 دورم رو پتو و سمتم اومد مکثبی باراین که شکست درهم مقاومتم فهمید هم زیور انگار. اومد

 :بود این گرفت، جون ذهنم توی که سوالی تنها. کشید

 دونه؟می چیزی آرمان -

 :گفت سریع و شدههول

 .ایمان آقا و تونپدرخونده و من فقط -

 جلوی خون و بود اومده یادم چیهمه حاال. کردممی درک رو ایمان حرفای علت داشتم حاال

 :کردم زمزمه آروم. بود گرفته رو چشمم

 مونده؟ چقدر شام وقت تا -

 که ترسناکی رهای همون به برگشتم، واقعیم خود به حاال که دونستمی خوب. بود ترسیده زیور

 رو اشکاش دست با. ایستاد طایفه یه جلوی که دختری همون به. ترسیدنمی ازش شهر یه

 :گفت نگرانی با و کرد پاک

 ...براتون خوایدمی. پریده حسابی رنگتون خوبه؟ حالتون خانم -

 و کشید عمیقی نفس. کرد رها نصفه رو حرفش هم باز. شدم خیره بهش فقط حرفش وسط

 :گفت

 .خانم مونده شام وقت تا ساعت یک -

 محوله کشید، زیور که هینی به توجه بدون و زدم کنار روم از نفرت با رو پتو حرفی هیچ بدون

 که رو مساده مشکی شال و ایستادم آینه جلوی. شدم لباسم پوشیدن مشغول و کردم باز رو

 از موهام بافت که هرچند. گذاشتم موهام روی رو بود سرم روی آرمان حضور در همیشه تقریباً

 برام هنوز که فهموندمی بهش اما بود؛ دید توی کامالً و اومدمی ـمرم*کـ پایین تا پشت

 بازم. ترروحبی رو صورتم و دادمی نشون بور رو روشنم ایقهوه موهای شال تیرگی. سغریبه
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 توی رفتم زیور، به توجه بدون و کردم تموم رو کار چشمم، توی ساده مداد یه کشیدن با

 خواممی دونستممی و کیم دونستممی االن. نبود مهم اما بودم؛ رسیده زود ساعتینیم. آالچیق

 سر معمول طبق. شد شام وقت کِی نفهمیدم که بودم خودم تفکرات غرق انقدر. کنم کارچی

 نشست، رومروبه اینکه محضبه. بود «on time» خودش قول به. بود آالچیق توی ساعت

 تمسخر با و زد باال رو آستینش. کشیدن عقب هم سریع و شدن میز چیدن مشغول خدمتکارا

 :گفت کنایه با. کشید بو رو غذا

 .کرد شک باید سراغش بیای وقت سر تو که شامی به -

 :گفتم نداشتم، کردنش مخفی در سعی اصالً که نفرتی با

 که ناهاری مثالً که؟ دونیمی. خورهمی زخم کنهنمی رو فکرش که جایی از همیشه آدم! البته -

 .داد من به تو مادر

 :گفت داشت، کنترلش در سعی که حرصی با و گرفت خون رنگ نگاهش ثانیه از کسری تو

 .بدبخت داد خوردت به خودت مادر رو غذا اون -

 :گفتم و زدم لبخندی آرامش با

 ...من مادر. آمریکا نفرستادت زوربه بچگیت تو من مادر. آرمان نریخت سم توش من مادر -

 :کشید فریاد حرص با

 .لعنتی کرد خراب مارو زندگی تو مادر -

 :گفتم آروم اما حرص؛ با. دادمنمی رو شدن سرریز یاجازه بهش اما بود؛ شده پر چشمام

 یه فقط ازشون عمر یهمه که مادرایی این کجان آرمان؟ زنیممی حرف مادر کدوم از داریم ما -

 داری؟ خبر زهره از اصالً! ببینم موند؟ باقی برامون اسم

 :گفت لحنش سردترین با و گرفت ازم رو نگاهش سریع اما شد؛ عوض نگاهش رنگ

 .تمومه جاهمین بحث این -

 آرمان با زدنحرف. شد خوردن مشغول زنه،نمی حرفی مورد این در دیگه بده نشون اینکه برای

 .بود احمق یه واقعاً اون. بود فایدهبی
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 همیشه احمقِ یه نظرمبه آرمان که اونجایی از. گفتممی بهش امشب همین شده هرجور باید

 هیچ، کنهنمی که قبول بگم بهش رو چیزی همچین مقدمهبی اگه دونستممی. بود عصبانی

 رو سرش حتی اما کردم؛ صبر غذاش آخر تا. کردممی رفتار سیاست با باید پس. کنهمی قیامت

 فرصت هیچ. بره خواست و کرد پاک رو دهنش دور تفاوتبی و آروم. نیاورد باال بشقابش از

 :گفتم هوابی بحث کردن باز برای بره، اینکه از قبل. نداشتم ایدیگه

 کِیه؟ مهمونی نگفتی راستی -

 :کرد زمزمه هم بعد و کرد نگاه بهم مشکوک اولش

 !شب جمعه. بودم گفته قبالً -

 و نباختم رو خودم حال این با بودم، کرده خراب بدجور. بود رفته یادم رو این کل به! وای

 :گفتم ریلکس

 .ندارم لباس مهمونی برای آخه. شم مطمئن خواستممی -

 :گفت تفاوتبی خیلی

 .بخره سری چند احمد میگم -

 :گفتم پروابی آخر، تیر عنوان به که شدمی بلند جاش از داشت

 داره؟ رو من سایز احمد یعنی -

 بهت از که ثانیه چند از بعد. بود مونده خیزنیم هنوز شوک شدت از که بود کوبنده انقدر حرفم

 :گفت مشکوک و کرد ریز رو چشماش. سرجاش نشست دراومد،

 خوای؟می چی بگو -

 :گفتم ممکن حالت ترینمظلوم با رفتم،می ور غذام با داشتم که طورهمون

 عجیبیه؟ چیز خیلی این. همین فقط بخره، دیگه مرد یه رو لباسم ندارم دوست من -

 :داد جواب تفاوتبی. شد بلند جاش از خیالبی و کرد باور ساده خیلی

 .خرید ببرت میگم احمد به -
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 به بوتیک خیابون، و کوچه و پاساژ توی احمد که اینه حرف این از منظورش دونستممی خوب

 با. بود سنگین برام هم چیزی همچین تصور حتی. کنی فرار مبادا تا بیفته راه دنبالت بوتیک،

 :شدم براق صورتش توی و شدم بلند جام از حرص

 .باغیرت آقای شب لباس خریدِ نمیره شراننده با دختری هیچ ایران تو -

 دست اصالً این آرمان مورد در و بود تند حرفام همیشه مثل. بود شده عصبانی حسابی حاال

 توی شد خم اینکه محض به. کرد پر رو بود بینمون که رو قدمی یه و کرد مکثی. نبود خودم

. نخوردم تکون جام از ترسیدم نکنه فکر اینکه برای اما کشیدم؛ عقب رو سرم ارادهبی صورتم،

 با. کنه انتخاب رو یکی چشمام بین نتونست همیشه مثل. گشتمی چشمام بین نگاهش

 :گفت ممکن لحن ترینحسبی

 خرید؟ بیای من با خوایمی یعنی -

 یادش گاهی اینکه جز کنم برداشت تونستمنمی رو چیزیهیچ نگاهش و حرفش لحنش، از

 :گفتم چشماش توی خیره ترسی هیچ بدون. خواهرشم هنوز باشم، که هرچیم من میره

 .اولویتی توی تو احمد، و تو بین عرف طبق خب -

 خشم رنگ نگاهش ثانیه از کسری توی. گرفت هوا روی زدم، بهش که رو سنگینی کنایه

 :گفت و شد خم صورتم توی. صندلی روی کرد پرتم تقریباً و گرفت رو بازوم. گرفت

 تو، مثل دختری دست افتاده طایفه یه آبروی االن که حیف. زیاده سرت از هم احمد حتی -

 .کردم نمی صبر کردنت زجرکش واسه هم ثانیه یه وگرنه

 نظر از اما زد؛نمی مو محمد بابا با ظاهری نظر از که کسی به. بودم خیره بهش حرفی هیچ بدون

 سنتای آوردن جابه تو رو غیرت و بود شده بزرگ خارج که کسی. نبود انسانی هیچ شبیه رفتاری

 براش ـمر*کـ تا همه که کسی به بودم خیره. دونستمی تباهمون یطایفه خرافی و قدیمی

 خودم توی رو حرفام و شدم خیره. نیست درستی آدم دونستنمی اینکه با شدن،می خم

 سوییچ و کشید عقب نمیدم، جوابی هیچ دید وقتی. دادم قورت رو بغضم و شدم خیره. ریختم

 :گفت بازیمسخره با. میز روی کرد پرت رو رنگیمشکی

 .برو تنها. دادی دست از اولویتاتو جفت -
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 زیور درخواست یاد آخر یلحظه اما نره؛ یادش داره عمر تا که بدم بهش جواب یه خواستم

 خدمتکارا. شدم خیره شدنش دور به و کردم فوت حرص با رو نفسم. خوردم رو حرفم و افتادم

 و سرد خودش مثل هم خدمتکاراش حتی. شدن میز کردن جمع مشغول حرفی هیچ بدون

 همهاین به سوییچ این واقعاً. برداشتم میز روی از رو سوییچ و کشیدم پوفی. بودن روحبی

. میگارزید چیزی هر به من برای امید دیدن! ارزیدمی که البته ارزید؟می تهمت و توهین و تحقیر

 .نه یا بخشیده کارم اون خاطربه رو من نفهمیدم وقتهیچ

*** 

 اومدنش متوجه الله از زودتر من. ایستاد سرمون باالی و بخشمون توی اومد محمدی خانم

 : گفتم تمام پررویی با. روشروبه ایستادم و کردم پاک رو صورتم سریع. شدم

  کنم؟ جمع رو وسایلم محمدی؟ خانم شده چی -

 بچه. بودن کرده رزرو برام ستارهپنج هتل انگار کنم، جمع رو وسایلم گفتممی همچین حاال

 قراره روز یه دونستمنمی که پرواییبی. بودم نترس و پروابی هم بچگی همون از اما بودم؛

 . بده باد به رو سرم بدجور

 و کردمی گریه داشت هنوز که الله رویروبه نشست من، به دادن جواب جای محمدی خانم

 : گفت آروم خیلی

 .کوچولو بدو. ببینم بخواب برو کنی؟می گریه چرا! الله -

 : گفت و کرد من به بدی نگاه. باشه مهربون بلده هم محمدی خانم شدنمی باورم

 .بیا دنبالم آره؟ دربیاری، رو بقیه اشک باید شهمه -

 قضاوتم زود چه. بود افتاده گریه به که کردم اذیتش من کردمی فکر چه؟ من به الله یگریه

 منم و دفترش سمت افتاد راه. بود سکوت قضاوتا و رفتارا این به من جواب همیشه مثل. کرد

 .دنبالش اردکجوجه مثل

 آزاد پارک توی حداقل. نداشت فرقی اصالً خودم برای. کنه بیرونم خوادمی بودم مطمئن تقریباً

 امید به راجع محمدی خانم از ترسیدممی. کنن بیرون هم رو امید نکنه که بودم نگران اما بودم؛
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. بیفته دردسر توی من سوال این با و باشه نیفتاده دردسر توی امید بود ممکن چون بپرسم؛

 : گفت پرحرصی لحن با که رسیدیم دفترش به کی نفهمیدم اصالً

 .تو برو -

 حالم اگه االن وگرنه شدم،می کنگوشحرف بود، بد حالم موقع هر و نداشتم خوبی حس اصالً

 : گفت کالفه و میزش پشت نشست. دادممی دقش کلی رفتن راه قدم یه همین برای بود خوب

 کنم؟ کارچی تو با باید من. بگو خودت -

 روزی یه دونستممی که داشتم نگفته جواب و حرف عالم یه. کردم سکوت اما داشتم؛ زیاد جواب

 فکر توی. کنهمی مرد رو آدم سختی گفتمی بابا چون. کننمی قوی آدم یه به تبدیل رو من

 : گفت جدی خیلی که بودم

 میگی کسی به تو نه و کردی خبطی چه تو میاد یادم من نه بیرون، رفتی که اتاق این از -

 پرورشگاه یه کنممی منتقلت ببینم، ازت چیزی دیگه باریه اگه باشه یادت! رها اما کردی؛ کارچی

 بودی، نجفی خانم کنار امروز بگی باید شدن، نبودنت متوجه روز طول توی هابچه. دیگه

  فهمیدی؟

. دادم تکون رو سرم فقط کیه، نجفی بپرسم اینکه بدون که زدمی حرف خشن و محکم انقدر

 کافی من برای همین و بود نفهمیده امید از چیزی بود، معلوم حرفاش از که طوراین حداقلش

 :گفت و کرد عصبی پوف. بود

 .ببینمت خوامنمی که بیرون برو حاال -

 کردم مکثی. بود الزم تشکر پس بود، کرده کمک! خودش جای هرچیزی اما اومد؛می بدم ازش

 :گفتم صادقانه و

 .میدم قول بهتون رو این. بینیدنمی رو من زیاد. محمدی خانم ممنون -

 وقتی باراین. بیرون زدم اتاقش از بده، جواب رو تهدیدم و تشکر این بخواد اینکه از قبل

 ادامه هنوز زندگی. بود صورتش روی اشکاش رد هنوزم اما بود؛ خواب الله خوابگاه برگشتم

. نشه خراب شادیمون تا نکنیم فکر بودنمون پرورشگاهی به کردیممی سعی امید و من و داشت

. بودم گذرونده امید با و پرورشگاه توی رو ماه 11 من یعنی این و شدمی سالم 6 دیگه ماه یه
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 هایبچه فقط. اللم کردنمی فکر وارداتازه اکثر که گذشتمی مطلق سکوت توی جوری روزام

 حتی. اومدننمی طرفم و بودن دیده رو گَندَم اخالق و بودن شنیده رو صدام چندباری قدیمی

 پیش بردنشمی قدیمیا بخوره، کتک اینکه از قبل اومد،می طرفم جدید هایبچه از یکی وقتی

 من به نباید کسی کودکان، بخش توی که بود افتاده جا رسم یه عنوانبه انگار. خودشون

 و دونستممی رو اینا یهمه من. دونستنمی ناهنجار و عیار تمام وحشی یه رو من. شه نزدیک

 روزام همین برای. کردمنمی حساب آدم پرورشگاه توی رو کسهیچ امید جز. نبود مهم برام

 درد هردومون دل که خندیدممی و گفتممی امید با انقدر شبا اما گذشت؛می سکوت توی

 بودم متوجه خوب. کشیدمی بیرون دارخنده چیز یه دید،می که چیزی هر از هم امید. گرفتمی

 معنی یه برام رفیق بودیم، بسته رفاقت پیمان باهم وقتی از. کنهمی کاری هر لبخندم برای که

 مطلق، تنهایی سرپناهی،بی بودن، خانوادهبی کردن فراموش یعنی رفیق. بود کرده پیدا خاص

 کمتر دیگه و بود خوب چیهمه. امید جز چیهمه کردن فراموش یعنی رفیق... و قلبم دردای

 سرپرستیش خواستنمی که رو دارپول و خوب یخانواده یه امید اینکه تا شدمی دعوامون باهم

 که شبی اون از. کرد رد نباشم، تنها من و بمونیم هم پیش هم باز اینکه خاطربه کنن، قبول رو

 من خاطربه ببینم تونستمنمی. شدم یتیم دوباره انگار که ریختم هم به جوری فهمیدم، رو این

 اونم بکنه پوست پیاز و سیب بره خواستمی کی تا. کنهمی خراب رو خودش یآینده داره

 یهمه به و کنه تجربه رو مرفه شاید حتی و نرمال زندگی یه راحت خیلی تونستمی کهدرحالی

 .برسه زنه،می حرف برام ازشون که آرزوهایی

 رو دلش اما رفت؛می باید اون. گیرممی رو خوشبختیش و آزادی جلوی دارم کردممی حس

 از نه و کننمی تشکر هم از نه دوستا گفتمی همیشه. نداشت رو جدایی طاقت امید. نداشت

 اول باید و داشتم رو رفتن دل من. داشتم که من اما نداشت؛ دوری طاقت امید. میشن دور هم

 رفیقم تنها خوشبختی برای سال و سن اون توی که بود راهی تنها این. بره اونم تا رفتممی من

 از بتونم که گشتممی راهی یه دنبال داشتم. بوم پشت نرفتم هفته یه. رسیدمی ذهنم به

 تحت که دورانی از امید حرفای آخه. کنه قبول رو سرپرستیم کسی اینکه بدون برم، پرورشگاه

 حاضر عالوهبه. بود گذاشته تأثیر روم خیلی ناخواسته بود، شده اذیت خیلی و بود سرپرستی
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 به اصالً چون کنم، صدا مادر رو زنی هیچ نبودم حاضر. کنم صدا «بابا» بابام جز رو احدی نبودم

. بود شده کشیده گند به مادری احساس و مادر یدرباره باورام تمام. نداشتم اعتقادی مادر

 برای بچگی عالم توی. بیرون برم جهنم اون از سرپرستی، تحت برم اینکه بدون خواستممی

 همچین بدونم اینکه بدون. بدونم چیزی دنیا این قانونای از اینکه بدون ساختم، رویا خودم

 .فهمیدنمی قانون ساله6 یبچه یه. نبود حالیم چیزا این که من اما نیست؛ قانونی چیزی

 که بودن هاییجمله اینا« .بره هم امید تا برم باید من. بمونم پرورشگاه توی خوامنمی من»

 ایوابستگی خاطربه رو امید یآینده مبادا. بره یادم مبادا تا کردممی تکرارشون خودم با مدام

 شهمه که مباداهایی... مبادا مبادا، مبادا،. بشم خودخواه مبادا. بدم باد به کردم، پیدا بهش که

 تحمل رو من نتونست خونیم، برادر آرمان، چرا پرسیدممی خودم از شهمه. شدمی ختم امید به

 شه؟ اذیت انقدر من خاطربه نباشه مجبور امید تا کنم؟ زندگی اینجا نباشم مجبور من تا کنه

 اونم بدونم اینکه بدون دونستممی مقصر رو آرمان ناخودآگاه. نداشتم خبر چیزی از موقع اون

 تند لحن هنوزم آخه. نیست آرمان تقصیر پرورشگاه توی من بودن بدونم اینکه بدون. گناههبی

 این. نبود چیزی نفرت جز نگاهش توی. بود یادم« .نیستی رویا تو» گفتمی که بدش نگاه و

 من که هفته همون توی. نباشه ذهنم توی ازش مثبتی تصویر هیچ بود شده باعث دیدار، آخرین

 و زد سر پرورشگاه به چندباری اعصاب، و مغز جراح رفیعی دکتر بودم، درگیر خودم با حسابی

 این توی که بود آشنایی تنها رفیعی. من بخصوص آورد، همه برای بازیاسباب و هدیه عالمه یه

 یمعاینه برای که بود کسی تنها اون چون. دادنمی خوبی حس بهم این و دیدممی ناآشنا جهنمِ

 حس بهش چون. انداختمی مریم یاد رو من ناخواسته بود، گذاشته قدم مونخونه به مریم

 صدام روز یه. کردممی دوری ازش فقط و اومده چرا که شدمنمی پیگیر اصالً نداشتم، خوبی

 پشت. بودم بد اتفاق یه منتظر شهمه. داشتم استرس دلیلبی من و بخش مسئول دفتر زدن

 و زدم در آروم. کنم آروم رو خودم تا کشیدم عمیقی نفس و ایستادم محمدی خانم اتاق در

 رفیعی آشنای یچهره روی خورد سُر نگاهم ارادهبی. داخل رفتم باشم، جواب منتظر اینکه بدون

 حال آشنا، یچهره یه دیدن با که بود گذشته سخت بهم مدت این انقدر. گرفت بغضم هوابی و

 هم رو کوچیکش اسم حتی من که دوره آشنای یه این که نبود مهم. بود داده دست بهم غریبی



 

 

188 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

. بودم بریده فقط من. چیه قصدش نیست معلوم و اومده دیر سالیک که نبود مهم. دونمنمی

 شده خیره من به و بودن کرده قطع رو صحبتشون دوشون هر. کردمی درکم یکی کاش ای

 کرد؛می نگران رو من که لبخندی. بود محمدی خانم ترعجیب لبخند عجیبش قسمت. بودن

 .کردمی دعوام همیشه مثل نموندنم اجازه منتظر خاطربه باید چون

 .سالم -

 همه به ناخواسته. کردم براندازش سکوت در هم باز و اومدم بیرون فکر از رفیعی صدای با

 عادت. بدم رو سالمش جواب بفهمونه بهم اشاره با داشت قصد محمدی خانم. بودم مشکوک

 هم رو نکته ترینکوچک و کنم آنالیز رو سرتاپاش از بینم،می رو هرکسی که باریاولین داشتم

 معرفیش بهم وقتهیچ بابا اما بودمش؛ دیده خونه توی چندباری قبالً که درسته. نذارم جا

 ابرو و چشم با برام داشت محمدی خانم. کنم تحلیلش تجزیه دقیق بودم نتونسته و بود نکرده

 با ساله 35 حدود مرد یه. کردممی برانداز رو رفیعی داشتم هنوز من و کشیدمی نشون و خط

 و بینی اما درشت؛ چشم و بود قدبلند و پر. بود شده سفید کمی جلوشون که مشکی موهای

 فهمید شدمی نگاهش از و دارهپول چقدر بود معلوم کیفش و لباس از. بود کوچیک لباش

 مهربون کردمی سعی که لحنی با. شد جاجابه جاش توی یکم و شد دقتم متوجه رفیعی. منتظره

 :گفت باشه،

 ... من. مادرتم دکتر من شناسی؟می رو من! خانم رها -

 کرد پرت خونه از لگد با رو من که مادری مادر؟ کدوم مادر؟. اومد جوش به خونم حرفش این از

 سیخ جای هنوز و کنم صداش مادر نذاشت که مادری داد؟ شکنجه رو من که مادری بیرون؟

 روانیم ترس باعث که مادری بود؟ دستم روی بودم، زده صداش مادر اینکه جرم به داغش،

 این یهمه تونستممی کاش کرد؟ تموم حقم در رو دشمنی نکرد، مادری تنها نه که مادری شد؟

 با رفیعی. شدن تبدیل ناخواسته اشک قطره یه به و موندن نگفته همیشه مثل اما بگم؛ رو حرفا

 خودش انگار. کرد نگاه محمدی خانم به بالتکلیف و ماسید دهنش توی حرف اشکم دیدن

 :گفت و کرد مصلحتی یسرفه که گفتمی رو این نباید فهمید
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 رو خرجش اینکه برای پدرت اما بودیم؛ کالسهم باهم. پدرتم قدیمِ دوست من! جان رها -

 گفتمی اما بخونه؛ درس کردم اصرار بهش خیلی. کویت رفت و کرد ول رو درسش دربیاره،

 .مجبوره و نداره رو خرجش

 سن اون توی و نداشته خوندن درس پول پدرم اینکه فکر از. دونستمنمی رو اینا موقع اون من

 بین مکث از. بود خاطراتش غرق رفیعی اما شد؛ جمع ناخودآگاه صورتم کرده،می کار

 درستش خواستمی هی. نگه رو چی و بگه رو چی کنهمی فکر داره بود مشخص هاشجمله

 اون تقصیر م،خانواده اعضای تکتک و من سرنوشت بودن بد البته. کردمی خرابش بیشتر کنه،

 : داد ادامه من به توجهبی. نبود

 مَرد پدرت! رها... برگشت وقتی اما نداشتم؛ خبر ازش دیگه کویت، رفت پدرت که زمانی از -

 اینجا تو که بذارم تونمنمی من. رها بود برادرم مثل برام پدرت. کشید سختی خیلی اون. بود

 ...داره دلیل یه فقط اینجام، امروز اگه و دادم انجام رو کارا یهمه. بمونی

 انتخاب تو دادمی نشون سرگردونش، نگاه و طوالنیش مکثای ش،نیمهنصفه و کوتاه هایجمله

 سرم مدت این تموم. شده گیج حسابی باهام رفتار نوع توی و داره تردید بزنه، باید که حرفایی

 نفس دید، که رو پرم چشمای. آوردم باال رو سرم نمیده، ادامه دیدم وقتی اما بود؛ پایین

 داره انگار ش،چونه زیر بود زده تکیه جوری رو دستش که محمدی خانم به و کشید ایکالفه

 :گفت احترام با میده، گوش قصه

  کنم؟ صحبت خصوصی باهاش لحظه چند میشه -

 لبخند یه محمدی لبخند نشد متوجه رفیعی. زد مصنوعی لبخند و اومد خودش به محمدی خانم

. شدممی متوجه راحت و بود دستم ریزریزبه رفتاراش. شده عصبانی دونستممی من اما عصبیه؛

 که رو حرفایی بودم گرفته تصمیم االن همین از چون کنه؛ می تالفی سرم بعداً بودم مطمئن

 .نگم کسهیچ به زنه،می بهم رفیعی

 : گفت لبخند با تعارف، پر و ریلکس درونیش، عصبانیت برعکس

 . بزنم بخش به سریه میرم من. باشید راحت -

 .گذاشت تنها رو رفیعی و من و رفت بیرون اتاق از آروم خیلی
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 شد مطمئن وقتی. کرد باز رو اتاق در رفیعی که گذشتمی محمدی خانم رفتن از ایدقیقه چند

 خاطربه ساده خیلی و بودم بچه. نشست سرجاش دوباره و بست رو در نیست، در پشت کسی

 :گفت و شد خیره بهم اطمینان با باراین. شدم کنجکاو حرکاتش

 ازم بود، داده وکیلش به که نامه یه توی. بود عزیز برادر مثل برام اون و رها پدرتم دوست من -

 اعتبار دیگه اما رسیده؛ دستم به پیش وقت چند همین نامه اون. باشم مراقبت که خواسته

 ازت فقط االن. ببرمت اینجا از قانونی کامالً تونممی هنوزم اما کردم؛ دیر دونممی. نداره قانونی

 . دارم سوال یه

 واقعاً انگار. بود فایدهبی اما کردم؛ نگاهش منتظر ارادهبی هم من و کرد رها نصفه رو حرفش

 تعجب با و گفتم آرومی «بفرمایید» طوالنی مکث یه از بعد. بیارم زبون به رو انتظارم بود منتظر

 :گفت و کرد نگاه بهم جدی خیلی. شدم خیره بهش

  بیای؟ من با خوایمی تو -

 بشه، من پاسوز عمرش آخر تا تونستمی اون نه چی؟ امید اما ؛«نه»: زد فریاد درونم چیزی یه

 از. بود گرفته بغضم هم موضوع این به کردن فکر از حتی. شم جدا ازش تونستممی من نه

 تونستمنمی واقعاً. لنگیدمی کار جای یه و بود نقیض و ضد خیلی رفیعی حرفای نظرمبه طرفی

 :گفتم آنی تصمیم یه توی. بگیرم تصمیم لحظه اون

 بگم؟ بعد کنم، فکر میشه -

 ازم رو منطقی حرف این و آروم لحن این انتظار چون شاید. شد خیره بهم تعجب با اولش

 زود خیلی بود، که هرچی. شنیدمی ازم داشت که بود جمالی اولین این چون شاید یا نداشت

 :گفت و کرد وجورجمع رو خودش

 .نمیشه سرش چیزااین اداری کارای! جان رها -

 گیجم نگاه. دونستمنمی رو معنیش هم هنوز اما بودم؛ شنیده زهره از رو این هم قبالً اداری؟ کار

 : گفت و کرد مکث کمی دید، که رو

 و هستم من «آره» بگی تو موقع اون اگه بدون و گردمبرمی دیگه روز چند من. جان رها باشه -

 خواستی، کمک ازم خودت وقت هر فقط که پدرته یخواسته این. میرم من «نه» بگی هم اگه
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 تو یخواسته بدون رو کاری هیچ داشت تاکید اون. رها داشت اعتماد بهت پدرت. کنم کمکت

 درست پس داشته، قبولت واقعاً. گذاشت تو عهدی به رو گیریتصمیم محمد. ندم انجام

 .بگیر تصمیم

 : گفت و زد لبخندی. کردممی گوش بهش داشتم فقط حرفی هیچ بدون

 چیزی نیست الزم االن نظرتبه. زنینمی حرف نباشه الزم تا که بود گفته هم رو این اتفاقاً -

 بگی؟

 :گفتم سردرگم و گیج

 .میدم جواب برگشتین، که دیگه روز چند -

 گرفته تصمیم موقع همون از. شم جدا امید از تونمنمی دونستممی لحظه، اون توی و روز اون

 مخواسته از شد باعث آخرش، یجمله فقط و فقط آخرش، یجمله اما «نه» بگم که بودم

 برگشت رفتن از قبل درست اما کرد؛ باز رو در و شد بلند جاش از. بذارم پا دلم روی و بگذرم

 :گفت و سمتم

 .نداره روشنی یآینده محیط این توی کسهیچ بدون اما توئه؛ با تصمیم -

 اتاق از و گرفت ازم رو بودن امید با برای رو من امید تمام. رفت بیرون اتاق از و گفت رو این

. اومدمی محمدی خانم و رفیعی کردنایپارهتکه تعارف صدای. سادگی همین به. رفت بیرون

 :گفت تمام فضولی با و داخل اومد محمدی خانم رفت، رفیعی اینکه محضبه

 گفت؟می بهت چی آقا اون -

 حتی. کردمی رفتار هابچه مثل باهام که اومدمی بدم. نداشتم رو این یحوصله رقمههیچ

 :گفتم بهش حرص با« !آقا اون». بود بچگونه نظرمبه بود گفته که هم ایجمله

 .نبود شما یدرباره -

 و محترمانه ی«نداره ربطی تو به» همون خودش قولبه. بود داده یاد بهم امید هم رو این

 بود گیر خیلی محمدی خانم یا بود کرده معنی برام اشتباه رو جمله این امید یا. خودمونه معروفه

 :گفت عصبی که

 .گفت چی بدونم خواممی بود، که هرکی یدرباره -
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 باید. کنم صحبت بود، داده یاد بهم استادم که دستوری قواعد طبق که نبود این وقت االن

 اجرا واقعی خیلی رو اومد ذهنم به که ایبچگونه یایده. زدممی حرف خودش مثل باهاش

 : گفتم بهش طبیعی خیلی. کردم

 و زشت میشن پیر وقتی آدما خب گفتم منم زشتین؟ انقدر چرا شما دونممی من پرسیدن ازم -

 ...همین واسه بود، پیر خیلی که داشتم مادربزرگ یه من. دیگه میشن چروک

 :گفت حرص با و حرفم وسط پرید. باریدمی خون هاشچشم از

 ... من به کردی جرئت چطور! پررو یدختره زشت؟ میگی من به که هستی کی تو -

 : گفتم مظلومانه حرفش بین

 خودش از بیاد کنم، صداش برم خوایدمی. گفت آقا اون! که نگفتم من! محمدی خانم -

 .هاباشه رفته محوطه از هنوز نکنم فکر بپرسید؟

 : گفت تند اما برم؛ دنبالش مثالً که شدم خیزنیم

 . سرجات بشین. نه. نه -

 واقعاً. کشید دست صورتش روی و کرد نگاه آینه توی رو خودش. درآورد کیفش از آینه یه

. بداخالقه انقدر که همینه واسه و مجرده هنوز بودم شنیده! احمق. بود کرده باور رو حرفم

 بود شنیده بخشیاشهم از رو این امید. دونستمنمی هم به رو موضوع دوتا این ربط هنوز هرچند

 :گفتم کنم پرت رو حواسش بودم تونسته تا. نه یا درسته دونستمنمی. بود گفته هم من به و

  برم؟ من! محمدی خانم -

 بیرون اتاق از گفتم، دروغ بفهمه اینکه از قبل. بیرون برم کرد اشاره بده، رو جوابم اینکه بدون

 توی آخرش یجمله فقط حرفاش یهمه از. کنم فکر رفیعی حرفای به کردم وقت تازه و اومدم

 رو امید یآینده بمونم، اگه یعنی این. نداره ایآینده اینجا هم امید یعنی این. شدمی تکرار سرم

 هم امید رفتم،نمی من اگه چون دیدم؛می امید نابودی با مساوی رو خودم موندن. کردم تباه

 یه برای امید عمر آخر تا بود قرار معجزه؟ بشه؟ چی بود قرار رفتم،نمی من اگه واقعاً. رفتنمی

 میشه سالش 18 اون وقتی چی؟ شد ساله 18 وقتی بذاره؟ کنار رو درس و کنه کار ساده غذای

 یه کنم؟ زندگی چطور امید بدون رو سال 8 این قراره. سالمه 10 فقط من بره، اینجا از باید و
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 چیزا این به کردن فکر بیاد؟ سرش بالیی چه قراره سواد بدون دنیا، این توی کس،بی پسر

 همون بازم. برم باید که بودم مطمئن دیگه من برگشت، رفیعی که بعد روز 3. کردمی مدیوونه

 فرقش تنها...و رفیعی سردرگمیِ و کالفگی محمدی، خانم توسط شدن احضار! تکراری روال

 :گفت قراریبی با رفیعی. کردمی نگاه رفیعی به اخم با محمدی خانم باراین که بود این

  نه؟ یا آره. بدی جواب بهم که وقتشه االن پرسیدم؟ سوال یه ازت یادته. رهاخانم خب -

 رو صداش دارن هم بقیه کردممی فکر که زدمی جوری لعنتی. شد می تیکهتیکه داشت قلبم

 امکان. رفیقم آخرین و کودکی دوران رفیق اولین. بود زندگیم رفیق اولین امید. شنونمی واضح

 سکوتم. باشم بدبختیش باعث خواستمنمی من اما کنه؛ پر برام رو جاش بتونه کسی نداشت

 : گفتم بغض با و بستم رو چشمام. کنجکاوتر محمدی خانم نگاه و شد طوالنی

 .آره -

 : گفت و کرد نگاهم رفیعی. فهمیدنمی رو من بغض کسهیچ امید، جز به اینجا

 رها؟ مطمئنی -

 نه جوابم از رفیعی. گفتم محکمی ی«بله» و دادم قورت رو بغضم عمیق، نفس یه از بعد

. بود مشکوک قسمت همون من برای این و بود ترکالفه من از اون. ناراحت نه شد، حالخوش

 شکستن تا چیزی دونستممی. کنم گریه دوتا این جلوی نداشت امکان اما بود؛ گرفته بغضم

 : گفتم سریع. نمونده بغضم

 ندارین؟ کاری من با دیگه! رفیعی آقای -

 :گفت کالفه کنه، نگاهم اینکه بدون

 .جان رها نه -

 محمدی؟ خانم -

 :گفت خشک و کرد دومون هر به اخمی پر نگاه

 .بری تونیمی -
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 اما کردممی گریه. شکست بغضم رسیدم، خوابگاه به که همین و اومدم بیرون اتاق از آروم

 همین بودم مجبور و بود شلوغ خوابگاه. شه جلب بهم کسی توجه نداشتم دوست صدا؛بی

 .نگهدارم رو بغضم شب تا و کنم جمع هم رو آرومم یگریه

 امید رو فکرم تمام و بود شده شب. شد تموم منم طاقت شد، عوض هوا رنگ اینکه محضبه

 .ببینمش سیر دل یه و بومپشت برم تونمنمی دیگه اینکه فکر بود، پرکرده

 زیر رفتم. بشن بیدار من گریه صدای با خواستمنمی و بودن خواب همه. بود شده دوبرابر بغضم

 گریه کسی،بی و تنهایی سر از گریه آینده، ترس از گریه. کردم گریه صدابی تونستم، تا و پتو

 !امید خاطربه گریه امید، دوری از

 تنها من تا فرستادش من برای فقط و فقط که دیدممی خدا دوست رو امید بچگی، عالم توی

 هر خدا»: بود گفته خودش. بود انداخته سرم توی رو فکر این هاشحرف با امید خود. نباشم

 امید باارزش، چیز اون من برای« .میده بهش جاشبه ترباارزش چیزیه بگیره، آدم از که رو چی

 کردم؟می کارچی امید و خودم با داشتم من. بود

 رو دستم. کنم کنترلش تونستمنمی و شدمی بلندتر لحظه به لحظه مگریه صدای فکرها این با

 تا بالش توی بودم کرده ته تا رو سرم. نکنه بیدار رو کسی هقمهق تا دهنم روی بودم گذاشته

 حتی دیگه. بینهنمی رو من دیگه هم خدا کردممی فکر احمقانه خیلی و نشنوه رو صدام کسی

 .ببینه رو مگریه هم خدا نداشتم دوست

 جونی دیگه صبح که انقدر ریختم؛ اشک صبح تا. کردم دلدل بومپشت به رفتن واسه صبح تا

. بودم پریده همه به روز تمام تنگی،دل و گریه ضعف، شدت از و بود پریده روم از رنگ. نداشتم

 کتکبی بیان، اگر که بیان طرفم نباید و شدم بلند چپ دنده از هم امروز دونستنمی همه دیگه

 . نمیرن در دستم از

 شب دونستممی اینکه با. بودم خیره نامعلومی ینقطه به و بودم نشسته تختم توی رو روز کل

 .کشیدمی رو شب انتظار ارادهبی بدنم سلول به سلول برم، دیدنش به نباید

 آخرین این. بودم پرورشگاه توی که بود غروبی آخرین این. گرفت دلم آفتاب غروب با بار این

. بود زده سرم به دیدنش و بوم پشت هوای و بود شده شب دوباره. بود دیدنش برای فرصتم
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 دونستمنمی هیچ و بود شده تموم طاقتم امشب اما بودم؛ کرده سر امید،بی گریه، با رو دیشب

 دووم چطور رو آخر شب این گفتمی بهم بود یکی کاش. بگذره چطور خوادمی هم امشب

 .بیارم

 حتی« !رها زنمتمی نخوابی، اگه»: گفتممی خودم به خودم و دادم می فشار محکم رو هامچشم

 جوریاین که بود هاحرف این از ترنفهمزبون دلم. بود فایدهبی اما زدم؛ رو خودم جدیجدی

 .بگیره آروم

 باز هم برم اگر و میشم پشیمون عمرم آخر تا پیشش، نرم امشب اگه دونستممی خوب

 کنار روم از رو پتو آنی تصمیم یه توی. ارزیدمی پشیمونیش به برام دیدنش اما. میشم پشیمون

 یاری پاهام اما نداشتم؛ دیدنش برای زیادی فرصت و بود صبح هایدمدم. رفتم راهرو به و زدم

 شانسم خواستممی فقط نداشتم؛ باشه، اونجا اینکه به امیدی ندیدنش، شب ده از بعد. کردنمی

 . کنم امتحان رو

 و خوابگاه برگردم نداشتم وقت. برنداشتم رو بومپشت در کلید اومد یادم تازه رسیدم که در به

 .رسیدنمی ذهنم به هم میانبری راه هیچ و بردارم رو کلید

 روی در، پشت. گرفت مگریه بالتکلیفی و درموندگی شدت از و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم

 و ارادهبی. داشتم حالی چه هالحظه اون من دونستمی خدا فقط. زدم گریه زیر و نشستم زمین

 .اومد دستم توی بود، داده بهم امید که مویی گیره که زدم چنگ رو موهام حرص از عادت، طبق

 داده بهم بابا که مستندهایی اون توی. موند خیره گیره به نگاهم و اومد بند خودخودبه مگریه

 مسخ مثل. چرخیدمی در قفل و گیره بین نگاهم. کردنمی باز رو در قفل هاگیره این با بود،

 قفل توی رو گیره! نبود خودم دست حرکاتم رفتم قفل سمتبه و شدم بلند جام از هاشده

 .شد باز ریزی صدای با در باالخره تا رفتم، ور باهاش انقدر و چرخوندم

 به. رفتم همیشگی جای به و کردم باز آروم رو در. فشردم مشتم توی رو گیره شوکه، و گیج

 و درموندگی. بود گذاشته پاهاش روی رو سرش و بود کرده جمع رو پاهاش. بود داده تکیه کولر

 یتشنه. بودمش ندیده که بود روز۹ دقیقا. ببینم تونستممی هم جاهمین از رو شکستگیشدل
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 کردم رو سعیم تمام. بود نشده من متوجه هنوز. کردممی کنترل رو خودم باید اما بودم؛ دیدنش

 :زدم صداش آروم و نلرزه بغض از صدام که

 امید؟ -

 قدم یه ارادهبی و ترسیدم که انقدر اومد؛ سمتمبه و شد بلند جاش از سریع هاگرفته برق مثل

 جلو دیگه دید، نگاهم توی که رو ترس خوریش،دل یهمه با عصبانیتش، یهمه با. رفتم عقب

 اومدنمی دلم بودم، تنگشدل چون اما کشیدم؛می خجالت نگاهش از. ایستاد سرجاش و نیومد

 .بگیرم ازش رو نگاهم

 با. کردم نگاه رو پام تا سر باریه هم خودم که جوری. کرد نگاهم دقت با بود، که جاییهمون از

 :گفت نگرانی

 رها؟ خوبی خوبه؟ حالت رها -

 برعکس. آوردممی روم به رو چیزا این نباید االن اما بود؛ شده تنگ هم صداش برای حتی دلم

 رو بغضم. نشه تنگ برام دلش تا شه متنفر ازم کردممی کارییه باید. کردممی عصبانیش باید

 :گفتم مطمئن و راحت خیلی و دادم قورت

 .آره خب -

 :گفت حرص با که کرد بیشتر رو خشمش آتیش فقط جوابم انگار

 نیومدی؟ شب ۱۰ چرا بود خوب حالت که تو نیومدی؟ چرا هان؟ رها؟ بودی کجا -

 :گفتم طلبکارانه. نیست مهم برام اصالً انگار کنم وانمود جوری کردم سعی

 .اومدم خب که دهمه شب امشب. شب۹ میگی؟ الکی چرا -

 :گفت عصبی و خوردل. کردنمی درک رو رفتارم تغییر علت. کرد بهم گیجی نگاه

 ...که بیار دلیل یه فقط دلیل، یه رها؟ نیومدی چرا! شب۹ همون -

 :گفتم مصمم خیلی حرفش، بین

 .بیام خواستمنمی -

 خدا از فقط. بگم دروغ بهش و هاشچشم توی بزنم زل بود سخت خیلی بود؛ سخت

 بهم خواستممی. ببخشه بگم، بهش خواستممی االن که هاییدروغ خاطربه رو من خواستممی
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 خوب. بیاد کنار رفتنم با بتونه که بده قدرت بهش و کنم بازی نقش خوب بتونم که بده قدرت

. شده حساس شروحیه چقدر زندگیش، بد شرایط خاطربه بودنش، پسر وجود با دونستممی

 بلد من مثل رو گفتن دروغ و احساساتیه و ساده پسر یه امید دونستممی که بودم کسی تنها من

 .کرد باور رو هامحرف شب اون همین واسه شاید. نیست

 :گفت گیج که شنیده چی نبود مطمئن انگار

 !ها؟ -

 گلوم به داشت بغض! کردنمی ترشسخت برام کاشای! کردنمی جوریاین کاشای! وای

 دادم قورتش محکم تر،آسون امید برای تر،سخت من برای هرچی اینکه فکر با اما. زدمی چنگ

 :گفتم ظاهری خیالیبی و رحمیبی با و

 !اینجا بیام نخواستم خودم گفتم؛ بهت -

 :پرسید گیج و ساده. شدممی منفجر داشتم درون از. بود شده گرمم من اما بود سرد هوا

 !چرا؟ -

 با و عسلیش نگاه توی بشم خیره بتونم نداشت امکان اما بودم؛ کرده آماده قبل از رو هامجواب

 زمین به پس. ببندم شدنمی که هم رو هامچشم. بگم بهش رو هاحرف این روییوچشمبی

 :گفتم و ریختم صدام توی رو همیشگیم سردی یهمه و شدم خیره

. بمونم اینجا خوامنمی دیگه من و کنن قبول رو من سرپرستی خوانمی خانواده یه خب -

 خواممی. بپوشم خوب لباس و بخورم خوب غذای و کنم زندگی جدیدم یخانواده با خواممی

 حالمخوش پرورشگاه توی و ساده غذای اون با تونینمی وقتهیچ تو. امید باشم حالخوش

 .برسم آرزوهام به تونمنمی اینجا من. کنی

 این نداری حق تو»: کشیدمی فریاد امید سر دلم طرفیه. بود محض دروغ یه هامحرف یهمه

 خواست می دلم یدیگه طرف اما« !بشنوی خودم از اگه حتی کنی؛ باور من درمورد رو هاحرف

 .کنیم پیدا نجات جهنم این از هردومون تا کنه باور رو حرفام
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 دیدممی کردم،می فکر که خوب. نداشتم هم زندگی به امیدی هیچ امید،بی من! بود؟ کجا آرزو

 امید آرزوهای سر به آرزوهام ته من. منه قلبی آرزوی تنها بودم، گفته بهش شب اون که آرزویی

 !دونستمی کاشای. شدمی ختم

 که کنم کنترل رو خودم تونستم نمی بودم، جاش اگه من! داشت حق. بود زده خشکش امید اما

 بود نزدیک فکر این با. بود فطرتیپست و سفیدیچشم ته هامحرف. نزنم رو خودم مثل کسی

 مگریه جلوی که بود وقتخیلی. فهمهمی رو چیزهمه کنم، گریه اگه دونستممی اما بگیره؛ مگریه

 .بود شده دارخش صدام همین برای و بودم گرفته رو

 گریه اگر کردم عهد خودم با. شدمی پُرتر هرلحظه هاشچشم و کردمی نگاهم مبهوت و مات

 نور. بشم رفتن خیالبی و بگم بهش رو چیزهمه قطره، یه حتی ریخت، اشک اگر کرد،

 :گفتم قبل از ترخشک. بودم شگریه منتظر فقط حاال. شد روشن دلم توی امید از ـمرنگی*کـ

 .برم خواممی من امید -

 .باشه -

 داد؟می قورت رو بغضش داشت هم اون یعنی. بود برداشته خش هم امید صدای

 هایدروغ به جوابی شاید امید، و رسیدنمی ذهنم به دروغی دیگه من. بودیم شده ساکت هردو

 احتماالً اون و نداشتم رو هاشچشم به کردن نگاه روی من. بودیم خیره زمین به دو هر. من

 :گفت دفعهیه که بودم افکارم غرق. ببینه رو من نداشت دوست دیگه

 بری؟ خوایمی چرا -

 :گفتم ظاهری خیالیبی با و شدم خیره بهش موردش،بی سوال از متعجب

 .دادم جواب بهت االن همین -

 :گفت پافشاری با که بود ترجدی اون برای قضیه انگار اما

 .بگو هم دیگه باریه -

 :زدم صداش پرحرص و ارادهبی

 !امید -

 :گفت گرفتنمی رو جلوش دیگه که بغضی با بار این و حرفم بین اومد
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 !دیگه باریه -

 کردن بازی نقش به بتونم نذاشت پرش هایچشم و خیس نگاه صداش، لرزش ش،کالفه لحن

 داشت غم، این هجوم. بودم شکست این باعث من و شکستمی داشت امید. بدم ادامه

 .شکافتمی رو مـینه*سـ

 هجی رو اولم یکلمه اینکه از قبل. انداختم پایین رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب سختیبه

 از ترآروم. برداشتم دست دروغم یادامه از ناخودآگاه. نشست موهام روی آروم دستش کنم،

. آورد باال رو سرم آروم. ترعمیق و ترتنگدل تر،پرحسرت. کردمی ـوازشم*نـ داشت همیشه

 :گفت پربغض نشست، نگاهش توی که نگاهم

 .بگو و کن نگاه هامچشم توی -

! تونستم؟می اما. بخونه هامچشم از رو هامحرف دروغ و راست خوادمی دونستممی خوب دیگه

 بگم؟ دروغ بهش پاکه، و معصوم انقدر وقتی بزرگه، دلش انقدر وقتی تونستممی من

 غمی شدت از داشتم و بود شده پر که بود وقت خیلی ظرفیتم! تونستمنمی خدابه! تونستمنمی

 :باال بردم رو صدام و آخر سیم به زدم. رفتممی سَر کردم،می تحمل داشتم که

 فهمی؟نمی چرا. برم خواممی من! کن بس! امید کن بس -

: بگم امید به بود بعید من از. بره باال امید روی صدام بود بعید من از. بود بعید من از کارهااین

 از. بودم گیردل خدا، از حتی خودم، دست از بذارم، تنهاش بودم مجبور اینکه از «فهمینمی»

 بدون اما امید. کنم گریه سیر دل یه و گوشه یه برم فقط خواستمی دلم و اومدمی بدم همه

 کنار راهم سر از قدم یه طوالنی مکث یک از بعد. کردمی نگاهم عمیق تندی، واکنش هیچ

 :گفت بغض با و برگردوند رو ازم. رفت

 !برو -

 چرا نکرد؟ گریه چرا! شد پرپر موندن برای امیدم تمام و شکست دلم راحتی همین به. شکست

 چرا؟ آخه بمونم؟ نخواست ازم چرا خورد؟ رو بغضش چرا بمونم؟ تا نریخت اشک قطره یه حتی
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 فرار چشمم از لجباز قطره یه نشدن، اشک که بغضی عالم یه بین از و شد اشک از پر هامچشم

 فکر چون شاید شکست؛ ازش دلم! خواممی چی دقیقاً دونستمنمی هم خودم حتی. کرد

 .برو بگه بهم زود انقدر کردمنمی

 توی رو مگیره بس از. شدم خیره بود افتاده راه دستم کف از که خونی به و کردم باز رو مشتم

 اومدم خودم به چکید، که اشکم بعدی یقطره. بود کرده زخم رو دستم بودم، داده فشار دستم

 .کردم پاک خونی دست همون با رو اشکم سریع و

 شد خوب. ندید رو اشکم شد خوب. ندید رو خونم شد خوب. بود بهم پشتش شد خوب

 شه نزدیک بهم انقدر آدمی هیچ خواستمنمی دیگه. ببینه خواستمنمی دیگه. ندید رو شکستنم

 دلیلی دیگه پس! نه؟ مگه برو، گفت بهم خودش اصالً. ببینه رو اشکم و بفهمه رو بغضم که

 .نبود موندنم برای

 برگشتم حرفی هیچ بدون. زدممی گول «برو»: گفت خودش که توجیه این با رو خودم داشتم

 تونستممی که یادگاری تنها بودم؛ خیره خونیم موی گیره به. نذاشتم هم روی چشم و خوابگاه

 .دارم نگه خودم برای

 داشت بغض از گلوم. کنم گریه براش خواستمنمی دیگه اما. کردنمی ولم بغض و بردنمی خوابم

 ! بود کرده لج من با هم خدا. بودم کرده لج خودم با اما ترکید؛می

 فکر من و بمونم پرورشگاه توی بیشتر چندروز بودم مجبور و بود افتاده عقب چندروزی کارهام

 .رفتم پرورشگاه از صبح روز همون من کرده فکر کردممی خیال. دونهنمی رو این امید کردممی

 دونستممی خوب خیلی اینکه با بمونم، اینجا بیشتر چندروز تونستممی اینکه از اما بود؛ احمقانه

 اون دونممی که بمونم جایی بیشتر چندروز که بودم راضی. بودم راضی ببینمش، تونمنمی دیگه

 .کنارمه و دیوار به دیوار دقیقا

 نرم؛ که بودم گرفته رو خودم جلوی که بود شب دو. بودم نرفته بومپشت به دیگه شب اون از

 فردا. دادم دست از رو فرصتی چه فهمیدم تازه کنم، جمع رو وسایلم گفت پرستارم وقتی اما

 بدون خداحافظی، بدون امید، دیدن بدون اما رفتم؛می پرورشگاه از همیشه برای من شب
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 زندگیم توی وقتهیچ. کنم خداحافظی هم سامی و رویا بابا، با نکردم وقت حتی من. حاللیت

 .نداشتم خداحافظی فرصت

 جا کوچیک ساک یه توی رو وسایلم مختصر. بود پرورشگاه و خوابگاه اون توی شبم آخرین

 و اومدم بیرون تختم از خودم، با رفتن کلنجار کلی از بعد. بودن گذاشته تختم زیر و بودن داده

 رفتنم از کسهیچ امید، جزبه پرورشگاه، هایبچه بین از. کشیدم بیرون تخت زیر از رو ساکم

 .الله حتی نداشت؛ خبر

 آخری، شب این باید حداقل. کردممی فکر که بود چیزی از ترسخت خیلی امید دوری تحمل

 به رو دلم و گذاشتم زیرپا رو غرورم! باریه فقط دور، از شده اگر حتی دیدمش؛می دیگه باریه

 .کردم پرواز بوم پشت سمتبه تقریباً. زدم دریا

. پریدم بومپشت روی و کردم باز رو در کنم، سروصدا نباید که کنم فکر این به اینکه بدون

 مطمئن عمیقاً. گشتممی امید دنبال داشتم اهمیتبی اما زدم؛می نفسنفس دویدنم خاطربه

 به شدنمی باورم! بود نیومده امید! نبود اما بومپشت میاد رفتنم از بعد شب چند حداقل که بودم

 فرصت حتی. برم اینجا از خداحافظی بدون باید شدنمی باورم. گذاشت کنارم راحتی همین

 !کنم تشکر رفیقم تنها از نشد فرصت کنم؛ تشکر ازش نشد

 که باورهایی. کشید خط باورهام همه روی و نیومد اما! میاد داشتم باور. میاد که دونستممی

 . بود ساخته برام خودش که رویایی و بود داده بهم ذرهذره خودش

 چیهمه واسه دیگه اما شدم؛می پشیمون بیشتر لحظه به لحظه من و شدمی روشن داشت هوا

 وقت االن شد؟می چی امید پس موندم،می اگر. کشیدممی پس پا نباید. بود دیر خیلی

 !نبود پشیمونی

 بودم مطمئن. کردم نوشتن نامه به شروع و برداشتم قلم و کاغذ و خوابگاه برگشتم سریع

 امید باشه، شده متنفر ازم اگه حتی. میره اونجا به من از بعد شده، که هم باریه برای حداقل

 !شناختمشمی خوب من گشت؛برمی

 خوبی لحظات تمام بابت. کردم تشکر بیرون، بود بـرده رو من که روزی بابت ازش نامه توی

 طوراون من برای اینکه بابت بود، کشیده برام که هاییزحمت تمام بابت داشتیم، باهم که
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 و باشه بهترین خواستم. بخونه شده هرطور رو درسش خواستم ازش. کردمی کار سخت

 و بخنده همیشه خواستم. بمونه خوب دنیا، این هرجای توی دیگه، رهای هر برای همیشه

 مثل و کشهمی نفس داره دنیا این توی هم رهایی کنه فراموش. دیده رو من کنه فراموش

 نامه. بستم رو نامه و نوشتم رو اسمم نوشتم،می التین به رو اسمم هامنوشته آخر که همیشه

 گریه داشتم مدت تمام فهمیدم تازه و رفت خیسم صورت سمت دستم ارادهبی! بود شده خیس

 برگردم خواستم و جیبم توی گذاشتمش سریع. کنم عوض رو نامه نبود وقت. کردممی

 .دیدم در پشت رو ایسایه که بومپشت

 لحظات دونستممی. محمدی دفتر برم گفت بهم. بود اومده کردنمون بیدار برای و بود پرستار

 رفتم سریع و پیچوندم رو پرستار. برم امید به نامه این دادن بدون نداشت امکان اما آخره؛

 پشتش تعمیرکاره اون ترس از روز اون که همونی. گذاشتم آبی کولر توی رو نامه و بومپشت

 .کنه پیداش تعمیرکاره از قبل امید بودم امیدوار. بودیم شده قایم

 توی خشم دید، رو من اینکه محضبه. دیدم بخش توی رو محمدی خوابگاه، برگشتم که همین

 :گفت عصبی و گرفت رنگ نگاهش

 اینجا از دیگه امروز! بیا کنی؟ درست شر باید همیشه چرا دنبالت؟ نفرستادم مگه کجایی؟ رها -

 .میری

 رو حرفش این که بقیه اما. بدم رو جوابش نتونستم زدم،می نفسنفس دویدنم خاطربه چون

 هم بقیه الله، طبع به و زد گریه زیر همه از اول الله. شدن خیره ساکم به متعجب شنیدن،

 من مگه! کردنمی گریه داشتن بخش هایبچه تمام اومدم، که خودم به. کردن گریه به شروع

 محمدی بودم؟ کرده هم ای.دیگه کار بودم، گرفته خونخفه مدام و بودم زده کتکشون اینکه جز

 :گفت بهم تعجب با

 میری؟ داری بودی نگفته بهشون -

 خوشبختی برای حسرت کنن؟ نگاهم حسرت با بشینن بچه عالمهیه که بشه؟ چی که گفتممی

 سرم فقط همین برای بود، نیومده جا نفسم هنوز ندارن؟ هااون و دارمش من کردنمی فکر که

 .انداختم باال «نه» معنی به رو
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 :گفت و شد عصبانی محمدی

 .رها بده جواب درست کنم،می صحبت باهات وقتی -

 رفته باال کمی که صدایی با عصبی. بود نکرده انتخاب کلکل برای رو مناسبی زمان اصالً

 :بود،گفتم

 .نه گفتم -

 بری؟می باال رو صدات چرا. باشه -

. شناختمنمی رو کدومشونهیچ الله جز. بود شده بلندتر هم هابچه گریه صدای ما دعوای از

 دیدم، که رو الله نگاه. شناسمشوننمی حتی من وقتی کننمی گریه دارن چرا دونستمنمی

 :گفت التماس با و اومد پیشم و شد جدا بقیه از. گذاشتم زمین رو ساکم

 تو رها. ندارم دوست رو اینجا من رها. ببر خودت با هم رو من میری، اگه! نرو خدا رو تو رها -

 !خدا رو

 اعصاب. شد بلندتر شونگریه هم بقیه الله یجمله شدن تموم با. اومد دردبه هاشحرف از دلم

 حرص با و نیاوردم طاقت هم آخرش. شدمی ترخراب هاشونگریه صدای از داشت خرابم،

 :گفتم

! باز فضای تو چه زندان، داخل چه!جهنمه جهنم بهشته؟ اینجا از بیرون کردید فکر! کنید بس -

 بریم هم با همه خواید،می اگر. هست من بابای که جاییه بهشت. جهنمه دنیا این صورت هر در

 خواید؟می. اونجا

 هابچه. کردممی فکر مرگ به لحظه، اون توی سن، اون توی داشتم واقعاً من. بود مرگ منظورم

 به رو لبش فهمید، رو منظورم که محمدی اما بودن نفهمیده هم رو هامحرف از کلمه یه حتی

 :گفت اکراه با و گفت لبی زیر «استغفراهلل». گرفت دندون

 نیستی؟ بشو درست تو دختر زنی؟می هابچه به چیه هاحرف این -

 باریه تونستممی کاش. بود امید پیش فکرم نداشتم؛ جواب اینکه خاطربه نه. ندادم رو جوابش

 !دیگه باریه فقط ببینمش؛ دیگه
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 همیشه، برای اونجا از و رفتم اتاقش به محمدی همراه شدن، ترآروم کمیه اینکه از بعد باالخره

 همون توی اگه بدونم اینکه بدون. انتظارمه در چی بدونم اینکه بدون. رفتم پرورشگاه اون از

 !بود ترروشن مآینده چقدر موندم،می خبریبی توی اگر موندم،می پرورشگاه

 اما ریختم؛ هم به انقدر که کردم عادت پرورشگاه به کردمی فکر و دیدمی رو قراریمبی رفیعی

 .نیست پرورشگاه کردم، عادت بهش که اونی دونستممی خوب خودم

 فقط. بدم گوش تونستمنمی من اما زد؛می حرف شخانواده و خودش یدرباره همش راه توی

 اون از خیلی! جون دختر ببین»: گفتمی که پیچیدمی گوشم توی محمدیخانم آخر هایحرف

 هم وقتی تا و بودن اینجا اومدن دنیابه که وقتی از هاشونخیلی. باشن تو جای آرزوشونه هابچه

 توی باراولین رو پرورشگاه این از بیرون دنیای. موننمی جاهمین بشه، سالشون۱۸ که

 شر قدراین و بدون قدر پس. باشن تو جای که ندارن رو این شانس و بیننمی سالگی۱۸

 «!نکن درست

 خیلی گفتمی بهم حسی یه. نداد ادامه صحبتش به و شد محلیمبی متوجه اول همون رفیعی

 افتادم امید حرف یاد هوابی. دونهمی من یخانواده و من از کنه، می وانمود که چیزی از بیشتر

 رو سوالم این جواب بهم بتونه که باشه نفر یه اگه بودم مطمئن و رضاییه فامیلم گفتمی که

 :پرسیدم مقدمهبی که بود فکر توی عمیق و بود رانندگی مشغول. رفیعیه اون بده،

 چیه؟ من فامیل -

 :پرسید تردید با بعد و کرد نگام کمیه اولش بود، فکر توی چون

 سالته؟ چند -

 :گفتم فوری

 .شده تموم سالم۶ -

 :گفت منمن با و خاروند رو پیشونیش کمیه. باریدمی حرکاتش یهمه از تردید

 کردی؟می صداش چی... خب... اینه منظورم... نه... مادرت رها ببین -

 :گفتم آروم اما کنه؟ صداش داشت جرئت کی کردم فکر خودم با

 .مریم -
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 :گفت زنه،می حرف نادون یبچه یه با داره انگار که لحنی با

 .داده تغییر رضایی به ریاحی از رو تو فامیل پدرت هفتم از بعد خانوم مریم -

 :گفتم حرفش بین و گرفت حرصم لحنش از

 .فهمیدم -

 چون نپرسیدم؛ بده؟ تغییر هم رو فامیلش آدم میشه مگه اصالً. میگه چی نفهمیدم گفتم؛ دروغ

 مریم یدرباره این از بیشتر خواستمنمی هم و کنه برخورد بچه یه مثل باهام نداشتم دوست هم

 فراموش رو کسهمه و چیزهمه خواستممی. بیفتم مگذشته یاد خواستمنمی. کنه صحبت باهام

 .کنم شروع نو از رو زندگیم و کنم

 سنگ. سامی هم آخر در و رویا بعد بابا، خاک سر رفتم همه از اول و آبادبهشت رفتم رفیعی با

 کلی هرکدومشون با. کردم پرپر رو بود خریده رفیعی که هاییگل و شستم رو تکشونتک مزار

 .شد شب و رفت در دستم از زمان که انقدر. زدم حرف

 .مونهمی منتظرم بیرون که گفت و نذاشت آبادبهشت توی رو پاش بازم رفیعی حالاین با

 پسر دوتا و دختر یه. شدم رفیعی خونه راهی زد،می پر امید برای دلم اینکه با و بود شده شب

 وقتهیچ بود معلوم و داشت بزرگی یخونه. زدمی خودش از ترجوون خیلی همسرش و داشت

 .نداشته زندگی توی رو مادی چیزهیچ حسرت

*** 

 خیلی رو چیز یه دوهفته این توی و گذشتمی رفیعی یخونه بودم اومده اینکه از ایهفتهدو

 حس بهم نظر اولین توی نبود؛ خودم دست! متنفرم پسراش از من اینکه بودم؛ فهمیده خوب

 و زیرزیرکی هایخنده از. کنم تحملشون بتونم نداشت امکان دیگه و بودن داده بدی

 ...و زبون زخم و تحقیر تا بگیر، درگوشی هایصحبت

 معلوم کامالً رفتارهاش از این و نداشت خوشی دل اصالً شخونه توی من بودنِ از هم زنش

 خونه اون چیزهمه از و کنم خوش دل بهش که نبود رفیعی خونه توی مثبتی ینکته هیچ. بود

 ...و آدماش جَوِش، رنگش، طرحش، از. بودم متنفر
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 رنگش کرد،می کار چشم تا. خوردمی هم به ازش حالم که بودن کرده آماده اتاق یه برام

 حتی. بود تیره ایقهوه مونخونه توی خودم اتاق! بودم متنفر نارنجی و صورتی از. بود صورتی

 .دونستمی خوب رو این بابا و اومدنمی خوشم شاد هایرنگ از هم سن اون توی

 و مونده خیلی حسابم انتقال تا دونستممی. بود فرار هم اون و کردم می فکر چیز یه به فقط

 تا شده سرپرستم فقط دونستممی. نیاورده پرورشگاه از شدخترخونده عنوانبه رو من رفیعی

 دلش ته دونستممی خوب! همین باشه؛ آورده بیرون پرورشگاه از رو من پدرم، یخواسته به

 .کردم راحت جفتمون برای رو کار پس نداره؛ رو نگهداشتنم قصد

 خوب که حسابی. بود شده واریز حسابم به من سهم و بود شده فروخته بابام هایزمین

 بخواد، اگه رفیعی دونستممی هم رو این اما. ندارم برداشت حق نشه، سالم۱۸ تا دونستممی

 یخونه یه برام و بکشه حساب از برام رو پول دادگاه، از نامه یه با تونهمی سرپرست عنوانبه

 .کنم زندگی تنها تا بخره کوچیک

 رو قانونی مراحل این یهمه وقتی اما« !عمرا»: گفت و خندید اولش گفتم، بهش رو این وقتی

 یه مثل کرد شروع زد، گولم شکالت یه با نمیشه ساله۶ هایبچه مثل دید و گفتم براش

 !بود یکی من حرف اما زدن؛ حرف اجتماع یدرباره شناسجامعه

 و نمیاد کنار من با زنش دید وقتی هم خودش. بده تغییر رو من نظر تونستنمی کسهیچ

 کلی و فرستهمی خدمتکار یه باریه روز ۳ هر که این شرط با بپاشه، هم از زندگیش ممکنه

 انگار. کنه قبول رو شرایطم تا کردم قبول رو شرایطش سرسری منم. کرد قبول سفارش،

 .گشتیممی میانبر راه یه دنبال و بودیم خسته هم از دو هر. کردیممی معامله داشتیم

. کنه انتخاب برام یکی خودش گفتم و ببینم رو هاخونه تا بنگاه نرفتم حتی خونه انتخاب برای

 خواستممی فقط. باشه جوریچه خونه که نبود مهم برام اصالً. بخرم لباس خواستممی انگار

 .همین باشه؛ داشته حیاط

 باشه؛ بیشتر امنیتش تا بگیرم خونه مسکونی مجتمع یه تو برم که کردمی اصرار خیلی رفیعی

 و بیارم دووم بسته فضای و آپارتمان توی تونستمنمی داشت، حیاط خودمون یخونه چون اما

 «.داشته حیاط باید خونه» گفتممی مدام
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 متری۳۰۰ یخونه یه برام بود، خریده کندن جون با بابا که هاییزمین یارثیه از خودم پول با

 .شد خودم نام به دولت طرف از مستقیم که خرید

. بود اهواز هایمحله بهترین از یکی توی بست، بن یکوچه یه ته خونه آخرین رفیعی انتخاب

 متری۱۰۰ حدود و بود کوچیک خیلی قبلیمون یخونه حیاط به نسبت و داشت باغچه حیاطش

 شآشپزخونه و بود خوابه سه. شد انباری اول همون که داشت حیاط توی هم اتاق یه. زدمی

 .داشت شرف صد پرورشگاه به و بود پرورشگاه از بهتر بود، که هرچی. بود کوچیک نسبتاً

 ازش فرداش. بمونه پیشم بود شده مجبور رفیعی و بود شده شب دیگه شد، چیده وسایل وقتی

 یبهونه به جدی خیلی و نکرد قبول. ببره مونقبلی یخونه به رو من خوزستانه، تا خواستم

 . کرد خالی شونه ازش کلید، نداشتن

 الکی بیارم، در سر کارش از اینکه برای و کرد مشکوکم ایساده چیز همچین واسه جدیت این

 حسابی اخماش اما نداشت؛ ایبهونه دیگه چون کنه؛ قبول شد مجبور. دارم کلید خودم گفتم

 .اومدمی نظربه مضطرب و عصبی شدتبه و بود هم توی

 دنیا با خاطراتم تمام افتاد، ـلی*بغـ یخونه حیاط در به نگاهم و خونه در جلوی رسیدیم وقتی

 :گفت بیاره، درم هپروت از اینکه برای و داشت عجله خیلی رفیعی. شد زنده برام

 کجاست؟ کلیدت رها -

 :گفتم آرامش با. شدم خیره مضطربش یچهره به و گرفتم در از رو نگاهم

 .اینجاست کلیدم! کلیدم؟ -

 که دیدممی رو رفیعی. رفتم باال در از و در یدستگیره روی گذاشتم پا بهش توجهبی بعد و

 ازم رو کاری همچین انتظار مسلماً. کنهمی نگاه رو راستش و چپ مدام و پریده رنگش

 کردم، باز براش رو در اینکه محضبه. بودم مشکوک بهش هم و بود گرفته مخنده هم. نداشت

 :گفت عصبی و کنه کنترل رو خودش نتونست دیگه

 داری؟ کلید نگفتی مگه -

 :گفتم خیالبی

 ایستادین؟ حیاط توی چطور االن کردین فکر پس -
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 :گفت و گرفت حرصش خیالیمبی از

 .منتظرتم. بیا بده انجام داری، کاری هر برو. نمیام تو من -

 شخانواده اومد؛نمی خوشش ازم هم خودش حتی. کرد خالی شونه همراهیم از هم باز

 مهم برام نه و داشتم کنجکاوی یحوصله نه اما بود؛ عجیب حرکاتش تموم نظرمبه! کشپیش

 داشت؟ فرقی چه پس کنم؛ زندگی جدا بود قرار دیگه که من. بود

 هامچشم شد؟می مگه اما نیفتم؛ گذشته یاد که کردم رو سعیم تمام شدم، رد که انبار جلوی از

 با بود؛ قبل مثل هنوز خونه چیزهمه. پریدم خونه توی و شدم رد انبار در جلوی از بدو و بستم رو

 .بود کرده جمع رو هاعکس یهمه عمداً یکی انگار! نبود خونه توی عکسی هیچ که تفاوت این

 داده بهم بابا که چاقویی به خورد چشمم ولی کنم؛ جمع رو وسایلم تا خودم اتاق داخل رفتم اول

 برام ازش که یادگاری تنها گردنبند اون کردممی فکر بودم؟ کرده فراموش رو این چطور. بود

 .بودم شده حالخوش حسابی چاقو دیدن با و مونده

 اصالً باشه، تمیز انقدر خونه وقت همه این از بعد اینکه. بود کرده جلب رو توجهم چیزی یه

 اینجا داره نفر یه کردممی حس. داره بزرگی این به حیاط که ایخونه هم اون. نبود طبیعی

 واقعی و گرفت جون ذهنم توی انقدر مریمه، نفر یه اون که فکر این لحظهیه و کنهمی زندگی

 .شدم پشیمون اومدنم از که اومد، نظربه

 عطر بوی خونه اما کردم؛ مریم عطر دنبال خونه کشیدنِ بو به شروع و کشیدم سرک جاهمه به

 اصالً و بود ترسیده چشمم حال این با. بود کننده پاک مواد بوی فقط داد؛نمی رو خاصی آدم هیچ

 بیرون بود، کرده پرتم خونه از طوریاون اینکه از بعد هم اون رو عذابم یملکه خواستنمی دلم

 نامردی ته رفتارش. کنه ولم قانونی زهره مثل تونستمی خواست،نمی رو من اگر حداقل. ببینم

 !کنم تالفی رو این روزی یه تا بودم منتظر و بود

. کنممی مقایسه باهم رو زهره و مریم دارم که باریهاولین این دیدم و اومدم خودم به یهو

 هم بستم، که رو حیاط در. زدم بیرون خونه از و کردم جمع رو وسایلم تندتند و شدم خیالبی

 حرکتم این و بودم ترسیده من. کردیم آزاد رو مونشده حبس هاینفس رفیعی هم و من

 !بود؟ ترسیده هم رفیعی یعنی! رفیعی اما بود، طبیعی
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 این هرچند. شدم چیهمه خیالبی ذارم،می خونه اون توی پا که باریهآخرین این اینکه فکر با

 !موند فکر یه حد در فقط

 از وسیله چمدون یه با متری، ۳۰۰ یخونه یه توی رو من و اصفهان برگشت روز همون رفیعی

 روروبه باهاش واقعاً داشتم االن ولی بود؛ خودم یخواسته این خب. گذاشت تنها پدرم یخونه

 که نبود چیزی شبیه اصالً راستش ولی گذشت،می شدنم تنها از دقیقه ده تازه اینکه با. شدممی

 ناراحت نه و ترسیدممی نه بودم؛ حسبی حسی،بی یکلمه واقعی معنای به من! کردممی فکر

 .نبودم هم کنجکاو حتی درموردش و انتظارمه در چی دونستمنمی. بودم

 به بیام، کنار خودم با اینکه برای. زدم زل رومروبه سفید دیوار به و نشستم مبل روی شب تا

 آخرش چی؟ که باالخره. بود زمان داشتم، زیاد خیلی که چیزی تنها اینجا و داشتم نیاز زمان

 .کردممی شروع جایی یه از رو کردن زندگی تنها باید

 هایلباس و دامن خواستنمی دلم دیگه. کردم جدا وسایلم از رو هامدامن شب همون

 یهمه اینکه خیال به. زدم آتیش حیاط وسط و کردم جدا رو همه وسواس با. بپوشم عروسکی

 !خامی خیال چه! هه کنم؛ فراموش تونممی هم رو هاشکنجه اون

 درست غذا و اومدمی باریه روز ۳ هر خدمتکار. شد شروع سالگی ۶ توی من مستقل زندگی

. زدمی بهم رو آرامشم حسابی و کردمی تمیز رو خونه شست،می رو هالباس و هاظرف کرد،می

 شمال اهل اومد می بهش شمالی، شیرین و غلیظ یلهجه با که الغر زن یه. بود زیور اسمش

 خیلی سنش به نسبت. خوردنمی شقیافه به اصالً سنش و بود سفید پوستش. باشه کشور

 .اومدنمی خوشم ازش من بود، که هرچی هرحالبه. بود شده شکسته

 به شروع. شم کاربه دست خودم کهاین جز رسیدنمی ذهنم به راهی هیچ کردنشدک برای

 نیمرو یه نبودم بلد و رسیدنمی هم گاز اجاق به قدم حتی اینکه وجود با کردم؛ آشپزی یادگیری

 آدم استعدادترینبی توش من که چیزیه همون دقیقاً آشپزی شدم متوجه مرور به. کنم درست

 یاد ازش رو چیزهمه وقتی و بگیرم یاد زیور خود از گرفتم تصمیم! امید برعکس دقیقاً جهانم؛

 .بیرون بندازمش گرفتم،
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... و وارفته برنج املت، کرده، سرخ زمینیسیب مرغ،تخم حد در تونستم تا کشید طول ایهفتهیه

 . نمیرم گرسنگی از خودم بره، فرستادم رو زیور وقتی که انقدری. بگیرم یاد چیزایییه

 انجام بخواد اون که موندنمی کاری عمالً دیگه و گرفتم یاد اندازراه کار حد در رو چیزهمه کمکم

 هم باالخره و بودم گرفته پیش رو شیوه این هم همین برای و معتقده خیلی دونستممی. بده

 .شد عملی منقشه

 گفت و رفیعی به زد زنگ. کردممی فکر که کرد رو کاریهمون آخرش. بیاره دووم نتونست زیاد

: گفت و بهم زد زنگ هم رفیعی. کشهنمی زحمت براش چون نیست؛ حالل بهش حقوق این که

 از دونمنمی« .بیاره پایین خدمتکار یه کارهای انجام حد در رو خودش نباید زادهخان یه»

 از هیچی من که دونستممی فقط داشتم؛ حسی چه سن اون توی حرفی همچین شنیدن

 فرق بودم، دیده اطرافم که آدمی هر یا رفیعی منطق با من منطق. دونمنمی بودن زادهخان

 که رو شخصیم و ساده کارهای چرا کنم درک تونستمنمی هم سن اون توی حتی من. داشت

 .بده انجام برام دیگه یکی باید بدم، انجام تونممی هم خودم

. بده رو هامحرف جواب منطقی و کنه قانعم تونستنمی چون بود؛ شده کالفه دستم از رفیعی

 عین در رفیعی. کنم خبرش خودم داشتم، نیاز خدمتکار به هرموقع حداقل شد قرار هم آخرش

 اصرار همین مثل درست بود، مقرراتی خیلی چیزها بعضی رعایت توی بود، راحتی آدم اینکه

 !من داشتنِ خدمتکار به عجیبش

 رک بخوام اگه! بیاد بودم نخواسته من چون بره؛ خواستممی فقط من اومد؛نمی بدم زیور از

 تصمیم وآمدشرفت برای اصفهان از دیگه یکی منه، مال که ایخونه اومدنمی خوشم من باشم،

 کنم؛ قبولش کنارم کردم سعی کمکم اما نبودم، راحت بود خونه توی زیور وقتی اینکه با. بگیره

 حتی. بودم شده خسته کردم،می درست خودم که داغونی غذاهای خوردن از دیگه چون شاید

 آزاردهنده برام خیلی دیگه بعد، به جایییه از اما کردم؛ تحمل خدمتکار بدون هم رو ماهی یه

 فقط و بیاد هفته در روزسه شد قرار. کردم طی باهاش رو چیزهمه. زدم زنگ بهش خودم و شد

 در روزسه از خارج. نده گزارش رفیعی به رو کارهام. نکنه دخالت هامکار توی. کنه درست غذا

 داشتم، مشکل باهاش که رو هرچیزی... و باشم خواسته ازش خودم که بیاد وقتی فقط هفته،
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 حقوق هنوز که بود این اصلیم مشکل. نداشتم زیور وجود با مشکلی دیگه تقریباً. گفتم بهش

 .کردمی عصبیم این و بود نشده منتقل پدرم

 اما بدم بهش رو رفیعی پول ماهه سه تونممی شد، منتقل حقوق وقتی کردم حساب خودم با

 هم بچگی همون از. کنم قبول ازش رو پولی موقع اون تا که بیام کنار خودم با نتونستم بازم

 .بگیرم پول کسی از اومدنمی خوشم

 جاکلیدی،! وجقاجق چیزای کردن؛ درست کاردستی خونه توی کردم شروع کاریبی روی از

 .ترسناکن هاشونخیلی گفتمی زیور. رسیدمی ذهنم به که هرطرحی و صلیب گردنبد،

 اومد، که بعد دفعه. برد روستاشون به شنوه برای رو شونیکی بگه، بهم اینکه بدون زیور باریه

 هااون که نپرسیدم ازش حتی من. بردمی خودش با رو هااون دونهدونه و خوادمی هم باز گفت

 بهم دودلی با خودش روز یه که نپرسیدم ازش انقدر. نداشت فرقی که من واسه. برهمی کجا رو

 :گفت

 شید؟نمی عصبانی بگم، چیزی یه خانم -

 هم این ولی اومد؛نمی خوشم هیچ بشم، خطاب «خانم» سن اون توی اینکه از و بودم بچه

 ناخواسته. بشه رعایت باید خونه صاحب و خدمتکار بین مرز خودش قول به. بود رفیعی دستور

 :گرفتم روییترش با و شد جمع شدن خطاب «خانم» از صورتم

 !بگو -

 پایین رو سرش دید، که رو منتظرم نگاه. گذاشت میز روی و درآورد جیبش از رو پولی یبسته

 :گفت و انداخت

 .شماست مال پول این -

 حرص با. باشدش فرستاده رفیعی که این جز اومده، کجا از پول این که نداشتم ایایده هیچ

 :گفتم

 رفیعی؟ -

 رو این رفیعی»: اینه منظورم دونستمی و بود کرده عادت من زدن حرف تلگرافی به دیگه

 باهاش بخوام من که نبود امیدی اینجا. حرفکم سابقِ رهای همون به بودم برگشته «داده؟
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 بیشتر بخواد فکرم اینکه از قبل کرد؟می کارچی پرورشگاه توی داشت االن یعنی. بزنم حرف

 .شد پرت پرورشگاه از کامالً حواسم بعدیش، یجمله با بره، پیش

 .خودتونه پول این. خانم نه -

 :گفت محتاط. شد توضیح به وادار که کردم نگاهش متعجب و گیج انقدر

 و اومد خوشش خیلی م،نوه برای بردم رو شونیکی وقتی. هاستکاردستی همون پولِ این -

 ...و خریدن ازم رو اونا. خواستن هم هاش دوست کمکم

 :گرفتم جبهه سریع و برخورد بهم خیلی اولش

 .خوامنمی رو پول این من! بده پسش کردی؟ رو اینکار چرا -

 :گفت نرم خیلی

 .شماست پول این داره؟ اشکالی چه مگه -

 حداقل. رفیعیه پرمنت پولِ از بهتر باشه هرچی دیدم کردم فکر خوب وقتی اما بود؛ سخت برام

 می پول برام رفیعی که رو چندماهی اون تمام و کردم قبول. بودم کشیده زحمت پول این برای

 .زدمنمی اون پول به دست و کردممی استفاده خودم پول از حساب، به فرستاد

 پس بهش بود، شده جمع حساب توی که رو خودش هایپول تموم شد، منتقل بابا حقوق وقتی

 تونستنمی هم کاری اما بود؛ دراومده کفرش من هایبازیسرتق و بازیلج همه این از. دادم

 مغرور انقدر ماهشه، ۷ و سال ۶ که دختری کردنمی باور اون. کردنمی باور رو من اون. بکنه

 .کردمی باور باید زود یا دیر بود که حقیقتی این اما نگیره؛ پول ازش که باشه

 حقوق که جایی تا. بود برخورده بهش و بود خوردل دستم از حسابی پوالش دادن پس خاطربه

 دونستممی« !بکن خوادمی دلت غلطی هر»: گفت و فرستاد برام رو کارتش و کرد کارتی رو بابا

 !نبود زندگیم جایهیچ احساسی نظر از. نبود مهم برام اما کردم؛ ناراحتش

 اخراجم مهد از که زدم رو هابچه باقی اونجا انقدر اما رفتم؛می هم مهدکودک مدت همین توی

 مهدکودک از اصالً. نکردم قبول اما کنه؛ ناممثبت دیگه مهد یه که کرد اصرار خیلی زیور. کردن

 . اومدنمی خوشم
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 نداشتم، که مشکلی تنها بابا، حقوق انتقال از بعد. مالی نظر از نه اما گذشت؛می سخت زندگیم

 دارپول خیلی بابا که نه. باشم نداشته نیازی حاالحاالها که بود گذاشته برام انقدر بابا. بود پول

 اینجا به تا بود کرده جمع رو هاشپول هاسال و بود کرده کار بچگی از بابا! اصالً نه بودها،

 .بود زیادی خیلی ساله۷-۶ آدم یه برای و بود خانواده یه برای بابا انداز پس. بود رسیده

 شب یه که بود درونیم وحشت و هاکابوس مشکل. بود مگذشته مشکل. بود تنهاییم من مشکل

 !بود کرده حروم بهم رو راحت خواب

 هاشب. بمونه ذاشتمنمی هم رو هاشب و اومدمی زدم،می زنگ بهش خودم وقتی فقط رو زیور

 هرجایی به خیالم یپرنده هاشب. شدنمی اما بخوابم؛ کردممی سعی. بود بدتر زمانیهر از برام

 ...و رویا و بابا تا گرفته امید کنار و بومپشت از. رفتمی

. کنم خاموش رو هاچراغ خواب، موقع تونستمنمی حتی که انقدر. بود سخت برام خیلی اولش

 و رفیعی یخونه نموندم چرا که فرستادممی لعنت خودم به صدبار هرثانیه، توی

 .نکردم تحمل رو هاشونزبونزخم

 خیلی و افتادممی مریم هایشکنجه و انباری یاد ارادهبی رفتن،می هابرق و اومدمی بارون وقتی

 امید به شمردم،می یک تا ده از. کردممی گریه و خوندممی شعر بلندبلند. ریختممی هم به

 کمکم. کشممی نفس دارم هنوز دیدممی رسیدم،می یک به وقتی اما. شه تموم چیزهمه اینکه

 صد به وقتی اما. شد شمردن صد تا یک از به تبدیل بارونی، هایشب توی شمردن یک تا ده از

 توی ترس از تا شمردممی انقدر! دوباره و دوباره و دوباره بود؛ همون وضع باز هم رسیدممی

 .ببره خوابم خودم تنهایی

 تنها انقدر تا مردممی تصادف اون توی هم من کاش گفتممی هزاربار شد،می جوریاین هروقت

 کجاست؟ مریم کنه؟می کارچی داره زهره کجاست؟ آرمان االن که کردممی فکر مدام! نباشم

 دادن، نجات رو من اینکه از هنوز بخشیدن؟ رو من رویا و سامی بابا، بینه؟می رو من داره بابا

 نشدن؟ پشیمون

 عادی برام چیزهمه یهو بعد به سالگی ۷ از اما. داشتم مکافات طورهمین هاشب سالگیم۷ تا

 فرقی برام. نداشت فرقی هیچ براش هیچی دیگه که آدمی یه شدم؛ تبدیل سرد آدم یه به. شد
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 کسم،بی من نداشت فرقی برام ندارم، خانواده من نداشت فرقی برام مدرسه، برم باید نداشت

 !تنهاترم هم تنها از نبود مهم برام

 کسهیچ اما. بود داده انجام برام زیور رو هاخرید تموم. رسید هم من یمدرسه اول روز باالخره

 نظرمبه! هه نه؟ مگه رفتن؛می مادرهاشون با همه. برم مدرسه به باهاش که نداشتم رو

 !بود «مادر» دنیا یکلمه ترینوحشتناک

 اینکه بدون. اومدمی بدم ازش که جایی. رفتم مدرسه به تنهایی من و بود ممدرسه اول روز

 هم از سرییه با قراره مدرسه توی بود گفته زیور که همین. باشم داشته ازش تصوری هیچ

 .بود تنفرم برای محکمی دلیل بگذرونم، وقت خودم هایسال و سن

 از مادرها. بودن حالخوش هامسال و سن هم یهمه و گرفتنمی جشن برامون داشتن

 نهایت در. دادنمی گل بهشون و کردنمی ردشون اسپند زیر از. گرفتنمی عکس دخترهاشون

 هدیه هامعلم به رو هاگل و گذشتنمی قرآن دروازه از بازی،لوس و بهونه کلی با هاشونبچه

 .کردممی نگاه رو بقیه شادی فقط و بودم ایستاده گوشه یه همه، از دور من. دادنمی

 یهمه. کردیممی وصلش یونیفرممون به باید که بودن داده کارت یه هااولی کالس یهمه به

 دونستمنمی بودم؛ خیره کارت به تعجب با فقط من اما کردن؛ وصلش هاشونبچه برای مادرها

 اما رفتم؛ کلنجار باهاش کلی. بپرسم کسی از نداشتم هم دوست و کنم وصلش چطور باید

 زباله سطل توی رو کارت حرص با و گرفت مگریه حسرت و کالفگی از. کنم وصلش نتونستم

 جوابی هیچ اما تنهام؟ قدراین االن گناهم کدوم جرم به پرسیدممی خودم از همش. کردم پرت

 .نداشتم

 ازش درستی درک و بودم شنیده رو وصفش بقیه از همیشه که خدایی با و بود گرفته دلم

 نگه بهم خدا تا که بستم عهد خودم با تنهایی و بچگی اوج توی روز اون. کردم قهر نداشتم،

 .نزنم حرف باهاش آفریده، بدبخت قدراین رو من چرا

 و کردنمی معرفی رو خودشون همه کالس توی. گذشت سخت خیلی برام ممدرسه اول روز

 هویت درمورد حتی من. کنم کارچی باید دونستمنمی من. گفتنمی رو مادرشون و پدر شغل

 فامیل اصالً رو؟ مریم یا کنم معرفی مادر عنوانبه رو زهره دونستمنمی. بودم گیج هم خودم
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 و شدم هول شد، معرفیم نوبت وقتی. بگم چی رو مادرم و پدر شغل دونستمنمی بود؟ چی مریم

 :گفتم ارادهبی

 .ریاحی رها -

 :گفت حوصلهبی بود، بداخالق و زشت چاق، زن یه که معلممون

 .داریم رضایی رها لیست توی -

 خودش مثل منم. فهمیدمنمی رو لحنش علت ولی کردم؛ خراب بودم فهمیده خوب خودم

 :گفتم حوصلهبی

 .بود همون منظورم -

 :گفت و کرد نگاهم عینکش باالی از

 کوچولو؟ نداده یاد هم رو فامیلت و اسم بهت مادرت -

 دونستممی خوب. بزنمش خوره،می تا که داشتم عجیبی میل شد، بلند که هابچه یخنده صدای

 تنها که کسیم تنها من بچه همه اون بین که بود دیده چون اندازه؛می تیکه بهم داره قصد از که

 :گفت ترحوصلهبی کنه، نگاهم اینکه بدون. انداختم پایین رو سرم فقط حرفی هیچ بدون. اومدم

 بچه؟ چیه پدرت شغل حاال -

 رو مگریه جلوی اینکه برای. گرفت رو گلوم بغض بابام، اسم آوردن با! بدی لحن چه که آخ

 با بودم؛ گریه یآماده. ذاشتمی سرمسربه داشت زیادی دیگه. کردم جمع رو هاملب بگیرم،

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم حالاین

 لیست همون از هم رو شغل پرسید؟می چرا دونید،می رو هااسم و دارین لیست که شما -

 ندارید؟ سواد دیگه؛ دربیارید

 هم درصدیه حتی دیگه که لحنی با و کرد غلیظی اخم. بود سنگین زیادی براش حرفم تحمل

 :گفت نبود، مودبانه

 .نبودن کوشا اصالً تو تربیت تو پدرومادرت جداً اینکه مثل نه -

 سرکالس دیگه ثانیهیه اگه نبودم مطمئن. داشتم رو چیزی هر طاقت پدرم، به توهین جزبه

 کالس از کیفم، برداشتن بدون آنی تصمیم یه توی. کنم کنترل رو خودم بتونم هم باز بمونم،
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 این و بودم شده عصبی خیلی. زدمی صدام داشت که اومدمی سرمپشت صداش. زدم بیرون

 آخرش. بود انداخته مگذشته یاد رو من و بود کرده عصبیم حسابی. نبود خوب اصالً قلبم برای

 .کردم غش مدرسه حیاط توی و رفت گیج سرم. دارمنگه رو خودم نتونستم

*** 

 سرم باالی زن یه. بودم مدرسه دفتر توی. شدم بیدار صورتم توی ناخوشایندی خنکی حس با

 که اونی. بود قلبم شدید درد بود یادم که چیزی آخرین. بود نشسته میز پشت هم یکی و بود

 :گفت نگرانی با و زد لبخندی دید، رو بازم هایچشم وقتی بود، سرم باالی

 خوبه؟ حالت -

 دستم ش،احمقانه سوال به دادن جواب جایبه پرسید؟می که بده حالم دیدنمی خودش یعنی

 :پرسیدم شدممی خیزنیم کهدرحالی و گرفتم سرم به رو

 شده؟ چی -

 :گفت مهربون و پاشم جام از کرد کمک

 !کوچولو خانم کردی غش شما -

 .دادم تند هم رو یکی این جواب همین برای بودم عصبی معلمه اون دست از هنوز

 !نیستم کوچولو من -

 خیلی. نشست صورتش توی ریزی اخم که نیومد خوشش حاضریم جواب از هم این انگار

 :گفت شد،می حس بودنش مصنوعی باراین که لبخندی با سریع

 .تونخونه ببرنت دنبالت بیان زدیم زنگ -

 :کردم زمزمه تعجب با ناخودآگاه

 !مون؟خونه -

. تنهام توش من که هم خونه. روستاشونه که هم زیور. اصفهانه که رفیعی کردم فکر خودم با

 ضعف شدت از من اما گذشت چقدر دونمنمی. نپرسیدم چیزی اما! کی؟ و من یخونه پس

 دست زد،می موج توش نگرانی که لحنی با. شدم بیدار زیور سروصدای از باراین و برد خوابم

 :گفت و گذاشت پیشونیم روی
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 هم تب! کردید؟ ضعف کیفتون؛ تو گذاشتم براتون لقمه که من شده؟ چی! خانم بده مرگم خدا -

 .دارید که

 روز هر شدن لمس روی حساسیتم. کشیدم عقب رو خودم و زدم پس رو دستش ارادهبی

 .جورین همین همه کردممی فکر. شدمنمی متوجه رو این خودم و شد می قبل از بیشتر

 همچین! خوب چه کردم فکر خودم با نداشت؟ خبر من قلبی مشکل از زیور یعنی! شدنمی باورم

 باهاش بتونم من که نبود چیزی اصالً این و بیاره روم به دائم خواستمی فهمید،می اگه آدمی

 :کردم زمزمه فقط جوابی هیچ بدون. بیام کنار

 .خونه برم خواممی -

 :گفت بیاره، روش به رو چیزی اینکه بدون

 .ریممی االن! خانم چشمبه -

 زیور یعنی! دنبالم؟ اومده زیور چرا زدن، زنگ مخونه به مدرسه کادر اگه که بود شده سوال برام

 رو هامحرف داده؟ من یخونه شماره جای به رو خودش یخونه یشماره یا بوده؟ مخونه

 :گفتم عصبی درآورد، رو بیرونش چادر و خونه رسیدیم که همین و خونه برای داشتمنگه باهاش

 مدرسه؟ بیای گفت تو به کی زیور -

 :گفت رفت،می آشپزخونه سمت داشت کهدرحالی بگیره، جدیم اینکه بدون

 کنهمی معجزه کنم؛ دم جوشونده یه براتون بدید اجازه. کنید استراحت باید االن شما خانم -

 ...و ضعف برای

 :گفتم حرفش بین قبل از ترعصبی! نکردم؟ ضعف من فهمیدنمی هم هنوز ضعف؟

 .کنممی سوال ازت دارم من -

 :گفت آرومی صدای با و کرد مکثی. ایستاد سرجاش

 .شما مدرسه برسونم رو خودم و زمین بذارم دستمه آب گفتن رفیعی آقای خب -

 و بده بهش رو من راپورت نمیاد خوشم بودم گفته. بودم داده هشدار بهش رفیعی درمورد قبالً

 :گفتم حرص با. کنه می کار من یخونه توی داره که کنه درک رو این باید

 !آره؟ رفیعی آقای -
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 پایین رو سرش همین برای. بده انجام میگه، رفیعی که رو کارهایی میاد بدم دونستمی

 :گفت آروم و انداخت

 .خانم بله -

 صدام خانم رفیعی دستور به هنوز چرا بود؟ چندسالم من مگه. بود اعصابم رو هاشخانمخانم

 و خانم خونه توی رو هاخانم گفته بهش که خودشه یخونه خدمتکار کرده فکر رفیعی زد؟می

 با و صورتش توی زد زیور که شدممی عصبی داشتم بازم! مسخره چه کنه؟ صدا آقا رو آقاها

 :گفت نگرانی

 ...من خانم! شدم نگران کنید باور خانم پرید؟ رنگتون باز چرا خانم! بده مرگم خدا -

 به نیازی و بود بینیپیش قابل برام هاشحرف. نبود خودم دست حرفش وسط زدممی اینکه

 .دیدمنمی شنیدنش دوباره

 !بده جواب من هایسوال به فقط و کن سروصدا کمتر -

 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش

 .خانم بفرمایید -

 که بود شده کار و دقیق انقدر رفتارش، طرز این هازدن صدا «خانم» این رسمی، لحن این

 :گفتم و کردم مکثی. گفته بهش من از چیزایی یه رفیعی بودم مطمئن

 گفته؟ بهت چی من از رفیعی -

 :گفت آخرش اما بود؛ دودل نگفتن و گفتن بین

 شما که بره یادم و اومدم کجا از کنم فراموش من که نمیشه دلیل شما سن بودن پایین گفتن -

 شما ندارم حق من و ایدزادهخان یه شما اینکه. خدمتکار یه فقط من و هستید خونه این خانم

 مواظب باید و ایدنابغه یه شما اینکه. کنم حفظ شما با رو مفاصله باید و کنم صدا اسم به رو

 ...و باشم شما با رفتارم

 خم گردن که ندارم شک نبود، نداری سر از اگه! بدبخت زن این سر تو بود کرده چرندیاتی چه

 رفتارهای این از انقدر! هست که آدم! خدمتکاره که خدمتکاره! داره؟ ربطی چه آخه. کردنمی
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 یکی رفیعی منطق با من منطق گفتممی که بود همین واسه. نداشت حد که اومدمی بدم رفیعی

 :گفتم حرفش بین. نیست

 بخوای تو که نیست آقایی هم جا این. بشم خطاب «خانم» نمیاد خوشم و سالمه۷ فقط من -

 که جایی. کن فراموش هم رو رفیعی هایحرف. کن صدام خواستی هرطور پس. بترسی ازش

 !باش راحت پس. رفیعی نه منه؛ یخونه هستی، تو

 :گفت سریع خیلی

 .کردم عادت دیگه من خانم -

 :گفتم تفاوتبی

 رفیعی! دوم سوال حاال! من نه رفیعیه هایقانون هااین که بدونی خواستم فقط. راحتی هرجور -

 مدرسه؟ بیای داده خبر تو به که بده حالم من دونستمی کجا از

 هم من. بده جواب باشه یکی زدن زنگ هرموقع که بدم تلفن شماره یه گفتن نام ثبت موقع -

 .دادم رو تونپدرخونده یشماره

 حرص با! نبود خوبی حس اصالً. کردمی خطاب مپدرخونده رو رفیعی کسی که بود باراولین

 :گفتم

 !نیست من یپدرخونده اون -

 :گفت فقط مطیعانه حالاین با بود کرده تعجب

 .خانم بله -

 .میدم رو خودم یخونه شماره فردا! نیا مدرسه دیگه -

 :گفت سریع

 .نیست خونه کسی اید،مدرسه شما وقتی خانم اما -

 :گفتم و گرفتم جبهه فوری

 !باشه کسی نداره هم دلیلی -

 :گفتم باشم، کرده تموم رو بحث اینکه برای

 .کنم استراحت خواممی -
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. بست رو در و بیرون رفت. فهمیدمی خوب رو منظورم اومدمی خوشم« !بیرون برو» یعنی این

 خوابم اینکه از قبل اما. ندادم رو معلم اون جواب چرا اینکه از پشیمونی دنیا یه و موندم من

 .گذاشتم کنار براش حسابی ببره،

 بودم ریاحی رها من که بود این حقیقت. رفتم مدرسه به دیروز از ترمصمم و همه از زودتر فردا

 و شرکت یه موسس شیمی؛ مهندس پدرم و بود فرهنگی و شاغل مادرم. خوزستان از

 توی رو حقایق این یهمه بودم مجبور بدونم، رو دلیلش اینکه بدون من... اما دار؛کارخونه

 .کنم دفن خودم

! بودم باخته پاک یه من. نبودم هم کنجکاو درموردش حتی که بودم رسیده پوچی به قدراین

 اون توی که چیزی تنها. کرد عوض رو فامیلم چرا مریم یا کرد، ولم چرا زهره که نبود مهم برام

 اون چه. ببرم بین از رو اندازهمی مگذشته یاد رو من که هرچی که بود این خواستم،می لحظه

. کنم شروع اول از خواستممی. امید یادگاری موی گیره حتی چه گردنبندم، چه باشه، فامیلم چیز

 .کارمنده پدرم و دارخونه مادرم اصفهان، از امرضایی رها من بگم همه به خواستممی

. بشنون ازم خوانمی که چیزیه همون دقیقاً این چون کنن؛می باور رو دروغم هااون دونستممی

 که بودم این از ترخسته اما نیست؛ درست ماجرا این جای یه گفتمی دلم ته اون چیزی یه

 خواستم،می هم اگه حتی. کنم پافشاری درموردش یا کنجکاوی، هویتم یدرباره بخوام

 و امرضایی رها من گفتمی من مدرک! داشتم؟ مدرکی چه بودنم ریاحی رها از من. تونستمنمی

 قبلی فامیل از خبری هیچ جدیدم مدارک توی. نداشتم واقعیم هویت اثبات برای سندی هیچ

 .بود شده عوض هم تولدم تاریخ حتی و نبود

 دفتر کادر از بودم مطمئن. نکرد هم نگاه بهم اصالً معلمه اون دیگه مدرسه، رفتم که دوم روز

 خود تا. نبود رفتارش توی تغییری بازم اما دادن؛ هشدار بهش نذاره، سرمسربه اینکه درمورد

 .شد تموم طاقتم دیگه اما نکردم احترامیبی بهش و ریختم خودم توی اول نوبت امتحانات

 و مدرسه دفتر توی میز، یه کشوی توی گذاشتشون که دیدم دادیم، که رو اول نوبت امتحانات

 اون دست هم دفتر کلیدهای. بود اومده بیرون دفتر از که بود نفری آخرین. کرد قفل رو درش

 !بفهمه رو این که کردممی کاری بود؛ گذاشته من سرسربه که بود نکرده خوبی کارهیچ. بود
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 خالی رو ممدرسه وسایل رسیدم، خونه به اینکه محضبه و خونه رفتم مدرسه از همیشه مثل

 و بود کشیده طول ساعتی یک حدود این. مدرسه برگشتم و برداشتم رو الزم وسایل. کردم

 که بود پیر قدراین هم اون. نبود مدرسه توی فراش جز کسی. بودن رفته مدرسه از همه دیگه

 .شدنمی محسوب خطر

 روشن فراش اتاق چراغ و خالی حیاط. کردم چک رو مدرسه حیاط و شدم آویزون مدرسه در از

 زیاد کردم؛ سعی فقط من بودن، صدابی مورد در البته. پریدم باغچه توی در روی از صدابی. بود

. کرد نگاه رو حیاط مشکوک و آورد بیرون اتاقش در الی از رو سرش فراش. نبودم موفق هم

 دور یه و اومد بیرون اتاقش از کامل. گرفتم دهنم جلوی رو دستم و شدم قایم درخت پشت

. زدم نمی هم پلک حتی نکنه پیدام که این ترس از و بودم کرده حبس رو نفسم. زد حیاط توی

 حسابش خطر باید االن کنم فکر. برگشت اتاقش به باالخره که آوردممی کم نفس داشتم دیگه

 . کردممی

 رو مدرسه دفتر در قفل کردم، تمرین خونه توی که طورهمون کردم سعی و دفتر سمت رفتم

 دیگه بودم،که کرده تمرین قدراین خونه توی. کردممی فکر بهش بود مدت یه. کنم باز هم

 که بود ربع یک از بیشتر مدرسه توی حاال اما. کنم باز رو قفل دقیقه۴ زیر تونستممی راحت

 .رفتممی ور باهاش داشتم

 از بعد باالخره. کنم تمرکز تونستمنمی و بودم گرفته استرس هم و بود اولم یتجربه هم

 بندازم، اطرافم به نگاهی حتی اینکه بدون شد، باز اینکه محضبه. کنم بازش تونستم دقیقه۲۰

 و آروم. کردم آزاد رو نفسم و دادم تکیه در به. بستم سرمپشت رو در و دفتر داخل پریدم

 رو کشو قفل شد، باز سخت خیلی که در قفل برخالف. رفتم هاامتحان میز کشوی سراغ صدابی

 .کردم باز زود و راحت خیلی

 اون و کردم باز رو کشو در وقتی اما بردارم؛ رو خودم کالس هایامتحان فقط خواستممی اول

 شلخته بس از. ماست هایامتحان کدوم و چیه به چی بدم تشخیص نتونستم دیدم، کاغذ همه

 یپوشه یه گشتم،می هاورقه بین داشتم که طورهمون. بود کرده قاطی هم توی رو همه و بود

 .کرد جلب رو توجهم بود، قرمز مهر یه روش که زرد
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 ریختم؛ کیفم توی رو همه ناچاراً. کنم تلف وقت کردنشون پیدا برای تونستمنمی این از بیشتر

 بودم، اومده که رو راهی یهمه و کردم جارو رو میزش کشوی! رو رنگ زرد پوشه اون حتی

 .برم لو وقت یه مبادا که باشم نذاشته جا چیزی کردم چک هاایحرفه مثل. برگشتم

 توی. باشن کرده فتح رو ایقله که داشتم رو کسایی حس اومدم، بیرون مدرسه از وقتی

 و بودم کرده صبر تالفی این برای خیلی. بود تالفی نبود، دزدی اسمش این من لغت فرهنگ

 رسیدم اینکه محضبه. بردممی رو ـذتش*لـ داشتم واقعاً حاال و بودم داده خرج به حوصله

 .زدم آتیش حیاط توی رو زرد یپوشه اون یعالوهبه ها،ورقه یهمه خونه،

 هایامتحان فقط هاورقه اون بدونم اینکه بدون. رفتم مدرسه به راحت و عادی خیلی فرداش

 !بوده مدرسه کل هایامتحان نبوده؛ ما کالس

 بابت این از و نیومده چرا دونستممی خوب. نیومد سرکالس اول زنگ مالیی خانم فرداش

 و کرد می نگاه بد بهم همش. کرد خراب رو حالیمخوش اومدنش با که بودم حالخوش حسابی

 :گفت هم سر آخر

 حالی؟خوش انقدر امروز تو شده چی -

 که بودن اونایی اول یدسته. شدمی حک ذهنم توی آدما از دسته دو هایحرف همیشه

. امید و بابا مثل موند؛می ذهنم توی عالقه روی از و ناخواسته هاشونحرف و داشتم دوستشون

 این و موندمی یادم تالفی برای هاشونحرف و بودم متنفر ازشون که هاییاون دوم یدسته

 رو هرکسی هایحرف داشتم عادت بچگی همون از. بود دوم دارستاره یدسته جزو معلم خانم

 :گفتم و کردم مکثی. برگردونم خودش به مناسب موقعیت یه توی

 !باشم؟ شاد نباید چرا دیگه؛ مبچه منم! باشه شاد باید بچه -

 هابچه شیطنت به نسبت تندش واکنش از این یادشه؛ خوب رو خودش حرف که بودم مطمئن

 چیزی کسی که نبودم نگران اصالً اما دفتر؛ برم همراهش گفت کالس آخر. بود مشخص

 آرامشی نبودن، نگران این. نبود مهم برام کردنمی هم اخراجم مدرسه از اگه حتی چون بفهمه؛

 مدیر به و برد دفتر به رو من. کنه شک بهم کسی کمتر شدمی باعث که بود داده بهم رو

 :گفت مدرسه
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 .کردم قفل رو دفتر در من دید دیروز که آموزیهدانش همون این رسولی خانم -

 :گفت طعنه با و من سمت کرد رو

 .هستن مدرسه مدیر ایشون -

. بود مونده سرم باالی رفتم، حال از وقتی مدرسه اول روز که بود زنی همون مدرسه مدیر

 مدیر اسم شنیدن از هابچه بقیه مثل داشت انتظار مالیی خانم! بود مهربونی و خوب زن نظرمبه

 :گفتم کامل نفس به اعتماد با! هه کنم؟ سالم لکنت با و بشم هول

 !خوشبختم. هستم رضایی رها -

 و چاق زن اون اما زد؛ محو لبخند یه چون بود؛ اومده خوشش زبونیمشیرین از انگار مدیر

 :گفت بداخالقی با و خوردمی حرص داشت حسابی بدترکیب

 .بگو حاال. کردی معرفی که هم رو خودت خب -

 :گفتم ساختگی تعجب با

 !خانم؟ بگم باید چی من -

 کنترل عصبانیت با و ایستاد بینمون گفتم، رو این وقتی اما بود؛ ایستاده مدیر و من کنار مالیی

 :گفت شده

 .بگو رو دیدی هرچی -

 :گفتم بکشم، دست ازش تونستمنمی که شیطنتی و همیشگیم خیالیبی با

 !ببینم هم رو پام جلوی حتی نمیده اجازه من به شما درشت هیکل -

 وقتی عصبانیتش. کنه رفتار باهام همیشه مثل تونستنمی مدیر جلوی اما ترکید؛می داشت

 :گفت شخنده بین. خندید بلند و بگیره رو خودش جلوی نتونست مدیر که شد بیشتر

 !چاق بگه مُالیی خانم به بود نکرده جرئت کسهیچ حاال تا! دختری عجب -

 ندارم، خبر هیچی از انگار که جوری و کردم جمع رو هاملب هم من. خنده زیر زد باز خودش

 :گفتم

 .چاق نگفتیم بهشون ما اجازه؟ خانم -
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 زد،می موج توش خنده هنوز که لحنی با اما باشه؛ جدی کرد سعی و خورد رو شخنده مدیر

 :گفت

 رو ایشون تو کردن،می قفل رو مدرسه دفتر در وقتی دیروز میگن مالیی خانم. جون رها خب -

 درسته؟ دیدی؛

 تایید دنبال فقط و درسته بود مطمئن اینکه یعنی گفت، شجمله آخر این که ایدرسته این

 از ترمعصوم ساختگی، تعجب با پس بکشم؛ گند به رو اعتمادش خواستممی من. گشتمی

 :گفتم همیشه

 .ندیدیم ما نه اجازه؟ خانم -

 جواب مدیر جای و کنه کنترل رو خودش نتونست دیگه مالیی خانم اما بود مدیر من مخاطب

 :داد

 .بگو رو دیدی هرچی آدم یبچه مثل! نیارها باال رو من روی اون رها -

 :گفت عصبی که دیدمی رو آموزهادانش با برخوردش این که بود باراولین رسولی خانم انگار

 !معصومه؟ یبچه یه با زدن حرف طرز چه این مالیی خانم -

 :گفتم بود، واقعی که بغضی با مالیی جواب در و کردم استفاده فرصت از

 اگه. میگم هم رو ندیدم که رو چیزایی من زنن،می حرف معلم خانم که جوریاین مدیر خانم -

 .میشن نگرانم هااین مامانم خونه؟ برم تونممی بعدش بکنم، رو کاراین

 عالوهبه و بودم خوبی بازیگر مادر؟ کدوم! بود گرفته بغضم واقعاً. انداختم پایین رو سرم مظلوم

 باریسرزنش نگاه مدیر. انداختمی اشتباه به رو همه معصومه، گفتنمی همه که هم مچهرهته

 :گفت بهش و کرد مالیی به

 .ترسوندی رو بچه ببین مالیی خانم -

 که صورتی با! بزنه بیرون دود شکله از بود مونده کم که بود شده عصبانی انقدر ریختبی اون

 :گفت بود، شده کبود حرص از
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 چی پوشه اون تازه! دراکوال دراکوالست، که؛ نیست بچه این. شناسینمی رو بچه این شما -

 و دفتر توی اومده خودش ندارم شک من. مهمه چقدر پوشه اون دونیمی که شما میشه؟

 .برداشته خودش هم رو هاامتحان

 :گفتم خنگی با حرفش بین و دادم نشون کنجکاو رو خودم

 !ها؟امتحان کدوم -

 شگنده هیکل اون با بودش، نگرفته موقع به رسولی خانم اگه! کرد حمله سمتمبه تقریبا بار این

 :گفت عصبانیت با مدیر. کردمی پِرِسَم

 دارید؟ شما که ناپسندیه رفتار چه این! ستبچه یه فقط این! خانم کنید کنترل رو خودتون -

 با. بوده ایحرفه دزد یه کار هاقفل کردن باز گفت پلیس! کنه؟ باز قفل تونهمی اصالً بچه این

 یه توی معلم، عنوانبه کارت به بتونی هم باز شما که بدم تضمینی تونمنمی رفتارتون این

 !خانم خشنی خیلی شما. بدی ادامه خصوصی دبستان

 :گفت من به عصبی لبخند یه با و کشید عمیقی نفس

 .عزیزم بری تونیمی شما رها -

 :گفتم بود، صدام توی که بغضی با منم

 !رسولی خانم مرسی -

 :گفتم ممکن لحن ترینمظلوم با ریختبی چاق اون به رو هم بعد

 .مالیی خانم شه حل مشکلتون امیداوارم -

 ته. نبودم بند پام روی حالیخوش از. برگشتم خونه به کنه، لهم عصبانیت از مالیی اینکه از قبل

 تحقیرآمیزش رفتار این از دست و ببنده رو گشادش دهن اون بگیره یاد تا. بودم کرده حظ دلم

 زد،می صداش بچه تحقیر با همیشه که دختری همین شدمی باورش. برداره آموزهادانش با

 !کنن؟ معلقش که کنه کاری

. بود درخشان شسابقه خب اما. تعلیق نه بودم، اخراجش فکر توی من هرچند. شد معلق مالیی

 خاطربه رو هابچه از چندنفر و شکسته رو بدبخت یبچه چندتا غرور مدت این توی دونهمی خدا

 رو فرصتش اگر و نبودم پشیمون کارم از اصالً. کرده زدهخجالت هاشونمادر و پدر شغل
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 بود؟ چی زرد یپوشه اون که بود اومده پیش سوال برام فقط. کردممی تکرارش هم باز داشتم،

 کافی من برای همین و رسهنمی بهش مالیی دسته دیگه اینه مهم دیدم کردم، فکر که بعد اما

 .بود

 طراحی به شروع دیدم،می که رو مداد و کاغذ نبود؛ خودم دست. کشیدممی طرح بود مدت یه

 با رو اتاقم دیوارهای تمام. بودن جالب خودم جز هرکسی برای انگار که هاییطرح. کردممی

 .بودم پوشونده هامطراحی

 رو رشته این باباش اصرار به و بود گرافیک شرشته هامون،همسایه از یکی دختر سحر،

 منو هایطرح هم همین برای. نداشت ابتکار و نبود خالق ایده توی اصالً. بود کرده انتخاب

 پول هاطرح برای که خوردبرمی بهش هم اون اما نداشتم الزم پول پارسال مثل دیگه. خریدمی

 .نده

 خواستم؛می بزرگ کارهای من. کنه راضی رو من که نبود چیزی اما بود؛ جالبی کار طراحی

 جوراین فقط. کنم تمرکز روش کنم، فکر روش که چیزی یه! معمایی کارهای هیجانی، کارهای

 .کنه راضیم تونستمی چیزها

 حتی. فهمننمی رو هامحرف هامسال و سن هم از کدومهیچ مدرسه توی که بودم شده خسته

 پارک به زدن، طرح و رفتن خونه جایبه مدرسه از بعد و بودم شده خسته هم طراحی از

 خودم به. رفتممی خونه به بعد و زدممی دوری یه نشستم،می گوشه یه تنها چندساعت رفتممی

 شدم،می خیره مردم به و نشستم می پارک توی که مدتی تمام بگم؛ دروغ تونستمنمی که

 .کردممی فکر امید به داشتم

 بودن خیابونی اما بود؛ جوونی نسبتاً زن. نشست کنارم نیمکت روی زن یه پارک توی روز یه

 نظرم ناخواسته. کردمی شمچاله دستش توی هی و بود دستش توی کاغذ یه. باریدمی ازش

 آخرش اما بودم؛ آورهیجان چیز یه منتظر! کنه؟ می داره کارچی ببینم تا موندم و شد جلب بهش

 .رفت و انداخت زمین رو کاغذ عصبانیت با. کرد مچاله کامل دستش توی رو کاغذ

 کنجکاوی یه. بودم نشده کنجکاو قدراین حاال تا اما شم، کنجکاو سادگی به که نبودم آدمی من

 !کرد عوض رو آرومم زندگی که موردبی
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 ساعت پاندول مثل که دستی با. نبود زمان گذر و اطراف به حواسم اصالً و بودم فکر توی عمیقاً

 رو دستش ارادهبی کیه، ببینم اینکه بدون. اومدم بیرون هپروت از کرد،می حرکت صورتم جلوی

 بکوبمش ایحرفه حرکت یه با بخوام اینکه از قبل. خودم سمت کشیدمش و گرفتم هوا روی

 .موندم راه بین و کشید سوت گوشم یپرده که زد جیغی چنان میز، روی

 .زدم پس رو دستش عصبی و کردم سفیدش دست به گیجی نگاه

 آرمان خدمتکار حاال بودم؛ حساس کنه دراز صورتم توی رو دستش کسی اینکه روی شدتبه

 :گفتم ممکن لحن بدترین با و کردم بهش تندی و جدی نگاه! کنار به بودنش

- !stay away from me (بمون دور من از)! 

 یلهجه. نفهمیدم که گفت چیزی خودش زبون به و شد خم کمی عذرخواهی ینشونه به

 آروم خدمتکار، یکی اون. کردم بهش طلبکاری و گیج نگاه. بود فهم غیرقابل من برای غلیظش

 :گفت خارجیه، زدمی داد صدکیلومتریش از که ایلهجه با فارسی به و اومد جلو

 .درهاست بستن وقت. خانم ست۱۲ ساعت -

 زندانی خونه توی عمالً من و بستنمی رو سالن درهای ۱۲ ساعت نبود، خونه آرمان وقتی

 بازم نفهمیدم؟ من که شد ۱۲ ساعت کی اصالً بیرون؟ بود رفته آرمان هم االن یعنی. شدممی

 :گفتم و زدم بهش پوزخندی. بود رفته در دستم از زمان

- !don't overstep your bounds (نذار فراتر حدت از رو پات)! 

 حیاط تو واسه که افتادم فالکتی چه به ببین. رفتم اتاقم سمت و گذشتم کنارش از تفاوتبی

 رو رسیدن فرش به عرش از هم من! بدم پس جواب دیگه یکی خدمتکار به باید هم موندنم

 شد،نمی عادی برام وقتهیچ که چیزی تنها و رسیدن عرش به فرش از هم بودم، کرده تجربه

 فهمن،نمی ازم هیچی که هاییآدم بین دارم ببینه که بود کجا امید. بود اطرافم هایآدم رفتار

 که جرمی به هم اون میشه، دست به دست هاآدم بین داره رهاش ببینه بود کجا میشم؟ پرپر

 خبرم؟بی ازش خودم حتی
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 یاندازه به امروز! نه امشب حداقل نکنم؛ فکر بهش دیگه کردم سعی و دادم قورت رو بغضم

 کار تریناحمقانه بزنم؛ حرف دلم با منطقی کردممی سعی داشتم. بودم کرده فکر بهش کافی

 !دنیا

 دادن قورت برای تالشم تمام شد باعث سالن، در شدنبسته صدای که بودم پلهراه توی هنوز

 این از همیشه. کنه پیدا صورتم روی رو خودش راه لجباز، اشک قطره یه و بشه پودر بغضم

 :کردم زمزمه و کردم پاک رو اشکم حرص با. بودم متنفر اشکم یقطره اولین

 !کنممی تالفی رو هاتکار این یهمه روز یه! آرمان کنممی تالفی -

 تصویر به نگاهم نشستم، که تخت روی. کوبیدم همبه محکم رو در و اتاق توی رفتم حرص با

. بود عاشقشون امید اما بود؛ شده قرمز بغض شدت از که هاییچشم به. خورد آینه توی خودم

 که ابروهام به! بودم آزار این به راضی عشق شدت از اما کرد،می اذیتم بلندیش که موهایی به

 .بود مونده ملتهبم صورت روی که اشکی رد به. بود نخورده دست امید از جدایی زمان از درست

 موهام به و کردم باز رو موهام کش. کشیدم سرم از رو شال حرص با و گرفتم خودم از نگاه

 :کردم زمزمه خودم با عصبی. زدم چنگ

 دادی قول بهش نیست یادت مگه. دیدنش بری نداری حق تو کنی، فکر بهش نداری حق تو -

 لعنتی؟

 امشب دلم! شدمی بیشتر هاشبهونه شد،می ترتاریک هوا هرچی که دلم از وای! دلم اما

 زندگیم توی باراولین برای»: گفت بهم خودش! امید مثل درست باشه؛ خودخواه خواستمی

 «!باشم خودخواه داشتنت توی خواممی من. خودخواهم

 و دل یادآوریش، با چه و شنیدم ازش وقتی چه که هاییحرف. بیفتم هاشحرف یاد خواستمنمی

 . لرزیدمی منداشته دین

 نداشت دوست امید چون کردم؛ پاک رو گرمم هایاشک. نبود خودم دست بغضم کنترل دیگه

 ترسممی! میشه ترقشنگ همیشه از گریه موقع هاتچشم»: گفتمی. کنم گریه کسی جلوی

. کن نگاه من به فقط»: گفتمی« !مسریه چشمات هوای و حال. کنه گیر دلش ایدیگه کس
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 کاش! بود؟ کجا االن اون ولی موندم؛ من« !بمون من با فقط ابد تا و بخواه رو من فقط

 !دونستممی

*** 

 همش. کنه دور امید از رو ذهنم زیادی زمان نتونست بود، زمین روی که ایمچاله کاغذی توپ

 به قلبم صمیم از شده؟ گرفته فرزندخوندگی به یا پرورشگاهه تو هنوز که کردممی فکر این به

 یهمه که ایخانواده. کنن قبول رو سرپرستیش خوب یخانواده یه باراین کردممی التماس خدا

 .بده رو آرزوهاش به رسیدن پروبالِ بهش که ایخانواده. کنه جبران رو کمبودهاش

 اما نبود؛ دور خونه از پارک هرچند. بود نمونده هوا شدن تاریک تا زیادی زمان و بود غروب

 به خورد پام. شدم بلند جام از حوصلهبی. باشم خونه هوا شدن تاریک از قبل دادممی ترجیح

 بهش مرددی نگاه. شد متوقف جلوتر چندسانت و بود کرده شمچاله زنه همون که کاغذی

 دور پارک از هم قدم چند هنوز. رفتم پارک خروجی در سمتبه دارم، برش اینکه بدون و کردم

 .شدم پشیمون نداشتم، برش اینکه از که بودم نشده

. داشتم استرس دلیلبی و زدممی نفسنفس. برداشتم رو کاغذ و برگشتم بدو رو رفته راه

 کیفم توی وقت اتالف بدون شدم، مطمئن پارک بودن خلوت از وقتی و کردم اطرافم به نگاهی

 رو مچم و برگرده هرلحظه بود ممکن نیست؛ دیدنش وقت االن دونستممی خوب. چپوندمش

 .بگیره

 مسخره خط چندتا. نفهمیدم ازش هیچی اما رفتم؛ سراغش همه از اول و خونه برگشتم سریع

 دیگه هایکاغذ یهمه مثل هم تهش و شدم خیره بهش کمیه! ترمسخره عالمت چندتا و بود

 .سوزوندمش حیاط توی

. بودم اومده که بود ساعتینیم. نشستم نیمکت همون روی درست پارک، رفتم که بعد یهفته

 گذشت، که کمیه. نشست کنارم نیمکت روی قبل یهفته مثل و اومد پیش یهفته زن همون

 :گفت ایدفعهیه که برم تا شدم بلند جام از من

 چیه؟ اسمت -
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 بهش ندیدم، رو کسی وقتی. کردم نگاه رو اطرافم تعجب با. بزنه حرف باهام نداشتم انتظار

 :گفتم و شدم خیره

 !بودید؟ من با -

 :گفت خاصی لحن با کرد،می باد و چرخوندمی دهنش توی رو آدامسش که طورهمون

 !مگه؟ هست اینجا هم ایدیگه کس ما جز -

 باغبون به ایاشاره. کردمی مرتب هارودرخت داشت باغبون یه. کردم اطرافم به نگاهی دوباره

 :گفتم دراریحرص لحن با و کردم

 .ایشون بله -

 :گفت و کشید عصبی پوف و کرد باغبون به نگاهی

 بزنم؟ حرف پیرمرد اون با میاد من به -

 نگاه. باریدمی شخصیتش و تیپ لحن، از التی و داشت فرق بقیه زدن حرف با زدنش حرف

 :گفتم بهش جدی خیلی و کردم بهش عمیقی

 .بزنید حرف بچه یه با نمیاد شما به -

 :گفت حوصلهبی

 اسمت؟ -

 :گفتم طلبکار و شدم ـنه*سیـبهدست

 نکردید؟ معرفی رو خودتون هنوز شما وقتی بگم رو اسمم باید چرا -

 :گفت و کشید ایکالفه پوف

 کردی؟ کارشچی بگو. نخواستم اصالً -

 :گفتم ساختگی تعجب با و راه اون به زدم رو خودم

 رو؟ چی -

 :گفت بدی لحن با و کرد نگاه رو سرتاپام از. ترکوندش بلندی صدای با و کرد باد رو آدامسش

 !داشتی برش اجازه بدون که کاغذی همون -

 :گفتم پررویی با بترسم ازش اینکه بدون
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 دیگه؟ زمین انداختینش پیش یهفته شما که همونه منظورتون -

 چون بفهمونم بهش خواستممی. داشتم برش من که اینه تایید حرفم این دونستممی خوب

 :گفت و شد پا جاش از عصبی. بودم داشته برش اجازهبی دور، بودش انداخته

 !کارت رد برو و من بده رو کاغذ اون بچه؟ ببین -

 که بود عجیب هم خودم برای. بترسم ازش تونستمنمی اما کردم؛می حس رو بودنش خطرناک

 دونمنمی اصالً که کاغذی خاطربه دارم پروابی قدراین چرا کنم؟نمی احتیاط چرا. ترسمنمی چرا

 هاشچشم توی شدم خیره همیشگیم خیالیبی همون با کنم؟می ریسک نه، یا داره رو ارزشش

 :گفتم و

 .تونمنمی -

 :گفت تعجب با و رفت کنار التیش لحن ثانیه یه برای

 !چرا؟ -

 :گفتم قبل از ترخیالبی

 !سوزوندمش چون -

 :زد داد سرم تقریباً و سمتم برداشت خیز

 !کردی؟ کارچی تو -

 به نگاهی و جیبش توی کرد دست کالفه. کرد نگاهمون تعجب با و سمتمون برگشت باغبون

 همین برای. کنه اذیتم تونهنمی مردم چشم جلوی و پارک توی دونستممی خوب. کرد اطرافش

 :کردم تکرار نفساعتمادبه با هم

 !سوزوندمش گفتم -

 زمزمه نشده، طوری کنه وانمود تا زدمی لبخند اجباراً و کردمی نگاه باغبون به که طورهمون

 :کرد

 داشتی؟ مرض مگه -

 زمزمه خودش مثل منم. بود مرض داشتم، زیاد که چیزی تنها واقع در! نه کم! داشتم؟ مرض

 :کردم
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 دونه؟می چه کسی! شاید -

 :گفت لب زیر حرص با و گرفت رو میقه و سمتم برداشت خیز هوابی دوباره

 .من به بدش نیست، نقاشیت دفتر اون! بچه نکن بازی من با -

 :گفتم خیالبی و کردم آزاد رو میقه آروم خیلی

 .سوزوندمش میگم دارم نیستی؟ متوجه -

 :گفت تروارفته و رفت وا نیمکت روی که دید هامچشم توی رو حرفم بودن راست

 !میگی دروغ داری -

 :گفتم تند که بره پاشد و کشید آهی بعدش و کرد نگاهم مشکوک کمی

 !بود؟ چی کاغذ اون. سردرنیاوردم ازش هیچی من -

 :زد داد و سمتم برگشت هوابی و گردوند رو نگاهش کالفگی با

 فوضول؟ یبچه چه تو به -

 :گفتم سریع بره، خواست تا دوباره

 .میدمش بهت بودن، چی هاخط اون بگی بهم اگر -

 :گفت عصبی و کرد تنگ رو هاشچشم

 سوزوندیش؟ نگفتی مگه -

 سمتش رفتم می داشتم اما بودم؛ کرده حس رو این خودم. ذاشتممی شیر دم روی پا داشتم

 :گفتم بهش مطمئن لحن با. بودم شده هیجان این جذب چون

 .بِکِشمش تونممی -

 :گفت و کرد سرتاپام به نگاهی تمسخر با

 بکشی؟ نقشه تونیمی تو! گرفته؟ شوخیت -

 :گفتم و گرفتم بُل حرفش از

 بود؟ چی ینقشه بود؟ نقشه پس-

 :گفت تهدیدآمیز لحن یه با بعد و شد خیره بهم ثانیه چند

 !میده دستت کار زیاد فضولی -
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 پارک از و کرد دویدن به شروع هم بعد و رفت عقبعقب چندقدم بود، خیره بهم که طورهمون

 .کنه جذب رو من تونستمی که چیزیهمون دقیقاً! معما از پر بود؛ عجیبی آدم. رفت بیرون

 کل در اما بودن؛ کرده تغییر هازاویه کمیه. کردم کشیدنش به شروع خونه، رفتم اینکه محضبه

 توش. شدممی بودنش خاص متوجه بیشتر کردم،می دقت بهش بیشتر هرچه. بود همون

 عصبی نمیارم، در سر ازش چیزی هم باز دیدم وقتی. فهمیدمشوننمی که بود عالمت سرییه

 .شدم قضیه خیالبی کامالً دیگه باراین. انداختمش دور بازم و شدم

*** 

 کرده فراموش رو چیزهمه دیگه پارک، رفتم همیشه مثل و کردم پیدا خالی وقت که بعد هفته دو

 دید، که رو من. دیدم پارک توی رو زنه همون دوباره که رفتممی رو خودم راه داشتم. بودم

 شدم خیره بهش ثانیه چند. کرد خالی رو دلم ته که لبخندی. نشست صورتش روی بدی لبخند

 ترعمیق لبخندش. شد راهم سد و جلوم اومد سریع. خونه برگردم تا کردم کج رو راهم بعد و

 : گفت خبیثانه و شد

 کوچولو؟ خانم کجا -

 رو از باز من اما! بود موفق هم حدودی تا و بترسونم حسابی که بود کرده رو تالشش تمام

 :گفتم حرص با و نرفتم

 !نیستم کوچولو من -

 :گفت عجله با و کرد اطرافش به نگاهی. شدمی شلوغ داشت پارک

 بکشی؟ رو نقشه اون تونیمی که گفتی راست! هرچی حاال -

 :گفتم معصومانه کرد؟نمی باور رو من کسهیچ چرا

 میگم؟ دروغ دارم من کنیدمی فکر همش شما چرا -

 :گفت سریع بده، رو جوابم اینکه بدون

 کشیش؟می برام -

 و مثلثی صورت قدبلند، و سبزه ساله،پنجوسی حدوداً. شدم خیره بهش و رفتم عقب قدم یه

 روی چاقو رد و بود افتاده تیغ ابروش. بود گذاشته روش هدفبی رو شالی که مواجی موهای
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 پوشیده لش و بلند مانتوی یه با جیب،شیش شلوار یه. خوردمی چشم به صورتش جای چند

 :گفتم تفاوتبی و آروم. بود

 !نه چیه، ندونم تا -

 که رو واکنشم. کشیدم عقب ایدیگه قدم ارادهبی برداشت؛ سمتمبه که رو تهاجمی قدم اولین

 :گفت و کشید ایکالفه نفس. ایستاد سرجاش دید،

 .بکن میگم، که رو کاری پس شم؛ درگیر هابچه با خوامنمی بچه؟ خورهمی تو درد چه به آخه -

 :گفتم تاکید با باز بودم، خیره بهش که طورهمون

 !نیستم بچه من -

 ای،کالفه لحن با! گرفتمی مخنده و دیدممی رو« !افتادم کی گیر ببین» یجمله نگاهش تو

 :گفت دارکش

 کشی؟می حاال باشه؛ -

 چندتا اون به داشت؟ نیاز نقشه اون به انقدر. زدمی موج عجز ظاهرش، برخالف نگاهش، تو

 زیر که شنیدم. آوردم در رو مدادم و طراحیم دفتر و نشستم همیشگی نیمکت همون روی خط؟

 :زد غر لب

 !کشیده کجا به کارمون ببین -

 :گفتم دربیارم، رو حرصش که این برای

 گفتی؟ چی -

 :کرد زمزمه لب زیر

 !اَه! بابا هیچی -

 :گفتم تفاوتبی

 .نیستم کاربی هم من. بگو ناراحتی، اگه -

 :گفت سریع که برم شدم بلند نمیگه، چیزی دیدم وقتی

 !بکش رو تنقشه بشین. بابا بشین -
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. کردمی اذیتم بدجور شخیره نگاه اما کردم؛ کشیدن به شروع و نشستم سرجام اکراه با

 :گفتم بود، غریب هم خودم برای که لحنی با اراده،بی

 .شو خیره رو من صورت جز جایی یه دربیاد، خوب تنقشه خوایمی اگه ببین -

 ازم رو روش و زد غر باز زیرلب! شده التی خودش مثل لحنم که نبودم متوجه اصالً لحظه اون

 :گفتم و پاش روی گذاشتم رو نقشه بعد دقیقه ده. برگردوند

 چیه؟ هاعالمت این بگید میشه حاال. توننقشه هم این! خانوم بفرمایید -

 :گفت و زد قشنگ سوت یه. زد برق هاشچشم دید، که رو نقشه

 میری؟ هنر کالس. کشیدی خوب! ایوال -

 :گفتم و کشیدم ایارادهبی آه بود؟ کجا هنرم کالس! بود خوش دلش چه

 ین؟دمی جواب حاال. نه -

 :گفت و رفت ور دستش دور زنجیر با کمیه. بود دودل نگفتن و گفتن بین

 .دزدگیرن نماد نقشه توی هایعالمت -

 بدجوری ذهنم بودم؛ نشسته مات هنوز من ولی. رفت و پاشد ایدیگه حرف بدون هوا،بی

 .بود شده درگیرش

*** 

 که این تا کردم،می فراموش رو قضیه داشتم و بودم نرفته پارک اون به دیگه که بود ماهی یک

 که رسیدم نتیجه این به احمقانه کامالً گیرینتیجه یه با و دیدم بانک سارقین مورددر فیلم یه

 .خالفکاره کمدست یا و بانکه دزد یا زن اون

 باشه، خالفکار زدممی حدس حتی و دونستمنمی رو اسمش که کسی دیدن برای ماه، یه از بعد

 پیداش تونستمنمی و دنبالش رفتممی که بود وقتی چند. نکردم پیداش هرچند رفتم؛ پارک به

 بیشتر معنی یه این. بود اونجا پارک، رفتممی هروقت که قبل دفعات برعکس درست. کنم

 .ببینمش من بخواد خودش اون که ببینمش، تونممی وقتی فقط من. نداشت

 کنارم هوابی. بودم نشسته نیمکت همون روی که روز یه باالخره تا گشتم، دنبالش انقدر

 :گفت عصبی و نشست
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 من؟ دنبال اینجا میای هرروز چرا خوای؟می چی -

 تا بود بهتر نبود انکار وقت االن اما بدم؛ جواب چی باید دونستمنمی و خوردم جا دیدنش یهو از

 :گفتم مقدمهبی. بپرسم رو سوالم کردم، پیداش

 بانکی؟ دزد تو -

 زیر زد پقی بعد و کرد نگام خیرهخیره کمیه اول! این جز داشت رو چیزی هر انتظار کنم فکر

 اصالً. خندیدمی هی و پاش روی زدمی دست با! اومد اشک چشمش از که خندید قدراین. خنده

 وقتی. شد خرد اعصابم خندید، بهم بس از! باشه دارخنده قدراین سوالم کردمنمی فکر

 :گفت کشید، ته شخنده

 هر تو نکنه! ببینم. نبودم اینجا االن بزنم، بانک بتونم که بودم خوشبخت قدراین من اگه آخه -

 گشتی؟می بانک دزد دنبال روز

 اینجا اگه بوده؟ اینجا که نبود معنی این به این دنبالش؟ اینجا میام روز هر من دونستمی یعنی

 :گفتم کوتاه و بودم شده گیج دیدمش؟نمی من چرا پس بوده،

 !تقریباً -

 برای نداخت؛امی مریم هایخنده یاد رو من عجیب هاشخنده و خندیدن به کرد شروع باز

 :گفتم حرص با همین

 !خورد هم به حالم خندی؟می چقدر. دیگه بسه! اَه -

 :گفت جدی خیلی و گرفت جالبی ژست

 حاال اما هستی؛ باهوشی دختر کردممی فکر. نیستم بانک دزد من! نارنجی نازک چقدر! اُهو -

 .باهوش تا احمقی بیشتر بینممی

 !ببینم نزدیک از رو بانک دزد یه خواستممی فقط من. کنیمی فکری چه نیست مهم برام -

 :گفت بهم تمسخر با

 نمیده؟ جیبی تو پول بهت مامانت بزنی؟ بانک خوایمی چرا؟ -

 :گفتم دراریحرص آرامش با و برخورد بهم من اما کرد خندیدن به شروع باز خودش
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 زنهم به حال بلکه نیستی، انگیزهیجان تنها نه من برای تو خب که هیجانم دنبال فقط من -

 !هستی هم

 . زدم بیرون پارک از بمونم جوابش منتظر کهاین بدون

 با و نبود تنم هم مدرسه یونیفرم بودم، نرفته مدرسه راه از چون پارک، رفتم که بعد یدفعه

 با و کردم نگاه دیگه هایبچه بازیاسکیت به. نشستم نیمکت روی. بودم رفته بیرون لباس

 !باشم هااون جای تونستممی کاش! خوشه دلشون چقدر حالشون، به خوش کردم فکر خودم

 خودم به وقتی اما خوردم؛ رو مردم واقعی هایخنده حسرت و نشستم جااون چقدر دونمنمی

 یکی که پاشم خواستم. خونه گشتمبرمی هوا شدن تاریک از قبل تا باید. بود شده عصر اومدم،

 :گفت سرمپشت از

 .بشین -

 سرجام ببینم، رو سرمپشت برگردم اینکه بدون. بود خودش شناختم،می رو صداش دیگه

 :پرسیدم آروم. ایستاد رومروبه و زد دور رو نیمکت. نشستم

 هستی؟ کی تو -

 :گفت و زد پوزخندی

 .امساقی من -

 زندگی توی که بود این منظورم چیه؛ اسمش که نبود این منظورم من. کردم نگاهش چپچپ

 مکث از بعد که کرد ایدیگه فکر اون اما. دارهنمی بر من سر از دست چرا و داره نقشی چه من

 :گفت کوتاهی

 .نیستم که ساقی ساقیه، اسمم. نکن نگاه جوریاون -

 نگاهش گیج. نفهمیدم رو منظورش هم همین برای و چیه ساقی دونستمنمی اصالً موقعاون من

 :گفت هوابی که کردممی

 زنم؟هم به حال من کنیمی فکر تو -

 :زد داد سرم یهو. گفتم آرومی «نه» و کردم نگاهی سرتاپاش به

 گفتی؟ رو این چرا پس -
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 :گفتم بهش بودم، خیره بهش که طورهمون

 .میگم بخواد دلم هرچی من! نزن داد -

 :گفت و کرد عوض رو بحث انتظار از دور کامالً

 .پسری کردممی خیال بودمت، ندیده مدرسه لباس با قبالً اگه -

 :کردم زمزمه آروم و کردم خودم به نگاهی

 .ترمراحت هااین با -

 :گفت و زد سوتی

 چه ببینم. کنم معرفیت خواممی. کرد کارایی یه بشه شاید. خاصه چیزتهمه! میاد خوشم ازت -

 بلدی؟ کارهایی

 :گفتم متعجب و گیج. بود کرده گیجم هاشحرف و نداشتم اعتماد بهش

 کنی؟ معرفی کی به -

 :گفت همیشه از تربداخالق

 !بده رو جوابم اول -

 :گفتم لوحانهساده و کردم تمرکز کمیه

 ...هم کمییه و بلدم آشپزی کمییه خب، -

 :گفت تمسخر و خنده با. خوردم رو حرفم یادامه که خنده، زیر زد چنان حرفم بین

 .بخوره درد به که کاریه یه منظورم! بابا؟ نه -

 :گفتم تعجب با! خورد؟نمی درد به آشپزی مگه

 !چی؟ درد به -

 :گفت و کرد نگاهم جدی بار این

 !هیجان بودی؛ دنبالش که همونی -

 کردن باز اومد؛ ذهنم توی چیز یه فقط و کنم فکر میدن هیجان بهم که کارهایی به کردم سعی

 :گفتم نامطمئن و گیج! قفل

 خوبه؟ کردن باز قفل -
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 :گفت زدهحیرت و کرد بهم ناباوری نگاه

 کنی؟می شوخی -

 :گفتم تخس

 کنم؟می شوخی دارم االن من میگه بهت عقلت ببین، -

 :گفت اخم با و موند خیره هامچشم به ایچندثانیه

 کنی؟ باز تونیمی رو هاییقفل چه! داری تیزی زبون -

 قطعاً مدرسه؟ دفتر قفل هم باریه و درخونه هایقفل فقط گفتممی گفتم؟می بهش چی باید

 :گفتم صادقانه و دریا به زدم رو دلم! نبود این جز حقیقت اما کرد؛می مسخره

 باز رو میز کشوی قفل و مدرسه دفتر در قفل هم باریه و کردم تمرین خونه تو چندروزی یه -

 .کردم

 جیبش از کاغذ یه بعد و کرد فکر کمیه کنه،می مسخره االن کردممی فکر که تصورم برخالف

 :گفت و درآورد

 .درمیاد ازت چیزی یه باشی، داشته استعداد اگه. آدرس این به بیا فردا -

 :گفتم متعجب و گرفتم رو کاغذ تردیدی هیچ بدون

 !کجاست؟ آدرس -

 :گفت و زد خبیثی لبخند

 بود؟ چی اسمت راستی. فهمیمی اومدی، وقتی -

 :گفتم ناخودآگاه. بگم رو اسمم نداشتم دوست لحظه اون چرا دونمنمی

 .سامی -

 :گفت تفاوتبی

 !سامی منتظرتم فردا -

 از. بود زدنش حرف حالت و هاحرف درگیر ذهنم خونه، مسیر تمام من اما رفت؛ زود خیلی اون

 تو کی بفهمم تونستممی هاآدم زدن حرف از دیگه. شده بزرگ خیابون کف بود مشخص لحنش

 .بود خیابونی آدم یه نهایت ساقی نظرم به و شده بزرگ ایخانواده چه



 

 

240 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 محاله دیگه بخونم، رو آدرس اگر دونستممی. شناختممی خوب رو خودم کم سن همون با من

 جلوی تونستمنمی اینکه خاطربه نه. خوندمش هم باز اما بگیرم؛ رو کنجکاویم جلوی بتونم

 .خواستممی این مثل هیجانی چیز یه دقیقاً چون خوندمش برعکس؛ بگیرم، رو خودم

 داغون شمحله! نیومدم خوبی جای هیچ فهمیدم رسیدم، وقتی و رفتم آدرس دنبال پیاده پای

 خالفکارها شبیه همه و بود خفن هاقیافه همه. بودن پاشیده مُرده خاک محله کل روی انگار بود؛

. نداشت اعصاب و حوصله کسهیچ و نبود تنش تمیز کمدست یا نو، لباس کسهیچ. بودن

 دیوار به و بودن ایستاده کوچه سر که پسر چندتا گذاشتم، کوچه توی رو پام اینکه محضبه

 .شدن خیره بهم مشکوک و گرفتن دیوار از تکیه هوابی بودن، زده تکیه

 نگاهشون اینکه بدون! نه تردید اما کنم؛ مکث ثانیه چند شد باعث یهوییشون، حرکت این

 رو من داشتن کوچه سر از هنوز. ایستادم خونه در جلوی و شدم کوچه وارد تفاوتبی کنم،

 ریز، نامحسوس حرکت یه با یکیشون سمتم، بیان خواستن تا که بود حواسم خوب. پاییدنمی

 .نداد رو کاراین یاجازه

 و قدیمی خونه که بس از! دربیاد جا از در بزنم، در اگر ترسیدممی من و نداشتن آیفون

 سمتم، میان دارن نفر چند اون دیدم که همین و کردم پااون و پااین کمی. بود استحکامبی

 با هم باز و ایستادن سرجاشون که بودن حرکتم همین منتظر انگار. زدم در محکم ارادهبی

 .گرفتن زیرنظرم نگاهشون

 ارادهبی و کردم جدا هااون از رو نگاهم« !اومدم»: زد داد سرم در، پشت از که خشنی صدای با

 جواب و موندم مات که بود غیرمنتظره برام حدی به صداش خشونت. گرفتم فاصله در از قدمی

 :زد فریاد حوصلهبی دوباره. رفت یادم از دادن

 کیه؟ گفتم -

 :گفتم مؤدب همیشه مثل بار این و شدم تحلیل تجزیه خیالبی

 لطفاً؟ کنید باز رو در میشه -

 :زد داد کنه، باز رو در اینکه بدون

 !گرفتی اشتباه -
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 رو آدرس که بودم مطمئن. کردم نگاه رو شرفته رو و رنگ پالک و گرفتم فاصله در از قدمی

 در محکم هوابی قبل یدفعه برعکس و زدم در بیشتری نفس به اعتماد با باراین. اومدم درست

 از بیش. خماره هم اآلن و معتاده که فهمید شدمی هم کیلومتریش صد از که زن یه. کرد باز رو

. کرد نگاه صورتش توی شدنمی که بود تیره و چروک قدراین صورتش پوست و بود الغر حد

 اینکه جای شخمیده قامت و بود انداخته سرش روی نامرتب رو ایرفته رو و رنگ روسری

. کرد آنالیز رو سرتاپام و ایستاد در درگاه توی. بود کرده ترشترسناک بده، نشونش ناتوان

 :گفت و زد نیشخندی

 کری؟ گرفتی؟ اشتباه نگفتم مگه -

 باید اینجا فهموند بهم توهینش. نشست صورتم روی ـزش*آمیـتوهین لحن از ایارادهبی اخم

 چند همون توی. نیست ورااین مال کردن صحبت ادب با و کرد رفتار خودش مثل هرکس با

 خودش لحن مثل لحنی با. بودم گرفته یاد خوب رو بودن الت بودم، خوابیده پارک توی که شبی

 :گفتم

 !ندارم تو حرف به کاری اومدم، درست دونممی وقتی -

 از. کوچه توی اومد کامل و کرد تنگ رو هاشچشم. بود نشسته اخم هم اون صورت روی حاال

 :گفت و کرد نگاهم سرتاپا

 داری؟ کار کی با -

 ساکت. بود رفته یادم رو پارک توی زنه اون اسم بگم؛ رو اسمی چه باید دونستمنمی اصالً

 :گفت نیشخند با که کردممی فکر داشتم و موندم

 .بیاد باد بذار برو! بچه برو -

 با همیشه مثل هم باز. بود اعصابم روی حسابی و بودم شنیده رو کلمه این خیلی مدت این

 :گفتم حرص

 !نیستم بچه من -

 .داره کار من با -
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 اسمش اومد یادم دیدمش، که حاال. بود خودش. ایستاد در درگاه توی خودش و زد کنار رو زنه

 که کردممی نگاهش منگ داشتم هنوز! بود خواب اسمش آوردن یاد به موقع ذهنم انگار. ساقیه

 :گفت و کرد اخمی

 .تو بیا -

 اما شم، رد تونستممی. بود ایستاده در جلوی هنوز زنه اون اما ؛رفت کنار در جلوی از خودش

 :گفت بهش و کرد دنبال رو نگاهم مسیر ساقی. بره کنار راهم سر از مؤدبانه که بود گرفته لجم

 .تو بیاد بذار. کنار برو آسیه -

 منقلش پای من، حضور به توجهبی آسیه. سرشونپشت هم من و رفت داخل اخم با آسیه

 :گفت و کرد بهم نگاهی ساقی. کردممی تماشاش زدهحیرت فقط من. شد مشغول و نشست

 !نیفت در باهاش -

 چندتا که کلنگی یخونه یه. بدم رو جوابش نشد فرصت که بودم اطراف دیدن سرگرم انقدر

 توش که خاکی شدت از که بود کوچیک حوض یه حیاط وسط. داشت حیاط دورتادور اتاق

 .داد تشخیص رو بودنش حوض راحتیبه شدنمی بود، ریخته

 بدی طرز به خونه جو! نیست... و پذایرایی حداقل یا سالن آشپزخونه، از خبری بود معلوم

 کامل اینکه محضبه. افتادم راه دنبالش هم من و اتاق یه توی رفت توجهبی ساقی. بود سنگین

 چون شاید نترسیدم؛ اصالً من اما. برداشت رو کلیدش و کرد قفل داخل از رو در اتاق، توی رفتم

. بود شده عوض انگار اون اما شدم خیره بهش فقط واکنشی هیچ بدون. بودم مطمئن خودم از

 :گفت تهدیدآمیزی لحن با

 .وسط بریز رو هاتجیب -

 :گفتم خیالبی و ایستادم ـنه*سیـبهدست

 .نیست همراهم هیچی دار،ضامن یه جز -

 حس جوریه. مدرسه حتی بردم،می خودم با جاهمه و همیشه رو بود داده بهم بابا که چاقویی

 تمسخر با و کرد اخمی. کردمی تداعی رو بابا یخاطره و یاد برام و دادمی بهم آرامش و امنیت

 :گفت
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 .نشدم سگ تا باال بیا رو چاقو! صداقتی چه! به به -

 :گفتم محکم و شدم جدی هم من باراین

 ندم؟ اگه -

 :گفت بدی لحن با و برداشت سمتم قدمی

 ...جون سامی ببین -

 :گفتم خودش شبیه لحنی با. شدم ادب خیالبی و حرفش وسط زدم

. ندارید هم هاآدم روی شما امثال که دارم تعصبی چاقو این رو من! ساقی بنداز رو جونش -

 !کنمنمی کثیفش تو امثال و تو خون با باش مطمئن پس

 :گفتم تریمطمئن و ترآروم لحن با. کردمی نگاه هامچشم به داشت فقط و بود خورده جا ساقی

 فهمیدی؟ نیار؛ وقتهیچ دیگه رو من چاقوی اسم -

 :گفت لحن همون با باز و گرفت هامچشم از نگاه که اومد خودش به تازه انگار

 ...هاآدم برای ما گفته کی شدی؟ رئیس نیومده هنوز -

 :گفتم حرفش بین هم باز

 .اومدم کجا دونممی خوب من -

 :گفت تفاوتبی و کرد مکثی باراین

 .خورهنمی سنت به اصالً اخالقت -

. خوردمی بهم شنیدنش از داشت حالم دیگه و بودم شنیده همه از بارها حاال تا که بود ایجمله

 :گفتم حرص با

 !کن شروع پس. کنی ارزیابی رو اخالقم نه ببینی رو من کار که اینجا کشوندی رو من تو -

 :گفت و زد پوزخندی

 .کن باز رو در این اومد خوشم. خوبه خیلی! خوبه -

 برای خواستمنمی اصالً. گرفتمش هوا روی که سمتم کرد پرت رو مو گیره شبیه چیزی هوابی

 ازش باید چطور دونمنمی که نیاوردم رومبه و کردم حفظ رو ظاهرم. شم خم برداشتنش

 با که بود این بکنم تونستممی که کاری تنها. کنه ردم و تونمنمی بگم ترسیدممی. کنم استفاده
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 قفل کردن باز کردم فکر خودم با! برم ور قفل با تونمنمی هم رو اسمش حتی که چیزی این

 .شه باز جوریاین نداره امکان و باشه سادگی این به تونهنمی

 به نگاهی متحیر و مات! شد باز صدابی کامالً تصورم، برخالف که بودم ناامید بازشدنش از کالً

. بشم مطمئن بازشدنش از تا کشیدم خودم سمت آروم رو در و کردم دستم توی عجیب شئ

 :گفت و بست رو در محکم راه بین ساقی اما

 !بود افتضاح -

 نتونسته انگار هرچند. کنم بازش بتونم نداشتم توقع خودم از چون بود؛ عالی کارم خودم نظربه

 :گفتم متعجب! داشت؟ انتظاری چه ازم واقعاً. کنم راضی رو ساقی بودم

 چرا؟ -

 :گفت کالفه

 که اینه مهمه، که چیزی اولین باشه یادت. بیننتمی همه که کنی باز جوریاین بخوای اگه -

 ...و ممکنه زمان کمترین تو قفل کردن باز دوم، نشی؛ دیده

 :گفتم حرفش بین سریع

 چند؟ -

 :گفت و کرد نگاهم گیج

 !چی؟ -

 خواستممی و کنم طوالنی رو هامجمله نداشتم دوست! اومدنمی خوشم احمق هایآدم از اصالً

 :گفتم و کشیدم ایکالفه پوف. بشن منظورم متوجه زدنم، حرف تلگرافی وجود با همه

 بکشه؟ طول باید دقیقه چند -

 :گفت تمسخر با هم باز

 .باراولین واسه هم اون! دقیقه یه حداکثر! دقیقه؟ -

 کردم،می تکرار وقفه بدون هم سر پشت چندبار رو چیزی یه وقتی. اومدنمی نظربه سخت

 تغییر رو روشم باید پس. کردنمی تغییر که بود قفل یه فقط این عالوهبه. گرفتممی یادش

 .بود زیاد گرفتنش یاد برای هم ساعت یه حتی. خورهمی بهش روشی چه ببینم تا دادممی



 

 

245 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 اعتماد ساقی به و کردمنمی امنیت احساس که بود این مشکلم! نبود قفل کردن باز من مشکل

 :گفتم کنم، امتحانش اینکه برای آنی، تصمیم یه با. نداشتم

 .میدم انجامش من. بیار آب لیوان یه و بده زمان بهم ساعتنیم -

 :گفت تعجب با و کرد تنگ رو هاشچشم

 !آب؟ -

 حرفم اما «چیه؟ آب دونینمی چیه؟»: بگم و کنم شمسخره خودش مثل خواستمی دلم شدیداً

 اتاق از حرفبی نمیدم، جواب دید وقتی. شدم قفل با تمرین مشغول جواببی و خوردم رو

 تونسته و بودم کرده تمرین رو ساعتنیم تمام. اومد ساعتنیم از بعد درست و رفت بیرون

 داخل اومد اینکه محضبه. گرفتم فاصله در از فقط اومد، وقتی. کنم بازش دقیقه یک زیر بودم

 :گفت عصبی کمی و حوصلهبی و کرد قفل سرشپشت رو در هم باز

 کردی؟ کارچی خب؟ -

 :گفتم و کردم بهش نگاهی. نه یا آورده آب دیدمنمی و بود سرشپشت هاشدست

 .آب اول -

 کامالً و بود خیس هنوز لیوان بیرون. گرفت سمتم و آورد بیرون سرش پشت از رو لیوانی

 یخچال از خبری خونه این توی اینکه حدس. شده شسته سرسری االن همین بود مشخص

 این به حتی وسواسی من! نبود سخت کرده، پر حوض توی کثیف آب شیر از رو لیوان و نیست

 :گفت حوصلهبی! کش پیش خوردنش کردم،نمی هم نگاه لیوان

 نخواستی؟ آب مگه -

 :گفتم محکم اما آروم صدای با

 .بخور خودت -

 خرد رو اعصابم داشت هاشخنده هم باز. خنده زیر زد یهو و کرد لیوان و من به نگاهی گیج

 :گفت بریدهبریده هاشخنده بین. کردمی

 ریختم؟... زَهر... توش کردی... فکر -
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 ببینم خواستممی فقط. نبودم تشنه هم اولش از. کنم اعتماد تونستمنمی و داشتم رو شتجربه

 و جدی نگاه و شد تموم که شخنده. نه یا خورهمی خودش میاره، من برای که رو آبی که

 بهش باراین که کنم حس تونستممی. شد محو صورتش از خنده حالت کمکم دید، رو منتظرم

 زمین روی رو لیوان و کشید سر رو آب یهمه نفس یه بود خیره بهم که طورهمون. برخورده

 :گفت آروم اما حرص، با. کوبید

 .کن بازش حاال -

 تمام. کنم اشتباه نباید و بذارم سرشسربه نباید دیگه و تکمیله ظرفیتش االن دونستممی خوب

 اون از. اومد وجد به سریعش شدن باز از. کردم بازش ثانیه ۳۰ توی و کردم جمع رو تمرکزم

 :گفت هیجان با و زد خوشگالش سوت

 بری پیش جوریهمین اگر. شه کار روت باس فقط! دنبالشم که هستی همونی! ایول -

 .برسونمت تونممی ایدوهفته

 :گفتم متعجب و گیج

 !برسونی؟ چی به! برسونی؟ -

 :گفت ذوق با بده رو جوابم اینکه بدون

 تمرین؟ واسه اینجا بیای موقعهمین روز هر تونیمی! ببین -

 :گفتم قبل از ترگیج

 !تمرینی؟ چه -

 :گفت و کرد مکثی که میده بروز رو ذوقش داره زیادی فهمید هم خودش انگار

 .کنی باز سرعت همین با رو هاقفل همه بتونی تا کنی تمرین خواممی فقط. هیچی -

 :گفتم و کردم بهش نامطمئنی نگاه

 .کنم فکر باید -

 :گفت ایخرکننده لحن با و اومد سمتم قدم یه

 بیا! دور روی افتادی بازکردن دوبار با که ایکارهاین هم تو معلومه! خوبیه فرصت این سامی -

 .بدیم انجامش
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 خاطربه بودم؛ دزد که نبود این خاطربه بودم، کرده بازش سریع اگه من! کاره؟ کدوم کاره؟این

 که نبودم احمق انقدر ۱۴۶ هوش با من. بود کرده رو برداشت بدترین اون اما! بود هوشم

 هم چیزی یه حتماً وسط این و زنهمی گولم داره دونستممی خوب. کنهمی موسوسه داره نفهمم

 .بودم شده خسته تکراریم زندگی از اما. زنهمی رو من جوش انقدر داره که رسهمی خودش به

 هم باز اما! ببینه من دید با رو دنیا تونستمی یکی کاش! میگم چی فهمیدمی یکی کاش

 که حاال. بودم کرده لج خدا با حتی همه، با خودم، با من نیست؛ ممکن که دونستممی

. کنم زندگی متفاوت کمدست خواستممی کنم، فکر بقیه مثل و کنم زندگی بقیه مثل تونستمنمی

 .گفتم آرومی ی«باشه» و کردم دل یه رو دلم

 هایدست با خودم، رو پاک و معصوم رهای اون. شد کشیده لجن به من پاک زندگی روز اون از

 هاقفل اقسام و انواع و اونجا رفتممی هرروز. کردم چالش خودم توی خودم، انتخاب به و خودم

 به رو میشن استفاده که هاییمکان و سازنده کشور گرفتم،می یاد رو هاشوناسم دیدم،می رو

 و شدممی تررحمبی و تردلسنگ. گرفتممی یاد ایحرفه رو کردنشون باز و سپردممی ذهن

 بودنم دختر حتی. شدمی ارزشبی برام کمکم داد،می جون براشون بابا که هاییارزش و باورها

 .بود کرده فرق هم رفتنم راه و پوشیدن لباس و بودم کرده فراموش کمکم رو

 نشم دیده که کردمنمی دقت اصالً و کنم باز رو قفلی هر دقیقه۱ از کمتر که بود این تالشم تمام

 «.کنم دزدی خوامنمی که من»: گفتممی خودم با. نکنم سروصدا یا و

 اینکه با من و زدمی سوت یه ساقی کردم،می باز که رو قفلی هر من مدت این توی

 .گرفتممی یاد ناخواسته خواستم،نمی

 و نداشتم انتخابی یادگیری توی من. دادمی آزارم اطرافم چیزهایهمه اما بودم؛ باهوش من

 شدممی شبیه دوربینی به بیشتر شدم،می تربزرگ هرچی. گرفتممی یاد رو چیزهمه ناخواسته

 رفت،می باالتر سنم هرچی. کنهمی ذخیره آزاردهنده جزئیات یهمه با رو چیزهمه که

 توجه چون برم؛ شلوغ هایمحیط توی تونستمنمی دیگه مثالً. شدمی بیشتر هاممحدودیت

 بیدار مغزم همیشه و بخوابم هاشب تونستمنمی. شدمی سردردم باعث جزئیات، به مارادهبی
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 شسازنده که رباتی مثل درست. کردمی تحلیل و تجزیه رو هرچیزی من اجازه بدون ذهنم. بود

 .کنه کنترلش تونهنمی دیگه

 حرف التی جوری و داشت معنی یه هرکدومش که بودم یادگرفته سوت نوع ۲۰ از بیشتر

 .بودم بلد قبالً هم مؤدبانه صحبت نوع یه رفتمی یادم گاهی که زدممی

 ماه یه از بعد و کردم کار سامسونت و چمدون و کیف قفل روی هفته یه و در قفل روی هفته یه

 به من اما بود؛ یکی من روش باشه، چی نداشت فرق برام. کنم باز تونستممی رو قفلی هر دیگه

 .نشدم راضی همین

. باشم بهترین توش خواستممی کردم،می شروع اگه یا کردم،نمی شروع رو کاری یا همیشه

 سراغ رفتم پس. باشم بهترین توش خواستممی و بودم کرده شروع رو قفل کردن باز هم حاال

 !صندوق گاو کردن؛می باز ایدیگه حساب روش همه که چیزی

 رو فکرش وقتهیچ. بود پاخرده خالفکار یه ساقی. نبود ساقی کاری یحیطه تو صندوق گاو

 شد، تکراری برام هم ساده هایقفل کردن باز وقتی اما بخوام؛ ازش خودم روز یه که کردمنمی

 .بکشه کنار و کنه معرفیم خواستم ازش خودم

 چون بود؛ شده پشیمون بود، دیده رو استعدادم وقتی اما بکنه؛ رو کارهمین بود قرار هم اول از

 راضی و بود کردنم معرفی از بیشتر خیلی سودش که کردممی باز قفل براش قدریاین روز در

 و میاد گیرش خوبی پول کنه،می معرفی که آدمی هر با دونستممی خوب. کنه معرفیم شدنمی

 پس. میاد گیرش داره معرفی پول از بیشتر چیزی قطعاً داشته، نگه رو من وقتی کردممی درک

 .بزنم حرف باهاش خودش زبون با شدم مجبور

 هرکاری و ببنده رو دهنش که دادم بهش قدراین. شد عوض نظرش دید، که رو پول رنگ

 اما کرده؛ توبه دیگه گفتمی که ناصر اسم به یکی پیش کامل ماه دو. بده انجام برام خواممی

 و معمولی هایگاوصندوق با اولش. دیدم تعلیم شد، عوض نظرش دید پول رنگ وقتی هم اون

 .کردممی فکر که بود چیزی از ترپیچیده اما کردم، شروع ساده
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. داشت فرق سامسونت و کشو در، قفل بازکردن با آسمون تا زمین گاوصندوق، قفل کردن باز

 ترمهم و بشنوه بتونه هم رو صداها ترینکوچیک که تیز گوش یه البته و خواستمی دقت خیلی

 .بشناسه بتونه اینکه

. بود پایین خیلی سرعتم خب اما کنم؛ باز هم رو صندوق گاو در تونستممی دیگه ماه دو از بعد

 ببرم؛ باال رو سرعتم تا تمرین واسه خواستممی جایه منم. کرد ردم و داد آموزشم فقط ناصر

 پولی همه گفتم وقتی اما نکرد قبول اولش. خواستم مشتری ازش و ساقی پیش برگشتم پس

 یاد جدید چیز خواستممی فقط من. کرد قبول هوا روی خودش، به میدم رو میدن بابتش که

 !نبودم حروم پول دنبال بگیرم؛

. آورددرمی ازش خوبی پول ساقی که کاری. شد شروع گاوصندوق روی من کاراولین فرداش

 ربع یک به زمانم ماه یک از بعد کمکم. بودم صندوق گاو یه دور فقط غروب تا عصر از اول روز

 ماه ۴. کنم بازش دقیقه ۲ نهایتاً یا ۱ توی بتونم خواستممی. نبودم راضی هم هنوز من و رسید

 که محلشون اهل دیگه و داشتم وآمدرفت محله اون توی تمرین برای هم و کار برای هم که بود

 .شناختنمی رو من بودن، خالفکار دم از همه

 اکثر و کردممی کار قفل روی که بود تموم سال یه و بودم دوم کالس من اومدم، که خودم به

 هم قفل دیدن با دیگه که بود رسیده جایی به کارم! هه. شناختممی رو پاخرده خالفکارهای

 هیجانی هیچ برام کاراین دیگه سال یه از بعد دلیل همین به. چینیه یا دارهمارک بگم تونستممی

 خودش خالفکارهای شهری، هر هایمنطقه و هامحله تکتک دونستممی خوب دیگه. نداشت

 وجود واقعاً ولی بود؛ احمقانه. کنه خالف دیگه یکی یمحله توی نداره حق کسی و داره رو

 !داشت

 دعوا هامنطقه تقسیم سر هم مدام و بودن کرده تقسیم رو شهر خودشون بین خالفکارها

 هم بیشتری سود نتیجه در و داشت بیشتری یمنطقه بود، بیشتر قدرتش هرکی چون داشتن؛

 سالح یه عنوانبه ازم خودش یمحله توی و شد من هوش متوجه هم ساقی کمکم. داشت

 .کرد استفاده
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 شدم،می که محله وارد شده؛ عوض باهام پاخرده خالفکارهای رفتار که شدم متوجه کمکم

 طرف! دادنمی گوش حرفم به و بردنمی حساب ازم عجیبی طرزبه همه. شدمی خلوت جاهمه

 اسمم. دادنمی ساقی به زیادی باج بدم، انجام براشون کاری من اینکه ازای در هامونمعامله

 سوءاستفاده دهنش، از تربزرگ هایمعامله انجام برای اسمم از ساقی و بود شده پرآوازه

 .کردمی

 به اسمم که نبود محلی خالفکار هیچ دیگه اومدم، خودم به وقتی اما چطور، و کی نفهمیدم

 هنوزم چرا فهمیدمنمی وقتهیچ حالبااین. باشه نشنیده رو تعریفم و باشه نخورده گوشش

 میشه؟ یاد سه درجه خالفکار یه عنوانبه ازم هامنطقه توی

 خواستمنمی. بکنه خودش بالی سپر رو هوشم کسی خواستمنمی اما داشتم؛ دوست رو کار این

 هااین. بترسن ازم ساقی با ارتباطم خاطربه یا و کنن نگاهم غریبعجیب هوشم خاطربه مردم

 فقط که وقتی موندم،می ساقی کنار باید چرا پس خواستم؛می من که نبودن چیزهایی واقعاً

 کار پیشش خوامنمی دیگه که گفتم بهش جدی خیلی روز یه کرد؟می سوءاستفاده ازم داشت

 رو من نظر تونستنمی کسهیچ معمول طبق اما کرد؛ نظرم تغییر واسه زیادی تالش. کنم

 .کنه عوض

 همون از ساقی. نبودم پشیمون تصمیمم از اصالً اما برم؛ کجا قراره اینجا از بعد دونستمنمی

 کردممی هرکاری توش که بود گذاشته اختیارم در رو حیاط توی هایاتاق از یکی اول، یهفته

 هر اما بود؛ نشده سالم ۹ هنوز. ورق و عرق قمار، مواد، تا گرفته، قلیون و سیگار از! زندگی جزبه

 جز هیچی به هااین یهمه بین و بودم کشیده کنجکاوی، روی از بار،یه کم دست رو موادی نوع

 سیگار کسی جلوی وقتهیچ بود خواسته که بابا احترام به حالبااین. بودم نکرده عادت سیگار

 .بود ندیده رو کشیدنم سیگار کسی هنوز و کشیدممی بودم تنها وقتی فقط نکشم،

*** 

 انواع پرتره، از بود پر اتاقم. کردممی جمع رو وسایلم داشتم و بودم اونجا که بود آخری روز

 از پرتره یه شد،می تنگ سامی حتی یا رویا بابا، برای دلم هروقت... و چاقو انواع سیگار، قفل،

 در. کردممی گریه خودم تنهایی توی و شدممی خیره بهش هاساعت. کشیدممی صورتشون
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 نتونستم وقتهیچ چرا دونمنمی اما. شدمی قطع پرتره سوزوندن با فقط مگریه نهایت

 شده مچاله کمی اشک از کاغذش که هاییپرتره از بود پر اتاق. بسوزونم رو امید هایپرتره

 امید هنوز دلم ته چون شاید یا بودن مرده مخانواده و بود زنده هنوز امید چون شاید. بود

 .داشتم رو دیدنش

 مثل و کردم جمع دیوار از رو هاپرتره یهمه. کردم نامرتبم و متری نه اتاق دورتادور به نگاهی

 بتونن من از بعد تا بودم هاقفل کردن مرتب سرگرم. گذاشتم کیفم داخل مقدس شیء یه

 که هاییقدم صدای از. کرد جلب رو توجهم حیاط، در شدنبسته محکم صدای که کنن بازشون

 رفتنم از بدجور چندروز این. ساقیه هایقدم صدای بفهمم تونستممی شد، متوقف حیاط وسط

 .رفتمی راه همیشه از ترمحکم و کوبیدمی هم به رو درها یهمه مدام و بود خراب اعصابش

 ندیده خودش به کاریروغن رنگ در لوالهای بس از اما کنم؛ باز رو اتاق در صدابی کردم سعی

 به واکنشی اما بود؛ نشسته حوض لب من به پشت ساقی. شد باز بلندی جیر صدای با بود،

 !بود؟ ناراحت ازم. نداد نشون اومدنم

 کاشته گل باغچه تو بودم، کرده تمیز رو جاهمه گذاشتم، شخونه به پا که اولی روز همون از

 بودم زده رنگ رو هااتاق بودم، انداخته گلی ماهی توش و بودم زده رنگ دوباره رو حوض بودم،

 بهش. بودم داده روح خونه به خودش قولبه. بودم کرده عوض رو حیاط قدیمی و چوبی در و

 توی من، دادندست از خاطربه دونستممی خوب. باشه کرده عادت بهم کمی دادممی حق

 .بگیرم ندید رو خودم عقاید تونستمنمی اما خوره؛می ضربه بدجور شغلش

! کرد فرو حوض توی رو سرش هوابی که دربیارم دلش از کمی تا سمتش رفتممی داشتم

 .موند خیره شد،می پخش حوض آب توی که خونی به نگاهم و ایستادم سرجام ارادهبی

. کشیدم بیرون حوض از رو سرش سریع، حرکت یه با و اومدم خودم به تازه خون، دیدن با

 صدایی با و کشید عقب رو خودش شدتبه. بود شده کشیده آب موش مثل و زدمی نفسنفس

 :گفت لرزید،می حرص شدت از که

 !نخواست کمک ازت کسی -
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 روی هایخراش به دیگه خراش یه حاال که بودم خیره خونیش صورت به مبهوت و مات

 بدجور و بود تربزرگ و ترعمیق قبلی هایخراش یهمه از خراش این. بود شده اضافه صورتش

 معموالً. بود شده پارهتیکه تنش توی هاشلباس و بود کبود پیشونیش و گونه. زدمی ذوق توی

 بهش فقط و بود اومده بند زدم،می که حدسی از زبونم... این اما کرد؛می چاقوکشی و دعوا زیاد

 عصبی. شد خیره بهم و کرد پاک دست با رو بود شده کشیده فکش زیر تا که خونی. بودم خیره

 :گفت

 کنم؛می معرفیت نه؟ شی گنده خوایمی تنوعی؟ دنبال زده؟ رو دلت شدی؟ خسته اینجا از -

 .کنم معرفیت خواستممی اول از که جاییهمون به کنممی معرفیت

 از بود، اومده سرش بال این من خاطربه اینکه از. بود رفته هم تو تندش هایحرف از هاماخم

. برد باال قدراین همه چشم توی رو من که بود خودش تقصیر اما بودم؛ عصبانی خودم دست

 دست از خاطربه هم االن کرد،نمی استفاده سالح مثل من از اگه! بود خودش طمع تاوان این

 طرف و کرده قبول کار من طرف از هم باز بودم مطمئن. زدنمی کتکش جوریاین کسی دادنم

 تندش هایواکنش به توجهبی. آورده سرش رو بال این میرم، دارم من فهمیده وقتی شمعامله

 :گفتم آرامش با

 .بخوره هم بخیه باید. بیارم بتادین میرم کنه؛می عفونت زخمت -

 داده انجام محل هایبچه برای چندباری و بودم گرفته یاد هم زدنبخیه حتی سنم همون با

 :زد داد هوابی که اتاقم برم خواستم. بودم

 خوای؟می چی دیگه! لعنتی کنممی معرفیت گفتم -

 رفتار باهاش خودش مثل خواستم. برگشتم سمتشبه حرص با و شدم عصبی هم من باراین

 به زبونم کنه،می چکه صورتش و سر از خون و آب و نشسته زمین روی دیدم وقتی اما کنم؛

 :گفتم آروم و کشیدم حرصم کنترل برای عمیقی نفس. نچرخید تندگویی

 کنی؟می معرفیم کی به -

 :گفت استرس با. اومد سمتم و پرید جاش از یهو و شد خیره بهم تعجب با چندثانیه

 !میدم قول بهت میشه؛ عوض نظرت مطمئنم که جایی یه برمتمی سامی؟ کنیمی قبول یعنی -
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 :گفتم جدی خیلی و انداختم سرتاپاش به نامطمئنی نگاهی

 .نمیدم قولی هیچ -

 :گفت سریع شده، جلب توجهم دید تا. امجدی قدرچه کار توی دونستمی خوب دیگه

 نشون بهش رو خودت باس فقط تو! ببین. یارویی یه پیش برمتمی. اینجا بیا وقت آخر فردا -

 .کننمی فراهم برات بخوای، هرچی وقتاون. اینابغه یه کنی ثابت بهش باس. بدی

 فقط که هم من. بود لوسش هایبچه و مدرسه از بهتر بود هرچی! اومدمی جالب نظربه

 حالاینبا این؟ از بهتر چی پس. نداشتم کار برای هم رو جایی و برم ساقی پیش از خواستممی

 کردن باز از کهاین با اما بود؛ عجیب برام. زدم بیرون اونجا از بدم، بهش قولی که این بدون

 .کردممی آزادی حس بودم، شده دور چیهمه از که االن بردم،می ـذت*لـ قفل

 کرده کنجکاوم قدراین کنه معرفیم کی به قراره اینکه فکر. نبرد خوابم کردم، هرکاری روزاون

 نظر قراره چی که بودم کنجکاو واقعاً. قرار سر میرم شده هرجور فردا دونستممی خوب که بود

 داره؟ خارجی وجود چیزی همچین اصالً. کنه عوض رو من

 کار ساقی با دیگه خواستیمی فقط. نده دست از رو فرصت این! برو»: گفتمی دلم طرف یه

 هایآدم به خالفکارها کنی؟ کار کی با مهمه مگه دیگه. کردمی استفاده ازت داشت چون نکنی؛

 دلم یدیگه طرف یه اما «کنی؟ پیدا معرف خوایمی کجا از دیگه کنن؛نمی اعتماد جدید

 تپدرخونده که طورهمون و واقعی یزادهخان یه مثل و بکش کارهااین از دست»: گفتمی

 تعریف ازت همه تا کن تکرار رو ایکلیشه جمالت و رفتارها عمرت آخر تا. کن رفتار خوادمی

 دوستش مدیون و کرده ساپورت خوب رو دوستش دختر که باشه راحت وجدانش اون و کنن

 «!نیست

 هم با قلبم و عقل. زدمی هم به رو حالم هم دوم راه به کردن فکر و غلطه اول راه دونستممی

 گیر بهم خیلی هم زیور طرفی از! بود متشنج اعصابم و بودم دودل حسابی. بودن جنگ توی

 خوان،می هااون که جوریاون بتونم که نیستم دختری من که کردمی ترممطمئن و دادمی

 .کنم زندگی
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 و آروم نخورید؛ غذا تند. بره راه موقر باید خانم یه نرید؛ راه جوریاین که کردمی گوشزد مدام

 مستقیم کسهیچ هایچشم به بایستید، صاف نکنید، قوز. بذارید احترام غذا به و بخورید متین

 ...و کنید صحبت شمرده و آروم بذارید، احترام ترتونبزرگ به نشید، خیره پروابی و

 متوجه اینکه بدون اما! کنم فرار دستش از خواستمی دلم که کردمی مکالفه قدراین گاهی

 بااصالت و باهوش یزادهخان یه شخصیتم طرف یه. گرفتمی شکل داشت شخصیتم باشم،

 مپدرخونده که جوریهمون درست بود، بـرده رو همه دل زیریشسربه و زیبایی که بود

 .نداشت ابایی هیچ کاریهیچ انجام از که بود سروپابی الت یه مدیگه طرف. خواستمی

 ترسوبودن به تونستمنمی من! کدومم واقعیم خود شخصیت، دو این بین دونستممی خوب

 عمرم کل یاندازه به سرقرار، نرم فردا اگه دونستممی. بودم هیجان عاشق و کنم وانمود

 اول شخصیت که بود این کردم،می باید که کاری تمام و بودم کرده رو انتخابم. میشم پشیمون

 به چیزی شد، مشکوک بهم اگه که دارمنگه خودم سمت رو زیور بتونم تا کنم حفظ ظاهر در رو

 .نگه مپدرخونده

 شخونه به زودتر امشب کنم راضیش تونستم و کردم رفتار زیور میل مطابق دقیقاً شب فردا تا

. رفت بیرون خونه از و کرد بهم رو همیشگی هایسفارش کنه، شک چیزی به اینکه بدون. بره

 .شم مطمئن رفتنش از تا کردممی صبر باید و کنم ریسک تونستمنمی اما بود شده دیرم کمی

 به رو خودم سرعتی چه با دونمنمی. بود شده دیرم حسابی بیرون، زدم خونه از باالخره وقتی

 خودم سریع بود، خونه در جلوی که ماشینی دیدن با رسیدم، وقتی اما رسوندم؛ ساقی یخونه

 .بودن ندیده رو من و بودم رفته عقب موقعبه. کشیدم دیوار پشت رو

 باهاشون اینکه بدون هم ساقی و کردنمی ماشین سوار رو ساقی داشتن زوربه کلفتگردن دوتا

 توی هااون! بود واضح معنیش. زدمی پاودست فقط کنه، دفاع خودش از کمدست یا شه درگیر

 بهشون که هاییالتماس از. بزنه آسیبی بهشون نداره حق ساقی و باالترن ما از منطقه این

. ببینم رو هاییصحنه همچین و بذارم دست روی دست تونستمنمی. شد ریش دلم کرد،می

 :گفتم جدی و محکم خیلی و اومدم کنار دیوار پشت از آنی تصمیم یه توی

 !خبره؟چه اینجا -
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 این با که کردمی سوارش زوربه داشت یکیاون و بود گرفته رو ساقی دهن جلوی شونیکی

 جرئت حتی ساقی اما کردن؛ ول رو ساقی. شدن خیره بهم و برگشتن جفتشون اومدنم، یهویی

 ایحرفهفوق هایهیکل و بودن کچل هردوشون! بودن؟ کلفتدم قدراین یعنی! نداشت هم فرار

 آرامش با شونیکی. نیستن آماتور من مثل و خالفکارن وقتهخیلی بود مشخص کامالً. داشتن

 :گفت

 !سامی؟ -

 دل توی برم خواستمی دلم چرا دونمنمی اما نگم؛ چیزی زد اشاره بهم ابرو و چشم با ساقی

 :گفتم قلدری با و ـمرم*کـ به زدم رو دستم و خودم التی جلد به زدم! ماجرا

 !فرمایش؟! آره گیریم -

 و زد پوزخندی حرفم این با! کنم فرار تا سمتم بیان بودم آماده اما بودم، گرفته التی ژست

 :گفت و کرد ساقی و من به ایاشاره. کشید لبش یگوشه به رو انگشتش

 !شین سوار گرفتین؛ رو ما وقت امشب شما -

 گفتنمی بهم اگه حتی! ها؟وحشی این! کنم؟ کار باهاشون من بود قرار که بودن کسایی هااین

 پشیمون کنم؟ کار هااین با تونستممی چطور! کردممی باور هم خورنمی آدم شام برای هااین

 دست و کنم فرار خودم تونممی که دونستممی. نبود برگشتی راه دیگه اما بودم؛ شده

 رو واقعیم اسم حتی نه و داشت ازم آدرسی نه ساقی رسید؛نمی بهم هم کدومشونهیچ

 بذارمش؛ خودش حال به و کنم فرار راحت تونستممی و نداشت ازم اطالعاتی هیچ. دونستمی

 قدراین تأخیرم خاطربه که هااین. رفتنم هم و بود غلط موندنم هم. کردنمی قبول وجدانم اما

 آوردن؟می سرش بالیی چه زدم،می قولم زیر اگر کردن،می رفتار وحشیانه

 رو شونهمه تعجب. شدم ماشین سوار کنم، نگاه کدومشونهیچ به اینکه بدون و کردم پوفی

 هم رو ساقی بعد چندثانیه. شدم زدنسوت مشغول و بستم رو هامچشم اما کردم؛می حس

. فرمون پشت هم یکی و نکنه فرار ساقی تا نشست عقب شونیکی. کردن ماشین سوار زوربه

 :گفت گوشم زیر آروم ساقی که بودیم راه توی که بود ایدقیقه ده

 .نداره جبران جای اشتباهی هیچ اونجا. بدی دست از رو فرصت این نباید -
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 داشتم توجهبی من اما بگیرم؛ جدی رو کاراین من مثالً که میگه رو هااین دونستممی خوب

 وقتی. ساقی طرف جز کردم،می نگاه رو هرطرفی و کردممی بازی کیفم بند با. زدممی سوت

 :غرید زیرلب نمیدم، گوش هاشحرف به دید

 !زنممی حرف تو با دارم -

 هاشحرف به نداشتم اعصاب واقعاً. بودم گذاشته مایه براش خودم از کافی یاندازه به امشب

 :گفتم عصبی و تخس. کنم گوش

 .نمیدم گوش هم من که بینیمی -

 :گفت بود اومده باال گلوش تا که نگرانی با دید، که رو بازیمتخس

 !المصب نیست بازیبچه وقت االن -

 :گفت زیرلب حرص با. شدم زدنسوت مشغول باز و کردم پوفی

 !زدینمی سوت خیالبی قدراین وگرنه طرفی؛ کی با دونینمی هنوز -

 :توپیدم بهش عصبی هم من باراین

 !بدونم بگو تو خب -

 :گفت و زد بهش محکمی یضربه پا با بود، ساقی کنار که اونی یهو

 !رفت سرم! نکنین پچپچ -

 خونیلب دونستمی! بگه تونستنمی. نگفت بهش چیزی اما شد جمع صورتش درد، از ساقی

 :زد لب آروم بعد و شه پرت ازمون یارو اون حواس تا موند ساکت کمیه بلدم؛

 .نینا پیش برنمونمی دارن -

 :کردم زمزمه نیست، بلد خونیلب اون دونستممی چون

 .ترهقشنگ نینا از هم ساقی حتی! ایمسخره اسم چه -

 :کرد زمزمه خودم مثل و کرد فراموش رو زدنلب که گرفت استرس انقدر

 .ساقی نه ساغره اسمم من! هانگی رو هااین خودش جلوی کنی؟می جرئت چطور -

 خودشون برای لقبی یه همه و نمیگه رو واقعیش اسم خالف، دنیای توی کسهیچ دونستممی

 :گفتم بترسم، چیزی از اینکه بدون. چیه واقعیش اسم دونستمنمی اما دارن؛
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 .کنمنمی صداش نینا من! ستمسخره اسمش -

 :گفت حرص با! بزنه دار رو خودش بگیرم، جدی رو کار اینکه برای بود مونده کم

 !میدی باد به رو سرمون باش؛ جدی! لعنتی زنهنمی صداش اسم به کسهیچ -

 :گفتم کوتاه کنم، راحت رو خیالش اینکه برای

 !فهمیدم -

 یارو همون که چپی نگاه با. امجدی کامالً یعنی زنم،می حرف کوتاه وقتی دونستمی خودش

 رسیدیم، خونه یه جلوی وقتی بودن، راه توی ساعتنیم از بعد. نزدیم حرفی دیگه کرد، بهمون

 نگهبان مثل جفتشون و کردن ولمون. کردن پیاده هم رو ما و شدن پیاده. داشتن نگه رو ماشین

 .ایستادن در طرف دو

 رو لباسش. شد عوض درجه ۱۸۰ ساقی رفتار ایستادن، در جلوی دوتا اون اینکه محضبه

 که اونی به محکمی یضربه پا با هوابی. رفت جفتشون به اساسی یغرهچشم یه و کرد مرتب

 :گفت و زد بودش زده ماشین توی

 !در اون به این -

 داشتم شک حتی! برگردوند رو روش دوباره و رفت ساقی به ایغرهچشم فقط یارو اون اما

 :گفتم متعجب و کشیدم عقب رو ساقی! باشه گرفته دردش

 !کنی؟می داری غلطی چه -

 :گفت و زد پوزخندی

 سگ دوتا فقط ندارن، رو کاری حق ایناییم؛ یمنطقه توی ما دیگه االن! قانونشه این -

 !نگهبانن

 عالمتی با که ساقی سمت بیاد خواست و داد دست از رو طاقتش شونیکی آخرش یجمله با

 :غرید حرص با و موند جاش سرش داد، بهش یکی اون که

 !کشمتمی سگ یه مثل وگرنه بده؛ انجام خوب رو کارش امشب بچه این کن دعا -

 برخالف! نبود دعوا وقت اصالً. خونه داخل کشیدمش که بده رو جوابش باز خواست ساقی

 رفتم، جلوتر که کمیه. شهر خارج و بود نوساز اینجا بود، کلنگی و قدیمی که ساقی یخونه
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 هیچ و بود باغ فقط چون باغ؛ خونه گفت بهش شدنمی حتی! نیست خونه اصالً اینجا فهمیدم

 گذاشته در واسش و کشیدن حصار جنگل یه دور انگار! نبود اتاق یه حتی یا ساختمون از خبری

 چراغی هیچ و بود شده شب کامالً دیگه. درخت و بود درخت فقط کرد،می کار چشم تا که بودن

 رو مقوهچراغ مکوله از. کردمی گیر چیه، دونستمنمی که چیزهایی به مدام پام و نبود اونجا

 :گفت یکی یهو که زدممی دید رو اطراف کمش نور با داشتم و درآوردم

 !رو صاحاببی نور این وراون بده -

 هم توی رو هاماخم ببرم، کنار صورتش از رو نور اینکه بدون صاحب؟بی گفتمی کی به

 :گفتم محکم و کشیدم

 !منم هم صاحبش و داره صاحب نور این -

 رو مفاصله کردم سعی پس! مجهزن ادببی آقای این! بله دیدم و دادم تاب روش کمیه رو نور

 رو من که دارن اسلحه خونه داخل هایآدم دونستمی هم ساقی انگار. کنم حفظ باهاش

 :گفت عصبی مَرده. رفتمی راه سرمپشت خودش و جلو بود انداخته

 ...اینجا جون بچه ببین -

 :گفتم و حرفش وسط زدم

 !نیستم بچه من -

 :گفت ظریفی صدای که کنه کارمچی خواست دونمنمی و سمتم اومد عصبی

 کنی؟می داری کارچی میالد -

 ساقی انگار که زنی! ببره دل که بود شده آفریده انگار بود؛ شده کار و ظریف نهایتبی صداش

 :گفت سریع که ترسیدمی ازش عزرائیل از بیشتر

 !کردیم غلط ما! ببخشید خانم -

 حرص با و ساقی سمت برگشتم. داشت حدی هم من تحمل! شدم شوکه حرفش این از تقریباً

 :گفتم

 !گیریمی تصمیم من جای کنیمی بیخود خیلی تو -

 :گفتم و بود اومده صداش که سمتی برگشتم دیدم،نمی رو خانمی زیاد تاریکی از که این با
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 اشتباهی من! هاکرده غلط خودش طرف از فقط این! دونمنمی هم رو اسمت که خانمی آهای -

 !باشم گفته کنم؛ عذرخواهی بخوام که نکردم

 کم سنش. ببینم رو صورتش تونستم و شد نزدیک بهمون قدم یه ای،ثانیه چند مکث یه از بعد

. بود نشسته تنش روی لباسش و داشت قشنگی هیکل که بود جوون دختر یه واقع در. زدمی

 بود، صداش توی که نازی همون با. نبود معلوم صورتش نصف و بود ریخته دورش رو موهاش

 :گفت بده، رو من جواب اینکه بدون

 !تو بیارشون میالد؟ -

 من افتاد، راه دنبالش که ساقی! بودن سرش پشت مرد دوتا دیدم تازه و رفت حرفی هیچ بدون

 سرمونپشت هم داشت مشکل قوهچراغ نور با که مردی اون. برم دنبالش شدم مجبور هم

 که اینجا! بود؟ کجا تو، بیا از منظورش که بودم نفهمیده هنوز من اما کنیم؛ فرار مبادا تا اومدمی

 !تو بریم ما که نبود ساختمونی

 داشت ساقی کردم،می اسکن رو چیزهمه خودکار طوربه و بود غریبه برام مکان که من برعکس

 زدیم، دور رو باغ هایدرخت یهمه رویپیاده ربع یک از بعد وقتی! رفتمی حفظ از رو مسیر

 به شبیه بیشتر ساختمون؛ گفت بهش بشه اول نگاه توی اگه. دیدم رو ساختمونش باالخره

 !بود وحشت تونل

 بدون بود، سرمون پشت که مردی اما کنم؛ چک رو اطراف تا کردم کوتاهی مکث ارادهبی

 روبهرو دیگه در یه با داشتم، انتظار که چیزی برخالف. داد هولم داخل به وحشیانه ادب ایذره

 توی. بود قدیمی و ابزاری یایده. شدم نقشه نوع و فضا بافت متوجه اول یلحظه همون. شدم

 برای رو کاراین. داشتن راه همبه همه که بودن ساخته اتاق ای،دایره و وارتونل بزرگ، باغ یه

 !کردن؟می قایم داشتن رو چی! چرا؟ اما بودن؛ داده انجام ساختمون استتار

. رسیدیم حسابی درست اتاق یه به باالخره راهرو، تاسه و تودرتو اتاق چندتا از ردشدن از بعد

 مکث بدون و رفت جلو بود، سرمون پشت که مردی. بود شده رمزگذاری و بود گلوله ضد درش

 از دوتا. نشست بود، اونجا که صندلی تنها روی و رفت داخل ما از زودتر دختره. زد رو رمز
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 به نگاهی دختره. شدن خیره ساقی به دریده نگاهی با و ایستادن طرفش دو هم هاشنگهبان

 :زد داد هوابی و کرد سرتاپام

 دختره؟ نگفتی مگه -

 :گفت لکنت با و ترسید ساقی

 !دختره... خودم جون به... دختره -

 همچین بخوام اینکه از قبل. افتادمی پاشون به شنید،می دیگه داد یه اگه دیدم،می من که اینی

 سرم از رو سویشرتم کاله و کردم پوفی بحثشون وسط ببینم، رو ایمنزجرکننده یصحنه

 دست. بودم بسته ایگوجه رو موهام بود، مونده روم پرورشگاه زمان از که عادتی طبق. کشیدم

 بورم و صاف موهای. هامشونه روی ریختم و کردم باز رو موهام حرکت یه با و موهام زیر بردم

 زد،می سوت اومدمی خوشش چیزی یه از وقتی که ساقی مثل دختره. اومدمی شکمم روی تا

 : گفت هیجان با و زد داریمعنی سوت

 !دختری؟ پس! اوم -

 :گفتم حوصلهبی و کردم بهش نگاهی

 !که بینیدمی -

 :گفت و کرد ریزی اخم

 !دختر داری تندی زبون -

 رو سرم ساقی مثل بتونم که نبودم آدمی من اما کنم؛ عذرخواهی که زدمی پرپر داشت باز ساقی

 :گفتم محکمی لحن با و گرفتم ساقی از نگاه. کنم خم کسی جلوی

 !نداره ساقی که چیزی دارم؛ زبون فقط -

 کار کسی با بود قرار اگر. بودم همین من اما کنه؛ ساکتم مثالً تا زد پهلوم توی آرنجش با ساقی

 متوجه دختره. نخورم مشکل به باهاش ساقی مثل بعداً تا شدمی آشنا اخالقم با باید کنم،

 :گفت ساقی به نبود، توش ناز دیگه که لحنی و اخم با و شد ساقی حرکات

 .زنهمی حرف داره بهتر تو از. بزنه حرف بذار! ساقی کن ولش -

 :گفتم پرطعنه و خیالبی
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 دارید؟ مشکل قوهچراغ مثل هم کاله با یا بذارم رو کالهم دخترم، شد ثابت که حاال -

 کاری ساقی هایواکنش به دیگه. نبودم اجازه دنبال ابداً وگرنه بود؛ زدنطعنه فقط قصدم

 بهم ساقی که بود نینایی همون احتماالً. دختر این روی بودم گذاشته رو حواسم تمام و نداشتم

 و محیط این بتونه دختر یه اینکه ولی. گیرنمی دستور ازش دارن همشون بود واضح و بود گفته

 .بود باور غیرقابل برام بگیره، مشتش توی رو متشنج جو

 :گفت زد،می موج توش جدیت که صورتی با نینا

 چراغ که بود تو از اشتباه. ذاشتیممی چراغ خودمون باشه، فضا توی نور بود قرار اگر اوالً -

 چی؟ باشه گیسکاله اگه! ثانیاً و کردی روشن

 بین. خنده زیر زدم پقی ارادهبی دومش یجمله با که اومدممی کنار اولش یجمله با داشتم

 :گفتم هامخنده

 !بدید تشخیص واقعی موی از رو گیسکاله تونیدنمی که نگید! من؟ هم اون! گیس؟کاله -

 از رو واقعی موی نتونه اگه بود احمق خیلی دیگه. کنم عصبیش بیشتر تا خندیدم خیالبی بازم

 توجهبی رو کالهم و کردم جمع رو موهام انداختم، دستش خوب وقتی. بده تشخیص گیسکاله

 :گفتم جدی کامالً و کردم جمع رو مخنده. گذاشتم سرم حرفش به

 کنید؟نمی فکر طور این عقله؛ شرط احتیاط. ذارممی پا ساختمونی چه تو دارم بدونم باید من -

 با داشتم منم. نگه بهم چیزی تا کنهمی کنترل رو خودش داره بود معلوم. شد طوالنی مکثش

 آوردن رو گاوصندوق یه نفر دو که کشیدممی غریبعجیب هایشکل خاکی زمین روی پاهام

 گرفته کمدست رو من قدراین یعنی! معمولیه گاوصندوق یه فهمیدم اول نگاه همون با. داخل

 بود؟

 :گفت بود، برگشته صداش به دوباره که نازی و بدجنسی با نینا که بود گاوصندوق روی نگاهم

 تو؟ و نینام من -

 و بلند موهای اما بود؛ معمولی کل در شچهره. شدم خیره بهش و گرفتم گاوصندوق از نگاه

 :گفتم کوتاه هاش،چشم توی خیره. بود کرده جذابش مشکیش و پر ابروهای مواجش،

 !سامی -
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 :گفت تهدیدوار ناز، با و داد لم صندلیش به کامل

 .کنی باز من چشم جلوی رو گاوصندوق این باید -

 :گفتم آرامش با. نیومد خوشم دستوریش لحن از هیچ

 رسه؟می من به چی -

 :گفت و زد لبخندی ناز با

 خوای؟می چی -

 اینکه برای! بده بهم تونهمی رو بخوام هرچی بود مطمئن که انگار زد،می حرف مطمئن جوری

 :گفتم نفساعتمادبه با دربیارم، رو کفرش

 !هیچی -

 :گفت جدیت با و کرد ریزی اخم

 چیه؟ منظورت -

. میده دست از رو کنترلش کی ببینم خواستمی دلم. بذارم سرشسربه بود کشیده میلم حسابی

 :گفتم شیطنت با

 .هیچیه هیچی، از منظورم -

 :گفت کالفه

 !خوایمی چی بگو رک. نکن بازی کلمات با -

 .تفریحه جوریه من برای کاراین. خوامنمی هیچی که گفتم رک کامالً کنم فکر -

 :گفت تهدیدآمیزی لحن با و کرد ریز رو هاشچشم

 !نکردی انتخاب رو خطریبی تفریح -

 :گفتم تخس و گرفت حرصم کرد،می تهدیدم داشت اینکه از

 !باشید شما خطرش اوج اگه نیست؛ مهم خطرش -

 :گفت آرامش با اما شه، عصبی داشتم انتظار

 !نگهدار رو زبونت سامی، زبونت -

 :گفتم مراعاتبی باز اما میشه؛ تکمیل داره ظرفیتش دونستممی
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 !هستم که همینم من -

 :پرسید ازم و کرد ساقی به پرشماتتی نگاه

 چندسالته؟ -

 :گفتم حسبی و زدم پوزخندی

 .نمیدم اطالعات نگیرم، اطالعات تا -

 شده؛ متنفر ازم کردممی حس. عصبیه نیست، معلوم تهش و سر که مکالمه این از بود معلوم

 :گفت بدجنسانه و کرد مشت رو هاشدست کالفه اما

 .سالمه ۲۱ من! سامی میاد خوشم ازت -

 :گفتم خودش لحن با هم من

 .سالمه ۸ -

 آورده رو گاوصندوق که هاییمرد از یکی اما گاوصندوق، سراغ برم خواستم ایدیگه حرف بدون

 :گفت بود،

 داری؟ چی تکوله توی -

 نگاهی مرده به دوباره. کرد می نگاهمون داشت تفاوتبی که کردم نینا به نگاهی متعجب

 چی دونستمنمی. بود آروم قدراین نینا که شده ریزیبرنامه قبل از چیهمه بود معلوم. انداختم

 :گفتم کوتاه. کشیدن برام اینقشه چه و گذرهمی سرشون توی

 .وسایلم -

 :گفت و گرفت ازم رو مکوله

 .کن بازش این بدون -

 که گشتممی راهی یه دنبال داشتم فقط چون موندم؛ ساکت. خوردم جا گفت شدمی تقریباً

 .کرد مداخله که کرد برداشتی چه سکوتم از ساقی دونمنمی. کنم برآورده رو شونخواسته

 ...کمیه خدا رو تو خانم کرد؟ باز ایوسیله هیچ بدون رو گاوصندوق یه میشه چطور خانم -
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 پولی برای! کرد؟می التماس داشت. خوردمی هم به ساقی رفتارهای این از داشت حالم! اَه! اَه

 پول اون مگه من؟ شدن رد صورت در جونش ترس از یا اومد،می گیرش من شدن قبول با که

 :گفتم حرص با ترسید؟می ازشون قدراین که بودن کی هااین مگه بود؟ چقدر

 کنی؟می خرد رو خودت داری جوریاین که ماسهمی بهت چقدر مگه! شو خفه لحظهیه ساقی -

 :گفت نینا تایید با و من به نگاه یه کرد، نینا به نگاه یه ساقی

 .تا ۵۰۰ -

 .میدم بهت خودم! بابا برو پاشو -

 که بودم مطمئن. بود شده خیره نینا به و بود پریده رنگش ترس از تقریباً. نخورد تکون جاش از

 :گفتم حرص با و کردم پوفی. میدم باد به رو سرم دارم میکنه فکر

 .هستم پاش زنم،می حرفی وقتی که دونیمی ساقی -

 :گفت رفتن از قبل اما بیرون، رفتمی اتاق از داشت نینا یاجازه با و شد بلند جاش از آروم

 !منتظرتم سامی -

 بیرون ازش ساقی که دری به داشتم هنوز. هاشآدم و نینا و موندم من. رفت و گفت رو این

 :گفت نینا که کردممی نگاه بود، رفته

 تونی؟می نظرتبه خب؟ -

 :گفتم و شدم خیره بهش آوردمش، کجا از دونمنمی خودم که اطمینانی با

 .کنممی باز رو گاوصندوق این من -

 :گفت خبیث

 پشتی؟کوله اون وسایل از استفاده بدون -

 :کردم تکرار مطمئن

 !پشتی کوله وسایل از استفاده بدون -

. باشه داشته وجود راهی یه باید هم االن پس« !هست راهی یه همیشه»: گفتمی همیشه بابا

 دونستممی خوب هم خودم اما! شه باز موهام یگیره با شاید کنم؟می سختش قدراین چرا اصالً
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 از کاریهیچ وسایلمبی باشم، وارد کارم توی که هم چقدر هر! ممکنه غیر چقدر چیزی همچین

 .برنمیاد دستم

 خودم که افتادم ایگیره یاد یهو که بدم، داریدل خودم به بابا یاد با کردممی سعی داشتم

 سن اون توی دخترا اکثر. گرفتمی شکل داشت ذهنم توی راهی یه تازه. بودمش ساخته

 چون پوشیدممی اسپرت عمد از. داشتم فرق بقیه با من اما پوشیدن؛می بچگونه هایکفش

 جاساز توش رو سازمدست یگیره اون هم االن. کرد جاسازی رو هرچیزی توش شدمی راحت

 فقط بودمش، ساخته خودم چون. داشت رو کلید شاه حکم برام دیگه که ایگیره. بودم کرده

 .کرد میشه کارهاچه باهاش دونستممی خودم

 تونمنمی هم جانبی وسایل از بودن نگفته کنم؛ بازش پشتیکوله وسایل بدون بودن خواسته

 کفشم از رو گیره فکر،بی کامالً و آوردم باال رو پام شم، خم که این جایبه! که کنم استفاده

 شدتبه ترسشون این دیدن با! همانا هم همشون گرفتن گارد و همانا من شدن خم. درآوردم

 به رو دودمانم تونهمی جایی همچین توی کوچیک، یخنده یه االن دونستممی! گرفت مخنده

 گاوصندوق جلوی زد، پوزخند گیره دیدن با که نینا به تفاوتبی و خوردم رو مخنده. بده باد

 .نشستم چهارزانو

 توهین هوشم و شعور به و شدم گرفته کمدست کردممی حس. بود کرده عصبیم پوزخندش

 مایه کردنش باز برای دل و جون از شد باعث که بود دلیلی تنها این لحظه اون توی. شده

 کسی با داشت خیالبی که کنم بازش چیزهااین با تونمنمی مطمئنه که بود واضح کامالً. بذارم

 .زدمی حرف بود، کنارش که

 کالهم از هم سوزن یه و کردم باز رو موهام جلوی یگیره مکث، بدون و کردم آزاد رو ذهنم

 از یکی کرد، لمس رو گاوصندوق سرد و فلزی یبدنه انگشتم که این محضبه. برداشتم

 .گرفت رو تایمم نینا کنار مردهای

 رو گاوصندوق مدل بودم مطمئن. شدنمی باز کردممی کاریهر لعنتی، اما کردم؛ سعی خیلی

 کردم، دقت هاشدندهچرخ صدای به که خوب! بود شده عوض قفل انگار اما شناختم؛ درست

 بود؛ همون گاوصندوق یبدنه مدل آورده؟ گیر احمق کرده فکر! هه. بزنن دورم خواستن فهمیدم
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 با فهمیدممی خوب چیه، قفل خود مدل بودم فهمیده که حاال. بود ترسنگین خیلی قفل مدل اما

 کفری بیشتر و فهمیدممی رو کارش اول پوزخند دلیل کامالً حاال. کرد بازش نمیشه مو گیره یه

 ! میارم؟ کم من کردمی فکر اما! شدممی

 رو داشتم که هرچی آنی، حرکت یه توی. شدممی ترعصبی هرلحظه من و رفتمی داشت وقتم

 به چیزی همچین اصالً بدونم اینکه بدون. ساختم جدید چیز یه باهاشون و کردم فیکس هم با

 ایدیگه یچاره اما نبود؛ خطا و آزمون وقت االن و بود مهم زمان هرحال به. نه یا خورهمی درد

 .نداشتم هم

 با باراین و کردم امتحان دیگه باریه کنم، استفاده ازش نبودم بلد هم خودم حتی که چیزی با

 روی عرق. شد باز بود، ممکن صدای تریننشیندل من برای موقع اون که آرومی «تق» صدای

 با و زدم پوزخند بهش. برگشتم نینا سمتبه و کردم پاک دست پشت با رو پیشونیم

 :گفتم نفساعتمادبه

 اومد؟ خوشتون -

 :گفت برانهدل و زد دست برام نمایشی

 !پسر بود خوب کارت -

 :گفتم نرمش بدون و نشست صورتم روی ایارادهبی اخم

 !دخترم من -

 :گفت و خندید نرم

 .دختر بله،! اوه -

. کرد بهم تندی نگاه هاشآدم از یکی که جلو برم خواستم و شدم بلند گاوصندوق جلوی از

 اول همون. شد وارد دستبه سینی نفر یه که بگم چیزی خواستم و ایستادم سرجام تفاوتبی

 بود، شده چیده سینی توی که شرابی انواع به کردن نگاه بدون. کرد تعارف بهم رو سینی کار

 با که بود سوال براش واقعاً یا بود، بحث کردن عوض برای دونمنمی. کردم رد رو دستش

 :گفت خنده همون

 فهمیدی؟ چطور -



 

 

267 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 مخفی کردممی سعی داشتم که حرصی با! بود پررو واقعاً بپرسه؟ هم سوال شدمی روش چطور

 :گفتم دارم، نگهش

 .میدم تشخیص رو هاقفل مدل صدا روی از من -

 :گفت ساختگی تعجب با اما درآورده؛ زندگیم تویوته قبل از دونستممی

 !سامی کن عمل ایحرفه نمیاره؟ پایین رو سرعتت! واقعا؟! اوه -

 :گفت سریع که کفشم توی برگردونم رو گیره خواستم بهش توجهبی

 ببینم؟ رو هاگیره اون میشه -

 با. گفتم محکمی «نه» ریلکس بودم، کارم مشغول که طورهمون و کنم نگاهش اینکه بدون

 :گفت تعجب

 !نه؟ چرا -

. بود تکراری و ساده خیلی شخصیتش کرد،نمی بازی نقش وقتی. بود واقعی تعجبش باراین

 :گفتم و گرفتم پس هاشآدم از رو مکوله کنم، نگاهش اینکه بدون بازم

. دیدین نزدیک از رو معمولی موی یگیره یه شما مطمئنم و معمولیه موی گیره یه که یکیش -

 کسی به ندارم هم ایعالقه هیچ. درمیارم سر ازش خودم فقط و خودمه سازدست هم یکیش

 !بدم نشونش

 کنترلش داشت که خشمی با و نیاره روش به کرد سعی اما بود؛ برخورده بهش هامتوجهیبی

 :گفت کرد،می

 !خوبه ابتکارت -

 :گفتم حوصلهبی و کردم سردی تشکر

 چیه؟ برنامه -

 :گفت و زد بدجنسی لبخند

 !برنامگیهبی برنامه، -

 :گفتم سریع و بگیرم رو تعجبم جلوی نتونستم! بود تهش دیگه این
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 طرف واسه هم ساقی حتی! هه! کنید؟می شوخی! نیست؟ برنامه روی هافعالیت اینجا یعنی -

 ...داره منظم یبرنامه یه هاشآدم و هامعامله

 :گفت غرور و خشم با و حرفم بین اومد سریع

 .پاستخرده یه ساقی! سامی نکن مقایسه هم با رو ما وقتهیچ -

 :گفتم کرد، ترشعصبانی فقط که ایخندهته با و کردم دورتادورم به نگاهی قصد از

 هستید؟ چی شما و -

 که حرصی با بگیره؛ رو خشمش جلوی تونستنمی باراین. گرفتمی باال مونبین داشت بحث

 :گفت بود، مشهود صداش توی

 .کردیمی کار براش قبالً تو که کسیم از تربزرگ که باشه مهم این باید تو مثل کسی برای -

. شدممی عصبانی سخت خیلی نبود؛ خودم دست. بودم آروم من بود، عصبی اون چقدر هر

 :گفتم جدیت با تفاوت،بی و خیالبی

 حتی. نگرفتم پول هم کردم باز ساقی برای مدت این توی که هاییقفل اون از دونهیه بابت -

 قدراین. کنمنمی کار کسهیچ برای من! بس و تفریحم دنبال فقط من. دادم هم جیبم از گاهی

 !کنید؟ باورم سخته

 گرفت ازم رو نگاهش سریع اما شد؛ عوض بهم نگاهش رنگ کردم حس ثانیه هزارمیک برای

 نگاه بهم اینکه بدون. شدمی طوالنی مونبین داشت سکوت. شد شرابش کردنمزه مشغول و

 :پرسید آروم کنه،

 خوای؟می چی پس نیستی، اینجا پول برای اگه -

 :گفتم تکراری بحث این از کالفه

 .اینجام کردن باز قفل برای فقط من -

 بودنت اینجا برای دلیلی دیگه پس بدی؛ انجام تونستیمی هم ساقی همون پیش رو اینکار -

 .نیست

 راه کجا به دونستمنمی که دومی در طرف رفت و شد بلند جاش از من حضور به توجه بدون

 کلی ساقی. کردمی ردم داشت اما بودم کرده باز رو گاوصندوق اون من! سادگی همین به. داره
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 یه توی بازم. کردمی ردم داشت اما بود؛ داده باج و بود خورده کتک مالقات قرار این خاطربه

 :گفتم هوابی آنی تصمیم

 .بدونم بیشتر خواممی من! نیست این فقط -

 :گفتم سرهمپشت و تند و گرفتم نفسی. ایستاد سرجاش سمتم، برگرده اینکه بدون

. کنم امتحان رو تازه و جدید چیز یه روز هر خواممی من. ببرم باالتر رو تواناییم خواممی -

 بازش نتونم من که باشه داشته وجود قفلی هیچ خوامنمی. باشه داشته هیجان زندگیم خواممی

 !باشم بهترین خواممی من. کنم

 مالیمت با اما بیرون؛ کنهمی پرتم لگد با االن کردم فکر. شد خیره بهم و سمتم برگشت آروم

 :پرسید

 باشی؟ بهترین خوایمی چرا سامی؟ هستی چی دنبال -

 :گفتم صادقانه منم بود؛ صادقانه سوالش

 !باشم بهترین خواممی فقط من -

. نداشتم وجود حتی مادرم برای که هاییوقت تمام تالفی به باشم بهترین خواستممی

. نداشتم وقتهیچ که ایخانواده بهترین داشتن آرزوی تالفی به باشم بهترین خواستممی

. رفت باد به پرورشگاه اون توی که آرزوهایی بهترین تمام تالفی به باشم ترینبه خواستممی

 .بود کرده درست واسم دنیا این که هاییعقده رفع تالفی به بودن بهترین

 باورم که بود کسی اولین امید، از بعد. کرد باورم درنهایت اما بود؛ کرده تعجب جوابم از نینا

 ساعت دو روزی کنم،می باز که گاوصندوقی هر ازای به که بیاره برام استاد یه شد قرار! کرد

 :گفت خودش خاص غرور با کردیم، رو هامونتوافق وقتی. بده آموزش بهم

 کار ما با وقتی اوالً. داره رو خودش خاص قوانین اینجا و مایی از عضوی تو لحظه این از -

 حکم و میشه محسوب ـیانـت خــ وگرنه کنی؛ کار ایدیگه گروه یا شخص برای نباید کنی،می

 وگرنه کنی؛ چالش جاهمین باید شنوی،می و بینیمی اینجا که هرچیزی ثانیاً! مرگه ـیانـت خــ

 ...و بیاری سالح خودت با نباید اینجا، میای وقتی ثالثاً. میشی چال جاهمین خودت
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 سرم. بودم وایستاده ـنه*سیـبهدست عادتم طبق گفت،می رو قوانینش داشت که مدتی تمام

 و آوردم باال رو سرم رسید، اینجا به وقتی اما. دادممی گوش دقت با و بودم انداخته پایین رو

 :گفت و کرد قطع رو حرفش دید، که رو نگاهم. کردم نگاهش

 کنی؟می نگاه جوریاین چرا -

 :گفتم و زدم لبخند دراریحرص آرامش با

 تا سه من میگی، رو هاتقانون داری و نشستی اینجا محض آرامش با شما که االن همین -

 .همراهمه دارضامن

 مثل بود، گذشته عصبانیت از کار! طرف یه هم هاشآدم همه گرفتن گارد طرف، یه خوردنش جا

 مخفی در سعی اصالً باراین که حرصی با. بشه منفجر تا بود جرقه یه منتظر که بود باروتی

 :گفت نداشت، کردنش

 !دربیار داری، چاقو هرچی حاال همین -

 رو مغزم همشون که اطرافم یآماده و مسلح هایآدم به خنده با و کردم دورتادورم به نگاهی

 :گفتم بودن، گرفته هدف

 .همرامه یکی فقط! بود شوخی! خیالبی -

 نینا. کشیدم عقب رو چاقو سمتم، بیان خواستن هاشآدم که همین و درآوردم جیبم از رو چاقو

 :گفت لرزید،می حرص از که صدایی با

 سامی؟ زمین بذارش االن همین -

 :گفتم جدیت با بترسم، هامحرف عاقبت از اینکه بی

 این به منه؟ جون از ترمهم تو جون کنیمی فکر نکنه هست؟ من جون برای تضمینی چه چرا؟ -

 اما! بودن قشنگ هم خیلی و شنیدم منم و گفتی رو هاتقانون تو. نگم تونستممی که کن فکر

 !منه همراه همیشه چاقو این همینه؛ من قانون تنها

 به شرایط هرچند. بگم بهشون خودم بودم مجبور و کنم دور خودم از رو چاقو این تونستمنمی

 طوالنی مکثش. شدمی ترسخت خیلی برام وضعیت کردن،می پیداش بعداً اگه اما ریخت؛ هم

 :گفت و کشید سر آخر تا رو جامش. کنه قبولم بازم نداشتم امیدی تقریباً. بود شده
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 تواناییت اما کرد؛ راضی رو بقیه میشه سخت و ایدندهیه و لجباز درازه، زبونت کمه، سنت -

 شناخته همه هااون اما داریم؛ هم تو از بهتر ما. داری رو جیگرش و باالست سنت به نسبت

 و کنیم استفاده ازشون تونیمنمی دیگه کنن؛می شک بهشون همه از اول هرکاری توی و شدن

 شرایطت. بذار کنار رو شیطنت پس هست زیاد هم تو از بهتر باشه یادت. داریم الزم جدید نیرو

 .نکنی استفاده چاقو اون از وقتهیچ که این شرط به قبوله؛

 در همون سمتبه و شد بلند جاش از. کردمی ادا بد رو کلماتش و بود شده ـت*مسـ کمی

 :گفت رفتنش از قبل. رفت

 !بود صادق نباید کاراین تو کنار؛ بذار رو صداقتت -

 به چندثانیه. شدم خیره بهش و آوردم باال رو سرم ارادهبی که گفت رو جمله این غمگین انقدر

 لحن با بگیره، ازم رو مقوهچراغ خواستمی اول همون که اونی به هوابی و شد خیره هامچشم

 :گفت ایکشیده نسبتاً

 .کرد درست شر زیاد امشب این! بیرون بندازش میالد؟ -

 و سمتم اومد تفاوتبی. بره بیرون نینا اول تا کرد صبر و داد تکون تایید ینشونه به سری میالد

 رو بعدی قرار حتی! توضیحی هیچ بدون هم اون بود؛ کرده بیرونم باغ از اومدم، خودم به وقتی

 !چیه برنامگیبی از منظورش فهمیدممی داشتم تازه! بودن نکرده هماهنگ هم

 انقدر. کردم فکر امشب اتفاقات تمام به و تخت روی کردم پرت رو خودم خونه، رسیدم وقتی

 افکار همه اون از داشت ذهنم اما نبود؛ روم جسمی فشار. کندم کوه انگار که بودم خسته

 و خشن قدرهمون بشم؟ تبدیل هااون از یکی به منم بود قرار واقعاً. شدمی منفجر جورواجور

 حتی هنوز که باندی بشم؟ باند یه عضو که برم پیش خالف تو قدراین قراره واقعاً! ای؟حرفه

 و کنه؟ باز گاوصندوق ایحرفه بتونه که گردنمی کسی دنبال چرا چیه؟ کارشون دقیقاً دونمنمی

 کنه؟می کنترل رو چیزهمه داره زن یه چرا تر،مهم همه از

 من که کاری. بود خوابیدن داشتم، جواببی هایسوال همه این از فرار برای که ایایده بهترین

 از گریه و جیغ با و دیدممی کابوس هرشب چون. بدم انجامش تونستمنمی وقتهیچ هاشب
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 اتاقم یپنجره به و نشستممی تختم روی صبح تا و کردممی ـل*بغـ رو خودم. پریدممی خواب

 .شدممی خیره

 بدم خودم از. بیام کنار خودم با نتونستم هنوز مدت، همهاین از بعد که اومدمی بدم خودم از

 تصادف اون خاطربه رو خودم دارم هنوز و کنم فراموش رو مگذشته نتونستم هنوز که اومدمی

 طبل به زدممی و کردممی بودن قوی به وانمود روز طول در که هم چقدر هر. کنممی سرزنش

 سامی، صورت رویا، نبض تصادف، یصحنه. شدمی آوار سرم روی همش هاشب خیالی،بی

 ...و بابا جونبی جسم عمه، خودکشی

 شب یاندازه به درست شب هر و کنم فراموش رو لعنتی خاطرات این از کدومهیچ تونستمنمی

 دیدم؛می کابوس خوابیدم،می شب اگه که بود این جالبش قسمت اما شدم؛می زدهوحشت قبل

 مطمئن وقتی اما شم؛ متوجه رو این تا کشید طول خیلی! نداشتم مشکلی هیچ روز خوابِ با اما

 .گذاشتم کنار رو شب خواب کالً شدم،

 رو رفیعی هایتلفن جواب تونستمنمی و خوابیدممی رو روز تمام بودم، مدرسه که تایمی جزبه

 دسترسی بهم بتونه خواست، هروقت تا بخرم موبایل باید که بود کرده پیله بود مدت یه. بدم

 ترسیدممی. برم در زیرش از تونستمنمی اما کنه؛ کنترلم خوادمی دونستممی خوب. باشه داشته

 .گردونه برم شخونه به نکنم، قبول اگه

 یه. شدم شخواسته تسلیم باالخره تا داد گیر و زد زنگ قدراین اما نکردم؛ قبول اولش

 زنگ زیاد اول روزهای. خریدم گوشی یه هم خودم و فرستاد برام خودش اسم به کارتسیم

 هنوز کردممی شک گاهی که جوری شد؛ خیالمبی کالً و خوابید آتیشش بعد روز چند اما زد؛می

 !داره؟ رو مشماره

 هاآب تا بودم کرده صبر رو هفته یه این. نبود ساقی و نینا از خبری هیچ و بود گذشته ایهفته یه

 قول که رو تایی ۵۰۰ و کردم صاف باهاش رو حسابم. ساقی یخونه رفتم بعد و بیفته آسیاب از

 پیشش وقتهیچ دیگه و شده عوض کارم شرایط کردم روشن براش. دادم بهش بودم، داده

 .نمیرم
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 نینا دونستممی دیگه االن البته. رفتم نینا یخونه به ساقی، یخونه راه از قبلی هماهنگی بدون

 از یکی پسر سوگلی نینا دونستممی. ذارنمی اونجا رو قرارها فقط و کنهنمی زندگی اونجا

 برای. نامشه به روستا چندتا و داره نینا با زیادی سنی اختالف زادهخان این ظاهراً. هاستخان

 .خانه با پول خاطربه فقط ساله ۲۱ سوگلی این و رفته هم مرگ پای تا سوگلیش این

 و دونستمنمی رو غلطش و درست. بودم گرفته ساقی از که بودن اطالعاتی تمام هااین

 .بدونم هم خواستمنمی

 باراین و نبود آیفون از خبری. بود باز در هم باز و بود سرشب تقریباً باغ، خونه به رسیدم وقتی

. تو برم اجازهبی که شدنمی. بودم مردد رفتن داخل واسه. بودن نذاشته در جلوی هم رو کسی

 رفتم آروم! نیست کسی خونه اینجا که کردم قانع رو خودم باالخره رفتن، کلنجار کلی از بعد

 پشت از میالد هوابی که بزنم باغ توی گشتی برم خواستم. انداختم اطراف به نگاهی و داخل

 :گفت سرم

 .دادن رو استاد با مالقاتتون ترتیب اما نیستن، خانم -

 جن مثل چرا! بود؟ ایستاده منتظر در پشت واقعاً یعنی. برگشتم سمتشبه و کشیدم پوفی

 :گفت حوصلهبی که کردممی نگاهش اخم با داشتم شد؟می ظاهر سرم پشت از همش

 .منتظرتونن داخل استاد -

 پوزخند! زد؟می حرف رسمی قدراین امشب چرا! انداختمی جفتک خوب که پیش یهفته

 هاغریبه. دونستممی رو قانون دیگه. جلو افتادم خودم بهش توجهبی و زدم بهش ایارادهبی

 .کنن کنترلش عقب از بتونن هااون تا برن راه جلو باید

 دیدم، که رو سکوتش اما برم؛ کجا باید بگه تا شدم منتظر چندثانیه رسیدیم، که ساختمون به

 کردن؛ رد رو هااتاق یکییکی کردم شروع بپرسم، چیزی ازش اینکه بدون و کردم پوفی

 با یهو که بودیم رسیده راهرو آخرهای به تقریباً دیگه. دیگه بود هااتاق همین از یکی باالخره

 :گفت بدخلقی

 .اینجاست استاد! کجا؟ -
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 فقط من. بدونم هم خواستمینم و حساسن قدراین آخری هایاتاق به نسبت چرا دونستمنمی

 بودم چیهمه خیالبی واقعاً لحظه اون. نداشتم اضافی دردسر یحوصله و بودم یادگیری دنبال

 .نبود مهم برام هیچی و

 کالفه بودن نظرتحت همه این از داشتم کمکم. بشه مطمئن رفتنم داخل از تا ایستاد در کنار

 زدم در بده، نشون واکنشی بخواد اینکه از قبل کنن؟ تعقیبم جوریاین بود قرار کی تا. شدممی

 .رفتم داخل بمونم، اجازه منتظر اینکه بدون و

 ته. زد ذوقم توی بدجور جوونش قیافه این بودن، انداخته راه هااین که استادی استاد، این با

 رو موهاش. خوردمی بهش ۲۵ فوقش دیگه! جوون پسر یه نه داشتم رو پیرمرد یه انتظار ذهنم

 و بلند قد. بود انداخته ساعدش روی رو کتش و بود پوشیده مشکی شلوار کت یه و باال بود داده

 :گفت فیس پوکر واکنشی، هیچ بدون که کردممی نگاهش تعجب با داشتم هنوز. بود ورزیده

 !تو بیا -

 قدم. کنم فکر ایدیگه چیز به گفت، که کاری انجام جز نذاشت حالتش،بی صورت و جدی رفتار

 حالت همون با دوبارهبرسم، آنالیزم یادامه به خواستم که همین و برداشتم سمتش ایارادهبی

 :گفت

 .ببند سرت پشت رو در -

 و اومدنمی خوشم وقتهیچ دیگه نیومد، اگر اما اومد؛ خوشم که اومد خوشم اول بار کسی از اگر

 خوب خیلی! اومده خوشم استاد این از که کنم اعتراف تونستممی لحظه همین توی االن

 رسیدمی نظربه بودن، خشک و جدی عین در و کنه جمع صورتش از رو افکارش تونستمی

 .داره جالبی شخصیت

 یه سهله، که پنجره. رفت فرو مطلق تاریکی توی اتاق بستم، سرم پشت رو در اینکه محضبه

. بود سیاه جاهمه باز چشم با و بود محض تاریکی دیدم،می که چیزی تنها! نبود هم نور از روزنه

 ذهنم خطر زنگ تاریکی هم هنوز اما بودم، کرده فراموش رو مادرم هایشکنجه خاطره اینکه با

 که هاشقدم صدای. کنم تمرکز صدا روی تا بستم رو هامچشم ارادهبی. آوردمی در صدا به رو
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 مکث. ایستاد سرجاش و شد حرکتم متوجه. رفتم عقب قدمی بسته چشم با شد، نزدیکم

 :گفت و کرد کوتاهی

 .ساله ۸ پسر یه نه بدم آموزش ساله ۸ دختر یه به قراره بودن گفته خانم -

 جنسیتم باید چرا واقعاً. کردم شک خودم به هم خودم لحظهیه که گفت تاکید با چنان رو دختر

 :گفتم حرص با کردم؟می اثبات شونهمه به رو

 .ایستاده روتونروبه دختر یه دیدینمی بود، ترروشن کمیه اینجا اگه -

 در شدن باز صدای هم بعد و کوتاه صدای یه کشیدنش، نفس صدای و کوتاه مکث یه هم باز

 رو بابا فندک حتی. بودم بر از رو فندک در شدن باز صدای دیگه من. رسید گوشم به فندک

 باال روم رو نور کمیه. سمتم گرفت رو دستش و کرد روشن رو فندکش. بودم داشته نگه هنوز

 :گفت پوزخند با و کرد پایین

 گرفته؟ شوخیت -

. بودم پوشیده پسرونه معمول طبق. بخوره رو هاملباس گول دادممی حق تاریکی اون توی

 بازم. کنه شک بودنم دختر به یکی که قدریاین حتی نبود؛ ظاهرم توی ایدخترونه چیزهیچ

 نبودنم، پسر اثبات راه تنها انگار. کردم تکرار رو قبلم یهفته کار همون بودنم دختر اثبات برای

 به ثانیه چند. شدم خیره بهش شد، طوالنی که مکثش. بودن مدخترونه و بلند موهای همین

 :گفت حالتبی بازم و شد خیره هامچشم

 پوشیدی؟ لباس جوریاین چرا -

 مکث زیاد هاشجمله بین بودم فهمیده بودیم، زده حرف هم با که ایجمله چندتا همین توی

 بود؛ وارآینه رفتارم عجیبی طرز به. بکنم باهاش رو کارهمین هم من شدمی باعث این و کنهمی

 گوشم پشت انداختم بودن، گرفته رو دیدم جلوی که رو موهام! خودش رفتار بازتاب هرکس با

 :گفتم فیس پوکر. کردم مکث خودش مثل و

 !مربوطه خودم به -

 :گفت سریع باراین

 !مربوطه هم من به -
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 :گفتم تمسخر با و زدم بهش صداداری پوزخند

 شما؟. نیاوردم جا به ببخشید؟ -

 :گفت خشک خیلی و کرد عوض رو بحث

 دیدی؟ دوره کی پیش قبالً -

 :گفتم تعجب با و بمونم حالتبی زیادی مدت اون مثل تونستمنمی من

 چطور؟ -

 :گفت حوصلهبی

 .بدونم رو سَبکت باید -

 :گفتم پرتردید و کوتاه ای،اضافه توضیح هیچ بدون

 .ناصر -

 :گفت تفاوتبی

 درسته؟ صدا، شناسم؛می رو سبکش. رفتی نفر یه پیش فقط که خوبه -

 :گفت حوصلهبی. دادم تکون تایید ینشونه به سری بدم رو جوابش اینکه بدون

 معطلیم؟ ول یا هست حاال. باشه قوی شنواییت و دقت باید پس -

 :گفتم تردید با. کردممی شک خودم که زدمی حرف جدی قدراین

 .هست کنم فکر -

 :گفت مکث با. بود صورتش نشدنی جدا عضو حالتیبی

 .دور بریز رو یادگرفتی اون و این از که هرچی اول قدم برای. کنممی حساب حرفت رو -

 ایحرفه به غیرمستقیم یاشاره یه حرفش این! کردمی توهین بهم داشت زیرپوستی کامالً

 :گفتم تخس بود، شده صدام چاشنی ناخواسته که حرصی با. بود نبودنم

 چرا؟ وقتاون -

 :گفت تفاوتبی هم باز اما بگیره؛ جبهه و بده نشون واکنش خودم مثل هم اون داشتم انتظار

 .کنی باز جا جدید چیزهای برای مغزت توی باید -

 :گفتم قبل از ترتخس بود، برخورده بهم چون
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 .میشن جا توش هم با جدید و قدیم -

 :گفت و کشید پوفی. طرفه مخ رو یبچه یه با کنهمی حس که بود مشخص کامالً

 ثابت روش و کنی استفاده روش کدوم از باید دونینمی حساس شرایط توی جوریاین -

 .نداری

 :گفتم تعجب با. دادمی جو داشت زیادی نظرمبه

 !حساس؟ شرایط کدوم -

 :گفت حوصلهبی و کرد جیبش توی رو دستش کالفه

 پرسی؟می سوال خیلی گفته بهت کسی -

 دربیارم، رو لجش اینکه برای و کرد گل شیطنتم! بود رفتارش توی نبود، صورتش توی کالفگی

 :گفتم

 .گفتید شما االن! آره -

 :کرد زمزمه آروم

 کردم؟ قبول رو بچه یه چرا -

 :گفتم سریع

 !نیستم بچه من -

 کمیه که جدیتی با و کرد بهم تندی نگاه. بود نیومده خوشش حاضریم جواب از اصالً انگار

 :گفت بود، کرده ترسناکش

. بیام کنار هم هابچه با تونمنمی خان خاطربه اما کنم؛ قبولت شدم حاضر خان خاطربه من -

 !باشه خودت به حواست

 بکنه؟ رو سفارشم بخواد که شناختمی رو من اون مگه! بود؟ نینا نامزد منظورش! خان؟

 خودم با داشتم گیج. نکنم رو کاراین گفتمی بهم حسی یه ولی بپرسم؛ ازش خواستمی دلم

 :گفت و افکارم وسط پرید که رفتممی کلنجار

 کنیم؟می شروع کی -

 :گفتم بود شخصیتم توی ناخواسته که نفسی به اعتماد با گیجیم، تمام با
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 !االن همین -

 ازش. بست رو فندکش و کرد اشاره گاوصندوق یه به حرفبی و زد بهم کجی و صدابی پوزخندِ

 داشتم دلم توی قدر این! بود ادببی که واقعاً! کنم؟ بازش گفتمی بهم مودبانه اگه شدمی کم

 باال رو ابروش یه و کرد بهم سردی نگاه. شدم خیره بهش نبود حواسم که زدممی غر سرش

 از. بود استادم االن اون اما اشتباهه؛ شمتکبرانه رفتار بگم بهش خواستمی دلم. انداخت

 .دارمنگه خودش حرمت یاندازه به رو استادهام حرمت بود کرده مشق بهم بابا بچگی

 حرفم. داشت قداست برام هاشحرف هم هنوز اما نداشتم؛ کنارم رو بابا دیگه که بود وقتخیلی

 .بدم دست از رو کنترلم مبادا تا گرفتم ازش رو نگاهم و خوردم رو

 دور ترتیببه و باحوصله رو پشتیمکوله وسایل. نشستم چهارزانو گاوصندوق جلوی عادت، طبق

 .کردم کردنش باز به شروع و چیدم دورم تا

 و کردم باز رو سنگینی قفل چه پیش یهفته گفتن بهش حتماً. کردم تعجب شساده مدل از

 کردم بازش زود خیلی! کنهمی تلف رو وقتم داره ایساده چیز همچین یه با چرا کردمنمی درک

 :گفت که کردم بازش فهمید کجا از تاریکی اون توی دونمنمی. کشیدم کنار و

 .ببینم اینجا بیار رو وسایلت -

 از دیدنشون با و باشه حرفه این توی کسی نداشت امکان. بود سازدست و قدیمی وسایلم

 نداشتم دوست هم هنوز و بودم نداده نشون کسی به حاال تا همین برای! نشه برروده خنده

 رفتم و کردم جمع رو وسایلم تاریکی همون توی. بود استادم دیگه که حیف اما بدم؛ نشون

 .بود اومده صداش که سمتی همون

 شدن روشن که خوردم جا قدراین. کرد روشن رو هاچراغ هوابی چطوری، و کجا از دونمنمی

 جلوی تصادف یصحنه و کشید تیر سرم دفعهیه. شد زمانهم مکوله افتادن با ها،چراغ کامل

 .انداخت کرد زیرمون که کامیونی نورِ یاد رو من شدیداً هاالمپ نور. گرفت جون چشمم

 نداشتم دوست من! نه. گرفتم سرم به رو دستم و بستم رو هامچشم عصبی، فشار شدت از

 وجود، تمام با که خاطراتی بیفتم؛ خاطراتم یاد چیزی ترینکوچیک با که باشم ضعیف قدراین
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 خراب سرم روی آوار مثل دوباره کوچیک، یجرقه هر با اما کنم فراموششون داشتم سعی

 .شدنمی

 چون. کردم باز رو هامچشم و کردم جور و جمع رو مآشفته ذهن م،مونده باقی یاراده تمام با

 .بستمشون ارادهبی دوباره و زد رو چشمم بدجور نور بود، کرده عادت تاریکی به چشمم

 هامچشم تعجب با و آروم باراین! نشنیدم رو مکوله افتادن صدای که بود این عجیبش قسمت

. ایستاده نزدیکم زیادی بگیره، راه بین رو مکوله اینکه برای شدم متوجه تازه و کردم باز رو

 میفتاد، سیمانی زمین این روی اگر. خورد سر بود، هاشدست توی حاال که مکوله روی نگاهم

 .شدمی پودر توش وسایل یهمه

 سریع بیارم، رومبه رو چیزی اینکه بدون من اما کرد،می نگاه رو وسایلم داشت تفاوتبی اون

 کسی کنار اینکه با حتی بودم؛ اعتمادبی هاآدم به شدت به هم هنوز. رفتم عقب قدم چند

 اطرافم زدن دید برای فرصتم از هم من بود، وسایل غرق اون تا. داشتم مشکل هم بایستم

 .کردم استفاده

 و انواع مختلف، هایگاوصندوق از پر اتاق یه! بودم شوکه دیدم،می که چیزی از گفت شدمی

 فلزی در و اتاق بودن سیمانی! وارنگ و رنگ گرم، و سرد هایسالح دزدگیر، و هاقفل اقسام

 . زندانم توی کنم حس بود شده باعث ش،زدهزنگ

 بدون کرد،می نگاهم خیره که طورهمون. برگشتم سمتشبه و کردم حس رو نگاهش سنگینی

 :گفت کوتاه کنه، ممسخره یا بندازه دستم کهاین

 !بود کُند خیلی -

 که خودم اما نگرفت؛ رو تایمم اون. بود عالی زمانم که بودم مطمئن من. خوردم جا حرفش از

 که تعجبی با! داشت؟ ازم انتظاری چه این از بیشتر دیگه. کردم بازش دقیقه زیر بود حواسم

 :گفتم بگیرم رو جلوش تونستمنمی

 .کردم بازش دقیقه زیر من -

 .ببندیش نباید اصالً -
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 شده گیج حسابی و زنهمی حرف چی درمورد داره شدمنمی متوجه کردم،می حساب جور هر

 چیز هر سر اگه بودم نگران خشکیه، و حوصلهبی آدم بودم فهمیده که اونجایی از. بودم

 :پرسیدم تردید با. کنه رَدَم کنم، سوال ازش بخوام کوچیکی

 ببندم؟ نباید رو چی -

 :گفت حالتبی و کرد نگاهم خیره ثانیه چند

 !میگی؟ رو چی تو مگه -

 پرتردید و دودل. کنهنمی قبولم دربیارم، بازیگیج همه این اول یجلسه توی اگه بودم مطمئن

 :گفتم

 !صندوق؟ گاو -

. اشتباهه جوابم شدم مطمئن دیدم، رو شد رد صورتش از لحظه یه که کوچیکی لبخند وقتی

 :گفتم جسارت با بیارم، روم به رو نگرانیم اینکه بدون حالبااین

 گفتین؟ می رو چی شما مگه -

 .هاتچشم -

 :داد توضیح حوصله با دید، که رو گیجیم

 رو هاچراغ یکی کنی،می باز گاوصندوق داری وقتی کن فرض. ببندی نباید رو هاتچشم -

 هم ثانیه یه حتی شرایط اون توی چون ببندی؛ رو هاتچشم نباید تو وقت اون. کنه روشن

 .زیادیه زمان

 :گفتم درجا همین برای! بود برخورده بهم این و گرفتنمی جدی رو من اون

 .فهمیدم -

 :گفت تعجب با

 !واقعاً؟ -

 .کنید امتحان تونیدمی -

 و شد حالتبی دیدمش، که اولی یلحظه مثل دوباره حرفم این با که شدمی نرم داشت تازه

 :گفت
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 .میدم درس فقط من. ندارم وقت امتحان برای من -

 صدا روی فقط باید. بگیرم رو تایمم خودم نباید اینکه مثل! گفتن مزخرف عالمه یه کرد شروع

 قدیمی و ابتدایی خیلی وسایلم. کنهمی پیدا کاهش زمانم خودخودبه جوریاین. کنم تمرکز

. بگیرم یاد رو جدید تخصصی وسایل با کار کنم سعی دادن، خرج به ابتکار جایبه باید و هستن

 تا نچینم، دورم تا دور رو وسایلم. بزنم زانو جلوش گاوصندوق، جلوی نشستن چهارزانو جای

 .دیگه کنندهخسته ایمنی نکات کلی و نباشم شدوباره کردن جمع به مجبور

. کنم گوش هاشحرف به شدنمی محوصله دیگه شد،می طوالنی کسی صحبت وقتی

 نیست دوساعت به نیازی گفت هم نهایت در. کرد تموم رو بحث کرد، حس که رو حوصلگیمبی

 :گفتم تعجب با! کافیه برام هم ساعت یه و

 .کردم توافق ساعت دو نینا با من اما -

 طوالنی مکث یه از بعد. نکرد دخالت اما کرد؛ تعجب کردم، صدا اسم به رو نینا که این از

 :گفت مستبدانه

 .کنیمی توافق ساعت یه من با حاال -

 :پرسیدم خوردل و صادقانه

 کنه؟می اذیتتون قدراین من به دادن درس -

 :گفت و کرد نگاهم عمیق. شد جلب بهم توجهش باراولین برای ساعت یک از بعد

 ...اِم! ببین خب، -

 وسط بودن؟ نگفته بهش هیچی من از یعنی! دونست؟نمی هم رو اسمم حتی هنوز! زرشک

 :گفتم سریع حرفش

 !سامی -

 :گفت آرامش با و کرد بهم« !نپرسیدم رو اسمت من» که این معنی به نگاهی دوباره

 سابقه هم چون. کافیه یادگیریت برای هم ساعت یک. نیستی خنگ اصالً تو انتظارم برخالف -

 کاهش رو زمان این و میشی متوجه خودت. کرد باز برات رو بحث نیست الزم هم و داری قبلی

 فهمیدی؟. میده
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 :گفتم سریع حالبااین. توهین یا کردمی تعریف داشت االن نفهمیدم اصالً

 .شدم متوجه -

 حرفکم و مرموز دار،خویشتن تودار، شدت به. شدم آموزش مشغول استاد این پیش هم ماه یه

 و نداره مستعار اسم بقیه، برخالف و سامیاره اسمش بودم فهمیده فقط ماه یه این کل توی. بود

 درموردش خاصی چیز کسهیچ! همین کنه؛می زندگی تنها و مجرده. واقعیشه اسم سامیار

 استاده؟ ایحرفه چه توی دونستنمی کسهیچ ولی استاده، دونستنمی فقط همه. دونستنمی

 !چرا؟ دونستنمی کسهیچ ولی کنه؛می زندگی تنها دونستنمی همه

 سکوی یه این. نبود مهم هم ذره یه برام داشتم، موقعاون که موقعیتی توی هاسوال این جواب

. بود آرزو یه پایین سطح خالفکارهای برای آوردنش دستبه که فرصتی. بود عالی پرش

 خالفکار یه من. اومدمی نظربه غیرممکن طالیی، یسابقه یه با جز جایی، همچین به رسیدن

 اهمیتی چه دیگه. شدممی یک درجه و ایحرفه گروه یه ثابت عضو داشتم که بودم سه درجه

 کی؟ توسط داشت

. بود فرق آسمون تا زمین گرفتم،می یاد داشتم که چیزی و بودم بلد که چیزی بین خداییش

 از و میشم خالفکار یه به تبدیل دارم من اومدمی یادم گاهی که کرد،می کار ایحرفه قدراین

 !اومدمی بدم خودم

 و هوش متوجه کمکم هم سامیار اما کنم؛ مخفی بقیه از رو هوشم کردممی سعی ممکن جای تا

 هایتست از. گذاشت مورد دو این کردن قوی روی رو تمرکزش تمام و شد شنواییم قدرت

 قدراین پیشرفتم ماه یک همون توی. شنوایی تقویت هایآموزش تا گرفته هوش مختلف

 که تفاوت این با. کردنمی حساب روم ایدیگه جور نینا هایآدم یهمه دیگه که بود گیرچشم

 .نداشت خبر بودنم دختر از کسی دیگه نینا، هایآدم تریننزدیک از چندتا و سامیار و نینا جز

. بودم اشتباه در سخت اما ذاره؛نمی تاثیری شخصیم زندگی روی کارهااین کردممی فکر

 طرزبه. کردمنمی باز کلید با هم رو مخونه در حتی دیگه و شدمی ترپسرونه روزروزبه شخصیتم

 باز کلید با رو در تا کشیدمی طول ثانیه ۱۰ حدود و بود رفته یادم کلید از استفاده ایاحمقانه

 .کردممی بازش ثانیه یه توی کلید بدون کهدرحالی. کنم



 

 

283 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 آموزش به دیگه. کردم رد سریع اما داد؛ همکاری پیشنهاد بهم نینا ماه، یک این از بعد

 کردمنمی فکر. کنم قبول نداشت دلیلی و بودم رسیده خواستم، می که ایحرفه و تخصصی

 !داد نشون واکنش قضیه این به شدتبه تصورم برخالف اما باشم؛ مهمی یمهره براش

 اتاقش به بردنم بسته،کَت هاشآدم باغ، خونه رفتم وسایلم کردنجمع برای وقتی بعد روز صبح

 بودم شده پرت سر با بودم، نداشته نگه موقعبه رو خودم اگر. کردن پرتم داخل به ضرب با و

 به توجه بدون نداشتم، کردنش مخفی در سعی اصالً که حرصی با. بود نینا جلوی که میزی روی

 :زدم داد و سمتشون برگشتم نینا حضور

 !حیوون؟ وضعشه چه این! هوش -

 بهم عصبی و موند سرجاش نینا کوچیک یاشاره با که سمتم بیاد خواست کرد، پرتم که مردی

 :گفت عصبی لبخند با. زدم بهش پوزخندی و نینا سمت برگشتم. شد خیره

 تو! سامی میاد خوشم ازت میدی؟ انجام رو کاراین تفریح برای داری واقعاً کردممی فکر چرا -

 !گیریمی پول کارت ازای در داری زیرپوستی

 چرا اما. گرفت ازم رو زدن حرف فرصت و کرد خندیدن به شروع بلند حرفش، از بعد

 حرفش این! بودم نگرفته کسی از کارم این بابت پولی هیچ حاال تا من! گفت؟می وپرتچرت

 :گفتم تخس. بود برخورده بهم حسابی

 گرفتم؟ پول ازت حاال تا قفل کدوم بابت -

 :گفت بود صورتش توی هنوز که ایخنده با

 تموم آموزشت که حاال. سامی کردی کار آموزشت قبال در تو. گرفتی که کار نگرفتی، پول -

 !بود خودت نفع خاطربه عزیزم؛ نکردی باز قفل تفریح محض هم تو پس. میری داری شد،

 :گفتم تمسخر پر و آرامش با برعکس، شدم؟می عصبانی االن باید مثالً

 .خودته فکر آخه باش؛ راحت خدا رو تو! نینا کن فکر داری دوست هرجور -

. برم خواستمنمی هم اولش از! بود؟ احمق قدراین چرا آخه. شد پاک صورتش از کامالً خنده

. کنه رفتار قبالً مثل باهام نداره حق شدم، ایحرفه یه که حاال که بفهمونم بهش خواستممی
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 اینجام، که ایهرلحظه شده، تموم آموزشم که حاال بفهمه و کنه عوض رو شرایط خواستممی

 .کردمی حساب باهام رو هاگاوصندوق کردن باز ایدیگه جور باید حاال. خودمه خواست به

 :گفتم خنده با بشه، منفجر آتشفشان مثل حرص از اینکه از قبل

 !داره شرط یه اما کنم؛می قبول کنی،می اصرار همه این که حاال -

 :گفت طوالنی مکث یه از بعد و کرد بهم عمیقی نگاه

 .بگو -

 :گفتم بهش جدیت با و کردم تموم رو ظاهریم یخنده

 .نیام تونممی بخوام، که هم هروقت و میام خودم یخواسته به من دیگه که کن درک -

 اما. زنممی حرف باهاش طوریاین که منم فقط که بود حواسم بودم، اینجا که مدتی این توی

 :گفت محکم اما مکث با! داشت سوال جای برام نمیده، نشون واکنشی چرا که این

 !قبول -

 :گفتم بهش نیشخند با

 !زیاد عزت پس -

 بلندتر کمی که صدایی با رفت، در دستش از کنترلش دیگه که خشمی با که بیرون برم خواستم

 :گفت بود معمولش حد از

 مونی؟می نگفتی االن مگ انداختی؟ دست رو من -

 :پرسیدم بود، ایستاده کنارش که مردی تنها به رو تمسخر با

 شنیدی؟ رو این تو آقا؟ گفتم چیزی همچین من -

 بین نگاهش. بودیم مونده جوابش منتظر و کردیم می نگاه اون به داشتیم نینا، هم من، هم حاال

 :گفتم جدیت با و نشست صورتم روی ایارادهبی اخم. بود ساکت و گشتمی نینا و من

 .بودم تو با اللی؟ نکنه -

 طرف دونستمی خوب. بردنمی حساب هم من از ترسیدن،می نینا از که قدریهمون تقریباً

 به گیجی نگاه. بود مونده جواب توی و رسهمی خدمتش به یکی اون بگیره، که رو مون هرکدوم

 :گفت من به و کرد نینا
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 .نگفتین رو این نه -

 :گفت و شد عصبانی جوابش از نینا

 .میالد کن نگاه من به فقط زنی،می حرف وقتی -

 !بود آشنا اسمش چقدر! میالد؟! بود میالد اسمش پس

 ازم رو مقوهچراغ خواستمی اول شب که همونیه اومد یادم آوردم، فشار ذهنم به که کمیه

. داشت ایسبزه پوست و بود الغر و قدبلند. کردم بهش ایدوباره نگاه ارادهبی. بگیره

 وجود با حتی بود؛ ساخته معمولی یچهره یه ازش شکشیده صورت و ریز ایقهوه هایچشم

 حس چرا دونمنمی حالبااین نداشتم؛ باهاش برخوردی شب، اون جزبه! جلفش و شلوغ موهای

 .نداشتم بهش نسبت خوبی

 نینا به رو و زدم بهش پوزخندی. شده خیره بهم بودم نشده متوجه که بود درگیر ذهنم قدراین

 :گفتم تمسخر با

 !میده گوش من هایحرف به بادقت چه میالد آقا ببین! نینا -

 زد مصنوعی لبخند. کنه کنترل رو خودش تا کشید عمیق نفس یه و کرد میالد به تندی نگاه نینا

 :گفت و

 .سامی نکن بازی باهام -

 :گفتم بهش جدی و گذاشتم کنار رو شوخی

 !زیاد عزت. نبودم اینجا االن کنم، بازی خواستممی اگه -

 تا موندممی جاهمون شب اون کاش اما. بیرون زدم و بشنوم رو جوابش تا نموندم دیگه

 سمتبه پیاده داشتم و بود غروب هایدمدم یادمه خوب. نیاد پیش برام هاجریان این وقتهیچ

 که کردم فکر این به وقتی اما خونه برم خواستممی جاهمه از خبربی. رفتممی اصلی یجاده

 رسیدم، خونه نزدیک پارک به وقتی که قدراین گرفت؛ دلم نیست، منتظرم خونه توی کسهیچ

 .نکرد یاری دیگه پاهام
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 حوصلهبی و تنگدل. نداشتم رو رفتن خونه دل و بود شده مخانواده قراربی دلم هم باز امشب

 و ببینم رو هابچه نداشت امکان. شدم خیره هابچه بازی به و نشستم همیشگیم نیمکت روی

 !بودم بچه یه واقعاً منم کاش. نخورم رو هاشونداشته حسرت

 نفسم لحظهیه گوشی، زنگ صدای شنیدن با که بودم پارک توی هنوز من و بود شده شب

 زد،می زنگ باغ خونه توی اگه. بذارم سکوت روی رو گوشی بود رفته یادم آخه. شد حبس

 .بود ممنوع باغ خونه به هرچیزی آوردن چون بودن؛ آورده رو دخلم

 اومدم بیرون شوک از که شدمی قطع داشت دیگه. خوردم جا قبل از بیشتر رفیعی اسم دیدن با

 :گفت عجله با حرفم وسط کنم، سالم خواستم تا. دادم جواب و

 کجایی؟ -

 هم باز بود، نزده زنگ بهم بود وقت خیلی اینکه با. ماسید دهنم توی منیمهونصفه سالم

 :گفتم کوتاه تردید، ذرهیه بدون. شد شروع «کجایی؟» با «سالم» جای شجمله

 !پارک -

 مگه! بیرونم؟ من و شبه ۱۱ ساعت االن که بود مهم براش مگه کردم؟می مخفی ازش باید چرا

 واسه دلم و تنهام که بود مهم مگه! افتادم؟ رو هامدرس یهمه دبستانی، من که بود مهم براش

 کنارم که نگفت بهم هم خوشیمدل برای و دروغ به حتی! زده؟ لک پدرم قبر سنگ دیدن

 تسلیت من به کسهیچ دیدم کردم، فکر که خوب. نگفت تسلیت بهم باریه حتی. مونهمی

 مراسم برای چرا بوده، نزدیک بابا به قدراین اگه اصالً. دارم داغ من که نفهمید کسهیچ! نگفت

 !نیومد؟ ترحیمش

 هم همین برای. بود زده زنگ ماه چند از بعد وظیفه برحسب فقط. بود شده طوالنی مکثمون

 :گفتم و کردم عصبی یخنده. بودم اضافه باریه فقط اون، برای من. بزنه بهم نداشت حرفی

 خوبی؟ -

 هیچ کسهیچ از دیگه چون نبودم؛ ناراحت ازش نگرفته، خبر ازم مدت همه این اینکه بابت

 بدونه اینکه بدون گرفت؛ نادیده رو پرسیماحوال که شدم ناراحت حالبااین. نداشتم توقعی

 :گفت سوالم به توجهبی. رفتم کلنجار خودم با چقدر کلمه، یه همین گفتن برای
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 .کنم قطع باید فرمونم، پشت. رسممی صبح تا احتماالً. اهوازم راه تو -

. شکست رو دلم صدم بار برای تلفن بوق صدای کنم، خدافظی حتی بخوام اینکه از قبل

 داشت چون. شدم خیره آسمون به و کشیدم پوفی! کنم؟ خدافظی تا کنه صبر تونستنمی

 اینکه با. موندممی پارک همون توی صبح تا وگرنه خونه، برگردم بودم مجبور اهواز، اومدمی

 .افتادم راه خونه سمتبه و کندم پارک از دل خونه، برم خواستنمی دلم عجیبی طرزبه امشب

 جلوی اینکه با یهویی؟ قدراین اونم! اینجا؟ اومدمی داشت چرا. بود درگیر بدجور ذهنم راه توی

. باشه گفته رفیعی به و باشه فهمیده چیزی بودم نگران کردم،می بازی نقش خوب زیور

 و باغ خونه برم تونستمنمی وگرنه. موندمی اهواز زیاد نباید بود، که هرچی علتش حالهربه

 کنم رفتار طبیعی روز چند بود این کار بهترین. کردمی درست دردسر برام بدجور نینا وقتاون

 .برسم کارم به بتونم تا اصفهان برگرده زود که

 مدت تمام بود شده باعث که کاری! کار؟ کدوم کردم فکر خودم با و اومدم خودم به لحظهیه

 دیگه اما شدم، ایحرفه خالفکار یه االن که درسته! ارزید؟می دردسرش به باشم؟ زیرنظر

 کسی همچین وقتی که زدممی حدس باید هم اول از! بذارن راحتم نیست قرار که بودم مطمئن

 تونستمنمی هم طرفی از. کنن ولم استفاده بدون نیست قرار کردن، انتخاب آموزشم برای رو

 کدوم من درمورد درست کار واقعاً. کنم رفتار هامسال و سن هم یبقیه مثل و بمونم خونه توی

 بود؟

 با رو در. برگشتم خونه به و برداشتم هدفبی رویپیاده از دست سردرگمی، همه این از کالفه

 کرده تهدید رفتنم با رو نینا وقتی از. کردم قفلش سرمپشت عادت طبق و کردم باز مگیره

. بودم شده حساس خونه در قفل روی و کنهمی تالفی سرم شده هرجور کردممی حس بودم،

 آدرسم تا فرستهمی رو یکی شده، که هم گرفتن زهرچشم واسه باالخره کردممی حس همش

 در که بکنم رو کارهایی براش کنهمی مجبورم اطالعاتم و آدرس پیداکردن با و کنه پیدا رو

 گذره؟می سرش توی چی دونستممی باید کجا از من. نمیدم انجام عادی حالت
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. بخوابم شده هرطور امشب و بگیرم دوش یه گرفتم تصمیم خیال، و فکر همه این از فرار برای

 کردم؛ پرتش دراور روی عادت طبق و کردم باز دستم از رو ساعتم و برداشتم کمد از رو محوله

 .شد هزارتیکه و دراور یلبه به خورد. دراومد آب از اشتباه گیریمنشونه باراولین برای اما

 انگار. شنیدم کشیدن نفس صدای مثل صدایی لحظهیه برای اومد، که ساعت خردشدن صدای

! رسید؟ زودی این به رفیعی کردم فکر خودم با! بود ترسیده ساعت شکستن صدای از کسی

 شنیده که چیزی از من اما نداره؛ رو من یخونه کلید باشه، رسیده اگه حتی که اومد یادم دوباره

 !بودم مطمئن بودم،

 واقعاً. کردم نشیمن به گذرایی نگاه و بیرون زدم اتاقم از شیشه، شکسته یتکه به توجهبی

 که صدایی وجود با و کردم حماقت دقتی،بی با. شدم خیالبی شب اون چرا دونمنمی هم خودم

 .زدم توهم تنهایی از و شدم خیاالتی حتماً گفتم خودم با. رفتم حموم به بودم، شنیده

 حموم یه بپره، سرم از توهمات این اینکه برای بگیرم، سریع دوش یه خواستممی اینکه با

 صدایی یه کارم اتاق از که اتاقم توی برم خواستم و پوشیدم رو محوله خیالبی. کردم طوالنی

 برای اما بود؛ آرومی صدای شاید خیاالت؛ و توهم گفت بهش شدنمی دیگه باراین. شنیدم

 چیزی از و اتاق توی رفتم آروم و کردم دل یه رو دلم. بود تشخیص قابل کامالً من مثل کسی

 !شدم شوکه دیدم، که

 تنها. کردمی نگاه بود، دیوار روی که هاییطرح به تعجب با و بود ایستاده اتاق توی پسر یه

 چهار و بلند قد پسر یه که بود این بدم، تشخیص تونستم تاریکی اون توی که چیزی

 .ببینم رو شچهره نتونستم بود، کشیده سرش روی که کالهی خاطربه. ستشونه

 و آروم و دهنم جلوی گذاشتم رو دستم بود، بهم پشتش تا و کردم استفاده فرصت از

 کردم قفل رو در صدابی. خوابم اتاق توی رفتم. رفتم بیرون اتاق از و کردم گردعقب قدمبهقدم

 رو در بیرون از تونستنمی و کردمی گیر قفل جوریاین. دادم جا قفل توی عمداً رو گیره یه و

 .کنه باز

 باید حاال دونستمنمی. بود شده فلج مغزم انگار. بودم کرده گم رو پام و دست و بودم ترسیده

 موبایلم اومد یادم که زدممی چنگ رو موهام داشتم بالتکلیفی از عادت طبق! کنم؟ کارچی
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 که بود وقت خیلی چون. چپمه سمت جیب توی چاقوم و محوله راست سمت جیب توی همیشه

 .بردممی رو چاقوم خودم با جاهمه نداشتم، امنیت احساس هم حموم توی حتی

 اما. بزنم زنگ پلیس به که درآوردم رو گوشیم سریع و تند که شد روشن مغزم موتور انگار

 ثابت تلفن یه فقط. خوردم سُر زمین روی در پشت و شد خالی دلم ته. نداشت شارژ گوشیم

 .برم بیرون اتاق از و کنم ریسک تونستمنمی من و بود نشیمن توی هم اون که بود خونه توی

 هایتماس با رو پلیس میشه نباشه، گوشی روی هم کارتسیم اگه حتی که اومد یادم یهو

 قدراین. شدم پا جام از مضطرب و شد روشن دلم توی امیدی نور دوباره. گرفت اضطراری

 رو پلیس یشماره بدبختی با. زدم اشتباه چندبار رو لعنتی رقم سه اون که لرزیدمی دستم

 که اشغالی بوق با اما. موندم لعنتی خط اون پشت یکی جواب منتظر وجود تمام با و گرفتم

 بهش تعجب با و کردم دور گوشم از رو گوشی شوکه و گیج. شد آوار سرم روی دنیا شنیدم،

 !شد؟می اشغال هم ۱۱۰ مگه! لعنتی! شدم خیره

 بازم اما گرفتم؛می رو پلیس یشماره سرهمپشت و تندتند فقط. کنم کارچی دونستمنمی دیگه

 :گفت که شنیدم رو ضعیفی صدای یهو. بود اشغال

 !هست دماسنج چقدر اینجا کن نگاه میالد -

 اینکه با. نداره زیادی سن بود معلوم صداش از! زنه؟می حرف کی با داره! نفرن؟ دو اونا! لعنتی

 کنترل رو هااتاق دمای باید همیشه و داشتم شدید خونیکم. شنیدممی من اما بود؛ گفته آروم

 کنم، حس چیزی اینکه بدون بدنم خون اومدمی ترپایین معینی حد از دما اگه. کردممی

 از درنهایت و میفتاد کار از بفهمم، خودم اینکه بدون بدنم اعضای تکتک. شدمی ـته*لخـ

 .مردممی سرمازدگی

 .زد یخ دستم بعدی صدای شنیدن با که گرفتممی رو پلیس یشماره دوباره داشتم

 .تیزه سگ عین هاشگوش بشنوه؟ رو صدامون خوایمی! شو خفه -

 هایمهره روی از که رو سردی عرق و زد یخ بدنم کل لحظه در انگار! بود میالد صدای این

 بدی صدای با و زمین افتاد و شد شل دستم توی گوشی. کردم حس خورد، سُر ـمرم*کـ

 .شکست
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 که صدایی تنها. اومدنمی هم هاشوننفس صدای حتی دیگه. رفت فرو مطلق سکوت توی خونه

 یکی دفعهیه که بود مونده خیره اتاق در به نگاهم. بود خودم قلب تپش بلند صدای شنیدم،می

 از و پریدم جام از و کشیدم ایخفه و ارادهبی جیغ. زد در به محکمی یضربه شکستن، قصد به

 .بعدی و بعدی و بعدی یضربه. گرفتم فاصله در

 دونستممی. رفتممی عقب قدم یه و لرزیدممی سرجام نامحسوس زد،می که ایضربه هر با

 مشخص یفاصله یه هرضربه بین و بود ایحرفه و محکم هاشضربه. کنهمی بازش باالخره

 چیهمه... و گرفتن گروگان و زدنکتک تا خونه، وسایل سرقتِ از. بودم اتفاقی هر یآماده. بود

 !بازـوس*هـ ـتِ*مسـ آدم یه با درگیری جزبه

 با و بود فنری اتاق در. شکست رو در قفل باالخره که بود محکم قدریبه آخرش یضربه

 دیدم، در چهارچوب توی که رو بلندش قامت. شد باز صدابی و آروم خود،بهخود قفل، شکستن

 .زد خشکم سرجام

 دریده نگاهی با. بود شده قرمز دورش زیاد ـتی*مـسـ از که سبز وحشیِ هایچشم با پسر یه

 مطمئناً. نداشت تعادل ایستادنش توی حتی و بود ریخته بهم و آشفته موهاش. بود خیره بهم

 حدس دقیق تونستمنمی که بود، داغون وضعش و سر قدراین اما بود؛ شده رد ۲۰ از سنش

 .بزنم

 کامالً کوچیکش، حرکت یه همین با ارادهبی. زد تکیه در چهارچوب به رو آرنجش هوابی

 چهارچوب از رو شتکیه. زد بهم بدی پوزخند و دید رو ترسم. لرزیدم سرجام محسوس

 اون که قدمی یه هر با. اومد داخل قدمقدم وارفته و شل بود، خیره بهم که طورهمون و برداشت

 .نبود خودم دست اصالً این و رفتممی عقب قدم یه من اومد،می جلو

 بدی درد. افتادم تخت روی ضرب با و تخت به خوردم. نبود کردن گردعقب برای جایی دیگه

 نگاه. شم بلند تخت از و بخورم تکون جام از کردمنمی جرئت حتی اما پیچید؛ پام توی

 به داره دونستممی! لعنتی. من روی چرخید دوباره و تخت روی خورد سُر من از ـمارش*خـ

 سوت و ایستاد سرجاش! خواب اتاق نه موندم،می کار اتاق همون توی کاش. کنهمی فکر چی

 :گفت ایکشیده لحن با. زد باالیی بلند



 

 

291 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 برام؟ کردی حموم! خوشگله خانوم -

 کردمنمی جرئت. شکافتمی رو مـنه*سیـ داشت وحشتناکش، و بم صدای ترسِ از قلبم

 بودم بچه چقدر! بود رفته کجا میالد دونمنمی. کنه حمله بهم ترسیدممی. بردارم ازش رو نگاهم

 من. نداشت بهم ایدیگه کار و نینا پیش بردمی رو من فقط بود، میالد اگه کردممی فکر که

 !بودم احمق واقعاًیه

 خانومم؟ نمیدی جواب -

 که بود چیزی از ترـت*مسـ اما بود؛ سالم هشت فقط من! دید؟می خانوم یه رو من االن واقعاً

 نیستم، بچه من گفتممی که همیشه برخالف! بده تشخیص دختر یه از رو درخت یه حتی بتونه

 خورد پاش اما تخت؛ سمت افتاد راه دوباره. مبچه من کنم مشق براش صدبار بودم حاضر االن

 خیلی که صدایی با و کردم جمع رو جرئتم تمام! خنده زیر زد بلند صدای با و مبل یپایه به

 :گفتم نلرزه، کردممی سعی داشتم

 !بیرون برو و بردار خوای،می هرچی -

 :گفت قبل از ترکشیده و خندید ترـتانه*مسـ

 !خواممی رو تو االن من -

 بود، شده نزدیک که حاال. ایستاد تخت کنار درست و تخت سمت اومد باز و زد کنار رو مبل پا با

. بود شده جمع خون هاشچشم توی انگار و بود ۲۰ از کمتر سنش. ببینمش تونستممی بهتر

 .دادنمی خوبی حس بهم اصالً هاش،چشم سبز رنگ اون کنار قرمزی این

 جیغم صدای که ترسیدم انقدر باراین. نشست تخت روی هوابی که بودم خیره بهش ترس از

 توجهش نکشم، نفس اگه کردممی فکر احمقانه خیلی! شد حبس نفسم و شد خفه گلوم توی

 ...اما نمیفته؛ اتفاقی و نمیشه جلب بهم

 مریم هایشکنجه یاد ارادهبی. کردن ـوازش*نـ رو پشتش کرد شروع و گرفت رو چپم دست

. افتادم خدا یاد هم باز. کردمی دستم پشت با رو کارهمین ای،هرشکنجه از قبل هم اون افتادم؛

 برام کاری چرا پس دید؟می رو عوضی این داشت نه؟ مگه دید؛می رو من داشت االن

 !کرد؟نمی
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 دستچپ. بیارم در رو چاقوم تونستمنمی هم طرفی از. خوردمی بهم ازش داشت حالم دیگه

 سرعتم چپ دست با اما بزنم، راست دست با نتونم که نه. بود دستش تو چپم دست و بودم

 .بودم دستچپ ذاتاً من باشه، هرچی. بود بیشتر خیلی

 بزنمش، خواستم که همین. درآوردم راستم دست با رو چاقو ناچاراً بود، سرگرم دستم با اون تا

 با و داد تکون دستش توی رو چاقو و کرد ول رو چپم دست. گرفتش ازم ایحرفه حرکت یه با

 :گفت خشنی و بد لحن

 بکنی؟ غلطی چه خواستیمی جوجه تو -

 که بلندی جیغ. انداخت روم رو خودش و تخت وسط کرد پرتم محکم. طرفم کرد حمله باراین

 از کردممی سعی دفاعبی کامالً. کرد هم ترشجری نیاورد، رحم به رو دلش تنها نه کشیدم،

 صدای دیگه و گریه زیر زدم پناهیبی شدت از. رسیدنمی بهش زورم اما کنم؛ دورش بدنم

 حتی من. دربیاره رو اشکم جوریاین بتونه کسی روزی شدنمی باورم. نبود خودم دست هقمهق

 !بودم نکرده گریه جوریاین هم بابا ترحیم روز

 بهم بابا که بود همونی بود، گرفته ازم که خنجری اون. زد جرقه مغزم که بودم شده ناامید دیگه

 کرده حک رو اسمم شونهمه روی و بودم خریده هم دیگه دوجین اون، جز من اما بود؛ داده

 به نداشتم وقت. بود بالش زیر یکیش االن و بودم کرده جاساز خونه جای یه رو کدوم هر. بودم

. درآوردم بالش زیر از رو چاقو سریع. بود آزاد چپم دست باراین. کنم فکر ذهنمه، توی که کاری

 :گفتم بهش التماس و بغض با بارآخرین برای

 !کن بس توروخدا -

 و جونبی هایدست از که کاریه تنها التماس، این قسم، این که دونستمی خدا خود فقط

 التماسم صدای کردم حس حتی. بود فایدهبی انگار اما. برمیاد حیوونی همچین برابر در خالیم

 بودم مطمئن لحظه اون. بود کارش مشغول بده، نشون واکنشی اینکه بدون. کنهمی عصبیش

 به اگه که کسی! طرفم بیمار یه با نیستم؛ طرف کنترلبی و ـت*مـسـ آدم یه با فقط که

 مریم هایشکنجه به حتی لحظه، اون من. نیست هم اون از کمتر نباشه، روانی مریم یاندازه

 .بودم راضی هم
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 بده؛ خودش به تکونی یه شد باعث ضامنش صدای. زدم رو چاقو ضامن و دادم قورت رو بغضم

 هم باز کنم، عمل نشده حساب قبل یدفعه مثل بخوام اگه بودم مطمئن. نبود کن ول هنوز اما

 دیگه. نداشتم رو کارهااین وقت اما کردم؛می پرت رو حواسش اول باید. گیرهمی ازم رو چاقوم

 دور گردنم از ضرب با رو سرش تالش، آخرین عنوانبه و بودم شده امیدنا ایمعجزه هر از

 :کردم زمزمه شنیدمش،می زوربه هم خودم حتی دیگه که مرفتهتحلیل صدای با. کردم

 ...محمد بابا! بهت لعنت! لعنتی نکن نکن، -

 اخم. شد خیره بهم و باال کشید رو خودش هوابی. کرد مکث که نه یا شنید رو حرفم دونمنمی

 :زد لب صدابی بود، خیره ترم هایچشم به که جورهمون و نشست صورتش روی ریزی

 !ستاره؟ -

 شب اون هرچند. بود شده پرت کامالً حواسش! خواستم؟می که نبود موقعیتی همون این

 حتی موقعیت اون توی و گرفته اشتباه کی با رو من و کیه ستاره نفهمیدم! چی؟ پرت نفهمیدم

 .نبود مهم برام هم درصد یه

 با! نه؟ مگه نکنم، رحم بود گفته افتادم؛ بابام هایحرف یاد ناخودآگاه اما بزنمش، خواستمنمی

 پرت تخت از اول یضربه با. زدمش خورد،می که جایی تا و اختیاربی بابا هایحرف یادآوردن به

 فقط کردم؛نمی دقت هاحرف این و زاویه به حتی دیگه. زدمشمی و کردممی گریه. پایین شد

 .کردممی فرو بدنش توی داشت، جا چاقو یتیغه که جایی تا کشت، قصد به رو چاقو

 بعد، به چهارم یضربه از اما شدم، مورمور اولش تنش گوشت توی چاقو رفتن فرو صدای از

 خون غرق بود، کرده شپاره تنم توی که ایحوله دیدم اومدم، که خودم به. شد عادی برام

 کارچی فهمیدم تازه دیدم، رو خون همه اون وقتی اما زدم؛ ضربه چند نمیاد یادم اصالً. شده

 .کردم

 چاقوم از که بود باریاولین این. بود کرده مزدهوحشت این و چکیدمی خون هامدست از

 کردم پرت رو چاقو. بودم کرده لرز نداره، وجود دونستممی که سرمایی از. کردممی استفاده

 محوله روی سرهمپشت و محکم رو هامدست. کشیدم دورم رو خون غرق یحوله و زمین

 بود؟ خون از پر هم محوله وقتی فایده چه اما. شه تمیز خون از دستم مثالً تا کشیدم
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 واقعاً من! کشتم؟ آدم من»: کردممی تکرار خودم با مدام. بودم داده دست از رو عقلم انگار

 «!کشتم؟ آدم سالگی هشت توی

 ۴ از که کاری. گرفتم رو نبضش سریع و نزدیک رفتم ترسیدم،می ازش سگ مثل اینکه با

 و شدم نبض خیالبی. بدم انجام درست تونستمنمی استرس از رو بودم گرفته یاد سالگی

 با و بلند و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه! زدنمی قلبش اما کردم؛ چک رو قلبش ضربان

. کنم گم رو پام و دست که نبود این وقت االن. نبود ترسوبودن وقت االن. گریه زیر زدم هقهق

 یاد به رو بود داده بهم بابا که رو مستندهایی اون یهمه کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 .بیارم

. بده جواب که نبودم مطمئن و داشتم ریزی یجثه خیلی اون، هیکل به نسبت احیا، انجام برای

 بالش یه. کردم پاره رو پیرهنش حرکت یه با سریع، و تند. کردممی رو تالشم باید حالبااین

 با و شدم خم روش. بستم رو بینیش هوای راه و برگرده عقب به سرش تا گردنش زیر گذاشتم

 دوباره. بگیرم نفس خودم تا شدم جدا ازش عمیق بازدم یه با خورد،می بهم ازش حالم اینکه

 رو این اما بزنم ضربه هم قلبش به باید دونستممی. خودم عمیق نفس دوباره و عمیق بازدم

 و زدم گره بهم رو هامدست بچگانه و فکربی کامالً! بدم انجام جوریچه باید دونستمنمی دیگه

 چندبار دقیقاً دقیقه، پنج چهار اون توی دونمنمی. قلبش روی زدم مشت با قدرتم، تمام با

 .رفتم وا زمین روی کنارش ست،فایدهبی دیدم وقتی اما کردم؛ رو کاراین

 به و نشیمن سمت رفتم لنگونلنگون. بود همین حقیقت اما! کشتمش من که شدنمی باورم

 خورد؟می دردم چه به دیگه االن نبود؛ اشغال دیگه. زدم زنگ پلیس

 ...یا بدم سرقت گزارش! بگم باید چی دونستمنمی حتی

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

 سر دستم از مبادا که بودم چسبیده رو گوشی دستی دو لرز، شدت از و بودم شده منگ ترس از

 تنها بیاره، حرف به رو من کردمی سعی داشت خط پشت که مردی صدای شنیدن با. بخوره

 پایین به هوابی. شدم تهی انگار دادن،آدرس از بعد. بود آدرس دادن براومد، دستم از که کاری

 .شد جدا برق از تلفن شاخه دو بود، دستم گوشی چون و خوردم سُر
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 دو شد؟چی االن»: گفتم خودم با. کشیدم دست صورتم به کالفه و کردم اطرافم به گیجی نگاه

 اما فرستاده؛ رو هااون نینا یعنی این! بود میالد شونیکی! کردن؟ حمله من یخونه به نفر

 «!چرا؟

 نه من. کردمی حالجی رو اتفاقات داشت تازه مغزم و بودم کرده فراموش کل به رو میالد حضور

 که چیزی تنها! کنم کارچی باید االن دونستممی نه و بوده چی کاراین از قصدش که دونستممی

 فرستاده ندامتگاه یا پرورشگاه به دوباره نیستم حاضر اصالً که بود این بودم، مطمئن ازش

 .بشم

 وقتی و گشتم میالد دنبال رو خونه کل برسن، هاپلیس اینکه از قبل آنی، تصمیم یه توی هم باز

 زدههول. بود تختم کنار هنوز که جسدی سراغ اتاق، توی رفتم. شدم خیالشبی نکردم، پیداش

. پوشیدم کار اتاق توی و برداشتم لباس دست یه و کشیدم بیرون دستش از رو بابام چاقوی

 از یکی دیوار توی بابام، چاقوی همراه و کردم جمع خونه از رو دارضامن هایچاقو تمام

 .کردم جاساز مون،کوچه سر ساخت درحال هایخونه

 چیزی یه از داشتم مریم هایشکنجه از بعد باراولین برای و بود تاریک نسبتاً و خلوت کوچه

 ...اما جسد سراغ برم تا برگشتم خونه به ترسیدم،می کهاین با. ترسیدممی

 سرجام بود، زمین روی که خونی رد دیدن با گذاشتم، سالن توی رو پام اینکه محضبه

 که کرد غلبه بهم قدراین کنه، اذیتم بخواد باز و باشه زنده هنوز اینکه ترس. شدم کوبمیخ

 .شدممی روروبه باهاش باید چی؟ که آخرش اما. کردم لرز سرجام

 خودش و اومده بهوش خودش یا انگار بود جوری ردش. کردم دنبال خوابم اتاق تا رو خون رد

 زمین روی رو جسدش کنه، بلندش نرسیده زورش چون یکی یا رفته، و کشیده زمین روی رو

 بخواد اینکه به برسه چه باشه، مونده زنده نداشت امکان زدمش، من که جوریاون. کشیده

 با رو اون و برگشته میالد که بود این بزنم، تونستممی که حدسی تنها پس! بیاد هم بهوش

 .بـرده خودش
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 تمیز رو هاپارکت برسن، پلیسا اینکه از قبل. کنم فکر چیزی به بخوام که نداشتم زیادی وقت

 اتاق کل توی خون بوی بازم اما کردم تمیز رو چیزهمه ممکن جای تا. شستم رو محوله و کردم

 .کردم خالی خونه توی رو بود دستم دم بوکنندهخوش اسپری هرچی ناچاراً. بود پیچیده

 سرقت خونه از کردن می فکر هااون! کردن زیرورو دزد دنبال رو خونه کل رسیدن، که هاپلیس

 کم خونه از چیزی رفتن؟ طرف کدوم از بودن؟ نفر چند» پرسیدن؛می سوال ازم مدام و شده

 «...و کجاست؟ ترمبزرگ شده؟ هم درگیری شده؟

 کردممی نگاه رو شونهمه سکوت در فقط. نزدم حرف هم کلمه یه حتی که بودم شوکه قدراین

 !کنم توصیفش بتونم که بود اونی از ترخراب حالم. ترسیدممی تکشونتک از و

 که هم هراتفاقی خوردم قسم. کنم کنترل رو عصبانیتم که خوردم قسم خودم با شب همون

. موندمی زنده االن و زدممی ضربه کمتر نبودم، عصبی اگر شاید. نکشم رو کسی دیگه افتاد،

. بود زنده االن اون کنم، دفاع خودم از فقط که کنم استفاده چاقو از چطور بودم بلد اگه شاید

 ...شاید

 یاجازه بدون ذهنم. کنم فکر مشخصی چیز به تونستمنمی و نبود خودم دست افکارم کنترل

 میارن رو هاقاتل»: بودم گفته بهش که افتادم علی یاد. کشیدمی سرک جاهمه به داشت من

 گفتمی بهم هم باز دید،می رو من اگه االن «چی؟ یعنی قاتل»: بود گفته اون و« !کالنتری

 !مهربون؟

 رو من پرورشگاهه؟ هنوز یا شده گرفته سرپرستی به بومه؟پشت روی یا خوابه امید االن اصالً

 شده؟ متنفر ازم دیگه یا یادشه

 کی نفهمیدم اصالً که قدراین. نبودم اطرافم متوجه اصالً و بودم خیره نامعلوم ینقطه یه به

 !کالنتری آوردنم

 و اومدم خودم به تازه. شدم پرت دره از انگار بود، نشسته میزش پشت که پلیسی صدای با

 انتظار. شدم خیره هامدست به تعجب با و کردم باز رو هامدست. کردم خودم به گیجی نگاه

 و کردم اتاق سبز دیوارهای به تعجبی پر نگاه! نبود اما باشه؛ خون از پر دستم االن داشتم

 :گفت و کشید ایکالفه پوف. کردم نگاه مامور به سوالی



 

 

297 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 !شدها صبح کنی؟ تعریف ما برای رو جریان خواینمی! خانم رها -

 خودم از داشتم و اومدنمی یادم چیزی عجیبی طرزبه! زد؟می حرف چی از داشت! جریان؟ کدوم

 !کردممی وحشت

 و گیج نگاه وقتی اما داد؛می ادامه هاشسوال پرسیدن به داشت من خراب حال به توجهبی

 :گفت عصبی و جدی دید، رو سرگردونم

 .بزنم حرف بابات با باید من. بزن زنگ بهشون داری، اگه نداری؟ کاری و کس تو -

 :گفتم منگ. بودم شده بیدار عمیق خواب یه از انگار! کجاست؟ بابام راستی بابام؟ کار؟ و کس

 !کجاست؟ بابام -

 :گفت ریزش اخم همون با بیاد، وجودبه شچهره توی تغییری که این بدون

 بدی؟ من به رو جواب این که جاییاین صبحه ده ساعت که االن تا سحر چهار ساعت از -

. شه ترسنگین بغضم شد باعث فقط جدیش لحن این و بودم ترسیده کافی یاندازه به خودم

 :گفتم بغض همون با و کردم نگاهش گیج لحظه چند

 !کجاست؟ بابام میگم -

 یه طوالنی، مکث یه از بعد و سرم به زده االن که فهمید. کرد باور رو بدم حال باالخره کنم فکر

 :گفت باشه، مهربون بود کرده رو سعیش تمام که لحنی با و ریخت برام آب لیوان

 .شی آروم بخور -

 :بود،گفتم رفته باالتر معمول حد از کمی که صدایی و بغض با. شد طاق طاقتم باالخره

 میدی؟ بهم آب تو کجاست، بابام میگم من -

 :گفت کالفه و مهربون باراین

 خانم؟ رها کجاست تو بابای بدونم باید کجا از من خب -

 :گفتم طلبکار من اما

 !بمیرم؟ خودم درد به برم ذارینمی چرا بدونم؟ رو تو هایسوال جواب کجا از من خب -

 ۸ یدختربچه یه از رو جواب این انتظار کنم فکر. شد عوض نگاهش طرز ثانیه هزارمیک توی

 :گفت و کشید مرتبش ریش ته به دستی. نداشت ساله
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 یه باالخره. نمیشه که الکی. داری رو کسی یه دونممی. کنیمی زندگی تنها گفتن هاهمسایه -

 .بری تو بذارم میدم قول بیاد، اون بزن؛ زنگ بهش. باشی داشته باید سرپرستی آشنایی،

 نامطمئنی نگاه گفت؟نمی رو همین همیشه بابا مگه! قولش و مَرده! بره؟ قاتل یه ذارهمی یعنی

 .بزنم زنگ باید کی به بدونم اینکه بدون برداشتم؛ رو گوشی و کردم بهش

 خواستم و دادم قورت رو بغضم. نداشتم کردنگریه جرئت حتی اما بود؛ گرفته بغضم کسیبی از

 از قبل. بود رسیده دیگه االن تا احتماالً. افتادم رفیعی یاد هوابی که سرجاش بذارم رو گوشی

 انگار اما. بزنم زنگ بهش تا برگردوندم رو گوشی راه بین دوباره بگه، چیزی بخواد اینکه

 زدم هوابی و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم باراین! بود شده پاک ذهنم از هم رفیعی یشماره

 .گریه زیر

 و شد بلند جاش از اومد، خودش به باالخره وقتی. موند حرکتبی چندلحظه و خورد جا اولش

 رو هقمهق. داد خوردم به مالیمت با رو آب لیوان و کشید بیرون دستم از رو گوشی. اومد سمتم

 .رفت بیرون اتاق از و کرد ساکت سرد آب با

 هیچ بدون. زدم زنگ رفیعی به و اومد یادم چیزهمه آرومآروم نشستم، تنهاییم توی که کمیه

 .کردم قطع و دادم رو کالنتری آدرس ای،اضافه توضیح

 رفیعی و شد خشک کِی اشکم یچشمه نفهمیدم که بودم، غرق سروتهمبی افکار توی قدراین

 پرسیاحوال مامور با گرم، خیلی داره رفیعی دیدم که اومدم خودم به وقتی فقط! رسید کی

 درگاه توی. بود رفیعی وکیل. سمتش برگشتم ارادهبی و کردم حس رو نگاهی سنگینی. کنهمی

 .بود شده خیره من به سنگین نگاه یه با و بود ایستاده در

 آخر یلحظه تا یادمه حتی. نمیاد خوشش من از هیچ دونستممی و شناختمشمی بیش و کم

 اینکه از موقعاون نه. نبود موفق اما کنه؛ منصرف من سرپرستی گرفتن از رو رفیعی داشت سعی

 فکر خودم با داشتم االن حتی! االن حتی نه و شدم حالخوش بگیره رو رفیعی جلوی نتونست

 پیش پرورشگاه توی من االن کرد،می تالش بیشتر اگه نکرد؛ تالش بیشتر کمیه چرا کردممی

 پرورشگاه اون از وقتهیچ کاش کردممی آرزو خودم پیش داشتم باراولین برای. بودم امید

 !بودم نیومده بیرون
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 رها؟ -

 :گفت ایکنندهتوبیخ لحن با و کرد مامور به ایاشاره. بود رفیعی پرسرزنش صدای این

 !رهاجان بودن شما با سروان جناب -

 توی حتی یعنی باشه؟ ترمهربون کمیه تونستنمی چرا. دوید هامچشم به اشک نم ارادهبی باز

 یا بشه؟ نگرانم تونستنمی کنه؟ ـلم*بغـ و بپرسه رو حالم پدرانه تونستنمی هم شرایط این

 ازم کنه؟ نگرانی به تظاهر اومده،در آب از هم دوستش من شانس از که ماموری جلوی کمدست

 حتی چرا بود؟ پرستیژش و آبرو فکر فقط چرا نه؟ یا هست سردم نه؟ یا خوردم غذا بپرسه

 دربیاره؟ رو پدرها ادای کردنمی سعی

 کرد بهم ایکالفه نگاه هم مامور. کردم بهش گیجی نگاه گفته، بهم چی مامور نبود حواسم چون

 :گفت رفیعی به ترکالفه و

 جواب و نزنن حرف دخترخانمتون که زمانی تا اما هستم؛ گفتید شما که شرایطی متوجه من -

 ...و کنیم رد گزارش باید. داریم مسئولیت ما. بدم اجازه تونمنمی من ندن، رو من هایسوال

 :گفتم هاشدهـخ*مسـ مثل و پریدم حرفش بین

 !شرط یه به اما میگم؛ رو چیهمه -

 قبول بودم مطمئن آشناست، مامور دونستممی که حاال. شدن خیره بهم منتظر هردوشون

 :گفتم ایرفتهتحلیل صدای با بیارم، باال رو سرم کهاین بدون. کنهمی

 .میگم رو چیهمه باشه، اتاق توی هم مپدرخونده اگر -

 حتی. کنم تعریف هم رفیعی برای رو جریان این دوباره خواستمنمی چون گذاشتم؛ رو شرط این

 به بعد و کرد مکث ایچندثانیه مامور. بربیام گفتنش پس از هم باریه همین نبودم مطمئن

 .رفیعی و مامور و بودم من فقط حاال. ببنده رو در گفت سرباز به و بشینه که کرد تعارف رفیعی

 توی رو کلمات داشتم ها،اون کالفگی از فارغ من و کردنمی نگاه من به منتظر نگاهی با هااون

 چطور دارم؟ مدرکی چه ادعام اثبات برای االن من رسید فکرم به یهو. چیدممی هم کنار ذهنم

 چه شونیکی کنم ثابت مدرکی چه با! خونه؟ داخل اومدن ماجازه بدون دونفر کنم ثابت باید
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 پاک هم رو خون رد حتی که وقتی افتاده، اتفاقی چه کنم ثابت باید چطور! داشته؟ قصدی

 کردم؟

 چرا. کنهنمی باور رو حرفم کسهیچ دونستممی خوب و نداشتم ادعام برای مدرکی و سند هیچ

 بدم؟ باد به نیفتاده اما بیفته، اتفاق بوده نزدیک که چیزی برای رو خودم آبروی باید

 تصمیم یه توی. بگم نباید رو چی و بگم باید رو چی دونستمنمی. کنم کارچی باید دونستمنمی

 نگفتم اینکه اول. اصلی ینکته دوتا منهای کردم؛ تعریف بود، که جورهمون رو چیزهمه آنی

 فقط و فقط کنه؛می کار نینا دست زیر خالفکاری، گروه یه توی دونممی و شناسممی رو میالد

 یکیشون نگفتم اینکه دوم. شدمی رو دستم جوریاین و بودم گروه همون عضو هم خودم چون

 در! نداره وجود هم قاتلی پس نباشه، کار در جسدی وقتی. کشتمش من و داشت قصدی چه

 .خونه اومدن دزدی قصد به ناشناس دوتا گفتم فقط واقع

 :گفت بود جدیتش از اینشونه که اخمی با. بود مشکوک ماموره اما کرد؛ باور رفیعی

 ببینی؟ رو شونچهره تونستی -

 جدی لحن همون با دوباره. انداختم باال رو سرم هاتخس بچه مثل کنم، نگاهش اینکه بدون

 :پرسید

 !بودن؟ نفر دو میگی چطور پس ندیدی، رو کدومشونهیچ گفتی -

 مشکوک بهم بیشتر بدم، ادامه جوریاین خواستممی اگه. بود بس گریه و بغض و ضعف دیگه

 که نویسیروان به! پروابی و کلهبی رهای همون به برگشتم و کشیدم عمیق نفس یه. شدمی

 :گفتم مؤدبانه و شدم خیره بود، دستش توی

 ببینید؟ رو نویسروان اون توی تونیدمی شما -

 خیره بهم حرفم، یادامه منتظر بده، رو جوابم اینکه بدون و کرد نویسشروان به گذرایی نگاه

 :گفتم خودش جدیت مثل درست جدیتی با. شد

 جوهره؟ توش دونیدمی کجا از پس -

 :گفتم و زدم بهش پوزخندی. بود خیره بهم مشکوک نگاه همون با هنوز

 .دادم تشخیص صدا روی از. شنیدم رو صداشون اما ندیدم؛ رو کسی من -



 

 

301 

 

  امید رهایی نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

deimos 

 :گفت ذوق با بود، ساکت مدت تمام که رفیعی

 سالگی ۴ تا چون بده؛ تشخیص رو صداها تونهمی خوبخیلی بچه این! سروان جناب آره -

 دو مطمئناً یعنی بودن، نفر دو میگه وقتی و شده قوی خیلی شنواییش قدرت نداشته، تکلم قدرت

 .کن پیداشون فقط شما! سروان جناب نکن شک. بودن نفر

 کردنش فراموش برای داشتم که ایگذشته ساده چقدر کشید؟می وسط رو مگذشته پای چرا

 خوریمدل متوجه حتی همیشه مثل اما کردم؛ بهش خوریدل نگاه. آورد روم به رو دادممی جون

 .نشد هم

 پیدا اگه گفتم خودم با لحظهیه. کردمی خالی رو دلم ته داشت، پیداکردنشون واسه که تاکیدی

 لحظهیه و لرزید تنم فکرش از حتی کنن؟می اعدام هم رو هابچه! میشه؟ چی واقعاً بشن،

 .بستم رو دهنم زود اما« !شن پیدا نکنه خدا»: بگم بود نزدیک

 به دستی کالفه. بست رو بود جلوش که ایپرونده و میز روی کرد پرت رو نویسشروان مامور

 :گفت و کشید موهاش

 بتونیم ما که نیست مدرکی هیچ دفعهاین اما! رفیعی جناب شناسیدمی رو من خوب که شما -

 میاد پیش کم. امنیه یمنطقه هم منطقه این. شاهدی نه نشونی، نه ردی، نه. کنیم پیداشون

 بودن، دزد اگه. عجیبه خیلی نظرمبه پرونده این هم همین برای. باشیم داشته سرقت یپرونده

 هااون شکسته، گوشی وقتی خانمتون دختر یگفته طبق! نبردن؟ سرقت به چیزی چرا پس

 دستبرد ایمنطقه همچین یه توی خونه یه به که سارقینی اما کردن؛ فرار و شنیدن صدارو

 زندگی داره بچه یه فقط خونه اون توی ندونن که باشن این از ترایحرفه خیلی باید زنن،می

 .رفیعی جناب کنهمی

 به خورد نگاهم. کرد من به نگاهی مامور. رفیعی به من و بود خیره زمین به ریزی اخم با رفیعی

 با و کردم بهش نگاهی. بود محمد اسمش. بود شده چسبونده یونیفرمش روی که اسمش

 :گفتم نبود، خودم دست کنترلش که بغضی

 .بود محمدرضا من بابای اسم دونی؟می! قشنگه خیلی اسمت -

 :زد تشر بهم رفیعی هوابی
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 !رها -

 :گفت سریع مامور. کردم جمع صندلی توی رو خودم و دادم قورت رو بغضم

 .ستبچه یه فقط اون! رفیعی جناب نداره اشکالی -

 شد؟می ـاوز*تجـ بهش داشت پیش ساعت چند همین که بچه یه! م؟بچه واقعاً من! بچه؟

 بلکه بودم؛ خیره مامور به فقط« !نیستم بچه من»: بگم نفساعتمادبه با همیشه مثل اینکه بدون

 :گفت رفیعی به مقدمهبی و زد بهم تلخی لبخند کرد، حس که رو نگاهم. خونه برم من بذاره

 یدخترخونده من نظربه. است کوچه دوتا فقط اینجا تا شما یدخترخونده یخونه یفاصله -

 مامورهای که دارم قبول رو این. نداشتن درستی حال هم شما اومدن از قبل! شدن خیاالتی شما

 به کار که بذارید تنها خونه توی رو کوچیکتون یخوندهدختره نباید هم شما اما رسیدن؛ دیر ما

 ...و بکشه اینجا

 حتی و بودن کرده باور رو دزدی رفیعی، و مامور که همین. ندادم گوش هاشونحرف به دیگه

 .بود کافی من برای داشت، شک هم دزد اومدن به مامور

 از باالخره کم، سن این توی من گذاشتن تنها برای رفیعی، توجیه و مامور توبیخِ کلی از بعد

 .موند کالنتری توی شکایت تنظیم برای رفیعی وکیل هرچند. بیرون زدیم کالنتری

 بود چسبیده رو فرمون دستی دو. اومدنمی در خونش زدی،می کارد که بود عصبانی انقدر رفیعی

 مسیری! نداره بر خیابون از رو نگاهش بود خورده قسم انگار که بود زده زل خیابون به جوری و

 قدراین! نبود پرسیدنسوال برای مناسبی وقت اصالً االن اما. نبود آشنا برام رفت،می داشت که

 !میشه منفجر بمب مثل من، جانب از حرفی ترینکوچیک با کردممی حس که بود عصبانی

 قضیه این کجای کردمنمی درک اما کنه؛می خودخوری داره و عصبانیه دستم از فهمیدممی

 من حال االن کردمی فکر یا فرستادم؟ نامه دعوت هاعوضی اون واسه من مگه منه؟ تقصیر

 که چیزی تنها. نبود صورتم به رنگ و لرزیدممی بید مثل ترس از داشتم هنوزم! خوبه؟ خیلی

 !همین فقط بخوابم؛ امن جای یه چندساعت برای فقط بتونم که بود نای خواستم،می

 ماشین بودیم، شده خارج شهر از کامالً دیگه که وقتی رانندگی، نیم و ساعت یک از بعد باالخره

 و دق تمام و گذاشت بوق روی رو دستش حرص با. داشت نگه بزرگ ویالی یه در جلوی رو
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 روییخوش پیرمرد و شد باز بلندی قیژ صدای با در! کرد خالی برگشتهبخت بوق سر رو دلیش

 بکسوات یه با و داد تکون سری اخم با رفیعی. کرد بهش بلندباالیی سالم در، کنار همون از

 آروم بودم، مردد پرسیدنش برای هنوزم که این با. کرد پارک پارکینگ توی رو ماشین سنگین،

 :گفتم

 کجاییم؟ -

 :گفت بسته چشم همون با. کشید عمیقی نفس و بست رو هاشچشم

 !من ویالی -

 رو هاشچشم یهو. بودمش ندیده تاحاال وقتهیچ اما داره؛ ویال یه شهر این توی دونستممی

 :گفت مقدمهبی و کرد باز

 تحصیل، ادامه برای پویا، بزرگم، پسر قراره ماه همین آخر. ویالن داخل مهری و هابچه -

 مهری. ببینیمش نتونیم هم بار یه حتی ما سالهشت این توی ممکنه و خارج بره سالهشت

 و متشنجه زندگیم جو. نداره قرار و آروم داداشش دوری فکر از پرنیان و کنهمی قراریبی

 .ندارن رو اضافه مشکل تحمل اصالً مخانواده

 زندگیش توی رو جایگاهم داشتم تازه چون. شکستمی بیشتر دلم گفت،می که ایجمله هر با

 به اجازهبی موقع،بی بغض این بازم. بودم اضافه مشکل یه فقط زندگیش تو من فهمیدم؛می

 رو دستم هوابی اما نبینه؛ چشمم توی رو اشک نم تا انداختم پایین رو سرم. زد چنگ گلوم

 :گفت مندانهخواهش و گرفت

 ازت دارم رها. پویاست با مسافرتمون آخرین و اولین این و تعطیالت اومدیم سال ده از بعد -

. بمون اینجا سروصدابی رو ماه یک این! نکن بدتر هست، که اینی از رو قضیه کنم؛می خواهش

 قبول؟ کنم؛می هم تو برای فکری یه بعداً

 بدی حس شدت به! خوردمی بهم داشت حالم بود، گرفته رو دستم اینکه از چرا دونمنمی

 توی و کشیدم بیرون دستش از رو دستم ارادهبی و محکم. بودم افتاده دیشب یاد و داشتم

 کنترلش تونستمنمی دیگه گفتم،می ایکلمه اگه که بود سنگین انقدر بغضم. شدم جمع خودم
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 پیاده ماشین از و کرد فوت رو نفسش کالفه. دادم تکون «باشه» معنی به رو سرم حرفبی. کنم

 :زد داد بلند. شد

 !حبیب بابا -

 :گفت نفسنفس با و اومد پارکینگ تا دووندوون بیچاره پیرمرد

 آقا؟ امرتون -

 کردم مکثی. کرد باز رو من سمت در خودش نمیشم، پیاده دید وقتی و کرد من به نگاهی رفیعی

 و رفیعی خوردهواکس کفش جز و بود پایین سرم. شدم پیاده آروم و دادم قورت رو بغضم و

 حبیب بابا به و ایستاد کنارم رفیعی. دیدمنمی چیزی دیگه حبیب، بابا یخوردهوصله کفش

 :گفت

 از مهری و هابچه خوامنمی اصالً. بپلکه باغ تو نذار و نگهدار اتاقت تو چندروزی رو دختر این -

 !مهری مخصوصاً بشن؛ باخبر وجودش

 :گفت رفیعی به و کرد بهم مهری پر نگاه حبیب بابا

 ناز؟ دخترِ این چندسالشه حاال! چشم رویبه -

 :گفت و کرد بهش ایحوصلهبی و خسته نگاه رفیعی

 تیزش و تند زبون حریف یزید انداخته؛ پایین رو سرش مظلوم جوریاین نبین! نپرس من از -

 !نیومده مهری تا ببرش زودتر. نمیشه

 که بگیره رو دستم خواست. سمتم اومد رفت، رفیعی که همین و گفت ی«چشم» حبیب بابا

 و کرد بهم پرتعجبی نگاه. کردم بدنم حائل رو هامدست و رفتم عقب قدمی وحشت با ارادهبی

 :گفت

 !باباجون؟ ترسیمی من از -

 انقدر من روان و روح اما نداره؛ قصدی فهمید راحت شدمی که بود مِهر پر انقدر کالمش

 زد بهم مهربونی لبخند بیاره، رومبه اینکه بدون. نداشتم رفتارم روی کنترلی که بود خوردهزخم

 :گفت و

 .بدم نشونت رو مفقیرانه یکلبه بریم بیا! باباجون بیا -
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 فرش کهنه، گلیم یه با که متری ۱۲ اتاق یه. برد اتاقش تا رو من بزنه، دست بهم اینکه بدون

 اتاق یگوشه یه داغون و درب نیکپیک یه. بود باز باغ به رو اتاق، یپنجره تنها و بود شده

 رو آخرش هاینفس داشت دیگه که نورکم المپ یه. بود روش قشنگی گِلی قوری و بود روشن

 اتاق قدیمی در به دستی انگشت با ارادهبی. بود کرده روشن رو اتاق ضعیفش نور با کشید،می

 بلند صدای با! نبود خودم دست این و بودم وسواسی. شم مطمئن بودنش تمیز از تا کشیدم

 :گفت و خندید

 .تمیزه باش مطمئن ولی نیست؛ نو دونم می! جان بابا داخل برو -

 دست یه و داخل اومد سرم پشت. افتادم راه اون از جلوتر حرفبی و کشیدم خجالت کارم از

 و داد دستم پنیر و نون کوچیک یلقمه یه. کرد پهن زمین روی رو قشنگ گلیگل خوابرخت

 :گفت

 .کرده ورم خوابیبی از هاتچشم که بخواب و بخور رو این. نداره نمک جون؛ بابا بگیر -

 گریه از نبود؛ خوابیبی از هامچشم ورم اما بودم؛ نخوابیده که بود ساعت ۴۸ از بیشتر اینکه با

 .گرفتم ازش رو لقمه پایین سر با و کردم بود دراز جلوم هنوز که دستش به نگاهی! بود زیاد

 :گفت که معذبم حضورش از شد متوجه اما چطوری؛ دونمنمی

 هانزنی دست نیکپیک به. نمیاد اینجا کسهیچ! باش راحت. دارم کار شهر تو کمیه من -

 فقط. رسیمی بهش برو بگیر رو باریکه راه همین ته بری، خواستی هم شوییدست! باباجان

 !کنهمی فلک رو جفتمون بشه، عصبانی آقا اگه که ویال، اصلیِ ساختمون سمت و باغ توی نری

 نیست قرار که دونستمی دیگه چون شاید. رفت بیرون اتاق از باشه، جوابم منتظر اینکه بدون

 خیلی و رفتم فرو گلیگل خوابرخت توی شدم، مطمئن رفتنش از وقتی. بشنوه ازم جوابی

 .برد خوابم سریع

*** 

 با کشه،می رو موهام آروم خیلی داره یکی اینکه حس با اما خوابیدم؛ چندساعت دونمنمی اصالً

 رو ایتیکهچهل چرم توپ! پرنیان جز داشتم، رو هرکسی دیدن انتظار. پریدم جام از وحشت

 شیطونی شخصیت پرنیان. بود شده خیره بهم متعجبش هایچشم با و بود زده ـل*زیربغـ
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 تونستمی اون که بودن چیزهایی تنها فانتزیش، هایاسکیت و نقاشی شهربازی،. داشت

 بود، که هرطریقی به خواست،می که رو هرچیزی و بود خودخواه شدتبه! کنه فکر بهشون

 بودم، شونخونه توی که اولی زهایرو و دونستمی من از باالتر رو خودش. آوردمی دستبه

 :گفت جیغجیغ با افکارم وسط. فروختمی فخر بهم فقط

 ما؟ باغ توی داده راه رو تو کی -

 نگاهی بچگیش عالم توی. گرفتم بینیم جلوی سکوت ینشونه به رو دستم و کردم غلیظی اخم

 :گفت و کرد اطرافش به

 شدی؟ قایم زیر این همین واسه کنی؟می بازی موشکقایم حبیب بابا با داری -

 :گفتم و دادم تکون نفی ینشونه به رو سرم

 فهمیدی؟ دیدی؛ اینجا رو من بگی مهریت مامان به نباید -

 :گفت تفاوتبی

 بازی باغ تو بریم بیای اینکه مگر. باغمون توی اومدی دزدکی میدم لو همه به میرم! نگم؟ چرا -

 !کنیم

 من از هیچ دونستممی چون کنه؛ اذیتم خوادمی فقط بودم مطمئن. کردم بهش پرتعجبی نگاه

 :گفت غرور با و دید رو تعجبم. نمیاد خوشش

 ول رو ما یهمه داره که پویا ندارم؛ بازیهم امروز! هاباشی خواهرم کردم قبول نکنی فکر -

 هم پوریا و کنهمی گریه داره همش که مامان شه، دکتر بابا مثل تا عمو پیش میره و کنهمی

 .داره درس همش

 من از سالی سه-دو. برد باغ به خودش با و کشید رو دستم بده، بهم توضیح فرصت اینکه بدون

 دادم هولش و زدم پس رو دستش قدرتم تمام با باالخره. رسیدنمی بهش زورم و بود تربزرگ

 و دادم جاخالی ارادهبی منم و سمتم کرد پرت رو توپ محکم ها،کشمکش همون توی. عقب

 .کرد جلب رو توجهم چیزی شکستن صدای حبیب، بابا اتاقِ به برگردم خواستم که همین

 توی رفتم بمونم، پرنیان منتظر اینکه بدون. بود سرمونپشت یباغچه از صدا بودم مطمئن

 .بود افتاده پویا یخردشده آبمیوه لیوان کنار پرنیان توپ و بود شده خونی پویا چپ پای. باغچه
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 سرجام شوکه و گیج ایچندلحظه. پرید روش از رنگ خون، دیدن با و ترسیدمی خون از پرنیان

. بود شده پویا زخم خون میخ پرنیان نگاه. اومدم خودم به پویا ریز «آخ» صدای با و ایستادم

 روی پویا به پشت و رفتم پرنیان سراغ اول ارادهبی. رفتمی سر ازش داشت ترس که نگاهی

 خونی از رو ذهنش که نداشتم وقت انقدری. نبینه رو خون مستقیم کمدست تا نشوندمش زمین

 خرده از کاری، هر از قبل و پویا سراغ رفتم. رسیدممی هم پویا به باید. کنم منحرف دیده که

 . کردم دورش هاشیشه

 :گفتم و انداختم زخمش به نگاهی

 ببینم؟ رو زخمت ذاریمی -

 باریه حتی. کردمی اذیتم پرنیان و پوریا از بیشتر بودم، شونخونه وقتی. بود شری پسر پویا

 همیشه بودنم، بور و پروشگاهی خاطربه. کردمی صدام «گدا گشنه» همیشه و نگفت رو اسمم

. کشیدمی رو بلندم موهای حسابی و کردمی دعوا باهام. آورددرمی رو اشکم و کرد می ممسخره

 اجازه و متنفره ازم که بودم مطمئن کامالً. کردمی جداش ازم زور با مهری، مادرش، که انقدر

 :گفت پوزخند با. کرد غلیظی اخم و زد پس رو دستم. کنم کمکش نمیده

 !بکش رو دستت! گدا؟ گشنه دکتری تو مگه -

 :کردم زمزمه آروم

 !گشنه گدا -

 :گفت سریع و برخورد بهش

 گفتی؟ چی -

. کشهمی درد داره بود معلوم و بود رفته فرو پاش توی شلوار روی از ریزی یشیشهتکه

 قرار که حاال خصوصبه. بشه مریض و کنه عفونت زخمش بچگیش خاطربه بذارم تونستمنمی

 .خارج بفرستنش تنها بود

 انتظارش چون و خورد جا کارم از. شـنه*سیـ تخت زدم آرومی یضربه با حرفش به توجهبی

 خیره هاشچشم تو مستقیم باراین. افتاد زمین روی آروم و داد دست از رو تعادلش نداشت، رو

 :گفتم و شدم
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 !گدا گشنه نه ست؛گشنه گدا درستش -

 با یهو که زدم زخمش به دستی نبود، حواسش تا و شد خیره هامچشم به ایثانیهچند

 :زد داد بازیکولی

 ...نگفتم مگه کنی؟می داری کارچی -

 بیرون پاش از حرکت یه با رو شیشه و کردم پاره رو شلوارش زخم، هایکناره از حرفش، وسط

 توی میاد مهری دیگه چندثانیه تا بودم مطمئن گفت، حرفش بین که بلندی «آی» با. کشیدم

 هنوز پاش کنم، رها جوریهمین رو پویا تونستمنمی اما ببینه؛ رو من نباید دونستممی. باغ

 !داشت ریزیخون

 پاره رو پیراهنش و روش شدم خم نکردم، پیدا چیزی چون و کردم اطرافم به ایدرمونده نگاه

 ریزش هایناله هم هنوز اما زد؛نمی حرف هم کلمه یه حتی دیگه که داشت درد انقدر. کردم

 .زدمی بهم رو تمرکزم

. بود پریده کمی رنگش و بود کرده سرد عرق درد از. بستم محکم رو پاش پیراهنش، یپارچه با

 :گفتم و کردم پاک رو صورتش عرق دست، پشت با باشم، وسواسی اینکه بدون لحظه اون

 و خوادمی بخیه زخمت. کن خبر رو بابات برو و بکش عمیق نفس. شد تموم دیگه! باش آروم -

 .نیست خوب حالش هم پری

 :گفتم بدم، رو العملیعکس فرصت بهش اینکه بدون و شدم بلند کنارش از

 !باشه؟ اینجام؛ من نگو مادرت به راستی -

 سریع. بمونم جوابش منتظر نذاشت باغچه، سمت دویدمی داشت که ریزی هایقدم صدای

 .شدم قایم پتو زیر کامل و خوابرخت تو کردم پرت رو خودم و باباحبیب اتاق توی دویدم

. کنهنمی پیدام کسی دیگه بشم، قایم پتو زیر اگه کردممی فکر ایاحمقانه طرزبه و بودم بچه

 تونستمنمی هم طرفی از. زنهنمی مادرش به حرفی کردم، کمک پویا به چون کردممی فکر

 ثابت رفیعی به باید چطور بگه، مهری به اگر دونستمنمی. بگیرم ندیده رو شیطنتش و بدجنسی

 بین رفیعی انتخاب که بودم مطمئن! بود؟ خودش دختر تقصیر همش و تقصیرمبی من که کنم
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 چون فقط دادم، هول رو پرنیان من! باشه مقصر دخترش اگه حتی. نیستم من دخترش، و من

 ...اما بمونم سرقولم خواستم می فقط اتاق؛ به برگردم زودتر خواستممی

 دونمنمی. لرزیدممی پتو زیر استرس از داشتم و بودم عصبی و شوکه دیشب اتفاق از هنوز

 یکی یهو که بود شده عمیق خوابم تازه. برد خوابم باالخره اینکه تا زدم خواب به رو خودم چقدر

 پویا. پرید رنگم وضوح به مهری دیدن با و پریدم جام از وحشت با. کشید روم از رو پتو هوابی

 !باشه؟ نشناسنمک تونهمی چقدر آخه! بود گفته بهش

 که بود نگاهش توی حرصی چنان. شدم خیره بهش سکوت در و دادم قورت رو دهنم آب

 آورده خبربی رو من رفیعی اینکه برای فقط عصبانیت، همهاین! کنم درک رو علتش تونستمنمی

 :کردم زمزمه آروم! بود زیادی سرایدار، اتاق توی اونم ویالش، توی

 !سالم -

 :گفت تحقیر و حرص با و کرد سرتاپام به نگاهی

 بیرون، آوردیمت پرورشگاه اون از و کردیم لطف بهت همهاین! دختر رویی و چشمبی خیلی -

 فکر کنی؟ اذیت رو هامبچه و ببری همه جلوی رو ما یچندساله و چندین آبروی جوریاین که

 گیرت چی کردی، شرمنده دوستش جلوی رو شوهرم آبروئن؟بی خودت مادر مثل همه کردی

 اومد؟

 به حرف این دادننسبت با کردمنمی درک من! دونستمنمی رو «آبروبی» یکلمه معنی حتی من

 شنیدن الیق که کردم اشتباهی چه کردمنمی درک من. کرده بهم سنگینی توهین چه مادرم،

 مامور که منه تقصیر مگه! کردمنمی درک رو هاشحرف از کدومهیچ من! باشم تحقیرها این

 دراومد؟ آب از رفیعی یچندساله و چندین دوست محل

 و شد کفری سکوتم از. بودم خیره بهش تعجب از شدهدرشت هایچشم با گیجی شدت از

 :گفت و جلوتر اومد چندقدم

 پاپَتی؟ چیه اصلیت ینقشه بده؟ راهت خونه توی دوباره که کردی خام رو شوهرم چطور -

 پویا پای زدی و گرفتی ازش زوربه رو پری توپ همین واسه میشه؟ حسودیت هامبچه به انقدر
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 یتیم یه تو اما بخونه؛ رو درسش تا خارج میره و ستآقازاده یه اون چون کردی؟ زخمی رو

 مکانی؟ و جابی

 ـت*مسـ پسر یه دیشب! شنید؟می رو من دل شکستن صدای کسی شنید؟می کسی! خدایا

 بهم داره نبرده، انسانیت از بویی هیچ انگار که زنی امروز و کردمی ـاوز*تجـ من به داشت

 برد زوربه رو من اون یا گرفتم ازش زوربه رو پرنیان توپ من. کنهمی تحقیرم و زنهمی تهمت

 یا کردم زخم رو پویا پای من! کرد؟ رو کاراین تصادفاً پرنیان یا پویا به زدم توپ با من باغ؟ تو

 !خرده؟شیشه هایتکه روی رفت پاش خودش پویا

 شاید گفتم خودم با لحظهیه کرده؟ تعریف براش برعکس جوریاین رو جریان پویا چرا اصالً

 نتونسته هنوز که ترسیده انقدر االن و داره هراسیخون پرنیان اینکه فکر با اما باشه؛ پرنیان کار

 این کردم، ازش که خواهشی تنها و کردم کمکش من. شدم متنفر پویا از دل ته از بزنه، حرفی

 که کاری کمترین کنه، قبول رو خواهشم خواستنمی اگه! اینجام نگه مهری به که بود

 !بزنه تهمت من به خودش خواهر نفع به اینکه نه بگه؛ رو حقیقت که بود این بکنه، تونستمی

 صدای داشتم خودم و بود اومده بند کردم،می تحمل داشتم که توهینی و تحقیر شدت از زبونم

 جلوی کردممی سعی داشتم بازیلج با و بود شده پر هامچشم. شنیدممی رو دلم شکستن

 :گفت بلندتری صدای با من خراب حال به توجهبی مهری. بگیرم رو اشکم

 و اینجا میای ساختگی نمایش یه با کردی فکر! رو تمسخره نمایش و بغض این کن جمع -

 تو برای راه میره، داره پویا که حاال کردی فکر خودت با میدی؟ جا من یخانواده توی رو خودت

 کنی؟می رفتار جوریاین که داری کمبودی چه پس بود؛ خان که پدرت میشه؟ باز

 زخم و سفر خاطربه داره حق کردممی فکر چون فقط کردم؛می تحمل رو هاشتوهین داشتم

 بیاره؟ رو پدرم اسم دادمی اجازه خودش به چطور اما. باشه عصبی و زودرنج پسرش

 صدایی با جدی و آروم و دادم قورت رو بغضم. بمونم ساکت نتونستم دیگه پدرم اسم شنیدن با

 :گفتم لرزید،می بغض از که

 !مُرده اون نیار؛ رو پدرم اسم -

 :زد داد سرم و داد دست از رو کنترلش دفعهاین
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 بیمارستان؟ گوشه فرستادیش که پویاست تقصیر مگه مُرده؟ پدرت که منه تقصیر مگه -

 از و بیرون برو من زندگی از. کردی باز رو زخمش باغچه توی چون کرد عفونت زخمش

 .ببینمت مخونه توی وقتهیچ خوامنمی دیگه! بمون دور هامبچه

. نبودم زخمش عمق متوجه اصالً من بود؟ عمیق زخمش قدراین یعنی! بود؟ بیمارستان پویا

. باشه خطرناک باغچه توی زخم، از درآوردنش کردمنمی فکر که بود کوچیک قدریبه شیشه

 .کنم تالفی رو شگذشته رفتار یا بزنم آسیب بهش نداشتم قصد واقعاً من

 رفیعی و رسیدن راه از کی حبیب بابا و رفیعی نفهمیدم اما بگم؛ مهری به رو هااین همه خواستم

 از نفرتم و خودم یشکسته دل دیدم،می که چیزی تنها. برد بیرون اتاق از زوربه رو مهری کی

 از بابت این از و بودم هم نگرانش حالعیندر. شدمی بیشتر داشت لحظه به لحظه که بود پویا

 !بود اومده بدم خودم

 آروم مهری اما کنه؛ آرومش داشت سعی رفیعی. شنیدممی رو رفیعی با مهری دعوای صدای

 صدای. ویال داخل بردش شیوه همون به باز کنه، آرومش تونهنمی دید وقتی اونم! نبود بشو

 افکارم روی کنترلی. انداخت تصادف از بعد هایهمهمه یاد رو من دعواهاشون، و سروصداها

 سرم توی بدی درد. گرفت جون هامچشم جلوی سامی، و بابا و رویا جسد بازم و نداشتم

 پام روی رو سرم و کردم جمع شکمم توی رو پاهام. خوردم سر دیوار کنار ارادهبی و پیچید

 :گفت و گذاشت جلوم رو کوچیکی سینی حبیب بابا که گذشت چقدر نفهمیدم. گذاشتم

 .ریختی هم به رو جاهمه حسابی امروز که بخور! جون بابا بخور -

 پس رو غذا خواستم. حبیب بابا به نگاه یه و کردم سینی توی یساده غذای به نگاه یه بغض با

 برنج و برداشتم رو قاشق آروم. کردمی التماس بهم داشت غذا قاشق یه برای ممعده اما بزنم؛

 با باشه، سوخته برام دلش انگار و شد بدم حال متوجه حبیب بابا. دادم قورت بغض با رو سفید

 :گفت مهربونی

 چرا دخترجان؟ بریدی شیشه با رو پویا آقا پای چرا دیگه نداره، عیب رفتنت باغ تو حاال -

 کشیدی؟ بیرون پاش از باغچه توی رو شیشه
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 سمت کرد پرت رو توپ پرنیان نکردم؛ زخمی رو پویا من»: بزنم داد سرش خواستمی دلم

 توضیح براش داشتم دوست. کنهنمی باورم دونستممی اما« !شکست و لیوان به خورد و باغچه

 این نگران فقط من. داره هراسیخون پرنیان چون نیاوردم، بیرون باغچه از رو پویا که بدم

 اما کنه؛ غش پرنیان بکشم، بیرون رو شیشه پرنیان چشم جلوی و باغچه از بیرون اگه که بودم

 خورد، سر چشمم از اجازهبی که لجباز، یقطره یه همون توی هامحرف تمام همیشه مثل بازم

 .بدونه مقصر رو من هم حبیب بابا نداشتم انتظار چرا دونمنمی. شد خالصه

 از دستپاچه. داخل اومد رفیعی یهو که بزنم پس رو سینی خواستم و کردم بهش خوریدل نگاه

 بزرگی دروغ چه که این یادآوری با یهو. بپرسم ازش رو پویا حال خواستم و شدم بلند جام

 از بود معلوم و باریدمی رفیعی روی و سر از خستگی و کالفگی. خوردم رو حرفم گفته، مدرباره

 :گفت درموندگی با و کرد بهم ایکالفه نگاه. اومده بیمارستان

 کنم؟ کارچی باهات باید بگو خودت -

 پایین رو سرم و دادم قورت رو بغضم کنه؟نمی باور رو حرفم دونستممی وقتی گفتممی چی

 :گفت عصبی و حبیب بابا روی خورد سر نگاهش. انداختم

 !دار نگهش تو این کنی، قفل روش رو در شده -

 ترشکسته امشکسته دل. رفت بیرون اتاق از و داد تکون سری تأسف با و کرد نگاه بهم دوباره

 کرد بودم خیره در به هنوز که من به نگاهی حبیب بابا! اومد بدم شونهمه از لحظه یه تو و شد

 :گفت مقدمهبی و

 .جان دختر شده مرخص بیمارستان از -

 رو کلید در، کردنِ قفل از بعد و کرد بهم ایشرمنده نگاه بگم، بهش چیزی بخوام اینکه از قبل

 روم به اینکه بدون. برخورد بهم اما نداشتم؛ رفتن بیرون قصد اصالً اینکه با. برداشت در روی از

 .شدم خیره باغ به و نشستم پنجره جلوی بیارم،

 شب آخرهای باالخره و بیاره طاقت نتونست آخرش اما. بخوابم من اول تا کرد صبر شام از بعد

 بخوابم شده هرجور کردم سعی و کشیدم دراز خوابمرخت توی اتاق، پنجره زیر. برد خوابش

. بکشم سرک بیرون به پنجره از ارادهبی شد باعث مهری، و رفیعی بحث و جر صدای که
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 شد باعث هاشونحرف بین اسمم شنیدن و بدم تشخیص رو کلماتشون درست تونستمنمی

 باغ سمتبه و بستم سرمپشت رو در آروم.کنم باز رو در موهام یگیره با که بشم کنجکاو انقدر

 واضح رو هاشونحرف حاال. شدم قایم دیدم، که درختی اولین پشت سریع دیدنشون با. رفتم

 :گفت بغض با مهری. شنیدممی

 دختر اون خاطربه. عموت پیش فرستیشمی دیگه ماه دادی قول بهش تو میاد؟ دلت چطور -

 یه به ببینه وقتی شکنهمی غرورش چقدر دونیمی بشکنی؟ رو خودت پسر با قولت خوایمی

 شده؟ داده ترجیح پرورشگاهی یغریبه دختر

 قبل از کنجکاوتر خارج؟ بفرسته موعد از زودتر رو پویا خواستمی رفیعی یعنی! شدنمی باورم

 :گفت و کشید موهاش به دستی کالفه. شدم خیره رفیعی به

 باید تازه. بره باید که باالخره ماه، آخر چه بره ماه اول چه! مهری خوامنمی رو بدش که من -

 .کن درک رو شرایط. بهتره براشون برن، زودتر هرچی مهری. بدن هم ورودی امتحان

 :گفت بغض با مهری

 به اصالً تو نداری؟ حسی هیچ پسرت رفتن به نسبت باشی؟ دلسنگ انقدر تونی می چطور -

 پویا اصالً! لعنتی بیمارستان اون و شغلت شده زندگیت تموم میدی؟ اهمیت هابچه این و من

 نمیدی؟ انتخاب حق کسهیچ به چرا. بخونه مهندسی داره دوست اون شه؛ دکتر نداره دوست

 چیه، دونستمنمی که ایپیچیده شرایط و شخانواده اوضاع کردنآروم برای رفیعی بودم مطمئن

. کردنمی درک رو تصمیم این شمادرانه حس خاطربه مهری اما فرسته؛می رو پویا زودتر داره

 !کردنمی درک رو هیچی مهری من نظر از

 چندتا از خشکی، برگ خردشدن ریز صدای که حبیب بابا اتاق به برگردم صدا و سربی خواستم

 حالبااین! ببینن رو من بود ممکن رفتم،می این از جلوتر اگر. کرد جلب رو توجهم جلوتر، درخت

 .رفتم صدا سمت صدابی و آروم و کردم جمع رو جرئتم تمام

*** 

. بشه پاره افکارم یرشته شد باعث اومد،می اتاقم بیرون از که نامحسوسی و ریتمیک صدای

 ساعت به نگاهی. اتاقمه در پشت از دقیقاً که بدم تشخیص تونستممی اما نبود؛ واضحی صدای
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 زدنقدم صدای تونستممی حاال. رفتم در سمت و انداختم داد، می نشون رو صبح سه که مچیم

 .شناختممی راحتیبه رو آرمان هایقدم صدای من. بدم تشخیص رو

 مخصوصاً. بود نذاشته اتاقم به پا وقتهیچ دیگه بگرده، رو اتاقم تا بود اومده که ایچنددفعه جز

 برای بازم کردیم، باهم شام موقع که دعوایی از بعد بودم مطمئن حساب این با! شب وقت این

 !من اتاق اومده و غرورش روی گذاشته پا که کرده رویزیاده اعصابش، کردنآروم

 خونه به دیر و رفتمی خونه از زود. بود معذب شخونه توی حضورم از بازم ادعاش تمام با

 یا موند می اتاقش توی یا بود، خونه که هم هاییوقت. شه روروبه باهام کمتر تا گشتبرمی

 !نداشت کار این واسه زیادی انتخاب ایران توی هرچند. گذرونیخوش دنبال بیرون رفتمی

 و شلخته موهای به توجهبی و برداشتم بودم، کرده پرت تخت روی شب سر از که رو شالم

 زدنش در منتظر اتاق در پشت و کشیدم صورتم به دستی. گذاشتم سرم روی نامرتبم،

 عمیق نفس یه! نداشت زدن در قصد انگار زد؛می قدم داشت فقط که بود ربعی یه. ایستادم

 بود، ایستاده اتاق در رویروبه که موقعی درست. زدم صورتم به رو تفاوتیمبی ماسک و کشیدم

 .کردم باز رو در ضرب یه

. اومدمی فرود صورتم توی داشت دقیقاً حاال بود، اومده باال درزدن قصد به که راستش دست

 رو دستش مچ. اومد باال ارادهبی چپم دست و داد رو دستش توقف فرمان خودکار، طوربه مغزم

 وجود با مسته، حدودی تا االن و بود درست حدسم اینکه فهمیدن. گرفتم هوا روی خشونت با

 دستش ضرب گرفتن نداشت امکان نبود، ـت*مسـ اگر. نبود سخت اصالً خمارش، هایچشم

 .بشه معصوم و گیج حد این تا نگاهش و باشه آسونی این به

 کردن پرت برای. شد ثابت ظریفم یحلقه روی و خورد سر دستم تا هامچشم از متعجبش نگاه

 :گفتم تمسخر با و شدم خیره هاشچشم توی م،حلقه از حواسش

 بیکارت نامزد اون مستر؟ نداری من اتاق در پشت زدنقدم جزبه بهتری کار صبح، سه ساعت -

 بیاره؟ درت تنهایی از نیومده امشب

 به و کشید عقب رو دستش محکم. شد مشت دستش و رفت هم توی هاشاخم کمکم

 توی نگاهش و کنه انتخاب رو یکی هامچشم بین تونستنمی معمول طبق. شد خیره هامچشم
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 مستش، و خمـار نگاه با و زد تکیه در درگاه به طوالنی، مکث یه از بعد. چرخیدمی هامچشم

 :گفت بدجنس

 میشه؟ حسودیت -

 هم زیادی برخورد و بود نگذشته زیادی مدت بودم، گذاشته شخونه به پا که وقتی از اینکه با

 نخواد خودش تا و باالست ظرفیتش دونستممی شناختمش؛می خوب خیلی من نداشتیم، باهم

 از رو کنترلش کنه،می ـت*مـسـ وقتی که نبود هاییاون از. نمیشه ـت*مسـ کنه، رویزیاده

 سر رو من از حرصش که بود باریدومین این. نیاد یادش رو دیشبش فردا، یا بده دست

 .بود کرده خالی شمعده

 پرتوچرت حدودی تا داشت بازم و بود بدجنسی و شیطنت از پر نگاهش قبل یدفعه مثل

 خودش منظورش اگه! بشه؟ حسودیم باید چی به دقیقاً! فهمیدمنمی رو حرفش معنی. گفتمی

 ...یعنی که باشه دخترشدوست منظورش اگه و غیرتهبی خیلی یعنی که باشه

 :گفتم بهش جدی و زدم بهش پوزخندی

 !خان آرمان باش هاتحرف معنی مواظب کنم؟ حسودی باید چی به -

 خیره زمین به و کشیدم عقب رو سرم ارادهبی. شد خم صورتم توی و کرد بهم خماری نگاه

 بازم مستیش وجود با. کنم نگاه هاشچشم توی کرد مجبورم و باال آورد رو سرم. شدم

 :گفت خودخواهانه

 بخوام، که رو هرکی و کنممی بخواد دلم هرکاری ساعتی، هر توی هرجاش،. منه یخونه اینجا -

 .اتاقم میارم

 تفاوتیمبی ماسک! ـتی*مسـ توی حتی نبود؛ بلد کاریهیچ من اعصاب خردکردن جز آدم این

 :گفتم مسخرگی با و کردم کج رو سرم. کردم حفظ رو

 ...یا کنیدمی میل فرانسوی سس با! مستر شد یادداشت سفارشتون -

 از نگاه معصومانه که واکنشش یاد. بودم گفته امید به رو جمله این که افتادم زمانی یاد ارادهبی

 که جوابش یاد بود؛ انداخته پایین رو سرش نجیبانه و بود گرفته وحشیم و سرکش هایچشم

 اون، به من نگاه مثل من، به نگاهش که بود کرده اعتراف بهم صادقانه و بود اومده حرفم بین
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 ازم که شبی اولین. گناهه بودنمون هم کنار بعد به این از خاطر همین به و نیست منظوربی

 کنم، فکر بهش مرد یه عنوانبه خواست ازم که شبی اولین ببینمش، ایدیگه جور بود خواسته

 .کردم مسخره رو احساساتش فقط که بودم احساسبی انقدر من اما

 چی؟ یا -

 امید فکر از و دادم قورت رو بغضم منتظرش، و جدی نگاه دیدن و آرمان خشن لحن شنیدن با

. بشه باخبر گهمبی و گاه هایپرتیحواس این از ذاشتممی نباید و بود تیز آرمان. اومدم بیرون

 به حواسش و باشه نداشته رو رفتارش کنترل که نیست ـت*مسـ قدراون دونستممی خوب

 :گفتم کنم، کنترل رو خفیفش لرزش تونستمنمی که صدایی با. نباشه هامواکنش

 !هیچی -

 شده، قرمز بغض از هامچشم و گرفته گر صورتم امید، فکر از االن مطمئنم وقتی جواب این

 و انداخت بود، تنم هنوز شام وقت از که لباسم به نگاهی باشه؟ باور قابل تونستمی قدرچه

 مرتبم تخت به کنایه با. اومد داخل اجازهبی و زد کنارم در جلوی از محکم دست، یه با تفاوتبی

 :گفت پوزخند با و کرد اشاره

 که باشه جذاب خیلی باید هیچی این لیدی؟ کنی فکر هیچی همون به صبح طلوع تا خوایمی -

 این از خیلی میگن، که جوراین البته! نه؟ مگه کنی؛می فکر بهش خوابیدن جای شب تمام

 !پلکیدنمی تو اطراف هاهیچی

 مورد در داشت. دارمنگه رو تفاوتمبی ماسک نتونستم دیگه. شد مشت ارادهبی مزدهیخ دست

 بگیرم؟ رو دستش ذاشتنمی حتی شدن محرم از قبل تا که امیدی کرد؟می فکری چه امید

 هم رو امید اسم حتی اون ندیده؟ رو اون باریه حتی که کردمی قضاوت رو کسی چطور

 هایبزرگ سراغ بود رفته پیداکردنم برای و بود برگشته سال ۱۲ از بعد فقط! دونستنمی

 .بود کرده باور رو بودن گفته درموردم هااون که هرچی و طایفه

 سر از پسرمدوست با و داشتم مجردی خونه بچگی از که عفتمبی دختر یه من که بود کرده باور

. کنه باور داشت دوست که بود، کرده باور رو چیزی اون. کردم فرار پسرعموم عقد یسفره

 از بزنه؟ عفتیبی تهمت بهم و کنه باور رو هاشونحرف ناعادالنه انقدر تونستمی چطور
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 پس طایفه از رو من خودش قول به. بود گرفته رو سرپرستیم قانون، زورِبه حاال تا موقعهمون

 !بود کرده زندانیم خونه توی عمالً اما بود؛ گرفته

 دونستممی اینکه وجود با و «کنیمی فکر پسرتدوست به داری» که بود این شکنایه معنی

 و خشم از که صدایی با و روشبهرو ایستادم میشه، حساس و اعصاببی چقدر مسته، وقتی

 :گفتم لرزید،می تنگیدل و بغض

 با که باشم دختری من دادن، وشوشست رو مغزت طایفه هایبزرگ که جوریهمون اگه حتی -

 شهمه بازم باشم، کرده هم رو خاکی یکره این کارهای ترینکثیف و داشتم ـطه رابـ نفر صد

 مادرت وقتی داشتی انتظار! خان آرمان نمیاد دنیا به آبروبی کسهیچ. نیست من تقصیر

 مدارس بهترین فرستادنمی تو مثل هم رو من اگه بشم؟ کشوری قهرمان کرد، ولم جوریاون

 دستی دو رو دخترشون و کردنمی تعظیم بهم همه که بودم مهندس یه منم االن الملل،بین

 ...چندساعته گذرونی خوش یه تو تا کردنمی تقدیم

 از. شد پخش صورتم توی موهام و رفت یادم زدنحرف زد، بهم که محکمی و هوابی سیلی با

 طاقت هوشیاری توی. نشدم شوکه اصالً اما. شد تار نگاهم و زد سوت گوشم سیلی شدت

 !هیچ دیگه که ـتی*مسـ نداشت؛ حق حرف شنیدن

 یه اگه و کردم عصبیش حسابی دونستممی. زدم کنار صورتم از رو موهام و خندیدم عصبی

 خیره قرمزش هایچشم به نگاهم ترینوحشی با اما خورم؛ می رو بعدی سیلی بگم دیگه کلمه

 :گفتم حرص با و شدم

 شجمله یه طاقت کردی، ویزیت رو صدنفر و پسری که تویی آسونه؟ چقدر زدنتهمت دیدی -

 توی نامردی و مرد هر از رو هاحرف این از بدتر صدبرابر باید دخترم یه که منی اما نداری؛ رو

 عموم پسر با شونمسخره سنت طبق چون! چرا؟ بمونم، ساکت گوسفند یه مثل و بشنوم طایفه

 زندگی تا کردم زندگی تنها بچگی از چون ندادم؟ ادامه رو تباه نسل این و نکردم ازدواج

 تا که آبروئمبی زن یه دختر طایفه، هایبزرگ اون نظر از من چون یا نپاشه؟ هم از مپدرخونده

 !کرد؟ دفاع نجابتش از آخر یلحظه
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 بخورم، تکون جام از اینکه بدون اما کردم؛ قطع رو حرفم. سمتم شد براق حرفم بین بازم

 شمردهشمرده هام،چشم تو خیره! ترسممی ازش که بزنه توهم خواستمنمی. شدم خیره بهش

 :گفت

 !نکن هامونبحث قاطی رو مادرامون میگم؛ بهت دارم که بارهآخرین این -

 بازم اما پره؛می داره ـتیش*مسـ کمکم که جدیه براش انقدر قضیه که فهمیدممی لحنش از

 :گفتم و شدم خیره هاشچشم توی گستاخانه

 ...که بود عیار تمام یدیوونه یه زن اون! ندارم مادری من اما دونم؛نمی رو تو -

 توی. کرد سکوتم به وادار و گذاشت لبم روی رو شاشاره انگشت بینی،پیش غیرقابل کامالً

 :کرد زمزمه پرتهدید و خشن گوشم کنار آروم و شد خیره گیجم هایچشم

 ازش داری که ایدیوونه اون! خان دخترِ ندوختم بهم رو خوشگلت لبای اون تا ببند رو دهنت -

 !کرد شدیوونه خودت شرفبی یطایفه که بود اینابغه زنی،می حرف

 :گفت داریمعنی لحن با و زد پوزخندی. بودم خیره بهش فقط حرکتی هیچ بدون و بودم شوکه

 !نه؟ بود، خودت پیش یلحظه چند حرف! نمیاد دنیا به آبروبی یا دیوونه کسهیچ -

 واسه که اینه از غیر مگه! نبره؟ چرا. بردمی ـذت*لـ بازی این از و کردمی بازی باهام داشت

. دونستمی خودشون زندگی خوردنهم به مقصر رو مریم و من هنوزم ایران؟ برگشته تالفی

 اولش از بود گفته توش بابا که اینامه. بگم بهش بود، نوشته برام بابا که اینامه از تونستمنمی

 .کرده ازدواج باهاش طایفه اجبار خاطربه فقط و نداشته زهره به ایعالقه هیچ هم

 آرمان سر تونستمی بالیی چه کرد، داغون رو من کم سن اون توی حتی خوندنش، که اینامه

 رو مادرش پدرش، کنه باور نداره دوست و حساسه مادرش رو هنوزم که کسی سر بیاره؟

 تمسخر با و تخت رو داد هولم هوابی! بابا تا باشه متنفر من از دادممی ترجیح! خواستنمی

 :گفت

 بیفته، ماشینم به خط یه. باشه تراننده فردا بگو آشغالت دوست اون به یا برو، راننده با یا -

 .کنممی سیاه رو روزگارش
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 حرف دوست کدوم از. نیستم بلد هم رانندگی کردمی فکر آرمان و نداشتم نامهگواهی من

 حتی و بود برنگشته دیگه غزال بود، انداخته بیرون خونه از رو غزال که باریآخرین از زد؟می

 یدفعه اومد یادش انگار یهو که رفتمی بیرون اتاق از داشت. بودمش ندیده هم مدرسه توی

 :گفت آمیزکنایه پوزخند، با. کرده بیرونش قبل

 .گردهبرمی حتماً کنم،می حساب ساعتی بگی بهش -

 .رفت بیرون اتاق از بدم، رو دوپهلوش حرف جواب کنه صبر اینکه از قبل

 عادت، طبق و درآوردم رو ساعتم. برداشتم کمد از رو محوله و شدم بلند تخت روی از عصبی

 ایستادم سرد آب دوشِ زیر لباس، با حموم، توی رفتم اینکه محضبه. کردم پرتش تخت روی

 .کردم پرت گوشه یه رو هاملباس از هرکدوم و

 سعی اگه حتی! بشه؟ عصبی انقدر دیوونه، گفتم مریم به اینکه از باید چرا! فهمیدمشنمی اصالً

! کردمنمی درک رو مریم روی حساسیتش بپذیرم، رو زهره روی حساسیتش کردممی

 و ریختیم هم به رو هااون زندگی مادرم و من گفتمی طرف یه از بود؛ نقیض و ضد هاشحرف

 باور باید رو رفتارش کدوم! دادمی نشون حساسیت مریم روی دیگه طرف از و متنفره ما از

 حساسیتش؟ یا تنفرش کنم؟

 اینابغه مریم»: گفت اون. زد زنگ گوشم توی آخرش هایجمله یهو که شدممی کالفه داشتم

 اومد؛می ایساده حرف نظربه شاید نه؟ مگه« !کرد شدیوونه خودت شرفبی یطایفه که بود

 ...اما

 رو طایفه ارزش آرمان. کنم جور و جمع رو ذهنم کردم سعی و کشیدم عمیق نفس یه

! خودش یطایفه مخصوصاً. بود قائل احترام طایفه برای زادهخان یه مثل درست و دونستمی

 در. بودم زادهخان بابا طرف از فقط من اما. بود زادهخان بابا طرف از هم و زهره طرف از هم

 به وقتهیچ آرمان بخورم قسم بودم حاضر و ایمزادهخان طایفه یک از دو هر ما حقیقت

 !شرفبی نمیگه خودش یطایفه

 آدمی همچین دونستممی خوب اما زده؛ حرفی یه ـتی*مسـ توی گفتممی شناختمش،نمی اگر

 گرفت جون ذهنم توی من یاجازه بدون که حدسی! داشت؟ معنی چه حرفش این پس. نیست
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 رحمبی قدراین تونستننمی! باشه این تونستنمی. خورد هم به خودم از حالم که بود بد انقدر

 .زدم پسش ذهنم از ماراده تمام با و لرزید تنم هم فکرش از حتی. باشن

 موی همون با. پوشیدم رو تنیم یحوله و بستم رو دوش شیر سردرگمی، همهاین از کالفه

 کردم،می فکر هاشحرف و آرمان به دیگه ثانیه یه اگه. کردم پرت تخت روی رو خودم خیس

 به اما کنم؛ شکنجه رو خودم آورم،عذاب خاطرات مرور با بودم حاضر! شدممی دیوونه شکبی

 .نکنم فکر زدم،می که حدسی و آرمان

*** 

 سفیدی عصای تنها. بود سخت برام همیشه سر،پشت از هم اون پوریا، و پویا دادن تشخیص

 پای با و ـلم*زیربغـ بودم زده رو هامکفش. بود کرده راحت رو کارم بود، ـلش*زیربغـ که

 دعوای غرق انقدر هم اون. دادنمی صدا هامقدم هم همین برای. بودم اومده باغ توی ـنه*برهـ

 .بود نشده متوجهم هم هنوز که بود مادرش و پدر

 ناراحتی تونستممی. کردمی نگاه بهشون غلیظی اخم با داشت و بود ایستاده هادرخت پشت

 بدون که بودم عصبی بود، کرده باهام که کاری دست از انقدر. ببینم صورتش توی رو عمیقش

 :کردم زمزمه نبود، خودم دست که بغضی با بکنم، رو حالش یمالحظه اینکه

 نه؟ مگه حالی؛خوش خیلی -

 بینیش روی رو دستش زدههول ثانیه چند از بعد اما کرد، نگاهم گیج فقط و خورد جا اولش

 رسماً دیگه حاال که دوتا اون به نگاهی! زد بالبال سرجاش «باش ساکت» معنی به و گذاشت

 سمتبه قهر با مهری. شه تموم دعواشون تا موندم ساکت و کردم زدنمی داد سرهم داشتن

 .برد پناه بود، باغ ته که آالچیقی به رفیعی و رفت ویال

 به رو من وجود که بود ناراحت انقدر. کردمی نگاهشون سکوت تو داشت فقط مدت تمام پویا

 بره، ویال سمتبه باغ پشت از خواست و زد تکیه عصاش به دستی دو. بود کرده فراموش کل

 :گفت بدجنسی با تخسش نگاه با و کرد اخمی. خورد بهم چشمش تازه که

 باغ؟ تو بیای داد اجازه بهت کی -
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 زمزمه لرزید،می بغض از که صدایی با. چکید ماجازه بدون لعنتی اشک قطره یه اون بازم

 :کردم

 تحملم سرایدار اتاق توی ماه یک فقط نتونستی که متنفری ازم قدراین! اومد؟ دلت چطور -

 !بدجنس گفتیمی بهشون رو راستش حداقل کنی؟

 مثل کردم فکر. اومد سمتمبه و زد تکیه عصاش به دست یه با بود، شده ترغلیظ که اخمی با

 پاک رو اشکم آزادش دست با بینی،پیش غیرقابل کامالً اما بکشه؛ رو موهام خوادمی همیشه

 :کرد زمزمه من از ترآروم. بود زده خشکم سرجام تعجب شدت از. کرد

 !گدا؟ گشنه تو میگی چی -

 بدون اینکه به توجه بدون. کرد عصبانیم بدتر حرفش این با اما کنه؛ آرومم خواستمی مثالً

 و بود سرشپشت که درختی به خورد محکم نسبتاً. عقب دادم هولش وایسه، نمیتونه عصا

 :گفتم گریه با و عصبی. گفت کوچیکی «آی»

 قهرم باهات! متنفرم ازت دلم ته از حاال اما بکشی؛ درد بذارم تونستمنمی چون کردم کمکت -

 !پویا

 بابا اتاق سمتبه داشت باراین که رفیعی هایقدم صدای شنیدن با بده، رو جوابم خواست تا

 بد خیلی دیدم، رو دعواشون و باغ توی اومدم فهمیدمی رفیعی اگر. شد ساکت رفت،می حبیب

 توی که شوکی به توجه بدون همین برای. رسیدممی اتاق به رفیعی از قبل باید من. شدمی

 :گفتم و سمتش برگشتم حرص شدت از آخر یلحظه. شدم دور ازش چندقدم بود، پویا صورت

 !کنه سقوط هواپیمات امیدوارم -

 سرم پشت رو در سریع و حبیب بابا اتاق سمت دویدم باشم، جوابش منتظر حتی اینکه بدون و

 .کشیدم روم رو پتو کامل و خوابرخت توی پریدم. کردم قفل

 ارادهبی. رفت شد، مطمئن بودنش بسته از وقتی و کرد پایین باال رو در یدسته چندباری رفیعی

 کسهیچ برای دلم شرایطی، هیچ تحت دیگه که دادم قول خودم به شب همون و گریه زیر زدم

 .نکنم کمک کسهیچ به و نیاد رحم به

*** 
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 مهم براش اصالً پوریا کرد،می تابیبی مهری بود، کالفه رفیعی. بود پا به غوغایی ویال توی فردا

 مشغول تفاوتبی خدمتکارها و گرفتمی بهونه پرنیان. بود درسش سرگرم فقط و نبود

 .بودن پویا وسایل کردنجمع

 تا بودن شده جمع باغ توی شونهمه و بود عصر هفت ساعت. یادمه رو کذایی شب اون خوب

 می نگاهشون فقط و بودم ایستاده دیوار کنار حسرت با من و بخورن باهم رو عصرونه آخرین

. بردنمی ـذت*لـ بودن هم کنار از داشتن خنده و شوخی با خوشبخت ی.خانواده یه مثل. کردم

 عمیقی نفس! موندمی باقی هم حسرت یه و بود حسرت یه من برای که چیزی همون درست

 .باشه دائمی شونخوشبختی کردم آرزو براشون دلم ته از ارادهبی و کشیدم

 بود نشده حاضر و بود کرده قهر همه با پرنیان. فرودگاه به پویا رفتن وقت و بود هشت ساعت

 ماشین توی کرده، قهر پرنیان اینکه از خبربی پویا. بود ویال داخل هنوز پوریا و بره فرودگاه به

 .بود نشسته منتظر

 و کشید کنار رو مهری هوابی. شد هم ترکالفه مهری صدایبی یگریه از بود، کالفه رفیعی

 گریه آزادانه هم مهری. کرد ـلش*بغـ بودم، شده قایم پشتش من که درختی نزدیک درست

 .زدمی غر رفیعی سر و کردمی

 با که کنم خدافظی پویا از برم نیست، بهم حواسش کسی تا و کنم استفاده فرصت از خواستم

 :گفت هقهق با. چسبید زمین به پاهام زد، رفیعی به مهری که حرفی

 شم؟ جدا پسرم از زودتر روز ۲۰ پرورشگاهی یدختره اون خاطربه باید چرا -

 حبیب بابا اتاق توی برگشتم بغض با. نتونستم بگیرم، نشنیده رو شجمله کردم سعی هرچقدر

 فرودگاه بردن رو پویا کی نفهمیدم. نکردم گوش اومد،می باغ از که هیاهویی صدای به دیگه و

 نه. ببینم رو کدومشون هیچ نداشتم دوست و بود شکسته دلم. خونه برگشتن کی نفهمیدم و

 حتی دیگه. ذاشتممی محل رفیعی هایحرف به نه و دادممی رو حبیب بابا ایهحرف جواب

 عمیقی تفاوتیبی به. بود بابام خواست،می دلم که چیزی تنها. برگردم خونه به خواستمنمی

 .بیرون بندازم یا داره نگهم رفیعی که نداشت فرقی برام دیگه و بودم رسیده
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 بعد چندساعت. کرد پر رو باغ کل مهری جیغ صدای که بود نگذشته پویا رفتن از روز یه هنوز

 رو کدومهیچ من و کردنمی تأسف اظهار طریقی به هرکدوم که مختلفی هایآدم از شد پر ویال

 مهم برام دیگه. دادمنمی اهمیتی دیگه من اما بودن؛ زاری و گریه مشغول همه. شناختمنمی

 با حبیب بابا که بودم خیره اتاق سقف به تفاوتبی. خبره چه حبیب بابا اتاق از بیرون که نبود

 .اومد داخل بود، دستش که ایدخترونه مشکی پیراهن

 ته بود، صورتش توی که غمی دیدن با. بود شده قرمز هاشچشم و بود پوشیده مشکی سرتاپا

 سمتم رو پیراهن و ایستاد رومروبه. شدم خیره بهش و شدم بلند جام از ارادهبی. شد خالی دلم

 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش. کردم نگاهش سوالی و گرفتم ازش رو پیراهن. گرفت

 !شده مفقود جسدش کرده؛ سقوط پویا هواپیمای -

 من. شد رها دستم از پیراهن و کرد یخ تنم تمام. نبودم مطمئن شنیدم،می که چیزی از

 !بودم فهمیده خوب دیگه رو جسد معنی اما دونستم؛نمی رو مفقود معنی موقعاون

 دنیا این توی دیگه االن بوده، کنارم پیش ساعت ۱۲ همین تا که کسی کنم باور تونستمنمی

 من کردنمی لطف حقم در رفیعی اگه که حقیقت این باشم، انصافبی که هم هرچقدر. نیست

 حتی کنم؛ جبران براش شده هرجور خواستممی من. بود سرجاش بودم، پرورشگاه توی هنوزم

 !باشه هاشبچه هایرفتار برابر در سکوت معنی به جبران این اگه

 بهش نسبت بازم شکوند،می رو دلم و کردمی تحقیرم ذاشت،می سرمسربه کلی پویا اینکه با

 عنوانبه رو من وقتهیچ که بزنه داد سرم چندبار اون کردنمی فرقی. داشتم مسئولیت حس

 تونستمنمی من. بزنه سرم توی رو بودنم کسبی و پرورشگاهی چندبار یا. کنهنمی قبول خواهر

 .ببرم بین از رو خانواده این به نسبت مسئولیتم احساس

 با ناباور و عصبی. شدم دیوونه انگار پیچید، اتاق توی که حبیب بابا یمردونه هقهق صدای

 :کردم زمزمه خودم

 !خوبه حالش که مطمئنم من. خوبه حالش اون! نه -
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 بدم حال حبیب بابا. کرد بد هم رو خودم حال نکرد، حبیب بابا حال به کمکی تنها نه حرفم این

 لحن و گرفته صدای با. گرفت سمتم و برداشت رو لباس و کشید صورتش به دستی دید، که رو

 :گفت مهربونش همیشه

 .شی آماده مراسم برای باید. باباجان بپوش -

 عزا لباس تونستمنمی! نیست کار در جسدی حتی وقتی مرده؛ پویا که کنم باور تونستمنمی

 هنوز من. بودم دیرباوری آدم من. کنم گریه نیست، توش جسدی حتی که قبری باالی و بپوشم

. است زنده پویا که داشتم ایمان دلم ته من. بودم نکرده باور هم رو خودم یخانواده مرگ حتی

 :زدم داد سرش. زمین کردم پرت و کشیدم دستش از رو لباس آمیزیجنون رفتار با

 !است زنده پویا. نمیام قبرستونی هیچ منم و نمرده پویا -

 و گذاشت کنار رو لباس حوصله و صبر با. بود شنیده رو صدام حبیب بابا که بود باریاولین این

 خم زانوهام. نداشت رو وزنم تحمل پاهام دیگه انگار شدم، تنها که همین. رفت بیرون اتاق از

 پویا به دعوا توی که هاییفحر که بیام کنار خودم با تونستمنمی. خوردم سر دیوار کنار و شد

 امیدوارم» که بودم گفته بهش دیشب همین. زدم بهش که بوده هاییحرف آخرین گفتم،

 ازش که بودم گفته بهش و بودم کرده دعوا باهاش که بود دیشب همین« !کنه سقوط هواپیمات

 !بذاره برام وجدانعذاب عمر یه و بمیره االن نداشت حق. متنفرم

 از رو من تونستنمی هم مهری هایفحاشی و جیغ صدای حتی که بودم درگیر خودم با انقدر

 دیوونه انگار مهری. گرفتنمی رو مهری جلوی هم رفیعی دیگه حتی باراین. بیاره بیرون خودم

 فریادهای نگران اینکه از بیشتر من. دادنمی نشون واکنش هیچی به دیگه رفیعی اما بود؛ شده

 .بودم رفیعی سکوت نگران باشم، مهری

 اطرافش که هاییآدم تموم به کردمی پاره رو خودش لباس. زدمی کتکم و کردمی نفرینم مهری

 من گفتمی. کرده پرواز شباون پسرش که منه تقصیر شهمه گفتمی و دادمی نشونم بودن،

 نگاهم سرزنش از پر نگاهی با هم بقیه. کشتم رو پویا و زندگیشون توی افتادم مصیبت مثل

 بقیه، هایفحاشی پایپابه من. کردنمی نفرینم مهری پایپابه ترهاشونمسن و کردنمی

 با و خوردم کتک چقدر دونمنمی. بود بیشتر کتک فقط شنتیجه اما« !است زنده پویا»: میگفتم
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 و شد تموم صبرش دید، رو رفیعی واکنشیبی وقتی حبیب بابا اما کردم؛ تکرار رو حرفم فریاد

 .کشید بیرون وپاشوندست زیر از رو من

 دونممی فقط. داشتم حالی چه دفاعیبی و انصافیبی همه این هجوم از کنم توصیف تونمنمی

 !گیردل خدا از و بودم متنفر همه از دلم ته از که

 رفتن من بدون همه. کنم شرکت مراسمش توی نشدم راضی من کردن هرکاری عصر، روز اون

 باور رو مردنش سادگی همین به. گرفتن مراسم یه براش یادبود عنوانبه و خالی مزار سر

 برگشتنش منتظر هم هنوز من اما. کردن برگذار هم رو هفتمش و سوم مراسم حتی و کردن

 پرورشگاه؛ به گردونه برم باید رفیعی و مدیوونه گفتنمی و کردنمی ممسخره شونهمه. بودم

 .نبودم برداردست بازم من اما

 که بود دهمی شب. رفت خونه از روح انگار شد، خالی ویال و رفتن همه که هفتم مراسم از بعد

 توی بود، دستم کنار که مشکی لباس به خیره هنوز من و بودن کرده صادر رو پویا فوت تاریخ

 :گفت سوزیدل با و سمتم داد هول آروم رو شام سینی حبیب بابا. بودم نشسته حبیب بابا اتاق

 من شی، مریض گرسنگی از اگه. ویالییم این توی تو و من فقط امشب. باباجون بخور -

 .بیرون ببرمت ویال از تونمنمی

 و زد تکیه دیوار به. دونستمی رو هامنگاه معنی دیگه. شدم خیره بهش فقط حرفی هیچ بدون

 :گفت

 خونه بره خانم تا اصفهان برگشت پیش ساعت چند هم آقا کرد،می قراریبی خیلی خانم -

 .بیچاره زن بگیره آروم بلکه. مادرش

 :گفتم بغض پر و وارطوطی شبم هر مثل باز و کردم مکثی

 !نمرده پویا -

 :گفت شمرده و آروم باراین اما بود؛ نداده رو جوابم وقتهیچ حبیب بابا شب ده این توی

 .نکن امیدوار الکی رو همه انقدر. باباجان کنیمی ترحساس رو همه هاحرف این با -

 همه به داشتم وجود تمام با من که موقعی. فهمیدنمی رو من حال وقتهیچ اون! فهمیدنمی

 .کردنمی عزاداری براش داشتن هااون باشه، زنده پویا که کردممی التماس کائنات
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 تا عادت طبق بازم اما. خواب رخت توی رفتم و زدم پس رو سینی بدم، رو جوابش اینکه بدون

 در ضعیف صدای که بگیره نمازدست بود رفته حبیب بابا و بودن زده اذان تازه. نبرد خوابم صبح

 .شم بلند جام از شد باعث پشتی، حیاط

. داشت فاصله خیلی حبیب بابا اتاق از دستشویی اما اومد؛می زدن در صدای که بود ایچنددقیقه

 خواستم،می که چیزی تنها لحظهاون چرا دونمنمی اما کنم، باز رو در ندارم اجازه دونستممی

 این اینکه به توجه بدون. پوشیدم رو اومد دستم دم که چیزی اولین سریع! بود در بازکردن

 .مراسمه لباس همون

 .کردم باز رو در هوابی و در سمت دویدم که داشتم عجله انقدر

 :گفت و آورد پایین رو دستش بزنه، در دوباره تا بود شده آماده که مردی

 اینجاست؟ رفیعی آقای ویالی -

 پوشیده، مشکی پیراهن که غریبه یه دیدن با که بودم چی منتظر دونستمنمی هم خودم حتی

 :گفتم حرص با. زدممی نفسنفس دویدنم از هنوز. شد کور ذوقم تمام

 اومدی؟ مراسم برای -

 :گفت تردید با. کرد بهم نگاهینیم و شد پا اون پا، این کمی

 هستی؟ رفیعی پویا خواهر تو -

 داشت، نامحسوسی لرزش بغض از که صدایی با! آوردم کجا از رو اطمینان همه اون دونمنمی

 :گفتم

 .بله -

. افتاد کار از مغزم انگار بود، سرش پشت که کسی دیدن با و شد جاجابه در جلوی از یکم

 .زدم زانو پویا جلوی و زدم کنار کامل رو بود در جلوی که مردی ارادهبی

 روش که بود ویلچری فشرد، رو قلبم که چیزی اما. بود باندپیچی سرش و بود گچ توی دستش

 .بود ندیده آسیبی هیچ ظاهراً پاش اینکه با بود؛ نشسته

 انگار. شیطونه و شر پویای همون نشسته، جلوم داغون و درب طوراین که اینی شدنمی باورم

 !ستزنده که اینجاست، که خودشه، که کنم باور تا کردمی اذیتم و انداختمی تیکه بهم باید
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 نشون واکنشی هیچ اما کشیدم؛ دست چپش پای ساق روی آروم لرزیدمی که دستی با ناباور،

 :گفت و کرد من به نگاهی مرده. بود زخمش جای همون این. نداد

 پاش چون. بود هواپیما هایصندلی زیر کردم، پیداش وقتی. بودم هواپیما همون مسافر منم -

 ...پاهاش متأسفانه و بکشه بیرون رو خودش موقعبه نتونست بود، مصدوم قبل از

. بود کافی من کردنداغون واسه هم نیمه و نصفه حرف همین اما نداد؛ ادامه رو حرفش دیگه

 و کردنمی عفونت زخمش بودم، نکشیده بیرون پاش از باغچه توی رو شیشه روز اون من اگر

 پرواز اولین با رو پویا بخواد رفیعی که شدنمی دعوامون اصالً حتی یا بود سالم پاش پرواز موقع

 .بفرسته

 یه توی انقدر بمونه، ویلچر روی عمرش آخر تا بچه یه شد باعث نابغه منِ فکریبی اینکه فکر

 روی گذاشتم رو سرم! بردم پناه خودش به خودش، شرمندگیِ از که پاشید هم از رو من لحظه

 .زدم زار دل ته از و حسشبی پاهای

 ضعف زیاد یگریه از من در، دم اومد حبیب بابا وقتی اما بودم؛ حال اون توی چقدر دونمنمی

 افتاد اتفاق سریع خیلی چیزهمه! تند دور روی افتاد چیزهمه انگار لحظه اون از بعد. بودم کرده

 شناختم،می که رو کسایی یهمه نابودشدن و بودم ایستاده زندگیم وسط مات و گیج فقط من و

 .کردممی تماشا

. برگشتن ویال به مهری و رفیعی که بود نشده شب هنوز و زد زنگ رفیعی به حبیب بابا روز اون

 اون چون شاید. کنم فراموش نتونستم وقتهیچ رو کرد پویا به رفیعی که نگاهی اولین

 جوری رفیعی، حال به توجهبی اما مهری. دیدممی چشم به رو خردشدنش که بود باریاولین

 ...رفیعی و باشه خیال یه وجودش ترسیدمی انگار کرد، ـل*بغـ رو پویا محکم

 انگار. بود زده خشکش در درگاه توی حرکتی هیچ بدون. بود ترشوکه هم پویا از حتی رفیعی

. شه نخاع قطع پایین به ـمر*کـ از اینکه تا بمیره، هواپیما سقوط توی پسرش دادمی ترجیح

 سقوط، از ناشی شوک خاطربه. طرف یه هم روحیش یصدمه طرف، یه پویا جسمی آسیب

 .پریدمی خواب از وحشت با صدایی هر با و بود داده دست از رو تکلمش قدرت
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 صندلی یه روی واکنش، بدون یمجسمه مثل مدت، تمام حاال سابق، شیطون و شر پویای

 به نه. بود محض ناامیدی کرد،می توجه جلب نگاهش توی که چیزی تنها و بود نشسته دارچرخ

 از ویزیتش برای که مختلفی دکترهای حرف به نه و کردمی توجهی مهری هایناله و اشک

 .دادمی اهمیتی بودن، اومده ویال به کشور هایبیمارستان ترینمعروف

. افتاده براش اتفاقی چه واقعاً دونستممی من فقط اما شده افسرده گفتنمی دیدنش با همه

 تصادف شب که بود اتفاقی همون این! شبه یه اونم بود؛ شده بزرگ که بود این حقیقت

 .کردممی درکش خوب من و بود افتاده برام مخانواده

 برای کردممی درک. کردممی درک رو رسیدن فرش به عرش از رسیدن، صفر به صد از من

 چقدر داشت، مشتش توی کردمی اراده که رو هرچیزی همیشه که اون مثل داریطایفه پسر

 خوب و بودم نشسته صندلی اون روی منم. باشه وابسته فلزی صندلی یه به که سخته

 .اومدبرنمی دستم از کاری اما داره؛ حسی چه دونستممی

 پویا و خوردمی سر هاشچشم از اشک قطره یه ذاشت،می دهنش که غذایی هرقاشق با مهری

 پویا به که نگاهی هر با رفیعی. دادمی فرو بغض با ذاشت،می دهنش مهری که رو قاشقی هر

 .گشتبرمی شب آخر زد،می بیرون خونه از که هربار و شکستمی خودش توی هزاربار کرد،می

 رو پویا نشد حاضر وقتهیچ و گشتبرمی نزده در اتاقش، در پشت اومدمی که هردفعه پرنیان

 تا خوند رو پویا هایدرس مدت تمام و کرد ول رو خودش درس پوریا. ببینه شرایط اون توی

 نفساعتمادبه و کردنمی قبول رو ایسرخونه معلم هیچ پویا چون بده؛ درس بهش خودش بتونه

 .نداشت رو ایغریبه هیچ با شدن روبهرو

 با من! خودم حتی دونستن؛می هااین تموم مقصر رو من همه و بود شده رو و زیر رفیعی زندگی

 جز اومدبرنمی دستم از کاریهیچ اما کنم کمک شرایطش بهبود به خواستممی وجودم تمام

 !مهری یخواسته قبول

 که ـوسـی*کابـ خاطر به. بودم حبیب بابا اتاق توی هنوز من و بود امسی روز عصر یادمه خوب

 شدت از. پیچیدم دورم رو لحافم زدههول و پریدم خواب از وحشت با بودم، دیده ـاوز*تجـ از

 اون کردممی فکر انگار. رفتممی فرو لحافم توی بیشتر لحظههر و لرزیدممی خودم به ترس
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 هر از بعد هربار و بودم کرده گیر هالحظه اون توی انگار! کنه محافظت ازم تونهمی لحاف

 .کردممی وحشت شب همون یاندازه به درست کابوس،

 یادآوردنبه با. شنیدممی بدنش توی رو چاقو فرورفتن صدای داشتم االن همین انگار

 گریه زیر زدم ارادهبی. بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه کرد،می اذیتم داشت که هاییلحظه

 که پرنیان دیدن با اما بشنوه؛ رو صدام کسی مبادا که گرفتم دهنم جلوی رو دستم عادت، طبق و

 .اومد بند هقمهق یهو کرد،می نگاهم خیس صورت با و بود ایستاده در درگاه توی

 ...االن اما کردممی تعجب خیسش صورت دیدن از بود، پیش ماه اگر شاید

 خواست که همین. نشست رومروبه و داخل اومد دربیاره، رو عروسکیش هایکفش اینکه بدون

 اوج هقمهق دوباره و گرفتم فاصله ازش شدت با و ارادهبی کنه، لمس رو موهام عادتش طبق

 .گرفت

 همه کردممی فکر. میاد سرم داره بالیی چه دونستمنمی سن اون توی من! دونستمنمی

 خواب موقع هاشب ترسیدممی حتی دیگه. ترسیدم می هرکسی لمس از و کنن اذیتم خوانمی

 !ترسیدممی هم پرنیان لمسِ از حتی دیگه االن سابق، نترس منِ. بپوشم راحت لباس

 از اصالً که بودم ترسیده انقدر لحظه اون. کشید عقب رو دستش دید، که رو واکنشم پرنیان

 .نکردم تعجب نکرد، استفاده آزاردادنم واسه ضعفم نقطه از همیشه مثل اینکه

 :گفت آروم

 نکنه؟ پاره رو تحوله گفتیمی کی به دیدی؟می بدبد خواب داشتی -

 وحشت با ارادهبی ش،جمله این با اما دزدیدم؛می ازش رو نگاهم و بود پایین سرم مدت تمام

 رفیعی بودم مطمئن. شدممی بیچاره گفت،می رفیعی به و کردمی لقیدهن اگر. کردم نگاهش

 .گردونهمی برم پرورشگاه به و کنهنمی تحمل رو ایآبروریزی همچین

 توجهیبی رو ندادنم جواب همیشه مثل هم اون. بودم خیره بهش بدم، رو جوابش اینکه بدون

 :گفت بغض با و کشید باال رو دماغش اخم، با که کرد برداشت

 که اونجا دکترهای تا خارج ریممی همه میگه مامان. اصفهان گردیمبرمی داریم صبح ما -

 !میاری نحسی تو میگه مامانی چون ببریم؛ خوایمنمی هم رو تو. کنن خوبش رو پویا دکترترن،
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 به درست هم باز شنیدنش، هربار با چرا پس زنه،می مدرباره هاییفحر چه دونستممی که من

 زدم پس رو بود چکیده چشمم از آخرش یجمله با که اشکی! شکست؟می دلم اول بار یاندازه

 .گرفتم ازش رو نگاهم و

! دربیاره رو جیغم و بکشه رو موهام زورش تمام با یا کنه لمس رو موهام داشت عادت پرنیان

 مقاومت وحشتم برابر در کردم سعی باراین. موهام سمت آورد رو دستش عادتش طبق بازم

 کشیدم عقب رو خودم رادهابی بازم! رفتارم کنترل نه بود؛ بغضم کنترل فقط شنتیجه اما کنم،

 باتعجب. شد خیره بهم و زد کنار صورتم از رو پریشونم موهای توجه،بی باراین پرنیان اما

 :گفت ایبچگونه

 !میارن؟ نحسی هم تو خوشگلی به کسایی مگه اما -

 به نگاهی. شدم خیره بهش و رفت یادم ترسم لحظه یه برای که بود صادقانه قدراین حرفش

 :گفت و کرد سرتاپام

 .بریم بیا -

 نامرتبم سرووضع تازه انگار. کرد بهم تخسی نگاه نشستم سرجام هنوز دید وقتی و در دم رفت

 :گفت و کرد اخمی که بود دیده رو

 تو بری ذارهنمی مامانی جوریاین. کنیم شونه رو موهات بیا اول اما کنم؛ صدات بیام گفت بابا -

 .ویال

 بودم، ندیده حاال تا که مدلی یه دقت، با و کرد شونه رو موهام حوصله با و داخل برگشت

 موهای. بست من موهای روی و کرد باز موهاش از رو خودش عروسکی مویکش. بافتشون

 از یکی آخر دست. بود شده قشنگ حسابی بود، زده موهام روی که بافتی با بورم و بلند

 درست،. بپوشمش باید جوریچه داد توضیح برام حوصله با و داد بهم رو خودش هایلباس

 داره فقط که دونستممی خوب من و کنهمی بازی عروسکش با داره انگار که رسید بهم جوری

 .کنهمی پرت رو خودش حواس

 .نکردم درک رو رفتارهاش علت اصالً شباون و بودمش ندیده جوریاین حاال تا وقتهیچ من
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 خیالبی شد راضی نکرد، پیدا باشه ماندازه که ایشلواری جوراب هیچ وقتی باالخره

 فقط سوالی هیچ بدون من و زدیم بیرون حبیب بابا اتاق از باهم! بشه من از ساختنعروسک

 .فرستاده دنبالم رو پرنیان رفیعی کردممی فکر چون رفتم؛می دنبالش

 من کرد،نمی تحقیر انداخت،نمی تیکه! دزدیدمی ازم رو نگاهش مدام و بود ساکت کامالً پرنیان

 که کسی بیشترین کردممی فکر! نبود دنیا این توی انگار اصالً! کشیدنمی رو موهام و زدنمی رو

 حاال اما باشه؛ پرنیان کنه، تالفی سرم فرصت اولین توی و شه عصبانی دستم از پویا خاطربه

 .کردمنمی درک رو رفتارهاش علت

 محض به. رسیدیم ویال ساختمون به کی نبود حواسم که بودم، رفتارش علت درگیر قدراین

 ویال توی رو پام نبود قرار من. افتادم بودم داده رفیعی به که قولی یاد کجاییم، فهمیدم اینکه

 و بسوزه پویا برای دلم نبود قرار. ببره باغ تو زوربه رو من پرنیان بدم اجازه نبود قرار من. بذارم

 توی رو پویا زخم و بشم پرنیان هراسیخون نگران نبود قرار. بکشم بیرون زخمش از رو شیشه

. بشه ویال توی من حضور متوجه مهری نبود قرار. بشه بد پرنیان حال مبادا که کنم، باز باغچه

 رفیعی و بخورم کتک رفیعی یطایفه از نبود قرار. بده لو مادرش به رو من پویا نبود قرار

 .باشه توجهبی

 بده؟ لو رو من کرد وقت کی شلوغی اون توی اصالً داد؟ لو رو من چرا واقعاً راستی

 و کشیدم بیرون پرنیان دست از رو دستم مالیمت با. شد کشیده دستم که بودم فکر توی عمیقاً

 :کردم زمزمه آروم

 .پری دادم قول پدرت به من باشم؛ اینجا ندارم اجازه من -

 :گفت آشکاری سرزنش با. کرد بهم حسیبی نگاه و ایستاد سرجاش

 .گفتیمی باید باغ، توی ببرمت اینکه از قبل. گفتیمی بهم رو این باید پیش ماه -

 قبل. نداشت وجود دیگه سابق لجباز پرنیان اون انگار! بود کنندهگیج برام حد از بیش رفتارش

 با. برم دنبالش شدم مجبور منم و داخل رفت بزنم، حرف باهاش حتی بده فرصت اینکه از

 هم از شخانواده و گذشته کار از کار واقعاً دیگه یعنی تو، برم داده اجازه رفیعی اگه گفتم خودم

 .پاشیده
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 بدون و برد اتاق داخل به رو من. کرد باز رو در بزنه، در اینکه بدون و ایستاد اتاقی در جلوی

 حساب یه با و کردم خالی اتاق به گیجی نگاه. بست رو در و رفت بیرون اتاق از حرفی هیچ

 امکان ذاشتم،می کنار رو پرنیان عجیب رفتار اگه حتی. شدم مشکوک قضیه به ساده، کتاب

 !ببینه ویال انبار توی رو من بخواد رفیعی نداشت

 یاد. انداختمی مریم جسمی و روحی هایشکنجه یاد رو من که جایی. بود انباری اینجا

 انباری این توی موندنم بیشتر ثانیه چند. کردممی فراموشش داشتم زورم تمام با که ایگذشته

 .برسونه مادرم جنون حد در درست جنونی، به و بیاره درم پا از تا بود، کافی

 دیدن با کشیدم، پایین رو در دستگیره اینکه محض به و در سمت رفتم آنی تصمیم یه توی

 .گرفتم فاصله در از قدم یه و شد جدا در از اتوماتیک دستم مهری، خشم پر صورت

 نگاه همون با. بست سرش پشت رو در و داخل اومد برداره، روم از رو نگاهش اینکه بدون

 :گفت محکم ش،پرکینه

 من؟ زندگی از خوایمی چی -

 لحنم ترینصادقانه با. آورد هجوم چشمم به اشک تندش حرف و بد لحن از که نکشید ثانیه به

 :گفتم

 پویا مراقب خواستممی فقط من! خانوم مهری نکردم زخمی رو پویا من بابام خاک ارواح به -

 .باشم

 :گفت بود، شده قاطیش بغض کمی حاال که لحنی با من، به توجهبی اما مهری

 ذره یه اگر پشیمونی، کردی پویا با که کاری از واقعاً اگه. داری خبر مونبرنامه از دونممی -

 .بمونی ایران خوایمی خودت که بگو بهش فردا سوزه،می ما حال به دلت

 حالت با مهری اما. بود گویاتر چیزی هر از مشوکه نگاه. بدم هاشحرف به جوابی نبود نیازی

 محکم. شد نوشتن چک مشغول تندتند و آورد بیرون جیبش از چکی دسته آمیزیجنون

 :گفت بغض با هاشاشک بین! نوشتمی چک و زدمی پس رو هاشاشک

 .بیای ما با خواینمی خودت بگو بهش صبح فردا فقط. رها میدم بهت بخوای، پول چقدر هر -
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 رفیعی مگه یا کرد؟می گوش من حرف به رفیعی مگه اما بود؛ رفیعی به غیرمستقیمش اشاره

 تمرکز چیزی روی تونستمنمی و نداشتم خبر هیچی از من! ببره؟ خودشون با رو من خواستمی

 مریم آمیزجنون رفتارهای یاد رو من داشت مهری غریب و عجیب رفتارهای چون. کنم

 این جنس من چون بودم، شده زدهوحشت و بودم افتاده مگذشته یاد چون انداخت،می

 پس. میشه ختم چی به تهش نکنم، آرومش االن اگه دونستممی شناختم،می رو آنی هایجنون

 با و کشیدم بیرون دستش از رو خودکار. شدم نزدیکش آروم و کردم جمع رو جرئتم تمام

 :گفتم مالیمت

 فقط. میدم انجام بگی، هرکاری. خوامنمی پول من. شه خوب پویا حال خواممی تو مثل منم -

 .کنین خوب رو پویا حال برین

 :گفت و زد بهم پوزخندی

. گرفتی اشتباه اون با رو من اما داره؛ شوهرم روی تاثیری چه تَرِت هایچشم این دونممی -

 .کردینمی جا کنارش رو خودت زوربه بودی پویا نگران واقعاً اگه

 :گفتم گیجی با و شدم خیره بهش لحظه چند

 .زنیمی حرف چی از داری دونمنمی اما کنی،نمی باور دونممی -

 شده بلند کمی حاال که صدایی با و کرد پرت صورتم توی رو چیزی بده، رو جوابم اینکه بدون

 :گفت حرص پر بود،

 ما. خارج بفرسته باهم تحصیل واسه رو شما بود قرار کنی، زخمی رو پویا بزنی اینکه از قبل -

 بهش که بودی خودت دونممی. بدیم انجام تورو اقامت کارهای تا اهواز اومدیم زودتر ماه یک

 پویا اگه. بکنه رو کاراین که نشستی پاش زیر انقدر و گذاشتی قرار باهاش بیرون و زدی زنگ

 .شدنمی جوریاین و فرستادشنمی تنها و موعد از زودتر کردی،نمی زخمی رو

 خبر بود، گرفته پویا و من برای رفیعی که تصمیمایی از کدومهیچ از من! نداشتم خبر من

 بود وقتخیلی من اهواز، بیاد رفیعی اینکه از قبل تا. نداشتم توش هم نقشی هیچ حتی. نداشتم

 اهواز مدت تمام من! بودم نزده حرف باهاش هم تلفنی حتی بودم، ندیده رو رفیعی تنها نه که

 ببینم؟ رو رفیعی تونستممی چطور پس اصفهان؛ رفیعی و بودم
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 اما زدم؛می حرف باهاش و دیدممی رو رفیعی که نبودم من! نبود درست وسط این چیزی یه

 زندگی کنه، باور هم درصد یک اگه حتی. کنهنمی باور بگم، مهری به رو این اگر دونستممی

! بره؟می سود کشور از من خروج از کی بوده؟ کی پس. پاشهمی هم از دروغ این خاطربه رفیعی

 بکشه؟ هانقشه این از برام بخواد کسی که کیم من مگه اصالً

 ترآشفته حاال مآشفته ذهن و بود افتاده زمین روی پام جلوی حاال که بود شده بلیطی میخ نگاهم

 رفیعی از رو این بعداً تونستممی. نبود قضیه این بازکردن وقت االن موقعیت این توی. بود شده

 .بپرسم

 گشتنبرمی همه فردا. بودم رفیعی ویالی توی که بود آخری شب امشب طوالنی، ماه یک از بعد

 زندگی تنهایی خودم همیشه برای من بود قرار و رفتنمی ایران از هم طرفاون از و اصفهان

 شخانواده از همیشه برای بهتره گفت. نیست پویا حق درد این که بود گفته بهم مهری. کنم

 حساب روشون مشکلی هیچ توی دیگه گفت. ندارم خانواده اون به ربطی هیچ دیگه و باشم دور

 .گردونهمیبرم پرورشگاه به کنم، تحمل رو جدید شرایط این تونمنمی اگر و نکنم

 از من که کردم قبول. کردم تایید رو همه و دادم گوش رو مهری هایحرف تمام من شب اون

 پویا پای من. بگیره رو تصمیم این تا نشستم رفیعی زیرپای که بودم من داشتم، خبر چیهمه

 شرط، یه به فقط اما کردم؛ قبول رو شرایطش همه و گرفتم گردن رو چی همه. کردم زخمی رو

 رو اتاقش در که نداشتم جرئت انقدر حتی و بودم اتاقش در پشت حاال! پویا دیدن باریه فقط

 .کنم لمس

 رفیعی یخانواده به همیشه من کهاین وجود با. شدممی نابود وجدانعذاب از داشتم وجودم ته

 ازشون که بوده هاییلحظه. کردم دعا شونخوشبختی دوام برای همیشه اما ؛خوردم غبطه

 ثروت، خانواده، به چشمی هیچ و نخواستم رو بدشون وقتهیچ بوده شاهد خدا اما بودم؛ متنفر

 .نداشتم کدومشونهیچ... و موقعیت

 دادنشدست از نگران بخوام حاال که نداشتم رو رفیعی حمایت هم اولش از من حقیقت در

 فقط من. نبودم هم زدنمی مدرباره رفیعی طایفه توی حاال که هاییحرف نگران حتی من! باشم

 .بود پویا حال اون و بودم چیز یه نگران
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 من. کنهمی خرد رو برنمی براش که هرچیزی و خورهنمی هیچی که بودم شنیده شدایه از

 .کنم کمکش شده، که هرجور خواستممی و کردممی درک رو حالش

 جوابی هیچ وقتی و موندم اجازه منتظر ایلحظه چند. زدم در آروم و کردم جمع رو جرئتم تمام

 .کشیدم خجالت زدنم در از تازه نیومد،

 باز رومبه رو در تا بره راه تونستمی نه و بده ورود اجازه بهم که بزنه حرف تونستمی نه پویا

 حالم و زد چنگ گلوم به بدی بغض بیاد، سرش بال این شدم باعث من اینکه فکر از حتی. کنه

 حالش و بدم روحیه دیگه یکی به خواستممی چطور بود، داغون خودم یروحیه که منی. شد بد

 !دونستمنمی هم خودم حتی کنم؟ خوب رو

 باز رو در شم، پشیمون بخوام اینکه از قبل. زدم پس رو سنگینم بغض و کشیدم عمیقی نفس

 توی نگاهم ببندم، سرم پشت رو در تا چرخیدم که همین. داخل رفتم مکث، بدون و کردم

 .گرفت رو وجودم کل شرمندگی ثانیه، هزارم یک توی و نشست نگاهش

 هاشچشم توی که عمیقی ناامیدی فقط. نبود نگاهش توی حسی هیچ خشم، حسرت، نفرت،

 جازدن برای دیگه. باختم رو خودم کامالً لحظهیه برای که انقدر کرد؛می خرابخونه رو آدم بود،

 تو کنم، فرار ازش خودم خاطربه دیدنش، لحظه یه با بخوام اینکه! بود شده دیر خیلی

 .داشت بدی اثر شروحیه

 جونبه رو تنهایی عمر یه. بودم پرداخته سنگینی بهای دیدار، آخرین این برای من عالوهبه

 رو روحم داشت که بود وجدانی عذاب از کارماین. ببینمش دیگه باریه اینکه برای فقط خریدم؛

 یه من دونستممی فقط من. دونمنمی کرد،می مدیوونه داشت که جوابیبی سؤال از یا خورد،می

 زخمش، موقعبی بازکردن برای عذرخواهی! من به توضیح یه اون و بدهکارم اون به عذرخواهی

 .گفت همه به جریان مورد در که دروغی بابت توضیح

 از نگاه پس. بگیرم تصمیم واسش تنهایی نداشتم حق من و بود هردومون واسه فرصت یه این

 .بستم سرم پشت رو در و گرفتم پُرش هایچشم و خالی نگاهِ

 و بود افتاده نفسنفس به. بود کشیده دراز سلطنتیش و بزرگ تخت روی همیشه از ترضعیف

 روی از رو قرصش کردهمی تالش داشته بودم مطمئن. بود شده جمع هاشچشم توی اشک
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 به خیره نگاهش و بود مونده دراز پاتختی سمت طورهمون هنوز دستش چون برداره؛ پاتختی

 !داشته رو دیدنش انتظار که بودم کسی آخرین من بود مشخص واکنشش از! من

 شد خم بازم بخواد، کمک ازم یا بده اهمیت حضورم به اینکه بدون اومد، در که دیدنم شوک از

 لحظه یه برای شد باعث ش،نتیجهبی تالش این. نرسید قرص به دستش بازم. پاتختی سمت

 ازش خوشی دل هیچ که کنه، غرق ایگذشته توی رو من و بره در دستم از مکان و زمان

 منم که دورانی شد،می خفه گلو توی درد با صدام و بزنم حرف تونستمنمی که دورانی نداشتم؛

 روی ممکن جای تا بقیه، از خواستن کمک جایبه و داشتم غرور بازم حال،اینبا. بودم گیرزمین

 .دارمبرش بتونم تا شدممی خم چیهمه

. کشیدنمی خجالت دخترش بودن گیرزمین از که داشتم پدری حداقل کردممی فکر داشتم

 خجالت رفیعی. کردنمی نگاه پویا به مستقیم حتی رفیعی اما. بود گاه تکیه بود، حامی که پدری

 !کشیدمی

 که گذشته، غرق فکرم و بود پویا گردن و صورت روی بزرگِ و کوچیک هایزخم به خیره نگاهم

 اتاق کف حاال که شد، ایدایره و زرد هایقرص پرت حواسم قرصش قوطی افتادن صدای با

 !من واسه نه حداقل نبودن؛ بخشآرام که آشنایی بخشِآرام هایقرص. بود شده پخش

 از آروم باالخره داشت،می نگهش چشمش توی لجبازی با داشت که اشکی قطره یه اون

 که ایهقطره یه همون دقیقاً این. شناختممی رو هااشک این جنس خوب من. خورد سُر چشمش

 بذاری باید که ایقطره یه همون. میشه ترسنگین بغضش بگیره، رو جلوش بخواد آدم اگه

 .بمونی مغرور بازم و بگیری رو هقتهق جلوی بتونی تا بریزه

 شب اون بودنش، بدجنس همه با! نه؟ مگه بود؛ کرده پاک رو من اشک رفتنش از قبل شب

 رو سعیش ولی نبود؛ بلد رو من. نبود بلد رو راهش که حیف فقط. کنه آروم رو من کرد سعی

 . بودم بدهکار بهش رو این کردم؛می جبران باید االن منم پس. بود کرده

 تنها از و شد اهمیتبی برام سوالم جواب لحظه، این توی کردنش آروم و سوالم پرسیدن بین

 .گذشتم داشتم، سوالم جواب به رسیدن و خانواده این دیدن برای که فرصتی
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 لیوان کنارش پارچ از. کردم جمع زمین از رو هاشقرص دونهدونه و زدم زانو تختش کنار آروم

 و کرد مشده دراز دست به حسیبی نگاه. گرفتم سمتش هاقرص از دونه یه با و کردم پر آبی

! خنده زیر زدم بغضم، بین کارش این با. برگردوند ازم رو روش بذاره، محل بهم اینکه بدون

 !سابقه سرتق و لجباز پویای همون هنوز پویا، که شد راحت خیالم انگار

 اخم و برخورد بهش دونممی فقط. دونمنمی تحقیر، یا کرد برداشت توهین رو موقعمبی یخنده

 باهم رو بغضم و خنده. کشیدم عقب رو خودم سریع که دستم زیر بزنه خواست. کرد غلیظی

 :گفتم بود، گرفته بغض از کمی که صدایی با و دادم قورت

 دستم از اول بعد یدفعه. کنیمی خرد رو چیهمه داری همش مدت این گفته همه به تدایه -

 !نمیدن دستت هم رو آب لیوان یه همین دیگه وگرنه کن، خردش بعد بگیرش،

 رو شگذشته احساسات خواستممی فقط من. دیدممی نگاهش توی رو خشم داشتم حاال

 بین از اگه حتی. بگیرم نگاهش از رو دردناک حسیِبی این و بدم انگیزه بهش تا بیارم یادش

 .باشه شبیدارشده حسِ اولین من، از نفرتش احساس ش،گذشته احساسات تمام

 بد روزای غرق و قرص به خیره. نشستم کنارش تفاوتبی و کردم دستم کف قرص به نگاهی

 :گفتم حواسبی گذشته،

 اولش. بکشی دردی چه باید صبح تا امشب نخوریشون، اگه دونممی! مسکنن هاقرص این -

 آرزو هزاربار هرلحظه که انقدر گیره؛می درد بعد و شه می حسبی بعد میشه، مورمور بدنت

 بازم اما بخشن؛آرام هاقرص این. بودی مرده اومد، سرت بال این که موقعهمون کاش کنیمی

 تمرکز با بتونی تا کنه،می خفه رو دردت فقط. ببره خوابت هاشب نمیشه باعث خوردنش

 !هرشب و هرشب کنی؛ فکر مرگ به تردقیق و بخوری رو تگذشته هایداشته حسرت بیشتری

 کردن پاک قصد به دستش اینکه محضبه اما. کردم قطع رو حرفم دیدم، که رو گیجش نگاه

 عقب رو شمونده هوا رو دست. پریدم جام از ترس با ناخودآگاه شد، دراز سمتم هاماشک

 بدم واکنش این با که کردمی گوش هامحرف به داشت تازه. شد خیره بهم اخم با و کشید

 واکنش از شرمنده و شدم بغضم تسلیم کِی بودم نفهمیده اصالً. شد سخت نگاهش دوباره

 :گفتم مارادهبی
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 باشه؟ نمون؛ ضعیف طوریاین همیشه هم تو. مونمنمی ترسو طوریاین همیشه من -

 و اخالق و منش بود؛ گذاشته روم امید که نبود تاثیری تنها هام،جمله آخر های«باشه» این

 کردم،می پویا حال واسه داشتم که تالشی همین. بود شده وجودم از بخشی هم اعتقاداتش

 .بود امید باورهای تاثیر ینتیجه

 انقدر کنه،می جبران برامون رو چیهمه روز یه خدا و داره بازتاب بودن خوب که باور این

 رو ازم هربار از ترتخس و گذاشت جواببی رو حرفم بازم پویا اینکه با که بود امیدبخش

 فرصت. کنه نگاهم شه مجبور تا ایستادم روشبهرو و زدم دور رو تختش من بازم برگردوند،

 آماده قبل از هام جمله کهاین بدون. کردممی صاف باهاش رو بدهیم باید و نداشتم زیادی

 :گفتم شد،می ترسنگین گلوم توی کلمه هر با که بغضی با باشه،

 درست کار دارم... کردممی فکر فقط من... من. پویا زدم دست زخمت به که خواممی معذرت -

 !کنم احتیاط تو مورد در رفت یادم و شدم خواهرت نگران که ببخشید. میدم انجام رو

 که منی. کردنمی نگاهم هم هنوز! بود محض واکنشیبی مؤدبانه، عذرخواهی این به واکنشش

 توی که دادنمی اجازه غرورم پرسید،نمی سوال ازم که وقتی تا بود، مقدس رفیقِ یه برام امید

 این و ذاشتممی پا غرورم روی بارها و بارها داشتم حاال اما. شم قدمپیش براش کردنتعریف

 روبهرو قبلیش واکنش با بازم اما ایستادم؛ روشبهرو بازم حالبااین. اومدنمی پویا چشم به

 .برگردوند رو ازم شدم؛

 هم نگاهم حتی اینکه از داشت دلم چرا دونمنمی اما بده، رو جوابم نیست قرار دونستممی من

 االن بزنم حدس تونستممی! نیستم؟ هم نگاه یه الیق واقعاً یعنی. شکستمی کنه،نمی

 هرلحظه که صدایی با و دادم قورت رو بغضم بار،هزارمین برای و شده قرمز بغض از هامچشم

. نه یا داره خبر مگذشته از که نبود مهم برام دیگه! آخر سیم به زدم شد،می ترگرفته بغض از

 و تخس همیشه مثل و ایستادم روشروبه هربار، از ترمصمم. شه خبردار که بود وقتش االن

 :گفتم نرمش بدون

 این روی قبالً منم. بزنم حرف تونستمنمی قبالً منم. بودم تو مثل منم نکنی، یا بکنی باور -

 محمد بابا. زنممی حرف تو با دارم و ایستادم خودم پاهای روی االن! ببین اما. نشستم صندلی
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 بد وضع یه توی من. ببینه رو من دوباره رفتنهرا و بشنوه رو من صدای که بود آرزوش همیشه

 بهش رو این و بابامه آرزوی تنها دونستممی چون کردم،می تالش رفتن راه دوباره واسه

 که وقته خیلی بودم، آرزوش من که کسی! ایهمه آرزوی تو اما بودم؛ نفر یه آرزوی من. مدیونم

 .مدیونی بهشون تو و کنارتن هنوز دارن، دوست تورو که کسایی اما رفته؛

 :کردم زمزمه آروم حسش،بی نگاه به خیره حالبااین! خالی از پُر نگاه یه. کرد نگاهم

 !پویا مدیونی من به خیلی تو -

 برای. کردممی حس رو بود اومده باال گلوش تا که گیرینفس بغض من کردم؛می حسش

 ته از یجمله یه داشت؛ الزم دیگه تلنگر یه فقط بود، کشیده خودش دور که دیواری شکستن

 :گفتم اعتقادم تمام با! ترحمبی و دل

 و بکنی کوچیک عمل چندتا باید فقط میگه مامانت. پویا میشی خوب تو که دارم ایمان من -

 .کنن کمکت عشق با اطرافیانت بذار و برو باهاشون. کنی تالش یکم

 مستثنا قاعده این از هم پویا و شدمی حساب خالص تیر همه برای باورش که ایکلمه! عشق

 هایحرف به خودشون و نیست ترحم روی از بقیه آمیزمحبت رفتار کنی باور اینکه! نبود

 .میده انگیزه دوباره شروع یه واسه هرکسی به دارن، باور شونکنندهامیدوار

 برداشت رو بودم گذاشته دستش کنار که پارچی هوابی که بودم امیدوارکننده واکنش یه منتظر

 بغضش شکستن با اتاق، سراسری هایپنجره شکستن. اتاق پنجره توی کوبید محکم و

 اتاق کل توی بدی صدای من، ارادهبی و خفه جیغ و هاشیشه ریختن فرو صدای با. شد زمانهم

 انداختن بیرون کرد، که کاری اولین و داخل اومد زدهوحشت مهری که نکشید ثانیه به. پیچید

 .بود اتاق از من

 مادرش یخواسته تسلیم گریه، ساعت یک از بعد پویا. افتاد اتفاق سریع چیهمه اون از بعد

 رو من زوربه کرد سعی مهری، شدیدِ مخالفت به توجهبی رفیعی و کرد قبول رو درمانش و شد

 .نداد اهمیتی هم من مخالفت به دیگه حتی و ببره خودشون با

 موافقت بدون و باشم داشته خبر من اینکه بدون بود، گرفته پویا و من برای رفیعی که تصمیمی

 که داشتم حق من! داشتیم انتخاب حق مونهمه ما. کردمی ثابت رو بودنش خودخواه فقط پویا،
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 داشته نرمال زندگی یه استثناییم، هوش به توجه بدون و بمونم ایران خواممی کنم انتخاب

 تحصیل ادامه المللبین یرشته بهترین توی نابغه یه عنوان به و خارج برم پسرش با یا باشم

 که داشت انتخاب حق مهری! مهندس یا بشه دکتر خوادمی که داشت انتخاب حق پویا. بدم

 عالیه تحصیالت دیگه کشور یه توی بذاره یا کنه، بزرگ محبت با خودش کنار رو پویا خوادمی

 .بیاد بار مستقل و بگذرونه

 تنفر و هاحرف علت داشتم حاال و نداشت خبر بود، رفیعی سر توی که فکری از هم روحم من

 ازش رو پسرش داشتم که بودم صفتگربه آدم یه فقط من اون چشم به. فهمیدممی رو مهری

 اما دادم؛می حق مهری به. کردممی رو فکر همین بودم، اون جای منم اگه شاید. کردممی جدا

 !کنه متنفر خودش و من از رو همه خودخواهانه تصمیم یه با دوباره که نداشت حق! نه رفیعی به

 رو تالشم تمام باید حالبااین. بکنه توجهی مخالفتم به که بود اونی از ترخودخواه رفیعی

 درست. بمونم پاش شده، هرجور خواستممی و بودم داده مهری به قولی یه من. کردممی

 نده، انجام کاری خودم یخواسته بدون بود خواسته ازش بابام اینکه یادآوری با آخر، یلحظه

 مواظب» اینکه جای به گفت، بهم باعصبانیت که آخری یجمله اما کنم؛ منصرفش تونستم

 !بود «بکن تنهاییت با خواد،می دلت غلطی هر» باشه، این شبیه چیزی یه یا« !باش خودت

 این! بفرسته؟ خارج به رو من بود خواسته ازش کی بپرسم ازش نشد که بود عصبانی انقدر

 .نرسیدم جوابش به وقتهیچ که جوابیبی سواالت لیست توی رفت هم سوال

 رفیعی که بودم رسیده نتیجه این به اما بود؛ گذشته پروازشون از ساعت ۱۲ از کمتر اینکه با

 شک تصمیمم به هم لحظهیه حتی! نه پشیمون؟ اما بودم، شده تنها تنهای من. گفتمی راست

 .ارزیدمی پویا شدن خوب به برام هم هااین از بدتر حتی چون نکردم؛

 خاطربه که ایخونه با اومدن کنار بود؛ سخت. نداشتم رفتن داخل جرئت حتی اما خونه برگشتم

. ترسیدممی ازش اندازه و حدبی حاال. شدمی بهم توش داشت که ـاوزی*تجـ تلخِ یخاطره

 .اومدممی کنار ترسم با همیشه از تنهاتر باید من و بود سخت

 کلنگی. بود مونده جا بودنش ساخته دیگه که دیواری توی حاال داشتم، بابام از که یادگاری تنها

 !مردم یخونه دیوار جون به افتادم و برداشتم رو بود افتاده زمین روی کنارم که
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 مهمسایه ملک به زدنآسیب بابت رو خودم وقتهیچ بودم، پیش ماه یک رهای همون اگر

 وقتهیچ که چیزی. ساخت احساسبی و متحرک یمرده یه من از اتفاق اون اما بخشیدم؛نمی

 .نبودم متوجهش روز اون

 اینکه ترس از و برداشتم هارو چاقو یهمه سریع زدم، که خسارتی از پشیمونی ایذره بدون

 بستم، سرم پشت رو در وقتی و خونه تو پریدم ببینه، دیوار کردن خراب موقع رو من کسی

 .بود مباغچه یشدهخشک هایگل دیدم که چیزی اولین

 حتی اینکه بدون باراین. زد چنگ گلوم به بغض ارادهبی و شدم خشک سرجام دیدنشون با

 که زجرایی تمام بین مسلماً. گریه زیر زدم بلند صدای با بگیرم، رو خودم جلوی کنم سعی

 شده نابود درون از من اما! نبود مهمی چیز اصالً سفید رز گل شاخه چندتا شدنخشک کشیدم،

 آزاد و بلند جوریاین ذاشتنمی غرورم وقتهیچ و بود ندیده کسی رو اشکم حتی که منی. بودم

 رو گریه کردممی سعی که بارهر. شخصیتی نه و بود مونده برام غروری نه دیگه. کنم گریه

. گرفتممی سر از رو گریه دوباره بود، شده خشک چاقو روی که خونی دیدن با کنم، تموم

 من و بود شده روشن هوا داخل، رفتم وقتی یادمه اما کردم؛ گریه چقدر شب اون دونمنمی

 !خیالبی چیهمه به نسبت

 اون که کرد کارچی باهام وحشتم، و تنهایی اوج توی درد، پُر یگریه شب یه اون دونمنمی

 ها،خیلی یعقیده به که منی با. کرد عوض من با رو جاش سابق، مهربونِ و احساساتی رهای

 !ندارم هم واقعاً و ندارم حیوون یه با فرقی هیچ دیگه االن

 نه! نداشتم حسی هیچ اما گذروندم نظر از رو خونه کل و نشستم سالن وسط مبل روی یادمه

 .بودم کرده گریه رو احساساتم من شب اون که بود این حقیقت. تنهایی نه تنگی،دل نه خشم،

. شدم خیره بهش و کردم تمیز نمناک دستمال یه با رو چاقو روی خون همیشه، از ترحسبی

 !شدنمی استفاده هاآدم روده و دل آوردن در برای ازش اگه بود؛ قشنگی چاقوی

 از داشت حالم دلم، ته و میشه ایاستفاده چه شتیغه ایدنده قسمت از که بودم فهمیده تازه

 چاقوها این از ایحرفه استفاده گرفتنِ یاد مشتاق فقط فکرم حالدرعین. خوردمی بهم خودم

 ...اما نداره اثر من روی کردم می فکر که تاثیری بود؛ خالف تاثیر همون این و بود
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 اما کردم؛ عوض رو خونه دکور کل تخت، تنها نه. خوردمی بهم تختم و اتاق و خونه اون از حالم

 فکر این به و نبرم پناه حموم به و نیفتم یادش و خواب اتاق تو برم نداشت امکان. بود فایدهبی

 .باشم نینا کار این الیق که کردم کارچی من نکنم

 رو میالد و کرد عمل ناشیانه انقدر چرا پس بود، متنبیه واقعاً هدفش اگر بود سوال برام واقعاً

 از هدفش اگه! شناسم؟می رو میالد من دونستمی که وقتی سراغم فرستاد یکی اون همراه

 نیومدن بودم، حموم توی که اول همون و کردن معطل همه این چرا پس بوده، همین اول

 اومد شونیکی فقط چرا! گشتن؟می چی دنبال کارم اتاق توی نکردن؟ تموم رو کار و سراغم

 !رفت؟ کجا اصالً! رفت؟ در میالد و سراغم

 اتاق توی که بودم مطمئن تقریباً! نبودم من هدفشون که رسیدم نتیجه این به سریع خیلی

 رو خواستنمی که چیزی هااون دونستمنمی! دونمنمی چی؟ اما. گشتنمی چیزی یه دنبال کارم

 .نداشت ضرری که امتحانش اما. نه یا کردن پیدا

 خودم اول نبود بهتر دنبالشن، هم نااون و باشه باارزش انقدر که داشتم چیزی من واقعاً اگر

 ریسک ارزش نینا واسه که چیزیهیچ اما کردم؛ رو و زیر رو مخونه کل فکر این با کنم؟ پیداش

 پیش شده، که هم سوالم جواب کردن پیدا واسه بودم مجبور حاال. نکردم پیدا رو باشه داشته

 .برگردم نینا

 که جوابی تنها اما بپرسم؛ رو هامسوال یهمه ازش و ببینم رو نینا تا باغ خونه برگشتم

 باغ، توی فضولی و شیطنت کمیه با« .نیومدن وقته چند خانوم»: بود این دادن بهم هاشآدم

 دونستمنمی من! نبود درست چیزی یه. نذاشته باغ خونه توی هم قراری هیچ مدت این فهمیدم

 همه این نداشت امکان بود، که هرچی اما کنن؛می فعالیت دارن ایحرفه چه تو دقیقاً باند این

 این جزبه هم ایدیگه جای که بود واضح! باشن نکرده ایمعامله و باشن نذاشته قراری مدت

 سر کارشون از شده هرجور خواستممی و خبرمبی ازش وارد،تازه من مسلماً که دارن باغ خونه

 .دربیارم

 کردنموجه برای که دردسرهایی از جدا و بودم برگشته مدرسه به باالخره طوالنی، ماه یه از بعد

 اما برگشتم؛ مدرسه به. بود شده اضافه مشکالتم به جدید مشکل کلی داشتم، مدیر پیش غیبتم
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. نبودم سابق افسرده و هویتبی یتیم، یبچه دختر همون فقط دیگه. داشتم فرق همه با دیگه

 از کسی دیگه. بود نشسته گنگ احساسیبی یه رفتارهام تموم توی و بود تلخ نگاهم دیگه

 سرم پشت رفتم،می راه که قدمی دو هر و پریدممی جام از فشنگ عین شد،می رد هم متریمدو

. بودم غرق خودم تنهایی توی و داشتم شک همه به. کنه تعقیبم کسی مبادا کردم؛می نگاه رو

 اصلی جاده راه از میانبر، راه جایبه رو مدرسه مسیر که انقدر. بودم شده ترسو نهایتبی

 .کردمی دورتر رو راهم ساعت یه که کردممی انتخاب

 رو کسی با نشستن نیمکت یه روی تحمل حتی دیگه که بود شده شدید قدری به وسواسم

 لمسم اشتباهی حتی هامکالسی هم از یکی بود کافی و شدمی چندشم همه لمس از. نداشتم

 زود خیلی. بزنمش کنه، جدام ازش کسی که جایی تا ارادهبی و شه مورمور بدنم کل تا کنه،

 .کردنمی استفاده هاشونالمثلضرب واسه فقط اسمم از همه که شدم تنها آدم یه به تبدیل

 از نباشم مجبور تا بذارم کنار رو مدرسه کالً گرفتم تصمیم که شد، سخت برام انقدر شرایط

 رو شرایطم و گرفت تماس رفیعی با بود، که طریقی هر به ممدرسه مدیر اما. برم بیرون خونه

 .گفت براش

 یه برام فقط تفاوت،بی خیلی که داده ربط رفتنشون به رو بدم حال این رفیعی که بودم مطمئن

 .کنم ول رو درسم نذاره شرایطی هیچ تحت گفت مدیر به و فرستاد راننده

 این که بود وقتش! اضافه مشکل یه اون زندگی توی من و بود اجبار یه من زندگی توی رفیعی

 زندگیش توی من که وقتی تا دونستممی. بگیریم فاصله هم از ممکن جای تا و کنیم درک رو

 باهاش که باشه تماسی آخرین این کردم عهد خودم با بنابراین. نمیشه آروم زندگیش باشم،

 .داشتم

 و مرخصی درمورد راننده چون زدم،می حرف رفیعی با باید بره، بفرستم رو راننده اینکه برای

 کنار باهاش کردم سعی نشکنم، رو عهدم اینکه برای. گرفتنمی دستور من از اخراج، و حقوق

 .کردنمی درک رو این کسی و ترسیدممی هم ساله ۴۰ یراننده اون از حتی من اما بیام؛
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 برات همه گفتمی دشمنن، همه گفتمی که ترسی یه بود؛ شده وجودم از بخشی ترس انگار

 اومدن چرا که کردمی رنگپر ذهنم تو رو سوال این اومد،می سراغم هربار که ترسی. خطرن

 .نرسیدم جوابش به وقتهیچ موقعاون که سوالی سراغم؟

. بودم نشده ناامید هنوز و نینا دنبال اومدممی داشتم مدرسه، از بعد که بود هفتمی روز امروز

 براش من حتماً حالهربه. بیاد بود مجبور نکنم، شک بهش اینکه برای. میاد باالخره دونستممی

 برای حرف این. بکنه ریسکی همچین ها،اون فرستادن با شده حاضر که بودم مهمی یمهره

 داریدل یجنبه فقط میاره، رو دخلم کنه شک بهم درصد یه حتی نینا اگه دونستممی که منی

 !داشت

 باغ خونه به امروز نینا گفتمی بهم حسی یه و داشتم فاصله باغ خونه با دیگه یکوچه یه فقط

 بودن، در جلوی قبل روزهای برخالف امروز که نگهبانی دوتا وجود با موضوع این حدس. اومده

 بهش مستقیم باید دیدمش، وقتی دونستمنمی اصالً که بود این سختش قسمت. نبود سخت

 ببرم؟ در به سالم جون بتونم تا نیفتاده اتفاقی کنم وانمود باید یا بوده اون کار فهمیدم که بگم

 یکم بودم، آورده چاقو چندتا خودم با باراین چون اما گشت؛نمی رو من کسی دیگه اینکه با

 تونستمنمی دیگه من حالهربه. بودم ریسک اهل منم اما بود؛ ریسک کارماین. داشتم استرس

 دونستممی هرچند. بزنم تا بودم اضافه حرکت ترینکوچک آماده. کنم اعتماد هاشآدم و نینا به

 باید! برنمیاد من از کاری هیچ بکنن، کاری بخوان واقعاً اگه و دیدن تعلیم نینا هایآدم تکتک

 .نکشه اونجا به کار تا کردممی رفتار طبیعی

 هانگهبان از اینکه محضبه. داخل رفتم در، جلوی هاینگهبان حضور به تفاوتبی همیشه مثل

 .شد گرد چشمام دیدم که چیزی از لحظه یه که بکشم راحت نفس یه خواستم شدم، رد

 آشنا نینا هایآدم تکتک با مدت این توی من. بودم ندیده پرهیاهو و شلوغ انقدر رو باغ حاال تا

 .بود قوانین خالف این و بودن غریبه اکثرشون االن ولی بودم؛ شده

 نفر چند! بودن وسیله کردن جاجابه حالدر همه چون. بودن کرده مکان نقل شونهمه انگار

 العادهفوق دقت با رو کوچیکی هایجعبه بقیه و کردنمی خالی هاکامیون از رو هاگاوصندوق

 .کردنمی جاجابه باالیی
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 از وقتی اما نشده، جلب توجهم کردم وانمود و ندادم اهمیت کنم، جلوه طبیعی اینکه برای اولش

 کنجکاویم جلوی نتونستم کردم، حس قهوه، بوی مثل تند، بوی یه و شدم رد شونیکی جفت

 .زدم تنه بهش عمداً و بگیرم رو

 از شدت با من، حرکت با که بود گرفته دستش یه با رو جعبه زد، می حرف تلفن با داشت چون

 روی های ریزه سنگ قاطی که قهوه ریز هایدونه دیدن با شد، باز که جعبه در. افتاد دستش

 .بگیرم رو تعجبم جلوی نتونستم دیگه شدن، زمین

 هایجعبه اون یهمه توی یعنی. بودم خیره قهوه هایدونه به تعجب با واکنشی هیچ بدون

 موضوعی هم این از تراحمقانه! بود؟ قهوه فقط شدن،می جاجابه دقت همه این با که کوچیکی

 داشت؟ وجود

 کوری؟ مگه! بچه هوی -

 منتظر طلبکاری لحن با و بود کرده قطع رو تماسش حاال بود، افتاده دستش از جعبه که کسی

 یکی نظر به. کردم می نگاهش سرتاپا از داشتم فقط من اما! عذرخواهی هم شاید یا بود؛ جواب

 همون از ساقی قول به. کنه عمل ایمنطقه قوانین به مجبوره که بود هایینگهبان همون از

 که حیف. باشن ما تابع مجبورن هاییم،اون یمنطقه توی ما که وقتی تا که نگهبانی هایسگ

 نینام گروه ثابت عضو االن من چون! اون حالبه حیف نبودم؛ ساقی یدسته و دار جزو دیگه من

 از بگیرم؛ درموردش هرتصمیمی راحتی به تونستممی! باالتر خیلی نگهبان یه از البته صد و

 تنبیه یه به بودم، سابق آدم همون اگه. کشتنش حتی و گروه از انداختنش بیرون تا زدنش،کتک

 اجازه بهم که چیزی. بود شده عوض چیزی یه که بود وقتخیلی انگار اما کردم؛می اکتفا ساده

 چشم به رو خوردنش کتک خواستمی دلم شدیداً االن و باشم داشته رحم سابق مثل دادنمی

 و سرد لحن همون با سرم پشت از نینا بدن، رو ترتیبش تا کنم صدا رو هابچه خواستم تا. ببینم

 : گفت همیشگیش جذاب

 !کن عذرخواهی زود رسول -
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 چه دونمنمی نشست، سردش نگاه توی که سرکشم و عصبی نگاه. نینا سمت برگشتم آروم

 خرد دهنش توی رو هاشدندون خواست دلم لحظهیه که دونممی فقط داد؛ دست بهم حسی

 :گفت نینا روبه و انداخت من به ای کینهپر نگاه رسول. کنم

 ...خانم اما -

 رد شدهریخته هایقهوه روی از. کرد جمع رو لباسش دامن ناز با و گرفت ازم رو نگاهش نینا

 :گفت قبل از سردتر کنه، نگاهمون حتی اینکه بدون و ایستاد هاکامیون از یکی جلوی. شد

 !رسول کنمنمی تکرار رو حرفم -

 :گفت وارزمزمه و آروم و انداخت پایین رو سرش حرص با رسول

 .ببخشید -

 لیست داشت کهدرحالی ما، سمت برگرده اینکه بدون باز که بود گرفته بازیش نینا انگار اما

 :گفت خشک کرد،می چک رو بارها

 .رسول گفتی چی نشنیدم -

 :گفت قبل از بلندتر آشکاری خشم با و شد خیره هامچشم توی رسول باراین

 .خواممی عذر -

 هاشآدم یهمه دیگه! گرفت؟می رو من طرف داشت چرا. نبود جالب برام اصالً نینا جدید بازی

 رسول داشت؛ معنی یه فقط این و بود شده جلب بهمون همه توجه و کردنمی نگاه ما به داشتن

 .گروهه این توی مهمی یمهره من مثل هم

 حرفی یه خودم باید پس سخته؛ چقدر رسول برای االن شرایط این تحمل کردممی درک

 ولش نزنش فَصل یه تا دیگه بده، گیر یکی به وقتی باشه، نینا به اگر دونستممی. زدممی

 :گفتم محکم بشنون، همه که رسایی صدای با. کنهنمی

 کنه؟ عذرخواهی اون چرا زدم؛ تنه بهش من! کافیه -

 :کردم زمزمه آروم رسول سمت کنم، تموم رو بحث اینکه برای

 !کارت رد برو -
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 نازی با. شد حرکتش متوجه سریع نینا که رفت ایغرهچشم بهم تلخش، نگاه همون با رسول

 :گفت سرد و کرد نازک چشمیپشت براش برداره، دست ازش نداشت قصد انگار که

 ...بشه تکرار اگه. گذشتم ازت سامی خاطربه باراین -

 وجود اونجا رسول و من اصالً انگار و خورد رو حرفش باقی دید، که رو رسول تلخ و سرد نگاه

 :گفت بقیه به رو نداریم،

 !کنید جمع زود رو جعبه این -

 و بودنم بـرده اول روز که اتاقی همون. همیشگی اتاق توی رفتم بمونم، نینا منتظر اینکه بدون

 توش صندلی دوتا صندلی، یه جای دیگه که اتاقی. نیناست هایمالقات اتاق دونستممی حاال

 که کسی راست دستِ. بودم شده راستش دست دیگه که منی برای یکی و نینا برای یکی. بود

 جلوی هم باز غیبت، ماه یک وجود با و داد هاشآدم به رو من به ـاوز*تجـ دستور قبل، ماه یک

 .کرد حمایت ازم بقیه

 به چرا بیا، و برو و پرستیژ همه این با کردمنمی درک. کردمنمی درک رو هااتفاق این علت من

 و نگرفت سخت من مورد در چرا! باشم؟ داشته دسترسی مخصوصش اتاق به داد اجازه من

 به رو کسهیچ دونستممی اما داره؛ اعتماد ساقی به دونستممی! کرد؟ اعتماد بهم سریع انقدر

 رو هااین بارها حاال تا! عضوگیری به برسه چه پذیره،نمی هم دیدار برای حتی معرف، یه صرف

 .همین« !میاد خوشم ازت» : گفتمی یا کرد،می عوض رو بحث یا بودم؛ پرسیده ازش

 پریدنِ و همانا ایثانیه یه لمس این. زد مشونه رو پشت از هوابی یکی که بودم فکر تو حسابی

 از لحظهیه هم نینا خود که پریدم جام از هوابی چنان! همانا هم بدنم یهمه گرفتن لرز و من

 .رفت عقب قدم یه شوکه و ترسید واکنشم

 از زدم، توهم اینکه باور! دیدم اشک نم نینا هایچشم توی واقعاً من یا بود، شوک از نمیدونم

 .بود ترراحت باشه، سوخته من برای دلش نینا اینکه باور

 اتاق صندلی تنها روی رفت. گرفت ازم رو نگاهش سریع شم، دقیق روش بخوام اینکه از قبل

 توی دیگه من صندلی شدم متوجه تازه. ایستاد صندلیش کنار همیشه مثل هم میالد و نشست
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 انقدر. شد متوقف میالد هایچشم روی آخر در و گشت صندلیم دنبال نگاهم! نیست اتاق

 :گفت شهمیشه لحن با و کرد مصلحتی یسرفه نینا که بودم شده میخش

 .دیر انقد نه دیگه اما بیای، خواستی هروقت بود قرار! سامی شدی پیدا کم -

 برم، گروه از خواممی و دارم خبر چیهمه از که گفتممی اگه. چیه درست کار دونستمنمی هنوزم

 گروه این با عمر آخر تا بودم مجبور ندارم، خبر چیزی از که کردممی وانمود اگه. شدممی کشته

 داشتم تازه که گروهی. بیارن سرم خواستنمی بالیی چه نیارم رومبه وقتهیچ و بمونم

 هرکاری به دست کنن، همکاری به مجبور رو کسی اینکه برای که خطرناکه انقدر فهمیدممی

 !آخریش نه و اولیشم نه من که گفتمی بهم حسی یه. زننمی

 اما. کنم فرار خالفکاره و خالف هرچی از تونم،می تا و بزنم پا پشت چیهمه به خواستمی دلم

 .بذارن مزنده نداره امکان باراین بکنم، رو کاراین اگه دونستمی خوب عقلم

 از خودم انتخاب به نونستمنمی دیگه اما. بودم اومده گروه این به خودم انتخاب و اختیار به من

 مخفیش بشه که بود اونی از ترسنگین بود، اومده باال گلوم تا ناچاری از که بغضی. برم اینجا

 .کرد

 من به اصالً همیشه، برخالف. چرخید میالد روی نگاهم ارادهبی. بودم ایستاده سرجام بالتکلیف

 سر با رو کشیدمی زبونه هامچشم از داشت که عمیقی نفرت حس مطمئنم اما کرد؛نمی نگاه

 دست بسپرمش خواستمی دلم. بود کرده کور رو چشمام خشم. کردمی احساس هم پایین

 شیفتش اینکه محض به خواستمی دلم. کنن پشیمونش زندگی از دقیقه چند توی تا هامآدم

 از برام شم، چیزی درگیر خودم اینکه بدون تا هاشدشمن به بدم رو آمارش شد، تموم

 آدم خواستمی دلم که بودم عصبی انقدر لحظه اون توی من. کنن محوش روزگار یصحنه

 .بیارن خودش یخانواده سر رو کردن من با که کاریهمین بفرستم

 من. دادم قورت رو بغضم و کشیدم عمیقی نفس. بیشتر نینا شک و شدمی طوالنی داشت مکثم

 جایگاه باید بودم، گرفته موندن برای رو تصمیم که حاال. کنم تالفی و بمونم بمونم؛ خواستممی

 نفس به اعتماد همون با نینا، هایچشم تو خیره و زدم دریا به رو دلم. کردممی حفظ رو قبلم

 :گفتم سابق
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 نینا؟ خوردی رو من صندلی باز کو؟ من صندلی -

. داشته رو این جز واکنشی هر انتظار بود معلوم. بود شده خیره بهم فقط واکنشی هیچ بدون

 :کرد تکرار گیج

 !صندلی؟ -

 :گفتم طلبکارانه و دادم تکون صورتش جلوی رو دستم

 .هامیرم ذارممی بایستم؟ اینجا باید کی تا من! نینا؟ خوبه حالت! زکی -

 زد کنار صورتش از رو موهاش ناز با. کشید عقب رو خودش و نشست صورتش روی ریزی اخم

 .رفت بیرون اتاق از حرفی هیچ بدون میالد. کرد ریزی یاشاره میالد به و

. زدمی دهنم توی قلبم بفهمم، رو شاشاره معنی نتونستم کهاین از که بود باریاولین این

 داشتم کمکم! کنه تموم رو تمومشنیمه کار جاهمین بخواد و باشه کرده شک بهم ترسیدممی

 صندلی یه با میالد که دادممی لو رو خودم شد،می ترواضح صورتم توی هرلحظه که ترسی با

 !بیاره؟ صندلی بود رفته فقط. برگشت

 از هرچند کشیدم؛ راحت نفس یه ارادهبی و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم صندلی دیدن با

 همچین به تبدیل سابق، نترس رهای از که شدم عصبی خودم دست از. نموند دور نینا چشم

 .بودم شده بزدلی و ترسو آدم

 پا با عادت طبق کهدرحالی و زدم اتاق توی گشتی کنم، پرت خودم از رو حواسش اینکه برای

 :گفتم کشیدم،می نامفهوم اشکال زمین روی

 هم تمرینی. بدمصب رفته در دستم از بودم، دور کار از مدت یه داری؟ چی جدید مُفل قفل -

 .فقط شه گرم دستم خواممی نی، مشکلی بدی

 واکنشی هیچ بدون. نداشت ازم رو معمولی برخورد همچین انتظار خورد؛ جا وضوح به باراین

 حرص با باراین. کرده گیجش درموردم گیریتصمیم که دونستممی خوب. بود افکارش غرق

 :گفتم

! هانیومدم تو یقیافه و ریخت دیدن برای باز؟ ـتی*مسـ نکنه بـرده؟ خوابت صندلی رو نینا -

 !کنم باز قفل اومدم
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 :گفت میالد به بده رو جوابم اینکه بدون بود، صورتش روی که غلیظی اخم با

 ...منطقه بار سراغ ببرش بگو رسول به -

 :گفتم تند و حرفش وسط زدم

 .میالد نه، رسول -

 اون که کسی به دستم نه و رسیدمی نینا به زورم نه کی؟ از اما گرفتم؛می رو سوالم جواب باید

 که باشه داده لو نینا به داشتم شک که ایمهره. بود میالد سوخته یمهره تنها. کشتمش شب

 مرگ باعث اگرچه آتو این دادن لو. نبود زنده االن وگرنه شنیدم؛ رو صداشون شب اون من

 دونستمی خوب میالد چون. کرد معامله باهاش شدمی و بود آتو یه هنوزم اما شد؛می جفتمون

 .کنم ریسک جونم روی حاضرم نده، بهم رو خواممی که چیزی اگه

 :گفت مشکوک و کرد ریز رو هاشچشم سریعم، واکنش از متعجب نینا

 چی؟ -

 کنجکاوی هیچی به نسبت وقتهیچ. کنه همراهیم کی که نبود مهم برام وقتهیچ من! زدم گند

 با ریلکس، و سرد همیشه مثل حالاینبا. کرده شک دونستممی. پرسیدمنمی سوال و کردمنمی

 :گفتم التی لحن

 چشمم جلوی احمق اون مدت یه بسپر! چلفتی پا و دست اون با نه برم، میالد با خواممی گفتم -

 !نشه آفتابی

 جدی خیلی چون. شدم هم موفق و بده ربط رسول با بحثم به رو واکنشم نینا که بود این قصدم

 :گفت بهم

 باهم پس. کنید کار باهم دیگه چندوقت و شید آشنا باهم باید. سامی مهمیه کیس رسول -

 .کنید تا خوب

 :گفت میالد به بعد و جدیه حرفش تو بده نشون تا کرد مکث لحظه چند

 .کن راهنماییش -

 کوتاه، مکث یه از بعد. نداشت اطاعت جز ایچاره اما زد؛می فریاد صورتش توی ترس

 :کرد زمزمه نامطمئن
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 .خانم چشم -

. افتادم راه میالد سر پشت و زدم نینا به چشمکی عادت طبق. رفت بیرون اتاق از و جلو افتاد

 بین از که ایانباری. رفت انباری سراغ مستقیم حرفی هیچ بدون حاال اما بود؛ حرافی آدم میالد

 پس. بشیم واردش تونستیممی رسول، هم جدیداً و میالد استاد، من، فقط نینا، هایآدم همه

 اگه حتی که کردمی راحت رو خیالم این و بود کم خیلی سراغمون بیاد کسی اینکه احتمال

 بینمون، جو کردنعوض برای که دونستمی رو این هم خودش. فهمهنمی کسی هم بکشمش

 :گفت تند و هاصندوقگاو از دسته یه سمت رفت محض، خریت با

 کنی کار روش اختصاصی خواستن و ندادنش هابچه از کدومهیچ به خانم. جدیده کار هااین -

 ...تا

 :گفتم لحنم ترینجدی با و حرفش بین پریدم

 درسته؟ نیستم؛ اینجا مسخره چیزهای این برای من دونیممی خوب که تو و من ندونه، هرکی -

 ریسک که کرد عصبیم انقدر نگاهش. ترطوالنی روم نگاهش و شدمی طوالنی داشت سکوتش

 :زدم داد سرش و کردم قبول رو بشنوه رو صدام کسی ممکنه اینکه

 !درسته؟ -

 منطقه، این توی و خالفکاری گروه این توی کمدستِ و جدیم چقدر بفهمونم بهش خواستممی

 از خودم دلم، توی که بشم این منکر تونستمنمی اما. کنه اطاعت ازم باید و باالترم ازش

 .ترسیدم خودم داد صدای

 :گفت وارطوطی بالفاصله که فهمید رو منظورم خوب اون حالهربه

 .درسته بله -

 کمی. درآوردم رو چاقوم و زدم کجی پوزخند. داشتم انتظار که بود اطاعتی همون دقیقاً این

 با. شد چاقوم میخ نگاهش خواستم،می که طورهمون و کنم جلب رو توجهش تا رفتم ور باهاش

 :کردم زمزمه بودم، خیره چاقوم یتیغه به که زمانهم! بینیپیش قابل چقدر کردم فکر خودم

 !خوب پسر آفرین -
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 عرق. کشیدم رو ضامنش صورتش از متریمیلی یفاصله به و گرفتم سمتش رو چاقو هوابی

 به و خودم ترسناکی به آدمی از حالم شد باعث نشست، پیشونیش روی لحظه در که سردی

 رو راستش چشم همیشه برای تا بود کافی کوچیک لرزش یه فقط. بخوره هم به اون ترسویی

 از مبادا تا کردممی کنترلش داشتم کامالً که حرصی با! بود انگیزوسوسه برام این و بده دست از

 لحنم ترینجدی و ترینآروم با بزنم، رو شاهرگش هاشچشم جای جدی،جدی و بره در دستم

 :کردم زمزمه گوشش زیر

 چیه؟ نینا واکنش بکشمت، اینجا اگر نظرتبه -

 من قدرت از خوب خیلی یعنی این و بود هاشنفس تندترشدن سوال، این به واکنشش تنها

 با و کشیدم عقب کردم، حس وجودش توی رو ترس خوب وقتی. داشت خبر خالف دنیای توی

 انقدر بودم امیدوار دل ته از و بترسونمش تا کردم می رو کارهااین عمد از. خندیدم بلند صدای

 و نشستم هاگاوصندوق از یکی روی. ترسیدم چقدر خودم نفهمه که باشم، خوبی بازیگر

 :گفتم شدم، بازکردنش مشغول که طورهمون

 داردنباله یستاره با حتی و میاد خوشش من از نینا. دونممی خوب من عوضش! نه؟ دونینمی -

. میشم هم بهتر دارم هرروز و بهترینم کارم توی. نکنه پیدا من باهوشی به یکی شاید هم بعدی

 فکر. داده دست از رو منطقه چندتا و شده درگیر دیگه گروه چندتا با من آوردندستبه خاطربه

 کنی؟می فکر چی تو هوم؟ بگیره؛ خرده بهم تو مثل سروپاییبی سگ یه خاطربه نکنم

 اینجا. نده رو جوابم بپرسم، رو هامسوال ازش مستقیم اگه که هست وفادار انقدر بودم مطمئن

 شه، تموم شیفتش تا کردممی صبر کمی اگه. وقتش نه و بود کردنش شکنجه جای نه هم

 گـ به کنم وادارش خودم هایآدم زیردست و خودم انبارهای از یکی توی ببرمش تونستممی

 صبر هامسوال جواب به رسیدن برای تونستمنمی دیگه اما. کنه اعتراف هم شنکرده هایـناه

 :گفتم هوابی. بزنم دستی یه بهش و بدم بازیش که بود این راهم تنها پس کنم؛

 اشتباه اگه و نه یا درسته هامحدس بگو تو زنم،می حدس چندتا من بکنیم؛ باهم بازی یه بیا -

 که رسیدیم نتیجه این به االن خب کنی؛ خودت و من بین انتخاب به مجبور رو نینا ممکنه کنی،

 !نیست جور تو سلیقه با نینا انتخاب
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 :دادم ادامه و ببینم صورتش توی رو هامحرف تاثیر تا کردم مکثی

 اینجا. نیست گروه اصلی مکان هم اینجا و نیست گروه این اصلی رییس نینا! شروع برای -

 !نیست اصلی اما مهمه، مرکزیه؛ انبار یه فقط

 نگاهم با حتی. شدم خیره بهش هوابی نشنیدم، چیزی وقتی و موندم جوابش منتظر چندلحظه

 :کرد زمزمه اومد،درمی چاه ته از انگار که صدایی با و اومد دستش کار حساب هم

 .درسته -

 :گفتم و نشست صورتم روی ایارادهبی پوزخند

 هوم؟ میدی؛ جواب تو پرسممی سوال من. بدیم هیجان بازی به بیا -

 :گفتم کنم، مخفی رو استرسم کردممی سعی کهدرحالی و کشیدم عمیقی نفس

 دوتا فقط. نمیدم کشش پس! دونیمی تو هم و بودی من یخونه توی تو دونممی من هم -

 ...وگرنه هیچ، که دادی جواب اگه که دارم ازت سوال

 .ریختم صدام توی رو داشتم سراغ خودم از که خیالیبی تمام و زدم شیطانی لبخند یه

 رو؟ عوضی اون کشتمش یا ستزنده اصالً! ببینم چطوره؟ دوستت راستی -

 با. شدممی نابود داشتم درون از اما بزنم؛ لبخند کردم رو سعیم تمام جمله این گفتن موقع

 زیرپوستی خشمی با و کرد اخمی میالد! قیمتی هر به حاال باشه؛ زنده کردممی آرزو وجودم تمام

 :گفت

 نه؟ بمیره؛ فرزاد خواستمی دلت خیلی -

 :گفتم نفرتم تمام با بود؟! نبود حناق که دروغ. بود فرزاد اسمش پس

 عوضی اون دونمنمی دیگه. نذاشتم کم چیزی هم کشتنش واسه و بکشمش خواستممی! هه -

 .داره جون چندتا

 باید. بود خطر زنگ یه برام شد،می پررنگ نگاهش توی ترس جای داشت که شدیدی خشم

 من مثل هم اون هرحالبه. پرسیدممی رو اصلیم هایسوال شد،می پر خطم چوب اینکه از قبل

 :گفتم هوابی! داشت رو خودش هایآدم

 گرفتین؟ دستور کی از بود؟ کی فرزاد -
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 :گفت جانبی به حق و آروم صدای با و کرد انبار در به تندی نگاه

 توی زادهخان شخصی محافظ اون. نینام همراه انبار این توی من. مثل یکی هم فرزاد -

 .بود زادهخان دستور هم چیهمه. بود اصلی ساختمون

 اعصابم و شه وحشی قلبم شد باعث کرد،می استفاده فرزاد برای که ایگذشته هایفعل

 خاطرشبه رو خودم بتونم که رسیدمی روزی یعنی! بودمش کشته من بود؛ مرده. متشنج

 !نکنم فکر ببخشم؟

. کنم تمومش زودتر باید و کردم دیر تقریباً اومد یادم کرد، انبار در به میالد که ایدوباره نگاه با

 :گفتم لحنم ترینخشن با سریع

 بودین؟ چی دنبال -

 :گفت بود، صداش توی که استرسی با

 .کنم همراهی رو فرزاد داشتم دستور فقط من. دونستمی فرزاد فقط خدابه -

 یه هوابی که خوند هامچشم توی رو اعتمادیبی. نه یا کنم اعتماد هاشحرف به دونستمنمی

 :گفت و اومد جلو قدم

 نباید اما نیست؛ مهم کنی،می رفتار نینا با که هرجوری. رسهمی بخواد که هرچی به زادهخان -

 برات یعنی این و داشتهنگه دست کشتی، رو فرزاد فهمیده وقتی از. کنی عصبانی رو زادهخان

 !کن فرار وگرنه بده؛ بهش خواد،می ازت چی دونیمی اگه. داره درازمدت برنامه

 تا و بود کرده گیجم کامالً هاشحرف با میالد حاال اما بوده؛ نینا از دستور که بودم مطمئن من

 ندیده، رو من هم باریه حتی که اونی کیه؟ زادهخان این اصالً. بود کرده خالی رو دلم ته حدودی

 بکنه؟ کاری همچین باید چرا

 بود گذشته دقیقه هفت بودیم، شده انبار وارد که وقتی از. کردم نگاه ساعتم به و کشیدم پوفی

 چند با و رفتممی ور باهاش داشتم که گاوصندوقی سراغ رفتم سریع. بود زیادی تایم این و

 .بیفته جلو کردم اشاره و کردم بازش ساده حرکت

 :پرسیدم بیرون، بزنیم انبار در از اینکه از قبل درست

 دونه؟می نینا -
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 همیشه از ترآروم. بده جواب راحت و کامل تونهنمی دونستممی و بودیم شده راهرو وارد دیگه

 :کرد زمزمه

 ...اما بگیره؛ رو جلوش کرد سعی -

 :گفت و حرفش وسط پرید که شد پیداش کجا از رسول دونمنمی

 !داره؟ معنی چه هاپچپچ این -

 :گفتم و کردم بهش نگاهی سرتاپا از. برگشتم سمتشبه ببازم، رو خودم اینکه بدون

 !نمیاد خوشم واردهاتازه از که همینه برای -

 کشید خودش با زور با و گرفت رو بازوش. رفت میالد سراغ مستقیم و گرفت نشنیده رو حرفم

 :گفت و

 .گیرممی قرضش -

! باشه داشته خودکشی قصد اینکه مگر نمیگه؛ چیزی کسی به کام تا الم میالد بودم مطمئن

 .برگشتم نینا پیش و انداختم باال شونه واکنشی هیچ بدون پس بود راحت خیالم

 بازم افکارش، غرق عمیقاً و بود تنها اینکه با و بود نشسته صندلیش روی همیشه مثل نینا

 از بخشی دلبری این شد،می باورم داشت کمکم. کردمی مزهمزه دلبری با رو شرابش

 .اصولش و ادا نه شخصیتشه؛

 رو زادهخان جلوی بود کرده سعی چرا. شد درگیرش ذهنم بودم، خیره بهش که طورهمون

 براش انسانیتی هنوز قلبش، هایتهته اون من، مثل هم اون یا سوخته برام دلش یعنی بگیره؟

 جای اون االن وگرنه کرده؛ قایم خودش برای بقیه چشم از دور احساس یکم هنوز قطعاً مونده؟

 !بود رییس زادهخان

 من دو؟ درجه خالفکار یه فقط کیم؟ من پس واردهاست،تازه برای جعلی رییس یه نینا اگه

 ستزادهخان لقب با کسی گروه اصلی رییس که دونستنمی لحظه،همین از قبل تا که امکسی

 با باغ خونه این دونستنمی که کسی. داده رو حریمم به تعدی دستور نامعلومی دالیل به که

 جای اصلی پایگاه و گروهه این انبارهای از یکی فقط مهمات، و محموله و آدم همه این

 این! واقعاً؟! قهوه؟ قاچاق چیه؟ گروه این اصلی بار دونمنمی هم هنوز که امکسی من. ستدیگه
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 که بود چیزی تریناحمقانه این! قهوه؟ قاچاق برای فقط کشته، و درگیری و اسلحه و آدم همه

 !بودم شده روروبه باهاش حاال تا

 درجه خالفکار یه فقط گروه این برای من! آره پس دونم؛نمی رو هااین کدومهیچ جواب من

 .دوئم

 آرایش، لوازم و لباس قاچاق از. گاوصندوق قاچاق به رسیدم قاپیموبایل و قاپیکیف از من

 .نبود باورپذیر برام واقعاً قهوه اما. قیمتی هایسنگ و عتیقه به رسیدم

 از قبل خواستم،می اگه که بشم؛ آدم یا مواد قاچاق مثل هاییخالف قاطی خواستمنمی واقعاً من

 !باشم داشته باند یه خودم و برم ایران از قاچاقی تونستممی بشه، سالم هشت اینکه

 و باشم شده غرقش ندونسته که چیه، گروه این اصلی یمحموله بفهمم روزی ترسیدممی من

 و بودم داشتهنگه خودم برای وجدان کمیه نینا مثل منم چون. شه خم سنگینیش از ـمرم*کـ

 این کار از شده هرجور خواستممی هم همین برای. کردنمی قبول رو خالفی هر وجدانم هنوزم

 خیلی این و شدممی تبدیل یک درجه خالفکار یه به باید فهمیدنش برای اما دربیارم؛ سر گروه

 .داشت معنی

 به خودشون خالفکاری هویت حفظ جز و کننمی کار زمینه یه توی فقط یک درجه خالفکارهای

 . فروشنمی خالف به رو... و شرافت وجدان، انسانیت،! ناموسشون نمیدن؛حتی اهمیت هیچی

 رو اسمشون کسی کمتر چون شنید، نمیشه هرجایی رو اسمشون دارن؛ بزرگ مزیت یه اما

 اینکه به برسه چه کنه، صداشون بلند نکنه جرئت کسی که هست بلند انقدر اسمشون. دونهمی

 .کنه سوزیدل براشون یا کنه تعدی حریمشون به

 که بودم حریص انقدر. بودم مزیت این یتشنه زندگیم از لحظه اون توی و نقطه اون توی من

 که منی برای. بود سنگین خیلی یتیم من برای که بهایی. کنم پرداخت هم رو بهاش شدم حاضر

 پول دنبال نحوی به هرکدوم که خالفکار آدم همه این کنار مشکالتم، و هاتنهایی تمام بین

 داشتم،نگه دندون و چنگ با رو انسانیتم و احساسات کردن،می هم هرکاری خاطرشبه و بودن

 !امید یدوباره دیدن امید به فقط و فقط
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 اما بودم داشته نگه زنده رو احساساتم سختی به داشتم، امید و مخانواده با که خاطراتی مرور با

 سرپرستم! نابود روحم و شد پایمال احساساتم. شد ـاوز*تجـ حریمم به بود؟ چی شفایده

 سنگینی طرف، یه هااین همه. بودم مهمیشه از تنهاتر روحی حال بدترین توی من و کرد رهام

 !طرف یه هم پویا پاهای ـناه گـ بار

 و بذارم زمین رو بار این سنگینی بود وقتش. شم سبک و بپردازم رو گرون بهای این بود وقتش

. بردارم امید دیدن واهی امید از دست. کنم فراموش بدش، و خوب تمام با رو مگذشته

 داد کسی سر وقتی که کسی. بشم تبدیل واقعی خالفکار یه به و کنم نابود رو احساساتم

 نکنه جرئت کسهیچ دیگه که کسی. نترسه خودش داد صدای از دلش توی خودش زنه،می

 ...که باشه قوی انقدر که کسی. بترسونتش

 .شده کُند دستت موندی، دور کار از. همینه برای بزن، سر زودزود میگم وقتی -

 این تمام کردمی فکر واقعاً. کرد اشاره ساعتش به و آورد باال رو دستش مچ حرفش، یادامه در

 چیزی میکنه وانمود داره یا گرفته کمدستِ رو من واقعاً! کردم؟می باز قفل داشتم مدت

 .بودم گرفته رو تصمیمم چون نبود مهم برام دیگه! نبود مهم! نفهمیده؟

 :گفتم مقدمهبی همیشه از ترمصمم

 قبول براش هم رو دستوری هر و باشم یک درجه خواممی. ببینم آموزش کامل خواممی من -

 .کنممی

 هنوزم نبودم مطمئن. موندم جوابش منتظر واکنشی هیچ بدون اما کردم؛ حس رو خوردنش جا

 این از بعد داشته انتظار دونستممی داشته، خبر چیهمه از بودم فهمیده که حاال. کنه قبولم

 اما بدم؛ انجامش خواستممی دل ته از هنوزم که کاری. کنم ترک رو گروه بخوام و بترسم قضیه

 .بود غیرممکن عمالً

 از ایدیگه یجرعه و اومد خودش به باالخره اما کنه، هضم رو حرفم تا کشید طول ایچندلحظه

 نگاه اطرافم به دقت با ارادهبی اش،مقدمهبی واکنش از. شد بلند جاش از و نوشید شرابش

 خودم فقط. اتاقیم توی نینا و من فقط شدم متوجه تازه. نداره قصدی بشم مطمئن تا کردم

 حس رو عمیقش اعتماد من. اعتماد نهایت یعنی نینا مثل آدمی برای این که دونستممی
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 این کرد،می عصبیم که چیزی اما کردم؛می تعهد احساس اعتماد این به نسبت حتی و کردممی

 .کردمنمی درک رو علتش که بود

 :گفت سرد و خشک کوتاه، لحظه چند از بعد. شد خیره هامچشم به عمیقاً و ایستاد رومروبه

 .کنممی صحبت استادت با. بذار رو تشماره -

 گوشی و خط داشتم، زیاد که چیزی اما. بود رفیعی نام به که داشتم دائم خط یه فقط من

 .نبودم حفظ رو همشون شماره خودم حتی که انقدر. بود سرقتی

 چیزی اینکه بدون و دادم بهش رو سرقتی هایشماره همون از یکی بیارم، روم به اینکه بدون

 هوای ـل*میـ با و زدم بیرون باغ خونه از بپرسم، ازش رسول یا انبار امروز شلوغی مورد در

 .کشیدم نفس رو کوچه

 چه با کردم درک کامل طوربه که بود باراولین چون شاید بود؛ سنگین برام باغ خونه هوای

 رهای اون از محمد، رهای از. شدم دور واقعیم خود از کجا تا و شدم روروبه خطرناکی هایآدم

 همون! خودش صدای شنیدن آرزوش تنها و بود پدرش دیدن عشقش تنها که مؤدب و معصوم

 هم شتیغه بازکردن از حتی داد، بهش رو دنیا چاقوی زیباترین پدرش وقتی که رهایی

 .ترسیدمی

 در ایخانواده که بود، خوب وقتی فقط رها اون. برگردم رها اون به خواستنمی دلم دیگه حقیقتاً

 که بود چیزی بهترین شدم، تبدیل بهش که چیزی پس باشم، تنها بود قرار اگه. باشه کار

 .باشم تونستممی

*** 

 و بود کرده صحبت استاد با نینا. بودم شده افسرده کامالً و بودم خودم غرق که بود ایهفته چند

 وقتهیچ سن اون توی من. کردنمی قبولم استاد اما بده؛ آموزشم که بود کرده تهدیدش حتی

 !تنها اما بودم باهوش. کنهنمی قبولم چرا استاد نفهمیدم

 به حتی نه و مدرسه و درس به نه رسیدم،می خودم به نه که انقدر. بود افتضاح روحیم حال

. بود شده فراموشم خندیدن و بودم نگفته هم جمله یه حتی گذشته ماه توی. باغ خونه

 و در از! بود شده سکونت غیرقابل تقریبا مخونه و بودم نزده زنگ زیور به که بود وقتخیلی
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 و نوشیدنی خالی هایبطری از بود پر آشپزخونه کف. رفتمی باال نشسته لباس و ظرف دیوارش

 .شکسته هایجام

 انجام رو کارهام که یکی. کنه جورم و جمع که دارم نیاز یکی به واقعاً من بودم مطمئن دیگه

 نیاز زیور به واقعاً من. باشه نداشته دختربودن انتظار ازم اما کنه؛ خرجم مادرانه گاهیگـه و بده

 از من رسید، اون وقتی اما. زدم زنگ بهش ـتی*مسـ تو چطور و کی نفهمیدم. داشتم

 .بودم شده بیهوش تختم روی ـتی*مسـ

 سرم هایمویرگ تکتک کردممی حس. بود گرمم شدتبه و بودم شده بیدار خواب از تازه

 من. کردمی نابود رو مغزم داشت هاکابینت در و هاظرف برخورد صدای. میشن باز هم از دارن

 دونستمنمی حتی. مهـتی*مسـسگ اولین خاطربه شدید، سردرد این دونستمنمی حتی

 بودم؛ کرده بلند باغ خونه از رو نینا هاینی*نوشید از چندتا فقط! چی یعنی ـتی*مسـسگ

 .کنهمی کارچی آدم با دقیقاً خوردنش و چیه نی*نوشید اصالً بدونم اینکه بدون

 !جان؟ خانم -

 از که ایلحظه درد از. کشید بیرونم افکارم یدره از و رفت فرو سرم توی مَتِه مثل صداش

. نشست هامشقیقه روی و اومد باال ارادهبی دستام. کردم لرز پیچید، سرم توی صداش

 .نداشت اومدنکوتاه قصد هم زیور و بود شده چندبرابر صدا روی حساسیتم

 اشاره بود دستش توی که سبدی به کشیدم،می داشتم که دردی و من هایواکنش به توجهبی

 :گفت و کرد

 !چین؟ اینا -

 به لب که بود باریاولین... و شکسته هایجام نیمه، و نصفه و خالی هایبطری از بود پر سبد

. لرزیدممی خودم به ترس از داشتم هنوزم و بودم دیده رو فرزاد کابوس. بودم زده نی*نوشید

 با شناختم،می که رو کسایی تنها پیش چندوقت همین. نبود معلوم نکبت گروه اون توی مآینده

 کنار بودنم قاتل با که بودم درگیر خودم با هنوزم و کردم غریب کشور بدرقه خودم هایدست

 مورد در زیور هایموعظه به برسه چه نداشتم؛ هم رو خودم یحوصله و حال حتی دیگه! بیام

 !نجیب و زادهخان دختر یه برای شایسته رفتار
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 بازم اما دیدم؛ صورتش توی رو ترس وضوح به. شدم خیره بهش و آوردم باال رو سرم هوابی

 هرموقع هم نینا چون شدن؛ قرمز هامچشم االن دونستممی. بود ایستاده جواب منتظر مصرانه

 چه هامچشم روشن رنگ کنار قرمزی این دونستممی. افتادمی روز همین به کرد،می رویزیاده

 :گفتم خیالیبی با بودم، خیره بهش که طورهمون بازم اما ساخته؛ ازم رو وحشتناکی یصحنه

 کنی؟می فکر چی خودت -

 هیچ شبیه صدام. داشت خود جای که زیور برد، ماتم خودم صدای شنیدن از هم خودم حتی

 زیور بازم حالبااین. ترسوند هم رو خودم حتی که زخمی و گرفته صدای یه! نبود صدایی

 :پرسید تعجب با و کرد سبد داخل به مرددی نگاه. نباخت رو خودش

 !ـکل؟*الـ -

 و شدم محوله دنبال کمدم گشتن مشغول بدم، اهمیت حضورش به اینکه بدون و کشیدم پوفی

 :گفتم حوصلهبی

 !ـکل*الـ نه ـرابن*شـ -

 :پرسید هوابی برم، بیرون اتاق از خواستم کههمین و کشیدم بیرون کمد از رو حوله حرص با

 داره؟ هم فرقی مگه -

 حاال تا یعنی! دونست؟نمی رو فرقشون سن این با واقعاً. شدم کوبمیخ سرجام ارادهبی

 دیدم، که رو خالفکاری هر من چرا پس! نیست معمول چیز یه خوردنش یعنی این! نخورده؟

 که دونستمی خدا فقط پس خوره،نمی سنش اون با اون اگه! خورده؟می ـراب*شـ آب مثل

 .باشه داشته تونستمی معنی چه سالههشت من برای خوردنش

 :داد ادامه وارزمزمه که بودم حرفش تحلیلتجزیه غرق

 !حرومه صورت هر در -

 یعنی حروم دونستمنمی حتی. کرده حروم رو خوردنش دین، اسم به چیزی دونستمنمی من

 مستند، هایفیلم اون جای به اگه شاید. بود نزده من با دین از حرفی وقتهیچ من پدر! چی

 ...اگه شاید. بود بهتر وضعم االن زد،می حرف باهام خدا درمورد کمیه
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 کنم، فکر کارم عمق به یا بشم، غرق شایدهام و هاحسرت توی بازم بخوام اینکه از قبل

 :توپیدم بهش ممکن لحن بدترین با و کردم سرتاپاش به نگاهی. سمتش برگشتم

 !مفتش؟ یا خدمتکاری -

 .گرفت جبهه سریع و برخورد بهش حرفم

 ...شما دوننمی آقا -

 و کرد رها نصفه رو حرفش که کرد فکری چه دونمنمی. رفتم تختم سمت هوابی حرفش وسط

 دردش بلکه شدم؛ هامشقیقه ماساژ مشغول و نشستم تختم روی تفاوتبی. رفت عقب قدمی

 .شه کمتر

 توی جاییهیچ دیگه من و انداخته بیرون زندگیش از کامالً رو من رفیعی که دونستممی من

 این هنوز که زیور اما. نبودم بگه، رفیعی به چیزی بخواد زیور اینکه نگران ابداً و ندارم زندگیش

 بود بهتر پس باشه، رفیعی رفیعی، و من به وفاداری بین انتخابش بود قرار اگه! دونستنمی رو

 .کردممی حجت اتمام باهاش باید! رفیعی پیش بره که

 صدای همون با کنم، نگاهش اینکه بدون بودم، هامشقیقه دادنفشار مشغول که طورهمون

 :گفتم گرفته و داغون

. آقا هم خانومم هم خودم من. نداره وجود آقایی من یخونه توی که بودم، گفته بهت هم قبالً -

 تو از بهتر خیلی که هستن کسایی سخته، برات انقدر هااین فهمیدن اگر! خودمم آقای خودم

 ببری خبر رفیعی واسه و بیای راست بری، چپ من یخونه توی بخوای شاهده خدا. فهمنمی

 رو مخونه کی نداره فرقی هیچ برام که دونیمی خوب. آوردم جات رو یکی نشده شب بیاری، و

 ببینمت اینجا بتونم بازم بذار پس! باشه داشته فرقی هم مآشپزخونه واسه نکنم فکر و کنه تمیز

 !شو گم هامچشم جلوی از هم فعالً و

 خیره بهش مستقیم و برداشتم ماساژ از دست. بود سکوت صدای شنیدممی که صدایی تنها

 :گفتم محکم و شدم

 مفهومه؟ -
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 فکش. دادمی فشار مشتش توی رو دامنش اشکش کنترل برای و بود کرده بغض! زیور بیچاره

. شنیدم رو دلش شکستن صدای شب اون من. بود انداخته پایین رو سرش و لرزیدمی بغض از

 نباید دیگه که آدمی به شدن تبدیل برای دیدممی شروع یه رو این اما شکستم؛ رو غرورش من

 حتی و بشه تبدیل یک درجه خالفکار یه به قراره که آدمی. بده اهمیت هاچیز جوراین به

 .باشه مهم براش چیزها این نباید بکشه، آدم گاهیگـه

 کسی برای وقتهیچ چون نیست؛ مهم برام زیور کنم تلقین خودم به کردممی سعی داشتم

 صدایی با خالص تیر برای. بود پایین سرش و بود ایستاده سرجاش هم هنوز زیور. نبودم مهم

 :گفتم بود، رفته باال کمی باراین که

 کنم؟ حالیت دیگه جوریه یا میگم چی گرفتی -

 :گفت بغض با و سریع پایین، سر همون با باراین

 !خانوم فهمیدم -

 :گفتم کنم، حجت اتمام اینکه برای اومد، پیش که بحثی این با

 .بیار لیوان یه برو و بذارشون آوردیشون، اینجا تا که حاال -

 لیوانی که نداشتم ظرفیت اونقدر هنوز وگرنه. شدم گیالس خیالبی نکنه، بحث باز اینکه برای

 .بارمه اولین دونستنمی که زیور اما! بود سالم ۸ فقط من. بخورم

 خیالبی. بود شده ک*تحـریـ شدیداً اعصابم و بودم انداخته بیرون رو زیور عمالً شب اون

 .شه بهتر سردردم شاید بخوابم یکم کردم سعی بود، شده شب کامالً دیگه چون و شدم حموم

 چهار حرص با. پریدم خواب از فرزاد کابوس با بازم اما. برد خوابم باالخره مکافات، کلی از بعد

 راحتم هاکابوس اما برد،می خوابم. بود فایدهبی اما ببره؛ خوابم بلکه خوردم قوی مسکن تا پنج

 .ذاشتننمی

 ـتی*مسـ تو آدم»: گفتمی همیشه ساقی و« !راستی و ـتی*مسـ»: گفتمی همیشه نینا

 «میره یادش رو چیهمه

. بود آورده برام آخر یلحظه زیور که لیوانی روی خورد سُر نگاهم هاشون،حرف یادآوردن به با

 این نبودم مطمئن. خواستمنمی کنم، فراموش رو لعنتی شب اون اینکه جز هیچی لحظه اون
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 سرم از شوسوسه اما نه؛ یا خواممی که چیزیه همون گفتن،می همه که سرخوشی و فراموشی

 .رفتنمی بیرون

 اما نشناسم، هم رو خودم حتی دیگه که بود، انقدر یادمه فقط. خوردم چقدر شب اون دونمنمی

 .بود یادم جزئیاتش تمام با رو بود ساخته برام فرزاد که لعنتی شب اون بازم

. کرد بدتر رو بدم حال فقط انتظارم، برعکس بلکه نشد، فراموشم چیزی ـتی*مسـ با تنها نه

 به و شدم می تروسواسی همیشه از و دیدممی رو کابوسش که هاییوقت تمام مثل درست

 دست پشت بغض با دارم دیدم اومدم، خودم به وقتی. بردم پناه حموم به بردم،می پناه حموم

 .شورممی رو چپم

 رو من شب اون بابا کردممی حس. نمیشه تمیز عمرم آخر تا دیگه و کثیفه دستم کردممی حس

 .ببخشم رو خودم تونمنمی وقتهیچ دیگه و شدم بدی دختر کردممی حس. دیده

 حموم دیوار به که دماسنجی کنم، می کارچی دارم بفهمم حتی اینکه از قبل عصبانیت، شدت از

 فرزاد و خودم از عصبانیتم تمام خواستممی. دیوار توی کوبیدم حرص با و برداشتم رو بود وصل

 داشتم رو یکی فقط کاش ای! نبود دستمدم کسهیچ خودم جزبه و کنم خالی یکی سر رو دنیا و

 هایزبونزخم به دلم حتی االن. خواستمنمی هم داریدل یا محبت حتی دیگه! باشه کنارم که

... که یکی. کنه صدا رو اسمم فقط و باشه کنارم یکی خواستممی. بود راضی هم مهری

 !دونمنمی من؟ بغض شکستن صدای یا بود، بلندتر دماسنج شکستن صدای! دونمنمی

 اون و شب اون من که دردی و پناهیبی. گریه زیر زدم محکم ارادهبی و خوردم سُر دیوار کنار

 من کردممی فکر شب اون من. بود ظرفیتم و سن از تربزرگ خیلی کردم،می حس لحظه

 رو مخانواده محبت کردممی حس. نمیشه سابق مثل هیچی دیگه و جهانم این دختر ترینکثیف

 دوستم هنوزم دونستممی چون نداشتم؛ هم بابا خاکسپاری شب حتی که حسی. دادم دست از

 حس و افکار این! شده متنفر ازم هم بابا حتی که ناپاکم انقدر کردممی حس امشب اما داره؛

 رو چیهمه قید لحظهیه برای شد باعث گرفت،می رو نفسم داشت که محضی تنهایی و پوچی

 .بزنم
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 یخ آب زیر و کردم باز رو دوش عمداً. کنم حموم سرد آب با نباید و خونمکم دونستممی

 هوشیاری با اما نبودم؛ هوشیار من. بشه لخته هامرگ توی خون خواستممی عمداً. ایستادم

 .کردم انتخاب رو مرگ عمداً کامل،

 مرگ منتظر و بودم ایستاده زیرش بره،می بین از رو ـتی*مسـ سرد آب بدونم اینکه بدون

 اما کرد؛می نگاهم داشت شب اون اونم اینکه از بود؛ گرفته خدا از دلم خودم از بیشتر. بودم

 .نکرد بهم کمکی هیچ

 بلد دعا. نداشتم کمک توقع خدا از وقتهیچ بشینم، امید هایحرف پای اینکه از قبل تا من

 از که هاییتوصیف با زد،می دلش ته از که هاییحرف با امید اما. نداشتم معجزه انتظار و نبودم

 شد باعث امید. برد باال رو توقعم بود، ساخته برام مهربون خدای از که تصویری با کرد،می خدا

 رو لبخندهام و اشک یهمه و کنهمی نگاه رو من داره همیشه خدا که کنم باور دیرباور، من

 .بینهمی

. شیممی خوشبخت و بیرون میایم پرورشگاه از روز یه ما که شد باورم من. داد باور یه بهم امید

 حالخوش دل ته از منم که میاد روز یه بازم افتاده، که هاییاتفاق تمام وجود با شد باورم من

 .بود گیرنفس غمِ یه کردم،می حس داشتم که چیزی تنها حاال اما. باشم

 دونستممی بازم حالاینبا. نبودم هوشیار کامالً هنوزم اما بود؛ پریده سرم از کمی ـتی*مـسـ

 :کشیدم داد خدا سر هقهق با هام،گریه بین هوابی. میگم کفر دارم که

 دعا اگه گفتمی. کنیمی نگاه مارو داری و نشستی هفتم آسمون توی تو گفتمی همیشه امید -

 تکتک تو گفتمی. تو به رسهمی و گذرهمی هفتمت آسمون از باشه، واقعی دعامون و کنیم

 بگو پس راسته، اگه. کنیمی عوض لبخند با برام رو همشون روز یه و شماریمی رو هاماشک

 !بودن؟ چندتا من هایاشک

 یهمه کردممی حس. شنوهمی رو صدام داره خدا که داشتم ایمان بچگیم، یهمه با من

 منتظر چندلحظه خودم، بچگی دنیای توی حتی! کردممی حس رو خدا نگاه من. منه به حواسش

 با همیشه از تردرمونده. بود آب صدای شد،می شنیده که صدایی تنها اما موندم؛ هم جوابش

 :کردم زمزمه بود، رفتهتحلیل که صدایی
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 امید کنی؟ نگاهم فقط اومد دلت چطور بزنه؟ دست بهم گذاشتی چرا نمیدی؟ رو جوابم چرا -

 اذیتم رو من همش چرا! کشیدی؟ جوریاین رو دنیا چرا. جهانی نقاش زیباترین تو گفت

 !خوادمی رو بابام دلم من! شده تنگ رویا و سامی برای دلم من اصالً کنی؟می

 :کشیدم جیغ حرص با هقمهق بین و خوردم سر دیوار کنار

 شده؟ تنگ کسی برای دلت حاال تا -

 سکوت این. زدمی زنگ سکوت صدای از گوشم که بود رفته فرو مطلق سکوت توی جوری خونه

. بمونم زنده خواستمنمی دیگه واقعی، معنای به. ایمانم مرگ هم بود، تنهاییم اثبات هم

 !جونم قیمت به حتی بابا؛ پیش برم شده، قیمتی هر به خواستممی

 خودکشی دارم فهمیدممی من. کنممی کارچی دارم فهمیدممی هم مستم، که دونستممی هم

 .کرده حروم هم رو کاراین دینم که دونستمنمی فقط. کنممی

 قبل. کردم تماشا رو زدنش برق المپ نور زیر چندثانیه و برداشتم رو بود آینه گوشه که تیغی

 مستقیم. زدم محکم نسبتاً و دستم مچ روی گذاشتمش بشم، پشیمون یا بترسم بخوام اینکه از

 چقدر. دستمه مچ کجای دقیقاً رگم دونستمنمی اما کنم؛ پاره رو رگم باید دونستممی! زاویهبی و

 برسم؟ رگم به تا بزنم باید محکم

 فرزاد کشتن از بعد. قبلی جای درست زدم؛ قبل از ترمحکم دوباره دونستمنمی چیزی چون

 .بزنم قدرتی چه و ایزاویه چه با باید عمقی، چه برای بودم گرفته یاد خوب دیگه

 تیغ با. کردم حس رو درد دوم تیغ از اما نداشت؛ درد بودم، حسبی آب سردی از چون اولش

 درد. ترسیدمنمی هنوزم اما زدن؛نبض به شروع سَرَم و کرد پریدن به شروع دستم رگ سوم

 دیدممی رو حموم سفید هایکاشی داشتم تازه. بپره کامالً مستیم بود شده باعث زخمم شدید

 .بود شده فرش خونم با ثانیه، چند همین توی که

. بودم مصر چهارم تیغ زدن برای هنوزم اما بودم؛ گرفته تهوع خون بوی از و داشتم سرگیجه

 رو چهارم تیغ. دادممی جون زجر با آروم، و تدریجی داشتم بزنم، کجا باید نبودم بلد چون

 .خوردم زمین دردش از ارادهبی و زدم قبل هایدفعه از ترمحکم
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 تموم چیهمه بزنم، رو پنجم تیغ اگه دونستممی. شدم پرت حموم کف خودم و کنارم تیغ

 .بدم پایان تدریجی مرگ این به بخوام که بود نمونده برام جونی حتی دیگه اما میشه،

 وسط. برداشتم رو تیغ و کشیدم دیوار کنار تا رو خودم بود، مونده برام که قدرتی یموندهته با

 .اومدنمی باال دستم مچ اما کنم؛ تمومش پنجم تیغ با خواستم و نشستم خودم خون

. بود مچم باز زخم دیدم،می که چیزی تنها. بود شده سنگین پلکام و بود اومده پایین هوشیاریم

 به رگم درد اما کنم؛ تمومش تا کردممی مقاومت هامچشم بستن به شدیدم میل دربرابر داشتم

 کاراین ولی بود؛ احمقانه شاید. دادم فشار مشتم توی رو تیغ ناخودآگاه که بود، بُرنفس قدری

 یه. کنم درمون درد با رو درد خواستممی! بره یادم رگم درد جدید، زخم درد از تا کردممی رو

 !کنترل غیرقابل کامالً واکنش

 داشتم که چیزی آخرین واقع در. دیدممی کبود و بنفش رو دستم سبز رگ و بود شده تار دیدم

 از بعد اما گذشت؛ چقدر نمیدونم. بود گرفته وقت ازم دودقیقه از کمتر هااین یهمه! دیدممی

 .شد بسته هامچشم و کنم مقاومت نتونستم دیگه اومد، سراغم که تشنجی و لرز

*** 

 حالیمبی و کوفتگی حس. بود سردرد آورد، می درم پا از داشت بسته چشم با که حسی اولین

 درد انقدر بدنم و بود سردم شدیداً. شده رد روم از چندبار تریلی یه انگار که بود، زیاد انقدر

 بلند جام از اینکه به برسه چه کنم، تصور حتی رو حرکتی ترینکوچیک تونستمنمی که کردمی

 .شم

 تالش چنددقیقه از بعد. بود هامچشم بازکردن برای تالش درد، این به بدنم واکنش اولین

 بودم، کالنتری تو که وقتی مثل درست! نمیاد یادم مخاطره آخرین شدم متوجه یهو بیهوده،

 ذهنم اعماق در. کشیدم سیگار بابا کنار که بود شبی داشتم، خودم از که ایخاطره آخرین

 و اومدنمی یادم چیزی اما هست، زیادی یفاصله حال، یلحظه و خاطره این بین دونستممی

 .بود کرده مزدهوحشت حس این بازم

 برای تالش بدم؛ ادامه بکنم، تونستممی که کاری تنها به مصرانه شد باعث وحشت این

 به چیزی یه شدم متوجه سنگینم، هایپلک با رفتن کلنجار دقیقه چند از بعد! هامچشم بازکردن
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 حسش اما بیارم؛ باال رو چپم دست خواستم ارادهبی! چسب شبیه چیزی یه. چسبیده هامچشم

 از تقریباً نکردم، حس رو پاهام که باری آخرین! کردمنمی حس رو چپم دست من. نکردم

 وحشیانه نیروم، یهمه با که کرد زیاد انقدر رو وحشتم پاهام، تلخ یتجربه. بودم داده دستشون

 .زدم چنگ هامچشم روی چسب به راست دست با

 نور به چشمم که لحظه چند از بعد. بستمشون دوباره ناچار به و زد رو چشمم نور اول یلحظه

 چرا که اومدنمی یادم هنوز و بدم تشخیص رو بیمارستان تونستم تارم دید همون با کرد، عادت

 .اینجام

 کنارم هایدستگاه از کدومهیچ باراین اما بودم گذرونده بیمارستان توی رو زیادی وقت من

 .شد ثابت جاهمون و چپم دست روی خورد سر هادستگاه از گیجم نگاه. نبود آشنا برام

 ندیده حاال تا رو مچم پیچی باند نوع. داشت فرق دستم کف پیچی باند با دستم مچ پیچی باند

 بود این داشتم، وضعیتم از که حدسی تنها. بودن داده انجام سنگین عمل یه روش انگار. بودم

 !کرده حمله چپم دست به چاقو با دیوونه یه که

 به خاطراتم آوردنیاد به برای انقدر و داره زیادی یفاصله حقیقت تا تصور این دونستممی

 . رفتم هوش از دوباره کی نفهمیدم که آوردم فشار ذهنم

*** 

 باز رو هامچشم آروم زد،می صدا رو اسمم ترغریب لحنی با داشت که ایغریبه صدای با باراین

. کردم نگاه نوشت،می مپرونده توی چیزی و بود ایستاده سرم باالی که دکتری به. کردم

 :پرسید قبل از ترخشک و کرد نگاهم عینکش باالی از کرد، حس که رو نگاهم

 خوبی؟ -

 رو پرونده بده، جواب فرصت بهم اینکه از قبل! اومد بدم خیلی سوال این از ولی چرا؛ دونمنمی

 :پرسید ازم و کرد رها بود ایستاده کنارش که پرستاری دست توی

 اینجایی؟ چرا دونیمی -
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 قواره،بد نه اما الغر ادعا، پر و جوون نسبتاً دکتر یه. کردم نگاهش سکوت توی ایلحظه چند

 پرسیدن سوال از دست که کرد برداشت چی سکوتم از دونمنمی! تنها شاید و حوصلهبی

 :گفت و برداشت

 نه یا کنی استفاده ازش بازم تونی می اینکه تشخیص برای هنوز. نیار فشار چپت دست به -

 استفاده غیرقابل کامالً هاتانگشت از تا دو فعالً اما گرده؛برمی بهش حس کمکم. زوده خیلی

 .بدیم انجام دیگه عمل یه بشیم مجبور ممکنه. شدن

 بیمار سراغ رفتمی داشت من به توجهبی. نگرفتم جدی رو حرفش اومد،نمی یادم چیزی چون

 :گفتم هوابی که کناریم تخت

 .خواممی مسکن -

 اهمیتی بهم دکتر. نداشت دیروزم صدای به شباهتی هیچ دیگه و بود ناله شبیه بیشتر صدام

 و کارتازه دختر که اما پرستار. بود بیهوش هنوزم که شد بعدی بیمار معاینه مشغول و نداد

 :گفت ظریفش صدای با اومد،می نظر به مهربونی

 چی؟ برای -

 احمق هایآدم از شدت به! شد نابود مهربونیش از تصورم تمام پرسید، که ایاحمقانه سوال با

 ... وگرنه داشتم درد که حیف. بودن احمق هاآدم اکثر من نظر از و اومدمی بدم

 :گفتم کوتاه و چرخوندم رو هامچشم حوصلهبی

 .دارم درد -

 :گفت تفاوتیبی با کنه نگاه بهم کهاین بدون دکتر بده، جوابی بخواد پرستار اینکه از قبل

 داره؟ درد دونستینمی بودی، گرفته اشتباه نقاشیت دفتر با رو دستت وقتی -

 هجوم ذهنم به همیشه از تررحمبی خاطراتم، تمام تا بود کافی کوچیک تلنگر یه همین انگار

 اختیاربی داشتم، رگم زدن موقع که دردی از لحظه یه و بود اومده یادم چیزهمه حاال. بیارن

 بازاریکوچه و خالفکار رهای همون به شد باعث فقط یادآوریش. نشست هامچشم تو اشک

 لرزشش باعث جسمیم ضعف کردممی سعی که لحنی با و دادم قورت رو بغضم. برگردم سابق

 :گفتم نشه
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 دکتر قراره دونستینمی هستی، که بشی اینی تا خوندیمی درس دانشگاه توی داشتی وقتی -

 فوضول؟ نه بشی

 :گفت قبلش تفاوتیبی همون با بعد و کرد نگاهم خشم با لحظه چند

 .نداری مسکن به نیازی خوبه، حالت انقدر که حاال! درازه که زبونتم -

 :گفت جویانهدل پرستار. رفت بیرون اتاق از و گذاشت سرجاش رو کناریم تخت پرونده

 !کوچولو نگیر دل به. نداره خوبی برخورد کنن،می خودکشی که کسایی با اون -

 دیگه هرچند. رفت دکتر دنبال عجله با ، «نیستم بچه من»: بگم تا کنه صبر اینکه از قبل و

 شب اون دونمنمی. بگم کسی به سابق نفسبهاعتماد با رو جمله این بتونم روزی نبودم مطمئن

 سر بهم که پرستارهایی رفتار آفتاب طلوع با اما رسوندم؛ صبح به مسکن بدون چطوری رو

 .شد عوض کل به زدن،می

 و بود داده خبر رفیعی به اون. اومد دستم چیهمه دیدم، اتاق توی رو زیور مالقات موقع وقتی

 رفیعی باخبرشدن خواستم،می که چیزی آخرین. بود کرده بیمارستان تو رو سفارشم هم رفیعی

 .کرد بحث کردنعوض به شروع سریع که دونستمی رو این هم زیور. بود

 .آوردم کمپوت براتون منم وگرنه بخورین؛ چیزی نباید ساعت ۲۴ تا گفتن -

 دست از ـل*میـ با داشت و بود اومده بهوش باالخره که روییروبه تخت مریض از رو نگاهم

 و بود کرده ورم هاشچشم. شدم خیره زیور به و گرفتم خورد،می سیب کمپوت مادرش

 بود، شده محکم سرش روی که روسری از سیاهش موهای از کمی. بود نامرتب هاشلباس

 .کردمی توجه جلب هاشدست تو کوچیکی جیبی قرآن و بود زده بیرون

 رفتمی که اشکی که ایلحظه. بوده آشفته خیلی دیشب اینکه یعنی زیور، مورد در هااین یهمه

 :گفتم نگرانی با و باشم اهمیتبی باید کردم فراموش گرفت، چشمش از رو برسه شگونه به تا

 !شده؟ چی -

 :گفت گریه با و مراعات بدون کنه، کنترل رو هاشاشک کنه سعی اینکه بدون باراین

 ...تو گفتن. زدی رو رگت گفتن هااون. خوردی قرص گفتن. کردی ـت*مـسـ گفتن -
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 باور من و کردمی گریه بلند صدای با داشت نداشت، بلند صدای با گریه به عادت که زیور

 کناری بیمار هایکنندهمالقات تمام. بودم خیره بهش شوکه و گیج فقط! منه خاطربه کردمنمی

 :گفتم حرص با اما آروم! بودن خیره زیور و من به نبودن، هم کم که

 .کننمی نگاهمون دارن همه. کن تمومش -

 :داد ادامه هقشهق وسط حرفم به توجهبب اون اما

 !مردی تو گفت بهم دکتر. زدنمی قلبت اینجا رسیدم وقتی -

 غم کالمش، محبت. کردمی صدام مفرد داشت که بود باریاولین این سال، دو این کل توی

 این توی که داد رو باور این بهم بود، گذرونده بیمارستان تو تنهایی که سختی شب و صداش

 بلند رو سالمم دست! شده وابسته من به اون بشم، وابسته اون به من اینکه از بیشتر دوسال

 توی دستم. کرد ـلم*بغـ مادرانه و گذاشت کنار رو قرآن هوابی که بدم دستمال بهش تا کردم

 .شدممی عصبی داشتم کمکم و بود مونده هوا

 :گفتم حرص با و کشیدم بیرون ـوشش*آغـ از رو خودم

 !کرد غلط دکتر -

 نه؟ ندادن؛ یاد تو به ادب اسم به چیزی -

 دونستممی اما اینجاست؛ کی از دونستمنمی. دیروزه دکتر همون بفهمم تا برگردم نبود الزم

 نداشتم؛ رو زدنحرف خانومانه یحوصله اصالً. نمیاد بیمار سراغ مالقات وقت تو دکتری هیچ

 :گفتم حوصلهبی پس

 ...دارم دونستممی. کنممی کارچی دارم دونستممی من. نبودم ـت*مسـ من -

 :گفت و اومد حرفم وسط توجهبی

 .بود معلوم زخمت از -

 :گفت محترمانه زیور به رو

 لطفاً؟ باشید بیرون دقیقه چند میشه -
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 بیرون اتاق از و کرد دکتر به نامطمئنی نگاه «برو»: زدم لب آروم. کرد بهم مرددی نگاه زیور

 طورهمون. نشست زیور قبلی جای و برداشت رو مپرونده بگه، چیزی اینکه بدون دکتره. رفت

 :گفت بود، پرونده به نگاهش که

 ...ادبیبی خیلی تو اینکه با -

 :گفتم و حرفش بین اومدم سریع

 دلم هرچند. دکترشدن یا بودن باادب سمت بده هولم بخواد که نداشتم شما مادر مثل مادری -

 .شم دکتر خوادنمی

 :گفت و گرفت مپرونده از نگاه بود، شده عادی برام دیگه که تفاوتیبی همون با

 برام. شدی سفارش تو اما. ندارم دونن،نمی رو زندگیشون قدر که کسایی تحمل اصالً من -

 شدم مجبور دنیا، سر اون از تلفنش یه با که داریپول دکتر یه یدخترخونده تو که نیست مهم

 دیگه عمل یه بگم بهت که اینه خاطربه فقط اینجام، اگر. غیرقانونیه که کنم تایید رو چیزی

 اگه. بودی هوشیار خودکشیت موقع نگی اینکه شرط به. میشی مرخص بعدش و دیممی انجام

 که چیزیه همون این. میشه تشکیل پرونده برات و بشی کاویروان باید بشه، ثابت هوشیاریت

 .خوادنمی تخوندهپدر

 قدرهمین شد،می جدی وقتی اونم. افتادم بابا یاد لحظه یه که گفت رو هااین محکم و تند انقدر

 :گفتم آروم و دادم قورت رو بود اومده باال گلوم تا که بغضی. زدمی حرف محکم

 !میشی خوبی پدر -

 سنگر از لحظهیه برای که داشت، معنی چه براش حرفم دونمنمی. کردم حس رو خوردنش جا

 :گفت کوتاه متعجب، لحنی با و کرد نگاهم سکوت در لحظه چند. اومد بیرون خیالیشبی

 !ممنون -

 :گفتم برگرده، سنگرش به دوباره بخواد اینکه از قبل

 .نیستم حالخوش بگم، دروغ مجبورم اینکه از منم. بگم چی باید فهمیدم -

 محکم لحن همون با و شد بلند جاش از. کنه باور رو حرفم که بود واضح انقدر حرفم صداقت

 :گفت
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 .کن استفاده خوب تدوباره فرصت از -

 .رفت بیرون اتاق از مپرونده با بمونه، من جواب منتظر اینکه بدون

 هفته یک از بیشتر و شد انجام دستم روی دیگه عمل تا سه بود، گفته که چیزی برخالف

 هم لحظهیه حتی و چرخید دورم پروانه مثل شدم، مرخص که امروز تا زیور. بودم بیمارستان

 .نذاشت تنهام

 دلم اصال االن که جایی تنها شد؛ خونه به رفتن یآماده و داد انجام رو ترخیصم کارهای

 مطلق استراحت دستور اون. ستفایدهبی زیور به گفتنش دونستممی اما! برم خواستنمی

 خوابم تخت راهی راست یه خوادمی دونستممی االن از و بود گرفته جدی زیادی رو دکترهام

 !کنه

 به راست یه خونه، رسیدم همهاین از بعد خواستممی. باغ خونه بودم نرفته که بود سخت خیلی

 یه و زد زنگ رفیعی خونه، رسیدیم تا اما. شدممی راحت هم زیور دست از جوریاین. برم اونجا

 .بود شطایفه و خودش آبروی حفظ نگرانیش تنها توش که نطقی. داد تحویلم باال بلند نطق

 همکارهای از چندتا کنم، فکر خانواده آبروی به هرکاری از قبل که داد تذکر کلی اینکه از بعد

 فرستهمی رو هااون خودش یا مطبشون، برم خودم یا کرد تاکید و کرد معرفی رو پزشکشروان

 ازم نداد زحمت خودش به حتی «چرا؟»: نپرسید ازم بار یه حتی اما زد حرف همه این. پیشم

 به فقط حاال اما شکستمی رفتارها این از دلم قبالً. دادمنمی اهمیت دیگه من و بپرسه رو حالم

 .کردممی کنترلش تالفی فکر با فقط که خشمی. شدمی اضافه خشمم

 گوش رفیعی به کرد اشاره بهم سر با و فهمید رو پرتیمحواس هم آشپزخونه توی از حتی زیور

 رو گوشی که بود ساعت یک از بیشتر. شد کارش مشغول دوباره کردم، بهش که اخمی با. بدم

 :پرسید ازم هوابی. نداشت تمومی دکتر نطق اما بودم داشته نگه راستم دست با

 موافقی؟ -

 برای پس. زنهمی حرف چی درمورد داره دونستمنمی بودم، نداده گوش هاشحرف به چون

 :گفتم کنم، تموم رو بحث اینکه

 .کنممی فکر بهش -
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. کنم موافقت من نداشته انتظار بوده، که هرچی موضوع! نبود خوبی ینشونه طوالنیش مکث

 :گفت بدم، تغییر «نیستم موافق! نه» به رو حرفم اینکه از قبل

 .زنم می زنگ وقت اول صبح من پس -

! بود کرده قطع روم رو تلفن. پیچید گوشم توی آزاد بوق صدای کنم، خدافظی خواستم که همین

 خبر چیزی از که اون. باشه خوردل دستم از دادممی حق بهش منم که بود موردی تنها این

 مهلت بهم انقدری کاش حداقل. دونستنمی پویا وضعیت مقصر رو من همه هنوزم. نداشت

 .بپرسم ازش رو پویا حال که دادمی

 از داشت مدت تمام که زیور دست از. گذاشتم سرجاش رو تلفن و کشیدم ایارادهبی آه

 کارش سرگرم رو خودش ناشیانه شد، نگاهم متوجه تا. گرفت حرصم کرد،می نگاهم آشپزخونه

 :گفتم و کشیدم ایکالفه پوف. کرد

 کشیدین؟ برام اینقشه چه سرم پشت بگو زود پس کنم، استراحت خواممی -

 :گفت جانب به حق و نباخت رو خودش بازم اما کرد؛ گم رو پاش و دست کمی

 .بودم شما پیش همش بیمارستان تو که من. جان خانم هیچی -

 باهاش خواستمنمی دیگه اما. مُردممی باید واقعاً دیگه شناختم،نمی رو زیور دوسال از بعد اگر

 خدمتکار یه بتونم نداره امکان و انتخابه بهترین برام زیور که دونستممی دیگه االن. کنم تندی

 !دونستنمی که زیور اما. کنم تحمل خونه تو رو جدید

 خشک لحن همون با و شد سخت باهاش نگاهم دوباره. ایستادم کنارش و آشپزخونه تو رفتم

 :گفتم سابقم

 که؟ یادته کردم؛ مشخص برات رو چیزها سری یه قبالً -

 :گفت آروم. انداخت پایین رو سرش و گرفت رو منظورم زود

 .بگن بهتون خودشون خوانمی گفتن آقا! تقصیرمبی من -

 :داد ادامه نگفتن و گفتن از مردد دید، که رو سوالیم نگاه

 چون اما. باشید خودشون طایفه کنار تا اصفهان تیزهوشانِ مدرسه بفرستنتون خوانمی -

 .گرفتن خوابگاه براتون برید، کسی خونه کنیدنمی قبول دونستنمی
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 خونم کارش این از انقدر! برداره؟ دیگران برای گرفتن تصمیم از دست استخومی کِی رفیعی

 بهش کالم یه و زدم زنگ بهش لحظه همون! بشه صبح تا نکردم صبر دیگه که اومد جوش به

 «نه»: گفتم

. کرد قطع رو تلفن همیشه از سردتر و کرد قبول کنه، بحث باهام اینکه بدون انتظارم برخالف

 نشسته تلفن کنار هازدهماتم مثل. دادم دست از رو حمایتش همیشه برای باراین دونستممی

 :پرسید ازم آروم زیور که بودم

 نکردین؟ قبول چرا -

 شهر من برای اصفهان. نداشتم خوبی خاطرات شهر اون از اصالً من. داشتم زیادی دالیل

 پرورشگاه به و شدم رها توش که شهری. شدم یتیم توش که شهری. بود تنهایی و ترس

 شهری. خوابیدم کنارشون حتی و دیدم خالفکار توش باراولین برای که شهری. شدم فرستاده

 که شهری. بودم سپرده بهش رو پدرم جونبی جسم که شهری. کردم پیدا رو امید توش که

 دیگه بار یه اگر بودم مطمئن که کسی. ببینم اونجا رو مادرم بود ممکن گشتم،برمی بهش اگه

 .برگردم نرمالم زندگی به تونمنمی وقتهیچ دیگه ببینمش،

 تا پویا مراسم روز که ایطایفه. بشم رفیعی یطایفه وارد خواستمنمی هااین یهمه از جدا

! کنن؟ مراقبت ازم خواستنمی چطور کردن؛ نفرینم مهری پایپابه و کردن توهین بهم تونستن

 بودم مطمئن! شد؟می چی بودن زیردستم گروه توی که کسایی تمام تکلیف رفتممی اگر اصالً

 همه از اما. بندازم خطر به رو کسی زندگی خواستمنمی من و گذرهنمی کدومشونهیچ از نینا

 !تیزهوشان یمدرسه برم خواستنمی دلم من که بود این ترمهم

 که گرفتم تصمیم پس. بگم ایدیگه کس یا زیور به رو هااین تونمنمی وقتهیچ دونستممی

 :گفتم صادقانه. کردم نگاهش عمیق و گرفتم زمین از چشم. بگم رو اصلیش دلیل فقط

. باشم بچه کنم سعی خواممی. کنم شروع «الف» از رو الفبا بقیه مثل. باشم بقیه مثل خواممی -

 !فهمی؟می باشم؛ عادی خواممی من

 :گفت مادرانه و مهربون

 .باشید بهتر خیلی تونیدمی شما اما -
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 :گفتم مصمم و محکم باراین. گفتنمی بهم رو این وقتهیچ وگرنه بود؛ نفهمیده رو منظورم

 !باشم عادی خواممی فقط من -

 :گفتم بحث کردن عوض برای پس کنه؛ درکم نداره امکان دونستممی

 .خونتون برو! شد شب -

 :گفت شمالیش یلهجه با و زد صورتش توی آروم

 !بذارم؟ تنها بد وضعیت این توی رو شما من میشه مگه! عالم خاک -

 :داد ادامه لحن همون با بزنم، حرفی بخوام اینکه از قبل

 .مونممی اینجا من -

 :گفت سریع دید، که رو تندم نگاه

 .بدین اجازه شما اگه البته -

. بودم کرده باور رو محبتش من اما. کردممی بیرونش نبودم، مطمئن محبتش از اگه شاید

 :گفتم فقط و شدم باغ خونه خیالبی

 .کردی دعوت رو خودت خودت، دیگه -

 داده مسکن دکتر. بود شده شروع زخمم درد اما گذشت،می اومدنم خونه از ساعت چند فقط

 به هم فرزاد و نبود من تقصیر چیزی اینکه با. بکشم درد خواستممی. خوردمنمی عمداً اما بود

 فکر توی عمیقاً. بیام کنار داشتم که گناهی احساس با تونستمنمی اما بود، نرسیده هدفش

 بود، پخته برام زیور که سوپی بوی از که اومدم خودم به وقتی. نبودم زیور متوجه اصالً و بودم

 :گفتم انزجار با و کردم دستش توی کاسه به نگاهی. بودم گرفته تهوع

 !کن دورش من از -

 :گفت و گذاشت کنارم رو سوپ کاسه بده، گوش حرفم به اینکه بدون

 .کردم درستش شما برای من اما -

 دویدم عجله با. بگیرم رو خودم جلوی نتونستم دیگه خورد، بهم نزدیکی این از بوش وقتی

 توی! نبود بارماولین این. آوردم باال رو بودم خورده صبح از که هرچی و روشویی سمت
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 چیزی کسی به کنن، مرخصم زودتر اینکه برای اما زدمی پس رو چیهمه ممعده هم بیمارستان

 .بودم نگفته

 روحبی صورتم. کردم مرنگپریده و زرد رویِ و رنگ به نگاهی روشویی، جور و جمع آینه توی

 هم هنوز بود؛ سابق هایچشم همون هنوزم هامچشم اما بود، رفته گود هامچشم زیر و بود شده

 .داشت رو سابق برق همون

 !کردم؟ مقاومت چرا نزدم؟ رو پنجم تیغ چرا که نخورم حسرت و کنم نگاه خودم به تونستمنمی

*** 

 داد،می دستم تمام حماقت و حواسیبی با آرمان که هاییسرنخ تمام دربرابر داشتم هنوز

 حتی گاهش،بی و گاه هایکنایه و نیش نقیضش، و ضد هایرفتار یهمه من. کردممی مقاومت

 مقاومت تمام هم تصورش حتی که رو چیزی نکنم باور تا گرفتممی ندیده رو نفرتش و عشق

 تمام هرعنوانی، به موجودیتم تمام هستیم، و هویت تمام شکست؛می هم در رو ممونده باقی

 هامرگ توی امیدبودن، با یلحظه از که ایمردونه غیرت یهمه و مادرم نجابت و شرافت

 .کرد پیدا جریان

 خواستممی دل ته از. بزنم نفهمی به رو خودم آخر یلحظه تا خواستممی همیشه مثل نابغه منِ

 مادرم کمدستِ خواستممی! نگه بهم رو حقیقت کسهیچ وقت،هیچ داره، حقیقت واقعاً این اگه

 .باشه کرده مادری برام مورد یه این توی

 و بود خراب قفلش یزبونه. خورد سر بالکن باز درِ روی نگاهم نشست، تنم به که لرزی با

 !احمق یه مثل درست بستمش؛می صبح هرروز من اما. بود فایدهبی عمالً بستنش

 برای کسی که اونجایی از و شده روز وقته خیلی شدم متوجه تازه بستم، که رو بالکن در

 و مهمونی روز است؛ جمعه امروز پس. رویپیاده رفته خانآرمان یعنی نیومد، دنبالم صبحانه

 !آزادی روز من برای

. نیفتم تصادف یاد و بشینم فرمون پشت نداشت امکان چون کنم؛ رانندگی خودم خواستمنمی

 تنها ذارهنمی هم بدونه اگه حتی دونستممی چون بلدم؛ رانندگی که بفهمه آرمان خواستمنمی
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 می دیگه ساعت چهار حالت بهترین در کنم، خبرش االن همین اگه حتی که هم غزال. برم

 !رسه

 کاری دنبال رو راننده سه هر اینکه از قبل تا زدم بیرون اتاق از نپوشیده، و پوشیده لباس

 .بردارم رو شونیکی بفرستن،

 شور یینه،می رو هادوربین فیلم آرمان وقتی که کردم،می کنترل رو رفتارم حرارتِ ماراده تمام با

 این از زدنبیرون برای بکنم؟ تونستممی کارچی نگاهم برق با اما. نفهمه رفتارم از رو شوقم و

 کوتاه ازش ابد تا دستم که بود شده تنگ کسی برای دلم چون. کردممی شماریلحظه خونه

 !بود

 سرایدار دختر. شدم آشپزخونه وارد بودن، کار مشغول سخت که خدمتکارهایی به توجهبی

 خیره بهم و کشیدن کار از دست همه اون، طبع به. شد بلند جاش از و کرد گم رو پاش و دست

 بهم رو خودش سرایدار دختر که داشتم فاصله پشتی آشپزخونه در تا قدم یه فقط. شدن

 :گفت و رسوند

 .خانم بشید آشپزخونه وارد نباید شما -

 بدون. نبود مهم برام واقعاً اما! اونه میشه، توبیخ که کسی اولین بشم، وارد من اگه دونستممی

 با بره، اگه و طرفه من با نره، کنار اگه دونستمی. شدم خیره بهش فقط بدم، رو جوابش اینکه

 راهم سر از نامطمئن و لرزون قدمی با و کرد کوتاهی مکث. گرفتمی تصمیم باید اما! آرمان

 .رفت کنار

. شدم وارد مکث بی و زدم در به کوتاهی یتقه بودم، کرده درست که بدی جو خیالبی

 که جایی. پشتی حیاط به در یه و داشت اصلی آشپزخونه از در یه که متری ۱۸ یآشپزخونه

 یآشپزخونه یه. کردنمی استفاده خروج و ورود و غذا برای ازش کارمندها و خدمتکارها فقط

 .بود شده آفریده کشینقشه برای آرمان که الحق. کامل و جور و جمع

 زور با خواستمی رو دهنش از تربزرگ ایلقمه که ویال، سرایدار دستپاچه نگاه از رو نگاهم

 جزبه همه بود؛ درست حدسم. گرفتم بود، پریده گلوش توی من دیدن با و بده قورت چایی
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 برای احمد ارزش. فرستادننمی بیرون خونه کارهای واسه رو احمد. بودن رفته سرایدار و احمد

 .بود هاحرف این از بیشتر آرمان

 اجبار، به و بود کرده رها رو شصبحانه که احمد به سرایدار، نشدنیتموم هایسرفه به توجهبی

 :گفتم عربی به بود، ایستاده احترامم به

 .ببرید جایی رو من باید -

 پا و دست و گیج دختر کرد،می تالش پیر سرایدار تنفس راه بازکردن برای که کسی تنها

 ماساژ رو پدرش ـمر*کـ بود، افتاده گریه به تقریباً کهدرحالی و بود کرده هول. بود چلفتیش

 با کنه، نگاهم اینکه بدون احمد! بده خوردش به رو قندی آب کردمی سعی داشت و دادمی

 :گفت فارسی به پایین سر همون

 .خانم نیست شما مناسب اینجا -

 چی بفهمن هم بقیه تا زد حرف فارسی قصد از. بود برخورده بهم واقعاً دادنش جواب فارسی

 همون بود، شنیده من از که چیزی تنها که بود معتقد مرد یه اون. نکنن بد فکر و میگه بهم داره

 .بود شنیده ازم آرمان که بود چیزهایی

 داشت طرف یه از هم سرایدار دردناک هایسرفه صدای طرف، یه از احمد باالی سر جواب

 ایکالفه پوف. بودم حساس صداها روی سابق مثل هنوزم من. ریختمی بهم رو اعصابم

 استکان. ایستادم پدرش کنار جاش به و زدم کنار رو خنگش دختر. رفتم سمتش به و کشیدم

 باز رو نفسش راه کتفش، دو بین محکم یضربه یه با و کشیدم بیرون پیرمرد دست از رو چایی

 :گفتم دخترش به زیرلب حرص با. کردم

 احمق؟ افتاده فشارش مگه! سنگه؟ مغز جای سرت توی -

 و بود خیره کرد،می خشکی هایسرفه هنوزم که پدرش به لرزون تن با حرفی هیچ بدون

 به بده؛ قند آب بهش خواست بازم باشه، نشنیده رو صدام انگار. لرزیدمی بغض از شچونه

 شخصیتم تو نرمشی هیچ اما شده، شوکه که کردممی درک! شده باز نفسش راه تازه که کسی

 دستش تو رو قند آب لیوان. عقب کشیدمش محکم و گرفتم رو شزدهیخ دست مچ! نبود

 :گفتم حرص با و گذاشتم
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 !نون حیف میفتی پس داری که بخور خودت رو این -

 قابل براش رفتارهام! بمونه پنهون دیدم از بخواد که نبود چیزی احمد هایدست شدنمشت

 :گفتم عربی به قبل یدفعه از ترمحکم. نبود تحمل

 .ببرید جایی رو من باید -

 :گفت فارسی به باز

 ...شما مناسب اینجا -

 :گفتم و اومدم حرفش وسط باراین

 که خدا شکر خودت قول به اما کنی تعیین مناسبت براش تونستیمی داشتی، دختر اگر -

 .نداری

 آروم برنگردونم، خودشون به رو هاآدم دارنیش هایحرف تا! واقعیم بیمار یه مورد این توی من

 رو بود داده دیشب شام سر آرمان که سوییچی و کردم استفاده ایشثانیه سکوت از. گیرمنمی

 :گفتم دستوری باراین و کردم پرت سمتش منتظره غیر کامالً

 !کنمنمی تکرار رو حرفم -

 یصبحونه به نگاهی. کرد بهم ایکالفه نگاه و گرفت هوا روی رو سوییچ ایحرفه کامالً

 :کردم اضافه و کردم شنصفه

 .دیگه دقیقه ده تا -

 اون دونمنمی. بستم رو هامبوتنیم بند دقت با و برگشتم اتاقم به بقیه، واکنش به توجهبی

 پاشنه هایکفش تونستممی قبالً من اما. نه یا کنه تموم رو شصبحونه دقیقه ده تو تونستمی

 فرار عموم پسر با عقدم سفره از دیگه، پسر یه با دقیقه ده تو و بذارم جا سرم پشت رو بلندم

 !داشت تعهد من به اما بود، ای دیگه دختر عقد تو خودش که پسری با کنم؛

 که کردم فکر روزایی به و زدم تا بوتمنیم باالی تا رو مشکیم جین شلوار تنگ و بلند هایپاچه

 .کنم بافیخیال کنارش جزئیات، با رو بعدم سال ده تا دقیقه ده تو تونستممی

 ده تو من که اومد یادم رو شبی و برداشتم سرم از بودم، انداخته سرم روی هول از که رو شالی

 رو شبی و کشیدم شونه رو موهام! آباد رو ویروونم خود و کردم ویروون براش رو شهر دقیقه
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 یا برگردم، پسرعموم عقد سفره به یا که کردممی انتخاب باید من دقیقه ده تو که اومد یادم

 .کنم حالل ببینه باهم مارو که م،طایفه از هرمردی به رو هردومون خون

 موهام و پوشیدم سفیدم بافت روی بود، ست بوتمنیم با که رو رنگی ایقهوه پالتوی وسواس با

. آوردمدرمی تنم از رو سیاهش خودش، دیدن رفتممی وقتی فقط من. فرستادم کالهش زیر رو

 و کردم اضافه محوی نارنجی رژ و مشکی ریمل کشیدم،می چشمم توی همیشه که مدادی به

 جوری. کردم چک رو سرتاپام از آینه جلوی دیگه باریه سرووضعم، از شدنمطمئن برای

 !ببینیم رو دیگههم واقعاً قراره انگار داشتم وسواس

 .رفتم پارکینگ به کنم، حروم خودم به رو فرصت این فکرها این با بخوام اینکه از قبل

 آرمان دونستممی. بود ایستاده ماشین جلوی آماده و حاضر احمد زدم،می حدس که طورهمون

 رو چیزهمه که حاال. نداشت اهمیتی اما. کنترلم واسه همراهیم، واسه نه کنه؛می هماهنگ باهاش

 همون به بودم برگشته من. نداشت اهمیتی ترینکوچیک برام هیچی دیگه بود، اومده یادم

 تا که خالفکاری. کردمی فکر هدفش به فقط و نبود خونش تو جازدن و ترس که سابقی رهای

 درست که اینابغه! نبود انسان حتی نبود، شاد نبود، پذیرتوقف بود، نداده دل اینکه از قبل

 .نبود بلد رو کردنزندگی

 که کسی دیدن. برم دیدنش به و بشکنم رو قولم خواممی امروز اعتقادمه، یهمه قولم که منی

 دیدن برای هاشآدم و آرمان پیچوندن. امید دیدن بود؛ خوردل دستم از هم خواب توی حتی

 .ممکنه کار ترینآسون امید،

 نگاه احمد به طلبکارانه و ایستادم دفعه این کردم،می باز رو در خودم که قبل هایدفعه برعکس

. کرد باز رو در نگاهی، کمدستِ یا حرفهیچ بدون اما. دیدممی حرکاتش توی رو کالفگی. کردم

 جمع رو پاهام و نشستم خانومانه دفعهاین کردم،می رفتار خنثی کامالً که همیشه برعکس

 :گفت کالفه نیفتاده راه هنوز. کردم

 برید؟می تشریف کجا -

 :گفتم کوتاه

 ...غزا عمه یخونه -
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 :گفت سریع و اومد حرفم بین

 .ندارم رو دوستتون آدرس من -

 :گفتم کنایه با

 به و درآوردید رو آمارش خودتون باشه هرچی! بلدید من از تردقیق رو آدرسش شما مطمئنم -

 .دادید آرمان

 به قبل از. افتاد راه و کرد آروم رو خودش زیرلبی «االاهللالاهلل» با و کرد بهم تندی نگاه آینه از

 از قبل خیابون یه االن دونستممی بود، نداده رو جوابم اینکه با و بودم داده پیام غزال

 مجتمعشون جلوی آماده و حاضر رو غزال احمد اگه! بود من ینقشه. منتظرمه مجتمعشون

 که بود راهی تنها این. رفتمی لو گوشیم و کردم خبرش قبل از که فهمیدمی سریع دید،می

 کنار رو غزال احمد خواستم،می که طورهمون! رسیدمی ذهنم به دادنشجلوه تصادفی واسه

 :گفت سریع و شناخت خیابون

 کنید؟می سوارش خیابونه؛ کنار دوستتون -

 :گفتم کوتاهی مکث از بعد و گرفتم خودم به متعجبی قیافه

 .دارنگه آره -

 پیاده خودم بمونم، احمد منتظر اینکه بدون و شد فراموشم رفتارکردن خانومانه غزال دیدن با

 پرسیاحوال و سالم احمد با ساختگی، تعجب کلی با و راه اون به زد رو خودش هم غزال. شدم

 .بود خوردل دستم از هنوز. گرفت نادیده کل به رو من وجود اما. کرد

. رسید غزال به و گذشت داد،می رو جوابش سرد و کوتاه سرپایین، و اخم با که احمد از نگاهم

. بود نشسته تنش رو حسابی و بود جلوبسته مانتوش. بود پوشیده کاربنی آبی و کوتاه مانتوی یه

 موهای کردمی سعی کهدرحالی. بود ملیح همیشه برخالف آرایشش و دخترونه امروزش تیپ

 .کردمی جابهجا رو بود لپش گوشه که چوبیآبنبات بفرسته، شال توی رو شرابیش

 بدم، نجاتش غزال کنجکاو هاینگاه دست از اینکه برای و کردم حس رو احمد بودنمعذب

 :گفتم

 .بهش بدید رو اعتباری کارت و ماشین مدارک سوییچ، -
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 :گفتم سریع بگه، چیزی بخواد اینکه از قبل

 .خرید برم غزال با شد قرار جریانه؛ در آرمان -

 من که دونستمی خوب دیگه اون. شد تعجب عالمت شبیه کوتاه، لحظهیه برای غزال یقیافه

 بهم رو اعتباری کارت و سوییچ احترام با بازم اما بود؛ شده کالفه احمد. متنفرم خریدرفتن از

 :گفت کوتاه و داد

 .ماشینه توی مدارک -

 حرص با. کردمی برانداز رو احمد هیکل پروابی شده، ریز هایچشم با داشت هم هنوز غزال

 ریزی اخم بده، رو جوابم اینکه بدون. شه سوار کردم اشاره و سمتش کردم پرت رو سوییچ

 .شد سوار قهر با و کرد

 اما. نیست کار در بخششی نکنم، تعریف براش رو چیزهمه تا و ناراحته دستم از دونستممی

 شخونه از که پسری گفتممی گفتم؟می باید چی. بدم توضیح بهش رو چیزی نبودم حاضر بازم

 رو متاهل مرد یه زندگی من، روانیِ مادرِ گفتممی اولشه؟ زن از پدرم، اولِ پسرِ کرده، بیرونت

 انتقام تا برگشته ساله ۱۲ یکینه یه با خونیم برادر گفتممی تباهیم؟ یه حاصل من و کرد نابود

 بگیره؟ من از رو مادرم اشتباه

 حتی وقتی نداشتم؛ شرایطم تحمل جز ایچاره. نداشتم آرمان برابر در سکوت جز ایچاره من

 آرمان هایآدم وقتی اومدمی یادم که هربار هنوزم حالبااین. دادمی اون به رو حق هم قانون

 نگاهشون فقط سکوت در من و زدمی صدا رو اسمم چطور کردن،می بیرونش زور با داشتن

 .باشه عصبانی دستم از که دادممی حق بهش من. اومدمی بدم خودم از کردم،می

 یهمه آرمان! ندارم پولی هیچ من اومد یادم تازه که شم سوار خواستم و کشیدم ایارادهبی آه

 استفاده خرید واسه تونستممی فقط هم خودش کارت از و بود گرفته رو اعتباریم هایکارت

 :گفتم بود، پایین سرش هم هنوز که احمد به پررویی با و کشیدم پوفی. کنم

 بدی؟ من به دستی داری پول یکم خواهری حساب رو! اخوی میگما -

 :گفتم جانب به حق و رفتم عقب قدم یه که کرد، نگاهم و آورد باال رو سرش سریع انقدر

 !خب میشه الزممون نقد پول. خیابون تو جوونیم دختر تا دو -
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 منع بدن، رو ارتباطی یوسیله هر یا تلفن کلید، پول، من به اینکه از رو افرادش یهمه آرمان

 کارشاین. گرفت سمتم و درآورد رو پولش کیف کوتاهی، مکث از بعد حالبااین. بود کرده

. میشه بد خیلی براش داده، پول بهم بگم آرمان به اگه که دونست می مطمئنم. کرد مشوکه

 .کردمی سرپیچی آرمان دستور از داشت بازم حالبااین

 خیلی پول این. خورد سُر کیفش توی وارنگ و رنگ هایتراول روی هاشچشم از متعجبم نگاه

 درآمدی همچین تونستنمی هم شدمی مهندس اگر حتی. بود ساده یراننده یه حقوق از بیشتر

 یه و اتوبوس کارت برای مقدار این. کشیدم بیرون پنجاهی تراول یه تردید با! باشه داشته

 .بود یکاف گل دسته

 و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم آخرش اما شم خیالبی خواستم زد، غزال که بوقیتک با

 :پرسیدم

 کردی؟می رو کاراین بازم بودیم، خونه توی اگه -

 برای باالخره که بود جالب براش انقدر حرفم. بود خونه هایدوربین به مستقیمم غیر یاشاره

 محکمی ی«بله» با اما نه؛ یا دید نگاهم توی رو اطمینان دونمنمی. کرد نگاهم مستقیم باراولین

 .ریخت همبه خودش درمورد رو محاسباتم یهمه گفت، که

 برعکس احمد، که دونستممی من هم و دارم خبر هادوربین از من که دونستمی اون هم حاال

 من بودن نابغه دونستمی اون حاال. حقه طرف پولن، ی بنده فقط که آرمان کارمندهای یهمه

 .احمده فقط کنه، باورم بتونه عمارت اون توی کسی اگه دونستممی من و نیست شایعه یه

 قبل بود، عصبی بس از هم غزال. شدم سوار و کردم کوتاهی تشکر زد، غزال که ممتدی بوق با

 :گفت حرص با. کرد حرکت ببندم، کامل رو در کنه صبر اینکه از

 دادی؟ پیام من به جریان اون از بعد نکشیدی خجالت -

 :گفتم مالیمت با

 ...جان غزال -

 :گفت جیغجیغ با و اومد حرفم بین

 کنی؟ صدا رو من میشه روت چطور! مرض و غزال -
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 دراومد دهنش از هرچی که وقتی ربع، یه از بعد باالخره. ندادم رو جوابش دیگه و کشیدم پوفی

 آخه. شدم خیره رخشنیم به بیکاری شدت از و دادم تکیه ماشین در به. شد ساکت گفت، بهم

 از رو نباتشآب دید، که رو مخیره نگاه. کردمی رانندگی هدفبی داشت که بود ساعتینیم

 .گرفت سمتم و آورد بیرون دهنش

 خوری؟می -

 بازم اما کنه؛ باز رو آشتی راه خوادمی جوریاین مثالً و رفته تند که فهمیده خودش دونستممی

. سابق از بیشتر حتی بودم، وسواسی هنوزم من. بگیرم رو صورتم شدنجمع جلوی نتونستم

 :گفتم مالیمت همون با و دستش زیر زدم

 .باباتی ننه دل ور عمرت آخر تا کنی رفتار جوریاین جا دو! غزال شوبزرگ -

 :گفت خیالیبی با و گذاشت دهنش توی رو نباتشآب دوباره

 پسر که باش خودت نگران تو. گیرهمی رو من دوستم، باهاشون که هاییاین از یکی باالخره -

 !میشی اخالق سگ بینیمی

 فکری چه درموردم بقیه داشت اهمیتی چه. نگفتم چیزی دیگه و زدم صداییبی پوزخند

 که هااون! نداشتن رو من احساسات که هااون! نکردن زندگی رو من زندگی که هااون کنن؟می

 .فهمیدننمی رو من حال وقتهیچ

 :گفت زیرپوستی حرصی با و پرید افکارم بین غزال

 کنه؟می کارچی تو یخونه توی و کیه روانی غولِنره اون بگی خواینمی هنوزم -

 :گفتم تعجب با

 افرادش یهمه چطوری ندیدی! جون؟ احمق نشده صاف کجت دوهزاری هنوز! من؟ یخونه -

 بیرون؟ بندازتت ذاشتممی بود، من یخونه اونجا اگه! گرفتن؟می دستور ازش

 پی حرفم عمق به تازه انگار اما داد تکون سر فقط بود، خیابون به نگاهش که طورهمون اولش

 :کشید جیغ و ترمز روی زد یهو که برد

 روانیه؟ که یارو این هم اون مجرد؟ پسر یه یخونه توی رفتی تو یعنی -
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 نقشه تریمهم هدف واسه امروز من. نداشتم رو غزال با زدنسروکله یحوصله واقعاً امروز

 با. زد رو مرکزی قفل سریع شم، پیاده خواستم تا اتوبوس ایستگاه دیدن با. بودم کشیده

 :گفتم و سمتش برگشتم حرص

 !غزل ندارم رو هاتبازیبچه حوصله امروز -

. ندارم ایفاصله قرمزم خط تا یعنی کنم،می صداش اصلیش اسم به وقتی دونستمی خودش

 :گفت بود، بعید ازش که جدیتی با اما کرد باز رو قفل

 هااین رویا. توضیحی هیچ بدون هم اون کنی؛می زندگی جوون پسر یه یخونه توی داری تو -

 !نگرانته بازم و دونهمی رو

 :گفت بود، رفته باال کمی که صدایی و آشکار خوریدل با

 بکنی، هم هرکاری تو اما ذاشتین؛نمی مزنده رویا و تو که کردممی رو ها کاراین من اگه -

 چیزی یه حتماً داری، دلیلی یه حتماً تو فهمی،می بیشتر تو عاقلی، تو چون. نداره اشکال

 ...حتماً دونیم،نمی ما که دونیمی

 بودم؛ گذاشته خوردنغبطه حسادت، جای رو رفتارش و هاحرف این اسم که بود وقتخیلی

 و گذاشتم داشبورد روی رو اعتباری کارت. کنهمی حسادت بهم کنم باور که بودم متنفر چون

 :گفتم آرامش با حرفش وسط

 ...باهاش تونیممی نداره، تَه حسابش و آرمانه کارت این! عزیزم ریلکس -

 :گفت تعجب با و حرفم بین اومد سریع

 !بدزدی؟ رو روانی اون ماشین و کارت تا زدی گول رو هیکلیه یارو این -

 بین از کردم،می خرج براش داشتم که مالیمتی یهمه و نشست صورتم روی ایارادهبی اخم

 :گفتم نرمشی هیچ بدون و پاش روی کردم پرت رو کارت. رفت

 برو. بده لفتش تونیمی تا و بخر برام مارک و پوشیده مجلسی لباس یه معروف، جای یه از -

 دوتا خوردی که هرچی. بخور معروف سنترهایسیتی از یکی توی هم رو ناهار و شاپکافی

 قبل. میشه چک کامالً هاشحساب چون نکن؛ استفاده کارتش از دیگه هااین جز. بده سفارش

 .دنبالم بیا جاهمین هوا شدنتاریک از
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 رو العملیعکس فرصت غزال به اینکه از قبل کرد،می حرکت داشت که ـوسـی*اتوبـ دیدن با

 سمت دویدم کنم، توجهی دادشبی و داد صدای به اینکه بدون و شدم پیاده ماشین از بدم،

 .شم سوار تونستم شه، بسته در اینکه از قبل درست. اتوبوس

 هدر جوریاین پولم نصف تقریباً. شدمی دورتر خیلی راهم اینجا از و نبود من ایستگاه این

 !غزال مخصوصاً کنم؛ تقسیم امید جز کسی با رو امروزم خواستمنمی اما رفت؛می

 به نگاهی. زدممی نفسنفس و بودم کرده عرق هاپیرزن مثل اما بودم؛ دویده چندمتر فقط

 زنگ صدای با که کنم پیدا نشستن واسه جایه تا کردم ساکت تقریباً و خالینیمه اتوبوس

 به سری. شد زوم روم نفری چند بارشماتت نگاه. خورد بهم اتوبوس آرامش گوشیم، مزخرف

 به. کشیدم ایکالفه پوف غزال یشماره دیدن با و دادم تکون براشون عذرخواهی ینشونه

 :گفتم سریع تماس، کردن وصل محض

 .برون احتیاط با و نکن سوار پسر. داره اسپیجی و ردیاب ماشین. نکن دوردور ماشین با -

 نفسم تا ایستادم سرجام ایچندلحظه و کردم قطع بدم، زدن حرف فرصت بهش اینکه از قبل

 تکیه شیشه به رو سرم و گرفتم مشتم توی رو گردنبندم. نشستم صندلی اولین روی. شه منظم

 .کردم آزاد امید جز به هرچیزی از رو ذهنم و بستم رو هامچشم. دادم

 که کاری تنها بگیرم؛ رو داشتنش حسرت و دیدنش اشتیاق جلوی جوریاین خواستممی

 این ینقطه سردترین من مقصد اما بود؛ سرد هوا. نمیشم موفق توش وقتهیچ دونستممی

 برم،می رو اسمش وقتی هنوز که کسی. دنیاست آدم ترینگرم میزبان که جایی. بود شهر

 .گذاشت مایه خودش از خودم، با من دادنآشتی برای که کسی. کنم حس رو تنم داغی تونممی

 اتوبوس! ترتاببی نگاهم و شدمی بیشتر قلبم تپش شدم،می ترنزدیک آخر ایستگاه به هرچی

 .نبود اتوبوس داخل کسی دیگه مرد دوتا و من جز و بود شده خلوت

 فروشیگل به نگاهم. شدم پیاده زدهیخ پاهایی با آخر، ایستگاه جلوی اتوبوس شدنمتوقف با

 .بودم ثابتش مشتری من. بود خیره ایستگاه رویروبه

. بود زدهیخ هنوز قلبم، اما. خورد صورتم به گرما از موجی شدم، فروشیگل وارد اینکه محض به

 بهش گیاه، و گل به حساسیتم وجود با من که گلی. رفتم سفید رز هایگل سراغ ربات یه مثل
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 دزدیدیممی پرورشگاه یباغچه از ترفند، و نقشه هزار با امید و من که گلی. نداشتم حساسیت

 .گرفتیممی فال خودمون برای هاشبرگگل با و

 زیادی پول امروز اما بخرم سفید رز براش جیبمه، تو پول که جایی تا همیشه مثل خواستممی

 فروشیگل از بودمش، گرفته مقدس شئ یه مثل که سفیدی رز شاخه یه با. نبود جیبم توی

 نفسم بود، سنگین هامقدم. برداشتم قدم فقط میره، راه خواب توی که کسی مثل و زدم بیرون

 !ترسنگین

 رو گلم ارادهبی و بست یخ وجودم یهمه گذاشتم، رضوان بهشت زمین روی که قدمی اولین با

 که گردنبندی. نشست گردنبندم پالک روی ارادهبی دستم و شدم تاببی. فشردم ـغلم*بـ توی

 .بود امید گردن مهمون باشه، من پیش اینکه از بیشتر

 گریه امید نگاه زیر خواستمنمی اما. کردمی پاره رو گلوم داشت که بود شده سنگین انقدر بغضم

 .کنم

 رو نامطمئنم و سست هایقدم لرزون، پاهایی با و دادم قورت رو بغضم همیشه از ترتخس

 تمام دیدم، مزارش سیاه سنگ روی که گرونی و شیک گلدسته دیدن با. برداشتم سمتش

 مالقاتی من بازم. رفت باد به لحظه یه توی کردم،می بغضم کنترل برای داشتم که تالشی

 دارمدت زن یه فقط من که اومد یادم بازم. بوده اینجا من از قبل همسرش بازم بودم؛ دومش

 .شده تموم که وقتهخیلی مدتم و بودم

 یهمه هام،قول یهمه. رفت یادم از هوابی بگم، بهش تا بودم کرده آماده که هاییحرف یهمه

 !مگذشته انقضا تاریخ های«!دارم دوستت» همه و رویاهام همه هام،گله همه هام،توجیه

 آروم و بیام خودم به شد باعث کرد،می پیدا صورتم تو رو خودش راه داشت که اشکی یقطره

 :کنم زمزمه

 !متاسفم -

. بود شده گرفته قاب بود، شده درست مختلف هایگل از برگ،گل کوه یه با که قلبی با اسمش

. بود دنیا قاب زیباترین این نظرمبه هم، آورده رو هاگل این که کسی به حسادتم اوج توی حتی

 !نبود من به متعلق که قابی
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 شکست هم در مقاومتم یهمه بازم اما دیدم،می سنگ روی رو اسمش که نبود باریاولین این

 زیر زدم محکم و گرفتم ـل*بغـ رو تزئینمبی و ساده گل شاخه دودستی. افتادم زانوهام روی و

 و هاشکستگیدل یهمه. کردممی گریه جلوش رو پناهیمبی و حسرت یهمه داشتم من. گریه

 نبود مهم دیگه. بشه خراب گلم نبود مهم دیگه. دادممی جا هاماشک همین توی رو هامباختن

 دیگه. کمم براش من که نبود مهم دیگه. بشکنه غرورم نبود مهم دیگه. شه خاکی لباسم که

 !نبود مهم برام هیچی

 ...خواستممی رو ایزدپناه امید وجودم تمام با لحظه، این توی ریاحی، رها من

 

 

 رهایی امیدِ رمان اول جلد پایان

97/9/2 
1:38:59 

 ...دارد ادامه

 اثر این خلق برای نویسنده از تشکر با

 شده منتشر دانلود نگاه سایت در و آمده در تحریر رشته دبه دانلود نگاه درانجمن رمان این

 .است
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