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 .بود قهوهحکایِت عشِق ما مثل یه  "

 

 کردم دوستت دارم.ش فکر میی تلخ که با هر جرعهیه قهوه

 

 ..یا نه.

 

 و فکرام بودم که انتظار تموم شدنش رو نداشتم. انقدر محو طعم 

 

 خوام...تموم که شد فهمیدم بازم قهوه می

 

 "�� !حتی تلخِ تلخ
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 .جذب چرمم داد یرو به لباس سرهم بغل آرمان پرت کردم. نگاهش یتو شهیرو مثل هم مانتوم

 

طرح خالقانه و البته  هیو  دیجد یدهیا هیخناس!  هی دنیکش یفرق داشتم... کامالً مسلط برا شهیبا هم بارنیا 

 .دارک

 

 :لبم گذاشت و کوتاه گفت یشکالت ال کهیت هیآرمان کنارم جا گرفت.  

 .بخور و بکش -

 

 .دادم کنار هلش

 

  !زیکم مزه بر -

 

 :گفت یارنگ و با حالت خسته یمبل زرشک یلم داد رو نهان

 

به سود ما  یچو خب اگه فروش نره کاراشون، همه ایفروش نقاش یبرا ومدهین لیندارم! سه یادهیا چیمن ه -

 .شهیم

 

 .زدم هیتک یلبم رو انکار نکردم و به بوم نقاش یرو شخندین

 

 !هیعال -



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

4 
 

 

 .تر بشنتا مرتب دمیلختم کش یبه موها یدست 

 

هام پالت رنگ نیکردم. ب خوردیم یهاش به زرشککه رگه یو قرمز اهیس ،یخاکستر یهابه پالت رنگ نگاه

 .سه رنگ بود نیا شهیهم

 

 .آرمان بلند شد یصدا

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار -

 

 .رو نشون داد رو به من داد و با دستش من نگاهش نهان

 

 .شیکیتار ی! به اسطورهکنهیفکر م یفرد روان هیبه  -

 

دندونم  ریهام بود زلب یکه ال یرو گسترش دادم و حالت نشستنم رو عوض کردم. شکالت زمیتمسخر آم لبخند

 .از زبون نهان یکیتار یاسطوره دنیخرد شد، تلخ بود. درست مثل شن

 

 نیب ینگاهشون کردم و اخم ی. با حالت گنگستادنیو ا دنیها پشت سرم صف کشرو که برداشتم، بچه قلم

 .ابروهام نشوندم
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 .دانلود تمرکز -

 

رو  شدیذهنم پررنگ م یکه داشت تو یریگذاشتم و تصو یکالمیو ب تیکردن. آهنگ ال ادیرو ز شونفاصله

 ...شده بود یخطنامعلوم و خط ریتصو هی. اولش فقط دمیکش یدیسف یرو

 

 .هاش رو پشت سرش گذاشت و بهم زل زدنشست. دست یصندل یجلو اومد و رو آرمان

 .اهیس یرهیدا هی. دمیکش رهیدا هی ش،یشونیبهش انداختم و وسط پ ینگاه

 

 .و کنمخوبت شد؟ حاال مثل بز بهم زل نزن بزار کارم -

 

 .دید و فقط خندرو نگاه کرد. طبق معمول سکوت کر شافهیق نش،یرو روشن کرد و با دورب شیگوش

 

 !عجق وجق و جورواجورم یهایمن بودم و نقاش شیدلخوش تنها

 

 !پسر گهیدِ پاشو برو د -

 

 .ستادمیفرش ا یلژ دارم رو از پام درآوردم و رو یهایجام بلند شدم و در اتاق رو باز کردم. کتون از

 

 نیتو ا یو هر آن امکان داشت باز کنترلم رو از دست بدم و گند بزنم به هرچ کردیدر حد انفجار درد م سرم

 .سه سال ساخته بودم
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 .زدم و درش رو باز کردم زیم یرنگ رو ییطال یشهیبه ش یخلوت شدن اتاق، چنگ با

 .ختمیجام ر یتو ،یرنگِ بطر یاقوتی اتیاز محتو یمبل ولو شدم و کم یرو

 

قرمز خط زده  یهاحرف دال رو نوشته بودم و دورش رو با هاله ،یشد. وسط نقاش وارید یرو یِنگاهم زوم نقاش 

و با  یوونگیسر و کار داشت، با درد، با د ی... با دشمنشدیبودم. دال حرف اول اسمش بود... با دال شروع م

 !دارک بودن مطلق

 

دم و باز جام رو تا خرخره پر کردم. کر یرو ته حلقم خال اتشیلبم آوردم و محتو کیلبالب پر شده رو نزد جام

 .داغونم یبه اعصاب آرومم و معده یحت ز،یچبه همه زدمیگند م کردم،یم سوخت. هروقت بهش فکر ممعده

 

 .گوشم پخش شد یصداش تو یکم بود، ملود هانیا یهمه

 

 ...یمن دیتو هنوزم خورش -

 

کنه.  رانی! انگار اومده بود تا وشدیخفه نم دادمیاستپ صداش رو فشار م یدکمه ی... انگار هرچیلعنت یلعنت

 !جا بده و محو شه هامینقاش یرو تو یکیبکشه. اومده بود روح تار یاهیس هامینقاش یاومده بود رو

 

 .هام رو گرفتممبل فرو کردم و گوش یرو تو سرم

 .دمیگوشم شن یصداش رو تو باز
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 !وقتهی یجز من نش یآسمون کس دیخورش -

 

 .دیچیگوشم پ یخورد شدنش تو یشد و صدا دهیاز دستم کش شهیش هیاز ثان یکسر در

 ...رفت نیدار به اصطالح دال، از بخش یصدا

 

پخش  نیزم یخون رو یهارو ازم گرفته بود انداختم. شراب قرمز، مثل لکه شهیکه ش یو دست یبه بطر ینگاه

 .شده بود

 .سوزوندقلبم رو  شخندش،ین

 

 . مگه من مردم؟ی. مست نکن لعنتیبه من بگ دیحالت بده، با یوقت -

 

 .گذاشتم مقهیشق یانداختم و دستم رو رو نییرو پا سرم

 .دنیدرخشینور لوستر براق شده بودن و م ریخرد شده؛ ز یهاتکه

 

پر شور،  ییهاپس ساکت شد و با چشم ست،یاوضاع خوب ن دی. فهمزدنیذهنم پرسه م یحواله یادیز جمالت

 .دستم گذاشت یدستش رو رو

 

 !یاحرفه نیتو ا بینقاش عج نی. تو هنوزم اولیمسابقه رو ببر نیا یتونیپاشو. تو هنوز م -
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 !کردیبود. بافتش روحم لمس م ریلباس سرتاسر حر هی دم،یکه براش کش یلباس

 

ش دوتا حلقه بود که از سرشونه یو باز بود و رو یقیقا شقهیداشت. سرتاسر قرمز که  یو کوتاه نیپرچ دامن

 .اشتمچ دستش ادامه د یکه تا رو شدیرد م یقرمز ریاون حلقه پارچه حر یتو

 کیو بار کهی. دو تشدیش بهش متصل مکه پارچه شدیبهش وصل م یاییمچش هم مثل دستبند، حلقه طال 

 .پوشوندیم یهاش رو کمسرشونه یبود که رو

از رنگ  یهارنگ، با رگه یخاکستر یها. حلقهخوردیها، بهش مجنس حلقهکمربند هم هیبود و  راسته

 ...یاسی

 

 یکه رو یدختر گنگ بود پس فقط لباسش و دست یشد. چهره کیبوم تار یرو برداشتم، فضا یرنگ مشک تا

 یها. دستذاشتیم یخاص ریتاث ،یاون قرمز یکه رو یاهی. دست سکردیلباس نشسته بود جلب توجه م

هاش،  یجبازو ل یشق که جسم دخترک قرمز پوش و لمس کرده بود و ترس دختر، با تمام کله یادهیکش

روش  یتسلط چیکه من ه شدیم یاینقاش یباعث ترسناک ن،یبوم قابل لمس و آشکار بود. هم یرو یحت

 !نداشتم

 

دو جهان،  نیدو رنگ! ب نیو رنگ قرمز گم شد. من گمش کردم... ب کالمیآهنگ ب نیباز هم اکو شد. ب صداش

 !دو تا آدم نیب اه،یرنگ قرمز و س نیب

 

ذهن  هینقاش با  هیکه  کردمیوانمود م یو من طور گرفتیم لمیکار داشت ازم ف نیرو روشن کرد. ح نیدورب

 ،یاسیزدم و با رنگ  یحال لبخند نیدرست نفس بکشم. با ا ذاشتیحس نم نیا ینی... سنگاهمیس یایو دن

 .کردم یاز طرح رو نقاش یاهیحاش
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 یفنجون قهوه هی زت،یپوست شکالت کنار م هی. اونم با رهیبگ لمیازت ف یکیو  یکن یبود که نقاش یبد حس

 ...و قرمز یو خاکستر اهیس یهاسرد شده و رنگ

 

وحشتناک و  یوالیه هی. کردیدختر رسم م هیخناس رو کنار  هیو  کردیدست من نبود. قلم حرکت م زیچچیه

 !شقو کله یدختر روان هی

 

. دست من کردیم افتیرو در امیمضمون پ دیدیرو م یمن نبود که اگه شخص به اصتالح دال، نقاش دست

کنم و  ریذهنش رو درگ خواستمیشخص. دست من نبود م کیآزار  ینقاش مرموز شده بودم برا هینبود که 

 !ردمرو رسم ک خناس هیکه بفهمه  کردیمغزش کار م یواقعاً دست من نبود که اون به حد

 

ش، سمتم گرفت و با انگشت اشاره ییرو قطع کرد. آرمان شربت آلبالو لمیگذاشتن قلم کنار بوم، نهان ف با

 .بود کنار زد ختهیصورتم ر یرو که جلو ییموها

 

 .موهام پس زدم یرو از رو دستش

 

 .بیآلبالو ترشه. آب نبات بده ب -

 

 .انداخت زیمانتوم برداشت و کنار م بیرو از ج یانوشابه آبنبات
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 یو اون حالت ابروها یآب یها... چشماومدیبهش م یمنف یه. چهریآبنبات رو کندم و زل زدم به نقاش پوست

 .مرد شرور بود کیکج، فقط متعلق به 

 

 :فرش داد و گفت یبه موها یتاب نهان

 !هیو داشته باش تو سن مزخرفهواش کمی یاهورا رفت زنگ بزنه به سودا. ست -

 

 .دهنم چرخوندم یرو تکون دادم و آبنبات رو تو سرم

 !باشم یسودا خواهر خوب یوقت نذاشت برا چیه ل،یسو

بابام رو از دست دادم؛ با انتقام  یمقابل من... از وقت یبود؛ مهربون و بامنطق. درست نقطه یسودا دختر خوب 

 !شد اما... خناس نشد اهیشد. س یاغیشد.  دیخو گرفتم و روحم پل

 

سرکش و  وونه،یتر بودم. پخته، دسال از سودا بزرگ ستیمن قدر ب یول میداشت یچهار سال تفاوت سن دیشا

 !دیپل

 .خانواده شدم هیو چهار سال سن، براش  ستیب با

 

 :دادم و زمزمه کردم رهیت یِواریرو به کاغذ د نگاهم

 .باشه -

 

 .جا گرفت کنارم
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 .زنگ زده بود لیخاله سو -

 

 یکی. تا عالوه بر شخص دال، بفهمم زمیبود تا دوباره بهم بر یاسم اون زِن به اصطالح مادر، کاف دنیشن انگار

 !گوشت پودرش کنهکنه و با چرخ ریهم هست که بخواد اعصابم رو خرد و خاکش گهید

 

 :لب زدم تفاوتیفرستادم و ب نییپا دیچسبیم رو منم داشت هنجرهکه نم یبغض

 

 .به کتفم -

 

 :باال رفته گفت ییهاابرو با

 خونه؟ یریمگه نم -

 

 !شو نهان الیخیو ببحث نیهتل. ا رمیم -

 .نگو اون زنگ زد یخونه فقط ه گردمیشب برم فردا

 

 .رو سمتم گرفت و شالش رو شل سرش انداخت میگوش

 

 .آوا رو گرفتم یشماره

 .دمیو نازکش رو شن غویج غیج یکه صدا کردمیداشتم قطع م ،یاپیبعد از چند بوق پ 
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 جان؟ -

 

 !بندازم. اوپس مینگاه به ساعت مچ هیش باعث شد دو رگه یمکث کردم و صدا یکم

 

 ؟یخواب بود -

 .دیخند

 !زدمیم پوریداشتم شنه جانا...  -

 

 .لحظه وادارم کنه بخندم کی یحت تونستیبود که م یدختر تنها کس نیا

 

 ؟یو درآوردشآمار -

 

دوباره به سرم زده از  دیسرش زد. فهم یتو یاسمتم گرفت و با کف دستش ضربه یزیهاش رو با تچشم نهان

 .دمیجو کنم. نگاهم رو ازش گرفتم و لب گزوپرس یدال نام

 

 .تا ده صبح برسون -

 

 .زد غیج
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 یدیو دساعت از دستت در رفته؟ ساعت ایبه نقاش یزل زد یتو گالر ینشست یباز رفت ؟یگیم یدار یچ -

 ش؟یبزم

 

هم فشار بدم. چهار و  یهام رو روبدوزم و لب میبه ساعت باعث شد دوباره نگاهم رو به ساعت مچ دشییتاک

 .نطوریصبح... که ا مین

 :رو از گوشم فاصله دادم و رو به نهان گفتم یگوش

 

 !ور ور ور ور -

 

انداختم.  ینهان نگاه کوتاه رخمیگذاشتم. به ن میسرهم بیج یرو تو یقرمز رنگ رو لمس کردم و گوش کونیآ

 .بود نییسرش پا

 

 .بود ی. روز خوببیب یخسته نباش -

*** 

 

 :دمیغر یبه منش رو

 

 .به ساشا بگو من اومدم -
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 .هم فشرد و از گوش دادن به حرفم طفره رفت یرو رو هاشچشم

 

 !یکنیو پلش مشل یزنیکه م یبر یجنگ ینطوریآروم باش دختر. ا -

 

 .و سمت در رفتم دمیکوب زیم یرو یبهش مشت توجهیب

 .مقابلم نگاه کردم یبه صحنه کرد،یم دادیکه توش برق خشم ب ییو با چشما دمیکش نییرو پا رهیدستگ

بود و  یایدخترک چشم بلوط یموها یدستش رو هیبغلش بودن.  یمبل لش کرده بود و دوتا دختر تو یرو

 .گشتیرو بدن دختر مو سبز م ش،گهیدست د

 

 .م رو سمت در گرفتماشاره انگشت

 !رونیب -

 

بلند  یبزنن. وقت رونیتحکم داشت که خودشون رو جمع و جور کنن و از اون اتاق مزخرف ب یبه حد لحنم

 .شدن، سمت ساشا رفتم

 .دمیمکارش توپ سِ یمقابل ف یچند سانت یمشتم گرفتم و با فاصله یرو تو شقهی

 

آشغال  هیبا  یهر دفعه اومدم داشت یحرمسرا؟ لعنت ایمحل کارته  نجایا ؟یخوریم یدار یچه گوه -

 !یدیالسیم

 

 .ش بر خورده بودحرفم به غرور مردونه انگار
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 !یتو کارام دخالت کن ادینم اصالً خوشم -

 

  .رفتم زیرو ول کردم و سمت م شقهی

 .گذاشتم زیم یرو رو سرم

 

بکن سه روزه دارم جون  یکار هی. یکن دایپ یچه راه یدونیو نم یلیسرت وک ریتف... تف بهت ساشا! خ -

  .خورمیهمش به در بسته م کنمیم

 

 !شهیدوستم داره و خر م دونستمیهام دادم و بهش زل زدم. مبه چشم یلوس یبا چاشن تیمظلوم یکم

 .خوش حالتش فرو برد یموها یرو ال دستش

 

 .کنهیو مخودش کاراش شتریب یهاس ولو داده رفته. طرف از اون کله گنده ویفروخته. گالر -

 

رو جلوم  یرنگ دیسف یگذاشت و پوشه زیم یهاش رو کنار بدنم رو. دستستادیو پشتم ا دیکش رونیرو ب کشو

 .گذاشت

 

 !کله خره یلیخ گنیم شه،ینم شیحال ی. شوخیباهاش کل ننداز کنمیم شنهادیپ -
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که روش گذاشته بودن چهار برابر شده بود  یمتی. قرمیرو پس بگ یگالر تونستمینم کردمیحساب م یطور هر

گا رفته رو بخرم و تو سه شب، زحماتم به یاون گالر خواستمیها بود مکه مدت یمن یباخت برا یعنی نیو ا

 .بود

 

 .مدارک توش بود یکپ یسر کیمکث کردم و پوشه رو باز کردم.  یکم

 

 :اما گفتم دیاز دهنم پر ایسرم زد  به

 .بفروش ونمیماش -

 

 ازش دل بکنم؟ تونستمیضرب گرفتم. م زیم یخودکار رو با

 .زنگ خورد میگوش

 

 ؟یباباته! مطمئن هیادگاری -

 

 !تکون دادم. باخت دوست نداشتم یسبز رو لمس کردم و به ناچار سر کونیآ

 

 .دفتر ساشام -

 

 .امیدارم م -
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  .دمیرنگ کش یاقهوه زیم یرو یایفرض یهاانداختم و خط زیم یرو رو یگوش

 

 .زد تشر

 .گردهیبرنم یاون گالر یکن یهرکار -

 

م زنده نگه یبود که شوِق باز نیهم ی. براستمیتنها ن یکیکه متوجه شدم تو تار دینکش یکردم. طول اخم

و  رهیرو بگ یباز یگهیشخص د یمناسب، گلو تیموقع هیزد تا تو  یالیخیداشت و جسمم خودش رو به ب

و رنگ  یکیبه تار ،یکنجکاو ونبد رتیبه ح ،یحرفیبه ب ،یشکلیبود خودم رو بسپرم به ب یکاف لیدل نیهم

 !خون

 

 .کنمیباشه قبول م یسکیهر ر فروشم،یجورش کن! الزم بود خونه رو م ؟یو چسوم شرکتش کی -

 

 .بلند شدم و دستش رو کنار زدم یصندل یرو از

 .بردم کیلبش گذاشتم و صورتم رو نزد یم رو رواشاره انگشت

 .قطع شد دنشینفس کش یصدا

 

 .خفه شو ،یندار یاگه راه حلِ بهتر -

 

لبم حرکت  یاش از روکه به خودش اومد و نگاه قفل شده دمیبود... بدم اومد. کرواتش رو کش یطورهی نگاهش

 .چشمام قفل شد یکرد و تو
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 ..یخوایچرا م رسه،ی...خب...اون شرکت که ته تهش..به خودت میست -

 

هاش رو بست. سکوت، چقدر قشنگ هاش گذاشتم و حکم خفه شدنش رو دادم. چشملب یدستم رو رو کف

 !بود

 

 .دمیتا چهارشنبه بهت وقت م -

 

 .زدم رونیرو برداشتم و از دفترش ب فمیازش فاصله گرفتم و ک یگفتن حرف بدون

 .وارد سالن شد یبا خارج شدنم از در، آوا پر انرژ همزمان

 

 ؟ی. چطوررهیت یهاشب دیسالم بر دختر سف -

 

 .دیم رو بوستکون دادم که گونه یسر

 

 .شروع کرد و جواب خودش رو خودش داد دوباره

 

 ؟یفداتشم منم خوبم! حاال چرا پکر -
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 .انداختم یدرخت پارک بود نگاه ریکه ز نمیو به ماش دمیرنگ رو کنار کش یطوس ریحر یپرده

 

هاش چشم یتو د،یشدم. نور خورش رهیخ شیعسل یهاچشم. به دیسردم رو گرفت و سمت خودش کش دست

 .تر کرده بودافتاده بود و رنگشون رو جذاب

 

 ایب گمینه. م یگیبدم، باز م رمیبگ لیخودم از خاله سو ایب گمینه. م یگیبدم، م رمیاز بابام بگ ایب گمیبهت م -

 !نه یگیخودم بهت بدم، م

 

 .ش رو اصالح کردجمله یبگم که فور یزیچ خواستم

 

 !گمیو مپول -

 

 .انداختم هامیبه کتون یو نگاه دمیهام کشلب یرو رو زبونم

 .سر داد نییرنگش رو پا یسالن و شال بلند و نارنج یمبل تو یداد رو لم

 

 ؟یزیچ ی. آمارکنمیخودم جورش م -

 

 دهییهم سا یهاش روهم فرو رفتن و دندون ینشستم و منتظر بهش چشم دوختم. ابروهاش تو نهیبه س دست

 .شدن. دستش رو مشت کرد و سر تکون داد
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 !پِرفکت

 .دمیکش رونیکاور ب یورقه از تو کیبه رفتار تندش، بازش کردم و  توجهیپرت کرد. ب زیم یرو رو یاپوشه

 .ها رو ورق زدمخطش رو خوندم و عکس چند

 

و  ادیبودن خوشش نم ی. از اجتماعچرخهیکه نصف تهران رو انگشتش م یحالدر سهیحاشیب یادیز کمی -

 .شنیم ستین ییهویدو و برش بپلکن  ادیکه ز ییکسا

 !ایاون دن کنهیم ورتشونینظرم دا به

 

 .هم گره زد یرو تو هاشدست

 :تر ادامه دادشد و آروم لیجلو ما سمت

 

 .هاچارهیب ریفق یهاهیتو ما یچهی... یعاد پیت هی. مثالً با رهیم یمخف ایرفت و آمد نداره  یادیز یجاها -

 .شرکت و از ساعت ده صبح تا دو اونجاست رهیم یها گاهشنبه و چهار شنبهشنبه، سه 

 بود؟ یبا داداش خل و چلش... اسمش چ شمیخطاط آموزشگاه

 

 :رو بستم و به مغزم فشار آوردم و گفتم هامچشم

 ل؟یدن ال؟یدان ل؟یدان -

 

 !الهیدسخوش. دان -
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 .اونجارم راه انداخته یپسره که گفت نیهم با

 

 .رو جا به جا کرد ورقه

 

 .رو از ساعت ده صبح تا دو ظهر، تو شرکتشه شهی. بقحشهیشنبه روز استراحت و تفرو پنج شنبهسه -

 .. انگار روز استراحتشهرهیکجا م دونمیهام که... نمشنبه کی

 

 .دیهاش رو به هم کوبداد و دست لمیتحو یژکوند لبخند

 

 هیعاشق  یش گفته بود از هفده سالگتو عکس بغل بوده. تو مصاحبه یدختره نیتماسش با ا تینها -

و هشت سال سن، نتونسته باهاش حرف بزنه. دختره هم  ستیبا ب گهیم یست. هنوزم دوستش داره ولدختره

 .سن توئه

 

 .و دوباره ادامه داد دینفس نوش کی. آب رو ختمیآب براش ر وانیل کیپارچ  یتو از

 

  .نگلهیعرضم به حضورت که س -

 .شناسهینم یکه گفتم دوست داره، کس میدختر اون

اون ابراز عالقه نکنه؛  یگفت تا وقت نکهیتر او جالب هیهاش گفته بودش که دختر مستقلاز مصاحبه یکی تو

 !سمتش یبر یتونی. پس مشهیازش بلند نم یبخار
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 .روش نشستمرو انداختم و روبه پرده

 ...مطلق بود شیکه آت یرو دوست داشته باشه؟ مرد یمثل اون کس یامکان داشت مرد چطور

 

 .آسانسور رو فشرد یرو سر کرد و دکمه شالش

 

 !بود ای. اون دختره که بغلش کرده بود مهگانیشا ایمه مون،یدوست دوران بچگ -

 خوادیم ایبه مه یکی. احتماالً با نزدچرخهی. اآلن دست مهرسام مبشیرقمالک شرکت  گانیشهرام شا دختر

 .شرکت بابات و اون، باالتره یابزنه جلو که مسلماً تنوع و جنس عطر

 

 .آسانسور رو باز کردم و هلش دادم داخل. دکمه رو فشردم در

 

 .صرفًا جهت کاره ایش با مهرابطه دوننیکارآگاه گجت. همه م یچقدر فک زد -

 

 .باال انداخت یاشونه

 

 !دیشا -

 

 .زد هیآسانسور تک یوارهید به
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 .هست مگهید زیچ هیراستش  یست -

 

 .میسرسبز شد ی. در رو هل دادم و وارد محوطهنگیپارک دیکردم. آسانسور رس نگاهش

 

 .پشت فرمون نشستم  

 ایکه حرفش رو بزنه  کردیبه دو م یکیزدم و سمت خونه راه افتادم اما اون هنوز داشت با خودش  استارت

 ...نه

 

 :گفت یکوفت چیو بدون مقدمه و ه پردهیب یلیخ

 

 .خونتون ادیم یراستش گهگاه -

 

  .شد ترحیفج شیشد و از حالت معمول یجورهیترمز زدم. ضربان قلبم  

رو  یپشت یهانیبوق سرسام آور ماش یگوشم رو آزرد. صدا ابون،یآسفالت کف خ یرو هاکیالست غیج یصدا 

 ...دمیشن

 .تو سکوت نگاهش کردم اما

 .کردیرو به داشبرد چسبونده بود و با ترس نگاهم م دستش

 !نداشت یتمام وجودم رو گرفت و قلبم... وضع خوب خشم

 

 :و شمرده شمرده گفتم آروم
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 ؟یگفت یبگو چ -

 

. دمی. تاب نگاهش رو نداشتم، ازش رو گرفتم و وانمود کردم حرفش رو نشنخوندمیهاش مرو از چشم وحشت

 !!ممکن نبود

 

 .اتاق یتو میدیما چپ یخونتون. چندبار با سودا اونجا بودم که اومد. ول رهی... میستیکه تو خونه ن ییوقتا -

 .بخش که اسم تو باشه و رادمنش، که اون باشهجهان بی. ترکزنهیراد صدا مجهان ومامانت

 

. دیکشیو مغزم داشت سوت م شدیمنفجر م کردیاما حکم نم زدمیم دیکه با ییهاداشت از شدت حرف گلوم

 !دم؟یشنیداشتم م یچ

 

 .. رو فرمون ضرب گرفتمرفتنیتو مخم داشتن رژه م یبیغر بیعج سواالت

 :داد زدم و دمیکوب یمشتم محکم تو صندل با

 

 ه؟یراد چه کوفتآوا؟ جهان یگیم یچ یفهمیم ؟یدیتف م یکس دار -

 

  .فشردم مقهیشق یرو رو دستم

 !بود یبود... دردِ کمر شکن ینیسنگ انتیبود؛ خ یبزرگ شُک

 .دمی. فکش رو گرفتم و غریبود به صندل دهیچسب
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 !حرف بزن -

 

ش بود مژه یِ اهیس یکه رو یهاش رو پوشوندن. برقو فرش چشم اهیس یهاهم گذاشت. مژه یرو رو هاشچشم

 .بهم زد یتلنگر

 یبه اسم... از مرد یبه اسم مادر! از مرد یبار دوم. از زن ی! رکب خورده بودم. برایدر کار نبود. لعنت یایشوخ

 !به اسم خناس

 

 نییازش که گفت باال بره پا دمی... شنگفتیآدم و مهر و سند و شرکت م هی دیخر یدرباره اومدیاکثراً که م -

 .به طرف نگه، خودش با روش خودش بکشونتش سمتش لیاگر خاله سو دادیاونه. هشدار م یطرف برا اد،یب

 

 نیداشت از ماش ییجورا هیخونه و اون  میبود دهیرس باًی. تقردیگردنش کش یکردم. دستش رو رو یپوف کالفه

 .بازوش رو گرفتم یکه فور کردیفرار م

 

 .نکردم یازت مخف ویزیچ نیترکی. کوچمیقیبتمرگ آوا. هفده ساله رف -

 !که بهت داشتم یبه اعتماد یگوه زد یلعنت 

 

 یعادت داشت ول هامیباهاش حرف نزده بودم. به رک بودن و گستاخ ینطوریوقت ا چیگرد شد. ه هاشچشم

 شدیش باعث مکرده بودم، بدش اومده بود. بحث اون خناس و خونواده یاآلن که بحث رفاقت رو با انتقام قاط

 .رو نشناسم کسچیاز کوره در برم که ه یجور
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 ...آوا ادیبدم م یاز پنهان کار یدونستیتو م -

 

بزنم و ازش  یمانتوش پاک کرد اما نتونستم حرف نیهاش رو با آستاشکش شدم. چشم ختنیکرد، شاهد ر بغض

 .نهنک هیبخوام گر

 

 !دختر یاوونهیتو... تو د -

 

*** 

 

 ...رنگ و کدر یدود یهاشهیروم انداختم. به اون شبه ساختمون روبه ینگاه

 

 .که از بازوم گرفته شد، حواسم رو سر جاش آورد یشگونین

قدم  تیریکردم و خودم سمت دفتر مد رفتیم دیکه با یبه اتاق یارو سمت سودا چرخوندم. با سر اشاره سرم

  .برداشتم

 

 .به در زدم یارنگ نگه داشتم و تقه ییطال یگرهیدست یرو رو دستم

 

  .باعث شد در رو باز کنم. سرم رو باال آوردم ،یهوم یصدا
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حالت  یهاش کمپرت کرد. چشم زیم یدستش رو رو یتو یها! ورقهکردیم استیبود؛ چه شاهانه ر نشسته

 ...هاشگرفت و لب

 .زیاز همه چ یپر از وحشت و ته ییبزرگ... جا یفضا هیکردم. تو  ریگ

 

 یبو ،یتلخ یبو گار،یس یزد. بو مینیب ریبودن... عطرش ز دهیند یکه مهربون ییهاهم بود، اخم یتو هاشاخم

 !از قدرت و نفرت یای. با چاشنیخاص و دوست داشتن یبو هیش. کرم مرطوب کننده

 

 ...ضعف یگرفتم. بو قیدم عم کیبستم و  چشم

 .شدیم دهیم دبسته یهاجفت چشِم بسته پشت چشم هیمرگ،  یخون، بو یبو

 .شیچوب و آت یگلوش بود. بو یخون رو قیرد عم هی

 

 ...بابام! همون شب مرد آخ

  .گردنش انداخته بود یرو یقیکه دور گردنش حلقه شده بود؛ رد عم یطناب

 

 .مقاومت کردم اما گر گرفتن بدنم دست خودم نبود . در برابر پلک باز کردندیم کشگونه یرو رو دستش

 

  .حرف زدن بلد نبودم وقتچی! انگار هدیچرخی... زبونم تو دهنم نمشدیهام رو تکون بدم. اما، نملب خواستمیم

 

 .زدیذوق م یدخترک هفده ساله، تو یهاناله یصدا خورد؛یگوشم چرخ م یتو ینامفهوم اصوات

 .م گذاشته بودشونه یدست رو ی. مردزدیم غیکنار قبر زانو زده بود و ج یزن
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 .بود افشار یفیالراجعون. خدا صبرت بده دخترم. مرد شر هیانا اهلل و انا عل -

 

داشت گلوش رو  ختن،یاشک ر یالکه البه یگوشم پخش شد. دخترک یدوباره تو میاپیپ یهاغیج یِ صدا و

 .کردیپاره م

 

 .نبود یجالب یاصالً شوخ ن؟یگیم یچ -

 

 .هق زد دختر

 

 !. آخ بابامنیبلندش کن نیپرستیکه م ییتو رو به همون خدا -

 !میبدبخت شد نیبب ای...مامان بما

 

 !صداش تو مغزم دنیدوباره حالم رو بد کرد. مثل شن دنشیدرد گرفت، دهنم تلخ شد. د گلوم

 

 .آوردیصورتش درم یرو از تو شیدود نکیبود و ع ستادهیا یاگوشه شیشگیرادمنش، با ابهت هم پندار

 .که همه جا رو فرا گرفت یقعر یاهی... و ستمام باور دخترک هفده ساله ی. روختنیر خاک

 

 .کردیم رو نوازش مبود و گونه ستادهیروم ااآلن، بعد از هفت سال... پسرِ ارشد پندار رادمنش، روبه و
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 .م... جون کندم و سکوت کردمکندم و نتونستم داد بزن جون

م قفل شونه ی. دستش رودیقلبم مشت کوب یتو یشعله گرفت و کس شیسرم قطع شد. آت یتو یاهویه یصدا

 .شد

 .خوردم تکون

 

 تفاوتیمرد ب نیبا ا یبهتر یکرد، من رابطه یریها جلوگاز خراب شدن پل شدیهنوز م یوقت ش،یسال پ چند

 .روم داشتمروبه

 .دمیاسمش رو پرس یمعن بارکیکه  اونقدر

 

رو از خودش دور  هایکیکه تار یکه آفتاب رو با خودش داره، کس یکس یعنیاسمش  یمعن "گفت  بهم

 " .کنهیم

 

 .چرخ زدم یکل نترنتیا یکه تو ییبود... تا جا بیعج برام

ناشناس و مرموزش در  تیداد که کاماًل با شخص یحیجهت که بهم توض نیبود... نه از ا بیهم برام عج هنوز

 .تضاد بود

 

 .شناختمشیم شتریروش بودم، بکه روبه حاال

 نیترگرادمنش، بزر اری... دانکنهیدفن م یاهیس یکه آفتاب رو تو یکس یعنیرادمنش  اریبودم دان دهیفهم

 !قلبم یو تو هامیمن... تو نقاش یزندگ یدرد و وحشت تو لیدل
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 .لبش نشست یرو یسرد لبخند

 

 .یخودم دیخوشحالم که هنوز خورش -

 .خوردن چیهم پ یتو هامانگشت

 :هاش قفل کردم و گفتمرو به چشم نگاهم

 

 !مستاره -

 

 .کردم و ادامه دادم مکث

 

 .یکنیصدام م دیباره که خورش نیدوم نیا -

 

 چیو اما تو نگاهش ه دشمیهم فشار دادم. گفت خورش یهام رو روسردش سردتر از قبل شد. لب لبخند

 ...نبود ینوازش

 

 ؟یکنینم دایخودت پ یبرا دیخورش هیچرا  اد؛یخوشت م دیاگه از خورش -

 

 .ناجور بود یلیحرکت لبش، خ یبزنم و دقتم رو یبود که بخوام حرف یتر از اونشد. افتضاح عیوس لبخندش
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 :نگاهم کرد و گفت حیتفر با

 ست؟ستاره هی دمیخورش یدونینم یبگ یخوایم -

 

 .لبش نشوند یرو یشد سمتم و لبخند کج خم

 .ادامه داد یاآروم و بم شده یصدا با

 

 ادته؟یو صدات زدم دیکه خورش یبار نیآخر -

 

 .ادینم ادمیوانمود کردم که انگار  یزدم و طور یپلک

 .هام اشاره کردچشم به

 

 .یکردینگاهم م یطورنیهم یصدات زدم، داشت گهیاسم د هیکه با  یبار نیاول -

 ...بار کنارت نفس بکشم و بعد از اون نیآخر یکه قرار بود برا انگار

 

 .رو کج کرد سرش

 .رو مخ بود یلیکردنش خ مکث

 

 !بمونم یت باقگذشته یتو -
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بود که هر دو خوب  نیموضوع ا ،یصورتش تف کنم و برم ول یبودنم رو تو نجایا قتیحق شدیم کاش

 !میاالها باهم کار داشتما حاال ح میدونستیم

 

 .داد هیتک شیصندل یپشت به

 

 صدات زدم؟ ینطوریچرا ا یدیهنوز نفهم -

 

 .شدیم دهید شیعصب یها. کالفه شدنش به وضوح تو تک تک رفتارکردیم شیداشت عاص سکوتم

 

 .هست یکیفقط  دیاز خورش ی. ولمیدار ادیستاره ز -

 .میدار دیخورش دونهیفقط  ا،یکل دن تو

 

ش برام زده خی یآب یهاکردم. مدل حرف زدنش و تضادش با چشم شتریکف دستم ب یهام رو توناخن فشار

 .قفل بود

 

 !یمن یدونهیباشه تو اون  ادتیتا  د،یصدات زدم خورش -

 

 .بلند شد شیصندل یرو از

 .سانت هم تکون نخوردم کیرو چرخ زد و درست پشت سرم قرار گرفت. در حد  زیم
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 !ش رو ذوب کنم.. خب درد داشت برامزده خینگاه  یسرد تونستمیبودم و نم دشیخورش

 

 :زمزمه کرد یگوشم با لحن اغواکننده کنار

 

نکنم،  داتیپ یکنم تا وقت یادآوریخودم  یتا برا دی. صدات زدم خورشکهیکه نباشه، همه جا تار دیخورش -

 .چرخ بخورم یکیقراره تو تار

 

رو شدم. در حد چند لبم نشست. گردنم رو سمتش چرخوندم و با صورت جذابش روبه یرو یپوزخند

 .ازم فاصله داشت متریسانت

 

 :حفظ همون پوزخند لب زدم با

 خوش گذشت؟ یکیتار -

 

 امنهیسمت چپ س یزیچ هیمن قفل شد و  یهالب یدفعه رو نیرو کمتر کرد. نگاه اون ا یچند سانت یفاصله

 .جا کردرو جابه

 

 !بردیم و سر مداشت حوصله -

 

 ...ش سر رفته بود، من تازه عزمم جزم بوداون حوصله اگه
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 ...خواستمیرو م حقم

 .خواستمیم میزندگ یرو از سونام حقم

 

  :گردن و فکش گذاشتم و گفتم نیب ییرو قطع کردم و دستم رو باال آوردم. با شرارت جا یچشم ارتباط

 

 د؟یخورش یگفت -

 .گلوش گذاشتم بکیکردم و لبم رو س کیبه گردنش نزد رو صورتم

 

 .گردنش نگه دارم یرو شتریباعث شد لب مرطوبم رو ب ش،نهیس یحبس شده تو نفس

و  هامینقاش یاهیباعث س نکهیلبم رو گردنش بود، متنفر بودم. از ا نکهیروم بود متنفر بودم. از ابهرو نکهیا از

 !کابوس هر شبم شده بود، متنفر بودم

 

 :و بگم رمیهاش و انگشت فاکم رو جلوش بگچشم یزل بزنم تو شهیتر از همداشتم تخس دوست

 !ریبمون و بم یکیتو تار شهیهم یبرا -

 

 .ترسناک بود یادیمطمئن بودم خشمش ز اما

 !اصالً خوب نبود که کوتاه بودم نیو ا دیرسیم شنهیبه زور تا س قدم

 

 :پوستش زمزمه کردم یرو
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 بهت اطالع ندادن؟ دیتا حاال، در مورد داغ بودن خورش -

 

 .رو حرکت دادم و از گردنش، به قلبش رسوندم دستم

  .کف دستم، محشر بود ریقلبش ز یضربان باال حس

  .حاال دست من بود ،یباز کنترل

 

 :پوزخند گفتم با

 .یکنیم ستاره صدام -

 

 .من سلطه داشت خارج کردم یکه انگار رو یخودم رو از حالت دم،یحفظ همون لبخند پل با

 .رو مرتب کردم راهنشیپ یقهی یعاد یلیو خ ستادمیا

 

 .دادم شیسوال یهااز حسم رو به چشم یخال نگاه

 

  !کهیکنه... چون نزد فیما رو درست توص نیب یفاصله تونهینم د،یخورش -

  .چون دورم ازت ،یکنیصدام م ستاره

 

 .رو دور اتاق چرخوندم و دوباره بهش دادم نگاهم

 :رو سمتش کج کردم و گفتم گردنم
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 .وسط نیشده ا یچ یبفهم نکهیحرارت با خودم دارم که بسوزونمت... بدون ا یمن اونقدر -

 

 .دادیسکوت کرده بود و داشت بهم گوش م دم،یفهمیکه نم یلیبه دال بنا

 .بردمش نیاز ب میکه با حرف بعد گرفت،یلبش داشت شکل م یرو شخندین

 

 .رسهیدستت بهش نم یول ،یکنیهستم که هر شب آرزوش م یاکه من اون ستاره نهیموضوع ا یول -

 

 .اآلن حدس بزنه نیرو هم میمهارت باز خواستیبهم زل زده بود که انگار م یطور

 !مهم نبود هرحال،به

 

 .تموم شده بود نجایبهش زدم و ازش فاصله گرفتم. کار من ا یچشمک

 .ستادیقدم سمت عقب برداشتم که ا هی

 .ستادینشد؛ فقط ا کینزد بهم

 .میکن یکه باز خوادیم دونستمیاآلن م نیابرو باال انداخت و از هم حیتفر با

 

 :گفت یلحن جذاب با

 .من یستاره یواضح ،یهر چقدرم دور باش -

 ...ینور یِ تو چون
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 .لبش شکل گرفت یرو یشخندین

 

 .کنمیم کشیدستم اومده؛ نزد تی. دورستیمشخص ن یزی. چکهیتار یکیتار -

 

 .زد یچشمک

 

 .یبکن یکار یتونینم یکیتو با تار یول -

 

 .چشمش یجلو ختیرنگش، کج ر یطوس یشد. حالت صورتش کج شد که موها شتریدندون نماش ب لبخند

 

 !وفتهیممکنه ب یچه اتفاق یحدس بزن یتونینم یحت -

 

 .دمیم رو به مانتوم مالدست عرق کرده کف

  ...داده بود یاعاشقانه هشدار

 !میکه جفتمون دو شخص اولش بود یایبا چند فرد ناشناس. باز یطوالن یِباز کی

 

 .زدم یشخندین

 .لبش گذاشتم یباز کرد، دستم رو رو لب
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 !و مات کردنت شیک ی. اومدم، براسیه -

 

داشت وادار به  یو سع دیم کشکمر تا شونه یاز رو یایفرض کمرم حرکت کرد. خط رو استخون دستش

 !کنه ممیتسل

 

 .ستین تیحال ،یو تارت تو راهِ ستاره... اآلن داغ رهیت یروزا -

 

 !برام ناهنجار و گوش خراش شد. بهش گفته بودم خفه شه صداش

 .روحم رو چنگ زد یاساله دخترک هفده یکر کننده سکوت

 

  .دمیلبم کش یرو رو زبونم

 

 .دمیکش شنهیس ی... انگشتم رو روکینزد یلیرفتم. خ کشینزد

 

 :زد طعنه

 ؟یانیمنه! در جر یِکیکوبش قلبت، به خاطر نزد -

 

 .پشت هم صف بسته بودن دمیپل افکار
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 .بکوبم تو دهنش گفتیو مغزم داشت م کردیم یدرونم داشت وراج یندا

 

شده بودم.  فشی... خام قلب کثدیشا ای. بارنیدوم یشده بود، برا رحممیهاش زل زدم. خام قلب بچشم یتو

 !بار نیدوم یبرا

 

 .شینابود کردن زندگ یباشه و حاال من اومده بودم برا یبار، اون نتونست عاشق خوب نیاول

 

 .تکرار کرد دوباره

 

 ؟یشنویم -

 

 !...م. بهتر از توشده رانیحاکم قلب و شنومیم

  

 .دلبر یمات طرز رفتنت شده بودم؟ صبر نکرد ،یرفتیم یوقت یدینترس -

 ...و یدل و کند ،یاومد

 

 .هوا زد یتو یبشکن

 

  !یدل برد -
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 کار دلبر، دل بردنه. هوم؟ گنیم

  

 .صورتش نکوبم یتو کردمینم نیتضم داد،یها رو ادامه محرف نیا گهید یکم اگر

 ...دادیو ادامه م کردیاگر لب باز م شدیم یصورتش، جذاب بود. چه شاهکار قشنگ یهام رورد انگشت تصور

 

 .کرد سکوت

 

 :زدم لب

 .و ببند گوش کنچشمات -

 !و... جناب رادمنش... رو شاهرگت بشنوغرورم یشکسته یهاکهیرقِص ت یصدا

 

 .و ازش فاصله گرفتم دمیکوب شنهیس یهام رو رودست جفت

 

 !ادیعزت ز -

 

*** 

 .م گرفتم و به مهراد دادمکارتون مورد عالقه تراژیرو از ت نگاهم

 

 شه؟یعاشقم م -
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  .کردم مکث

 .ازش نداشتم رو به زبون آورده بودم یبودم و درک دهیحال شنکه تابه یاواژه نیتر گنگ

 .ساختنیرو م یدیجد یایدن گرفتن،یکنار هم قرار م یکه وقت یاکلمه سه

 "!عشق" یواژه

 

 .کردیرو برام باز م خوردنیمغزم خاک م یخاکستر یهارو که پشت سلول یایمیداشت خاطرات قد مغزم

 .و ماتم کرد شیک ،یچشم آب کینوزده سالم کمتر بود که  دیشا

قمار  شیزندگ یِنابود یها بود براکه حاال، سال یو بالغ... کس پیفرد خوشت کی ،یچهار سال تفاوت سن با

 .بسته بودم

 

 چند سالت بود جوجه؟ -

 

 .بهش رفتم یاغره چشم

 .شربت رو برداشتم وانیل ،ینیس یتو از

 

 !بموال میقد یپسر عموام پسرعموها -

 .بزرگ شدم گهیبفهم د مونیچند سالته. م یپرسیروز م هر
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 .شد اریرو برداشت و مشغول پوست کندن خ چاقو

 .دیرو حلقه حلقه کرد و نمک رو روش پاش اریخ

 

 شه؟یعاشقم م یگیم یها نشستبچه نیو چهار سالته ع ستیب -

 !بود فکر کنم شیرلت نبود؟ اول مگه

 

 .زمزمه کردم آروم

 .بود شمیآخر -

 

 .به خودش گرفت یامتفکرانه حالت

 

 افتادم؟ یچ ادی یدونیم ،یست -

 

 .لب گفتم ریز یکردم و هوم کیشربت رو به لبم نزد وانیل

 .هاش رو نشونه گرفتم و کنجکاو منتظر شدم حرفش رو بزنهنگاهم، چشم با

 

 !شوهرمه. پونزده سالت بود اریدان یوسط کوچه، داد زد ینشست -

 

 .دیگلوم پر یتو شربت
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 .ش بلند شد و ناجوانمردانه ادامه دادخنده کیشل یسرفه افتادم و اون صدا به

 

 !وفتمیم ادشی شمیپاره مدختر  یوا -

 .شوهِر خودمه برو اونور یگفتیم یه م،یکن یباز یوسط ادیب خواستیم دختره

 

 .دوختم نیو من با اخم نگاهم رو به زم دیزانوش کوب یرو

 

 .اومد چقدر کسخل بودم ادمیبسه!  -

  .دمشید امروز

 !کرده بود یشده بود. موهاشم خاکستر شتریب شیجا افتاده بود... برق نگاه وحش شچهره

 

 

 .زدم یشخندین

 

 !منم نمرده بود ینبود. کاش بابا وثیکاش مثل قباًل دوستش داشتم. کاش باباش د - 

 

 .دیموهاش کش یرو تو دستش

 

 کنم؟ حتتینص ایبدم  تیدلدار -
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 .یقانعم کن نییپا ایبچه ب هیو با  ادیبدت م رمیفاز شوگرا رو بگ نکهیاز ا یبگ یخوایم اآلن

 

 .تکون دادم سر

 .بود رحمیروش دراومده بودم، بکه به قصد جنگ روبه یشاِه شطرنج مقابلم، کس فم،یحر

 

 .نبرده بود تیاز انسان یی.. بویکیتار یرادمنش، اسطوره اریدان

 .اومدیبه زانو درم دیبود و با خَناس

 

 .کارد کرد و سمتش دهنش برد یرو تو اریخ نیآخر

 

 .مواظب خودت باش -

 .بهت بگم تونمیکه م هیزیچ نیآخر نیا

 

 .دیموهام رو بوس یمبل بلند شد و رو یرو از

 

 .زن عمو، سودا، من رفتم -

 

 .اومد رونیاز آشپزخونه ب یفور لیسو
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 .کنمیکجا؟ شام دارم درست م -

 

 .سودا در اومد یصدا

 

 .ژون یمهر یبابا -

 

 .سودا چپ کرد یهاش رو براچشم مهراد

 

 .بعداً امیرو سرم. م ختهیکار ر یزن عمو کل -

 .م باشبچه مواظب

 

 .با دست به من اشاره کرد و

 .به بازوش زدم ینه چندان آروم یضربه

 

 .یکنیقد قد م یه یخوبه سه سال بزرگتر -

 

 .کرد انیرو نما دشیسف یهادندون فیو رد دیخند

 .بود ستادهیکوه پشتمون ا کیپسر، هفت سال بود که مثل  نیا

 .دیرسیو سودا مو دائم به من گذشتیکه از خودش م یبرادر
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 .و سمت در قدم برداشت دیرو بوس لیسو یگونه

 .ها پشت سرش راه افتادمجوجه مثل

 .سودا رو پام کردم و منتظر رفتنش شدم ییدمپا

 .در رو باز کرد م،یرح مش

 .کرد یکوتاه یسرش زد و خداحافظ یشد و دو انگشتش رو رو نشیماش سوار

 .داخل برگشتم

 .کردیآشپزخونه داشت نگاهم م یهاپشت پنجره از

 

 .خواستمینم یو چهارسالگ ستیب ی. محبت و مهرش رو توخواستمیرنگش رو نم یدلسوزانه و عسل نگاه

 .خوردیهاش... به درد نمدخترکم کردن دخترکم

 

 .بود لیسو یرنگش، کپ یعسل یهاچشم . چونشدمیاز سودا هم متنفر م یگاه

 !جفتشون وحشت داشتم یهانگاه کردن به چشم از

 

نبود.  خوردمیم نیکه زم ینبود. زمان زدمیمشکالت دست و پا م یداشتم و تو ازین یکه به محبت مادر یزمان

 .بکشم رونیخودم رو از آب ب میگرفته بودم گل ادیحاال بزرگ شده بودم... خوب 

 .ش زدم و داخل رفتمبه نگاه به اصطالح مادرانه یپوزخند

 .سودا رو صدا زدم ل،یبه سو یتوجه نیترکیها باال رفتم و بدون کوچپله از
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 .اتاقم کارت دارم ایدختر کارت تموم شد ب -

 

 رهیت یو خفاش و... منظره یطانیش یهاجورواجور از اهرام یهایها باال رفتم. سالن باال ترسناک بود. نقاشپله از

  !رو دوست داشتم یو خفن یاهیس نیبودم که ا یهرحال من تنها کسرقم زده بود. به یو کدر

 !کوچولو نور هی یو تار، بدون المپ و پنجره و حت رهیسرد و کدر بودن رو دوست داشتم. ت نیا

 

 قفل شده شیاتاق کار بابام هم هفت سال پ در

 .ش رو اونجا بذارهپا یکس ذاشتمی. نمبود

 

باز  یپرده نینور ماه هم از ب یدیاتاق رو روشن کرده بود و سف یخواب، فضاچراغ یاتاق شدم. نور آب وارد

 .افتاده بود واریطرف د کی یبالکن، رو یمونده

 

 .بودن وارید یکه رو ییهاروم و عکسروبه وارید یقفل شد رو نگاهم

 !اری... دانیاون ببر وحش یهاعکس

 

  .ستادمیملکه کلوپاترا ا یمجسمه کنار

 .کنم یقرار بود سودا رو مشتاق به تالف امشب،

 .شروع شده بود دعوتش کنم شیکه هفت سال پ یایباز کی به

 

 .به در خورد یاتقه
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 .تو ایب -

 

 یبه موها یدست. دیپل یو افکار اهیس یشوم... با قلب یهابا نقشه یقو یمن بود. زن یِ زندگ یاسطوره کلوپاترا،

 .دمیکش اهشیو س یچتر

 

 .یسرد ،یاهیملکه... س یچقدر سنگ -

 !یچقدر من یول متاسفم

 

 .دمیسودا چرخ سمت

 

 .یاز سر راهم بردار والیدان خوامیسراغ اصل مطلب. م رمیم حیرک و صر -

 .کنم شیشاه رو ک تا

 

 ..زدم یلبخند

 .شدیخارج م دونیاز م یشده بود و به زود یریحاال کفتار پ پندار،

 .اومدیجز نگاه کردن از دستش بر نم ی... اآلنشم کارگرچه

 .باال انداختم یاشونه
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 ...اریو از کنار داناون یاگه بتون -

 

 .اسمش سخت بود. به زبون آوردش برام هنوز هم گنگ بود تلفظ

 

 .رهیم شیتر پساده ینباشه، همه چ اریپشت دان گهید یکن یکار یبتون -

 

 .پشت پنجره زل زد یهاتخت نشست و به گل یرو

 .شدم رهیخ کردیم یها دلبرستاره نیآسمون، ب یکه تو یجا گرفتم و به ماه کنارش

 

 ؟ینطوریا شهیبابا آروم م -

 

 شد؟یم آروم

 !شدمیمن که م ی. ولشدینم

 .متشنج شده بود یحساب اعصابم

 

 .نشد دیشد... شا دیشا -

 .خوامیم یازت چ یفکر کنم گرفت گه،ید برو

 .ریبخ شب
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م گذاشتم و گونه یبود، داغ شد. دستم رو رو دهیکه بوس ییم نشوند و از جاش بلند شد. جاگونه یرو یابوسه

 .شدم شرهیتا موقع رفتنش از اتاق خ

 

 ...بود ی. فردا روز مهمدمیتخت دراز کش یزنگ گذاشتم و رو یرو رو یگوش

 .که توش بودم اصاًل خوب نبود یایفیبالتکل نیا

 ی... خالصه اسمش سردرگماومدیکه از مغزم م یادیفر یصدا ایو گوش بدم حرف قلبم دونستمینم نکهیا

 !بود

 

 .اون باعث حالِ خرابته ؛یکنیتو غلط م زدیببخشم و مغزم از اونور داد م گفتیم قلبم

 !یکنیو بدبخت مخودت زدیدارم و بازم مغزم داد م ازیمن هنوز به بودنش ن گفتیم تیبا مظلوم قلبم

 ...سرش یفدا گفتیهم م قلبم

 

داد بزنم جفتشون خفه شن اما  خواستمی. مدادیقلب و مغز بودن حالت جنون بهم م نیکشمش ب نیا شاهده

 ...دیرسیهم نم میدرون یزورم به صدا یحت

*** 

 

 .دمیهم پوش یگریازک و جبافت ن هیرنگم رو پام کردم،  یچرم مشک شلوار

 .دیرسیبه نظر م تردهیو کش یاغیرنگم  یطوس یهاکار، چشم نیبستم که با ا یرو دم اسب موهام

 

 .کنارش بود، پام کردم یاهیرنگم رو که گرگ س اهیمخمل س یهابوت
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هام محدود به چشم شم،ی. آرادمیهام کشلب یرو یرنگ یگریو رژ ج دمیو خط چشم کش ستادمیا نهیآ کنار

 .بود

 

رژ و ادکلن محبوبم رو  ،یتخت برداشتم. گوش یرو از رو فمیسرم انداختم و ک یرنگم رو رو یگریبلند ج شال

 .توش انداختم

 .منتظرم بود رونیرفتم. سودا، ب نییها پازدم و از پله رونیاتاق ب از

 

 .نشسته بود لیسو نینگاه کردم؛ پشت ماش نیو به ماش ستادمیا اطیح یتو

 .داخل بردم شهیسمتش قدم برداشتم. سرم رو از ش ل،یم یب

 

 م؟یبر نیبا ا -

 

 .گرفتم لیسو سیرو سمت جنس انگشتم

 

 .کرده ویکه خواست ییکنم... گفتش کارا دارتیب ومدیساشا زنگ زد. دلم ن ،یصبح خواب بود -

 !فروخته بود ونتیماش انگار

 

 شتریرو ب اریدوست داشتم اما سهام شرکت دان یلیخ ونمینشدم اما خوشحال هم نشدم. ماش ناراحت

 !خواستمیم
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 .بود یخبر خوب -

 

 .مؤسسه نگه داشت یروبعد، روبه قهیدق ستیب

 .میساختمون رفت سمت

 

 .و پنج گشتم ستیدو یکردم و دنبال اتاق شماره یخداحافظ ازش

 !بود یمیرو باز کردم و وارد اتاق شدم. جو فوق العاده صم در

 

 .به من نکردن یمشغول صحبت باهم بودن و توجه همه

 .نشستم یصندل یرفتم و رو زیم پشت

 

 .انِیرضو یخانوم خوشگله، اونجا جا -

 

 .دادم دیباریم شیهاش آتکه از چشم یرو باال بردم و نگاهم رو به پسر سرم

 .دمیکوب زیم یکردم و دستم رو رو اخم

 

 .دتونیبخشم؛ استاد جدجهان -

 .نیبا من کالس دار انیرضو یچهار جلسه به جا یال سه

 ؟یچ ایهست  یسوال 
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 .داشت رفتم یبنفش یکه موها یگفتم. سمت دختر نیم آفرساکت شدن. به جذبه همه

 

 ..کن یمعرف -

 

 :گفت یلوند با

 اهیو س کنمیاستفاده م یمثل ظروف سفال یمیقد یزای. از چمییتازه شروع کردم و هنوز تو سطح ابتدا وانا،یر -

 .کنمیقلم کار م

 

 .کردن یشدم. همه، خودشون رو معرف یتکون دادم و منتظر نفر بعد یسر

 ...سکوت بود و سکوت قهینفر بعد بودم که تا چند دق منتظر

 !دیباریهاش مدادم، برق غرور از چشمرنگش  یمشک یهارو به چشم نگاهم

  .انداخت نییهاش زل زدم که سرش رو پاچشم یتو

  

 .ماهان. کامل بلدم -

 

 .گرفت مخنده

 .شد رهیهام خرو بلند کرد و به چشم سرش
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 !میبش یخوب یباهم دوستا دوارمیخوشبختم. ام -

 

 :که اسمش پگاه بود؛ گفت یدختر

 و شما؟ -

 

 .کنمیکار م یو نقاش یبخش؛ خطاطجهان -

 

 .باعث شد اسمم رو نپرسن م،یلیفام یرو دمییتاک

 

بگم که در باز  یزیم زدم. خواستم چچونه ریانداختم و دستم رو ز مگهید یپا ینشستم. پام رو رو یصندل یرو

 .شد

 

 .شدم رهیخ کردینگاهم م یکه تو چهارچوب در، طور خاص یسمت در و مرد سرم

 !بودم یخنث

 .ازش رو گرفتم ،یمعمول یلیرو پشت گوشم زدم و خ موهام

 

 :بهم گفت خطاب

 .دفترم ایب -
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 ...هاش نگاه کردم. خاص بودچشم یآب یرو کج کردم و به هاله سرم

 .رنگم دادم یانقره یتالیجیرو به ساعت د نگاهم

 

 .امیم د،یببر فیکالسم مونده. شما تشر میاز تا قهیهنوز ده دق -

 

 .رو بست در

 .ها در اومداز بچه یکی یبودم که صدا رهیلحظه به در بسته خ چند

 

گوشت دستم فرو کردم و با لبخند  یهام رو تو. ناخنکردمیخودم حس م ینگاه همه رو رو ینیسنگ

 .بهش نگاه کردم یایساختگ

 

 دارن؟ یاستاد، جناب رادمنش با شما نسبت -

 

 .دمیخند حیم رو باال انداختم و با تفرروم بود. شونه ره،یخ یهانگاه هنوز

 

 .دیشا -

 

 .شد لیتبد یهم فرو رفت. لبخندم به تلخند یتو هاشاخم

 .بار نیدوم یبرا باخت،یقلبش رو بهم م دینه... اون با دیشا
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 .جام بلند شدم از

 

که مورد توجهتون بود و  یزیهرچ . ازدیطرح ساده برام بکش هیبعد  یجلسه خوامینکته بهتون بگم و م هی -

 .نمیاطراف بب یاینسبت به دن ودگاهتونی. دوست دارم ددیدوستش داشت

 

 !دیشد یشون به نقاشلحظه مکث کردم. حواسشون جمع بود و عالقه چند

 

 یااثر خالقانه شهیبوم م یرو ینقاش هیاصول اول تیخب ساده بخوام بگم با رعا م؟یکن یرو بوم نقاش یچطور -

بعد  یو جلسه شهیبود. بق ییراهنما هی نی! ادیکش ینقاش شهیمش خط کج و شکسته هم م هیبا  ی. حتدیکش

 .دی. خسته نباشگمیحتمًا م

 

بودم اما، از باختن  یبود. قو فیهام سست و ضعقدم برداشتم. قدم تیریزدم و به سمت دفتر مد رونیاتاق ب از

 .وحشت داشتم اریبه دان

 

ساعت تنها نباشم. اما قلبم،  نیاتاق، اونم تو ا هیمرد تو  هیبا  کردیفشردم. عقل حکم م رهیدستگ یرو رو دستم

 .بود جیمه یِ باز نیعاشق ا

 

 .ضرب گرفته بود زیم یاتاق شدم. با خودکار رو وارد

 .و خوش حالتش زد یطوس یبه موها یمن، چنگ دنید با
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 .شد زیر هاشچشم

 

 نداده؟ ادتیمامانت در زدن  -

 

 .رو کنار گذاشتم فمینشستم و ک یمبل چرم کارامل یرو

 

 داده؟ ادتیمگه مامان تو،  -

 

 .شد که من داخلش بودم یانداختم که بدون در زدن، وارد کالس ادشی خوب

 

 .چندتا برگه مشغول شد با

 

 .رمیکه مال خودمن، اجازه نگ ییزایاستفاده از چ یمامانم بهم گفته برا -

 !من بودن؛ ملوچک یبرا یزمان هیکه  ییزایچ یحت

 

 .دهیداره تذکر م یحرفش، بفهم یکه از رو کردیرفتار م یو جور زدیهشدار دادن بود. طعنه م کارش

 

 !دونستمیاز ملوچک گفتنش متنفر بودم. اوضاع رو هم جالب نم نکهیاز ا میبگذر
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 .یباهام ندار یکار نکهیمثل ا -

 

 .نفرت داشتم کرد؛یکه استفاده م ییهاشدت از لفظشدم و سمت در رفتم. به  بلند

 .دیچیمغزم پ یبسته شد و صداش تو یرو باز کردم که با شدت محکم در

 

 !صورتم به فاک رفته بود دم،یکشیسرم رو عقب م رترید هی. اگر چند ثاندمیبهت به در چسب با

 .چشم بازکردم آروم

 

و به صورتم  شدیخارج م یطوالن یو تندش، با بازدم یشاک یهادر گذاشت. نفس یچپش رو رو دست

 .سوختیپوستم داشت م خورد،یم

 .شیافتاده بودم... نه راه پس داشتم نه راه پ ریگ

 

 !بود اریبود، دان دهیکه بهم چسب ینبودم اما مرد یمحجوب دختر

 ...گرفتیآروم نم ی. لعنتدادیداشت خودش رو جر م قلبم

 

  .هام رسوخ کردتو رگ نینگاهش، مثل مورف یآب

 .بود زاریروم، بروبه یبه ببر وحش یکیو جسمم از نزد خواستیرو م شینابود روحم
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 !ب... برو عقب -

 

 ؟یکنیم کارینرم چ -

 

 .گرفت یاز موهام رو به باز یاطره

 

 !یبزن ملوچک. آزاد ؟یبزن غیج ؟یبکن یتونیم کاریچ -

 

 .هم فشردم یرو رو هامچشم

 !یلعنت

 

 که عروسک؟ یدونی. مشهیم یچ ستیوقت معلوم نبشم. اون یعصب ییهویممکنه  یول -

 

نگفتم.  یزیهم گذاشتم و چ یهام رو رو. چشمشدیگردنم داشت پخش م ینفسش تو د،یرو جلو کش سرش

 .کنه شترینفس نفس زدنم رو ب یو صدا نهیم بشترقوه یسکوتم، باعث شد دندونش رو نیهم

 

 .نگاهم کرد ،یچند سانت یرو بلند کرد و با فاصله سرش

 .دیدر کوب یسرم رو یهام رو گرفت و باالرو سمت گردنم بردم که با دست راستش، مچ جفت دست دستم

 !من یخدا
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 .نشو یخوبه... آروم باش؛ مثل قلبت وحش -

 

 !کرده بود عمیبد موقع ضا م،جنبهیرو مخ بود و قلب ب شکهیهاش دوختم. ترو به چشم میو خون یوحش نگاه

 

  .ش رو بهم چسبوندتنه نییپا

م دخترونه یهاها، هورموناتفاق یو بدتر از همه دادیبهم نم یش به پاهام، حس خوبتنه نییپا دنیچسب

 .شرفم رو به باد بدن خواستنیم

 .گرفت یرو به باز مینیتلخش ب عطر

 

 !یکنیم تمی...اذ...اذیدار -

 

 .دیلبش کش یهام زل زد و زبونش رو با مکث رولب به

 

 .م رو محکم گرفتچونه ش،گهیرو چرخوندم که با دست د سرم

 .پاهاش قفل کرد، صورتم داغ شد نیپاهام رو ب یراستم رو باال آوردم که فور یپا

 

 .رو جلو آورد سرش
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 !یکرد دمی. تهدیازم گرفت ویستاره. تو همه چ خواستمیو ممن فقط سهمم -

 !نیو بببودنت فی... اوج ضعیچنگ من یو تو اآلن، تو رسهیکه دستم بهش نم یهست یاستاره یگفت

 

 .دیصورتم چرخ یاجزا نیب نگاهش

 .دیکش مینییلب پا یوار روشستش رو نوازش انگشت

 

 !رادمنش یآقا یریفراتر م تیکارمند سیرئ یاز محدوده یبکش عقب. دار -

 

 :گفت ربطیهام نگاه کرد و بچشم تو

  ببوسمت؟ شهیم -

 

 :دیچون از دهنم پر دادیآخر کار دستم م ،یاستروژن و پروژسترون لعنت یهاهورمون

 ؟یریگیاجازه م یچرا دار -

 

 :هام گفتلب یهاش رولب دنیکرد و قبل از کوب کمیرو نزد سرش

 .یباش انیخواستم در جر -

 

 .رفت و کمرم رو چنگ زد نییپا دستش

 .چسبوند میشونیرو به پ شیشونیصورتم و پ یشد رو خم
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 .ناخودآگاه دور گردنش حلقه شد دستم

 !... مثل منزدی. نفس نفس مدمیرو باال کش تنم

 

پوست  یسردم رو یهاانگشت یشد. از گرما زیمرتعشم ر یهامردمک ینافذش رو یهاقرمز و اون چشم نگاه

 .داشتم یبیس عجدستش ح یزده خی

 

 .دیبغلش کش یموهام رو با چنگ گرفت و تو صانهیزد و حر پلک

 !شدمیم مونیکارم پش نیفردا از ا دونستمیو م کردینم دایحس و فضا پ نیا فیتوص یبرا یاواژه عقلم

 

با  تونستمیتنها م اومدم،یکردنش برنم فیتعر یداشتم که از عهده یدرونم به تالطم افتاد. حس یزیچ

 !کنم اسشیق خیتار یزلزله نیرانگرتریو

 

 .سرم یاون، رو یبود و چونه شنهیس یتو سرم

 .تو بغلش فشارم داد سفت

 ...؟خوردمیم یهام در اومد و من داشتم تو بغل پسر قاتل پدرم چه گوهترق ترق استخون یصدا

 

 نکهیو قبل از ا دیکش یقیورم کرد. نفس عم اش،قهیکنار گردن و شق یبرجسته یهامنقبض شد و رگ فکش

هام متوقف رگ یخون تو انیشد و جر سیهام توسط لباش خلب نم،یبزنم و کلمات رو کنار هم بچ یحرکت

 .شد
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 .رفتیمغزم رژه م یبابام تو دیپوکر و ناام یچهره ریتصو

 

 .دیهام رو به دندون کشاز لب یشتریبکشم که حجم ب رونیخودم رو از بغلش ب خواستم

 

 .اون بود ریبه گلوم چنگ زد... تقص بغض

 :گفت دیرقصیهام ملب یکه نگاه خمار و جذابش رو یرو قاب گرفت و درحال صورتم

 

 .کار دست جفتمون بدم یکاش نذار -

 

و  دیشلبش ک یدو دو زنم که از احساس و خشم پر شده بود زل زد. فاصله گرفت. دست رو یهاچشم به

 ...دمیدوی. فقط مدمییدو رونیدر اتاق رو باز کردم و ب ،دنشی. با چرخدیچرخ

 ...هم نداشتم یحس وحشت یبود و حت کیراهرو تار نگ،یبه سمت پارک دمیها دوپله از

 

 .دمییدو نیرفتم و سمت ماش نییطبقه رو پا نیآخر

 !تند یلی... خزدیقلبم گذاشتم، تند م یانداختم و دستم رو رو نیماش یزنان، خودم رو تو نفس

 

 .شدم رهیم خرو باز کردم و به چهره بونهیسا

 

 .دمیلبم کش ی. دستم رو روزدیچشم م یهام تواز حد لب شیب یبود و سرخ دهیپر رنگم
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 .وحشتناک بود ار؛یش با دانبوسه و تجربه نیاول حس

رو  زیهمه چ تنهکی ،یمردِ لعنت نیمرد... ا نیبشه و ا ممیوارد حر یو چهار سال اجازه نداده بودم کس ستیب

 .سرم خراب کرده بود یرو

 

 ...زمیاشک بر یخودیفرمون گذاشتم و لبم رو محکم گاز گرفتم تا مبادا ب یبه گلوم چنگ زد. سرم رو رو بغض

 

 .خورد. با ترس سرم رو بلند کردم شهیبه ش یاضربه

 .. قفل در رو باز کردمکردیچسبونده بود و مشکوک نگاهم م شهیسرش رو به ش سودا،

 

 .م گذاشتگونه یرو رو دستش

 

 ؟یشد واریچرا مثل گچ د -

 

  .دمیکش یقیرو پس زدم و استارت زدم. صدام رو صاف کردم و نفس عم دستش

 

 ؟یرفت شیچطور پ الیبا دان -

 

 !باشه، بدون لرز یکردم صدام عاد یسع یلیخ
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 .دیکش یداد و آه هیتک شهیرو به ش سرش

 

 .دراومدم نگیپارک از

 

 .م و گرفتشماره -

 

  .رو از بر بودم شیاخالق اتینگاهش کردم. خصوص یرچشمیز

 !گفتیبود... دردهاش رو بهم نم تودار

 :دمیحال پرس نی... با امینبود گهید یهامثل خواهر ما

 ؟یکن فیتعر یخواینم -

 

 ی"نه"و  دی. لبش رو گزختیر رونیشالش ب یرنگش از تو ییمجعد و خرما یرو سمتم چرخوند. موها سرش

 .گفت یآروم

 

 .تو خودت یزیری... از بس میترکیم یروز هی -

 

تا  کردیکار رو م نیناخن انگشتش رو گاز گرفت. انقدر ا ش،یشگیهم فشرد. طبق عادت هم یرو رو هاشچشم

 !ادیخون ب
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 .بحث نداشت.. سکوت کردم یبه ادامه یلیتما

صورت  یهاکو چرو نیشدم و به چ ادهیپ نیخونه ترمز زدم و دوتا بوق زدم. در رو باز کرد. از ماش یروروبه

 .شدم رهیخ میمش رح

 

 .دخترم یخوش اومد -

 

 .کردم و داخل رفتم یزدم و تشکر آروم یلبخند

 ..شد یام تداعتخت نشستم. خاطرات بر یقدم زدم و رو الیو اطیح یتو یکم

 

اومد و شروع کرد به غر  رونیشربت آلبالو، از خونه ب ینیس کیبا  لی. سودیکشیم ونیکه داشت قل یدرحال بابا

 "تو؟ یکشیم ونیمرد... چقدر قل یوا" نکهیزدن ا

 !قلبم بود ینبود.. مامان نبود، ملکه لیموقع سو اون

 

و منتظر بودم  کردمیکه با ذوق نگاهش م یو من زدیدور م اطیح یرنگش تو یاسی یهاتیکه با اسک ییسودا

 ..رو بکشم شیتو استخر تا نقاش وفتهیب

 

 .شیطلسم شده... هفت سالِ پ یخونه نیهم یتو

 .متحرک شده بودم یسال بود که مرده هفت

 ...سودا، نابود شدنِ من یهیگر لیسو یها... رفتنش، التماسیشب لعنت اون

 .شدیپاک نم وقتچیهام گوش همه رو کر کرد، هزجه زدن یکه صدا یروز همون
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 .نیپرت کردم کف زم رمیگرفتم. بافت رو همراه شال دست و پا گ گر

 

چشم دوختم. اگر جواب  شدیخاموش و روشن م یگوش یصفحه یزنگ خورد. به اسم نهان که رو میگوش

 .کردم لنتشیسا شد،یدعوامون م دادم،یم

 

 .گوشم رو پر کرد زد،یبا سودا حرف م دواریکه داشت تهد لیبلند سو یصدا

 

 !پدرا یغدتر. ب یکیاز  یکی! خواهرت بدتر از تو. نیشدینم نیاگر بابات باال سرتون بود، ا -

 

 ..شدمی... کر مشدمیدست خودم نبود. کور م یچیه اومد،ی. اسمش که وسط مدیسوت کش گوشم

 .شد یگر یاغی یآماده میوحش یخو

 .دمیجام بلند شدم و سمت خونه دو از

 :گفتم غیرو باز کردم و با ج در

 

 وسط؟ نیا یگیم یچ -

 پس؟ یگیچرت و پرت م یچرا دار ،یشد نیتو که بابات باال سرته ا ؟یکنیدر گوش سودا وز وز م یدار یچ 

 ارم؟؟یب ادتیرفته  ادتی رون؟یب دمتیکش یتوکل ریرفته خودم از ز ادمی یکرد فکر
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 یتیکه روم بود، اهم یلینگاه پر استرس سو یو حت کردیکه زده بودم درد م یغی. گلوم از شدت جدمیخند

 .نداشت

 

 .کردیم دادیصورتش ب یکردم، نم اشک رو نگاهش

 .گشاد شده بودن ش،ینیب یهادرشت شده بود و پره شیعسل یهاچشم 

 

 !ستین شیب یابود مادرش هرزه دهیکه فهم ییبود سکوت... و بدتر از همه، سودا بس

 .دادیرو درس م طانیکه ش دیپرستیرو م یزن دیفهم

 

 !دخ...دختر...دخترم -

 

 .هام رو بستمگوشم گذاشتم و چشم یرو رو دستم

 

 ...خفه شو -

 

 :شمرده ادامه دادم شمرده

 

 یبمونه! حت نمونیاحترام ب کمهی ینذاشت یحت ینیبیکم شعر قرائت کن؟ م نییدخترت؟ الزمه بگم با پا -

 !و ببندماسمت تو شناسناممه دهنم نکهیخاطر ابه ینذاشت
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 !زمیکه داده بودم. اشک نر یمن موندم و قول بازم

  .زدم و سمت اتاقم برگشتم ی. در آخر، تنها پوزخند صدادارفمینزنم که چقدر ضع جار

 

 .چسبوندم وارینشستم و سرم رو به د نیزم یرو

 ...شدیو خس خس گلوم، نفس بکشم. نم یهایقراریکنم و از ب دایپ دنینفس کش یبرا یراهکردم  یسع 

 !بشه خواستمینم

 

 ...رو خاموش کنه درونم ینبود که سرما ییگرما چیکرده بود، ه خیسر شده بودم. دست و پام  

  ...م ها کنهزده خینبود به قلب  یو کس دیکشیم ریت قلبم

 !کدوم قصد کوتاه اومدن نداشتن چیآشفته بودم. ه قرار،یب یمنجمد شده و ذهن یقلب یباز نیب

 

 .رفتم شمیآرا زیرو تکون دادم و سمت م عضالت پاهام یکرخت با

 

 .رو برداشتم گاریهام پاکت سبندانبوه دست یکشو رو باز کردم و از ال نیاول نه،یشدم سمت آ خم

 

 .بالکن یو رفتم تو دمیکش رونیجعبه ب ریرو از ز رنگم یانقره یبیج فندک

 

 .استخر نگاه کردم یماه، تو یبه نور منعکس شده 

 .زده نشستم خیسرد و  نیزم یرو روشن کردم و رو گاریس
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 .دنیشروع کردم به کش م،یشگیهم لیاستا با

 

رنگش.. تنها  یو گندم فیظر یهاتنش بهم فهموند سوداست. دست یام نشست. گرماشونه یرو یدست

 !رفته بود یرنگ من که به اون لعنت دیکه به بابام رفته بود. مخالف پوست سف شیزیچ

 .بودم زاریداشتم؛ ب لیکه با سو یهر تشابه از

 

 .رو صاف کرد گلوش

 

 .بودم دهیدستت ند گاریس -

 ؟یکشیم یچ 

 

 .رو فشردم مقهی. شقدمیکشیم گاریبود س یدوسال

 .هام، وقتش نبودهام نبود! التماس کردم به چشمچشم دنیبار یامشب وقت برا 

 

  .نستونیخودمم و کشه،یم ریقلبم که ت -

 

 .کنارم نشست

 یکس دادمیکه اجازه نم یمن یبود برا یرو چسبوند بهم. حس جالب و خودش دیچیرو دور پهلوم پ دستش 

 !بغلم کنه
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 !استیدن یکه تو یاز هرکس شتریدوست دارم ستاره. ب -

 

  !.. نشد بگمیکه برام موند یهست ینتونستم بگم منم دوست دارم. تنها کس یقفل شد. حت زبونم

 

 ؟یبرو بخواب سودا. مگه تو فردا کالس ندار -

 

 .به بدنش داد یو قوس کش

 

 !حوصله ندارم -

 

داشت بودم، هنوز  گاری. عاشق ته سختمیر نیزم یرو رو گرفتم و خاکسترش گاریرو از س کام نیآخر

 .سوختیم

بره. تا عمق جونم سوخت  ادمیزده بودم  لیبه سو تیکه تو عصبان ییهادستم فشارش دادم تا درد حرف یرو 

 !نرفت ادمیو 

 !داشتم یمهارت خاص دنی. اصالً من تو درد کشرفتمیلذت درد رو پذ با

 .و بلندم کرد دیکش یبلند نیه سودا

  .نگاهش کردم یاتاق بردتم، هلم داد داخل. خنث یتو سیسرو سمت

 ...نبود یمهم زینابود بودم، جسمم که چ یدرد نبود! من روح نیا

 

 .نگفتم یزیهام گرد شد اما چرو برداشت. چشم نیبتاد ه،یاول یهاکمک یجعبه از
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 .کرد یرو کف دستم خال نیبتاد

 رهیحس، خ یهام که سرد بود و بچشم ی. با ترس تورمیرو بگ آخ بلندم یسوزشش ده برابر شد. نتونستم جلو 

 :دیپرس یشد و با خنگ

 

 !؟یآبج یخوب شد -

 

 .گرفت مخنده

 

 ؟یرو سوختگ نیبتاد -

 

 :به جانب گفت حق

 

 !گهیوا! آره د -

 

 .باال انداختم یاشونه

 :اخم گفت با

 

 وات د هل؟ کنه؟یدستش خاموش م یو رو گاریس یک -
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 .ابروم رو باال بردم یتا هی

 

 ؟یتو شاد کالس دار ی. راستیگیم ونیهذ یبرو بخواب جداً. زمان خوابت گذشته.. دار -

 

 .دمیبلند خند یبا صدا شمیدرهم چندساعت پ یهابه اخم توجهیب

 .توهم فرو رفت هاشاخم

 

 م؟یرستانیمگه بچه دب -

 

 .هاش شدمکار رهیرو بست. با عالقه، خ باند دستم با

 !گرفتمیاگر من پسر بودم، آوا و سودا رو با هم م یعنی

 

 .اومدم رونیب ییدستشو از

 

 .یمرس -

 

 .انداخت و هلم داد سمت تخت نییرو پا سرش
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 .یبخور ارمیدرست کرده. برم ب پلوینجمه باقال -

 

 .کش اومد لبخندم

 .د داخلغذا اوم ینیبعد با س قهیرفت و حدود ده دق رونیدر ب از

 

 .پلو بودم یکه عاشق باقال نیبه غذا خوردن نداشتم با ا یلیم

 !نزده بودم رو خورده بودم یول زدمیم دیکه با ییهاحرف ،یاندازه کاف به

 

 .بگه یزیچ خواستیم یعنی نیو ا کردیم یش بازنظر گرفتم. داشت با انگشت اشاره ریسودا رو ز یرفتارها

 

 .بگو -

 

 :رو بهم دوخت و لب زد نگاهش

 .شرکت کنم باهاشون خوامیببره شمال... منم م خوادیم وپیاک ،یراستش خانوم نجف -

 

 .دمیرو سر کش دوغم

 

 خب؟ -
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 .بود مونیاضیر دیاز اسات یکی ینجف

 .داشتدوست  یلیبود خ ادمیو آوا رو هم من  

 

چند روز اونجا.. خب،  هی خوادی... مرهیخودمون. واسه گردش نم یالیو میبر ن،یایتو و آوا هم ب خوامیم -

 !دونمینم ولشیدل

 

 !بهونه، بهونه بهونه،

 .بودن ختهیعوض شدن حال و هوام با آوا روهم ر یبودم برا مطمئن

 

 ...داشتم ازیدور باشم، ن دیکشیتوش نفس م اریکه دان ییاز هوا یکم کهنیواقعاً به ا راستش

 

 ...یزیچ هی! فقط امیم -

 :دیکش غیجاش بلند شد و ج از

 .قبوله یبگ یشکرت! جانم هرچ ایخدا یوا -

 

 !میکن هی... خونه کرامیرفتیها مکه با بچه ییخودمون نه؛ مثل همون روزها یالیو -

 

 .رو به هم فشرد هاشزد و چشم یاانهیرو تکون داد. لبخند موز سرش
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  .میوفتیفردا راه ب اد،یزنگ بزنم آوا پاشه ب رمیم -

 

 .بهش فکر کنم تنها گذاشت دم،یترسیکه م یاز افکار یلیرو با سرفت و من رونیاتاق ب از

 !ارهیسرم ب خواستیم اریکه دان یی... از بالدمیترسیمن م آره،

 

هاش.. برخورد دست ار،یدان یهام؛ بوسهکردم بخوابم. اما به محض بستن چشم یتخت ولو شدم و سع یرو

 .افکارم ینقش بست تو

 

  .دنیلرزیبالکن دادم که به لطف باد م یتو یهارو به گل سمت چپ و نگاهم دمیچرخ

 

 .افتاد یبه قفس، اَشل نگاهم

 .بالکن بردارم یرو از تو رمقش رو نداشتم که بلند شم و سنجابم 

 .مطلق فرو رفتم یاهیو تو س دمیسرم کش یرو رو پتو

 .ش تو ذهنم اکو شدگنگ و مردونه یصدا

 

 "ببوسمت؟ شهیم"

 

 .زدم ادیرو محکم رو سرم گذاشتم و از درون فر دستم
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 !خفه شو، خفه شو بهش فکر نکن -

  .کردیبا خشونت از روم برداشته شد. آوا با خشم نگاهم م پتو

 

بود  دهیبه فکر خودش بوس ایگاز  اریکه دان ییرو محکم رو جا گفتم. انگشتش یکردم و هوم زیرو ر هامچشم

 .فشرد

 .تنه تنم بود مین هیم دوخت، فقط و به باالتنهر کردم. نگاهش یبلند یدرد ناله از

 

 :دیکش داد

 !؟یادامه بد یخوایو تا کجا ممزخرف یباز نیا -

 

 .خوش رنگش زل زدم یرو خمار کردم و تو فندق هامچشم

 

 :گفتم ییپرو با

 !تا تخت خوابش -

 

 .رو دو طرف سرش گذاشت هاشتخت و دست یلبه نشست

 

 .اون صدبرابر توئه ،ی! اگه تو قدرت داریست یشیو با خودت نکن... نابود م نکاریا -
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 :گفتم یلوند با

 ؟یزنیتلخ حرف م یدار یگرمدل یچرا جا -

 

 !کردمیدفنش م جانیجز آوا بود هم یاگر هرکس شک،یتخت افتادم. ب یداد که رو هلم

 

 خودم، آسون بود که باهاش بخوابم؟ یبرا کردیمشت شد. فکر م یرو تخت یهام رودست 

 

  .دیش چکاز گونه اشک

 

فکر  ؟یو لکه دار کنبخشاسم جهان ؟یو به باد بدخاندانت یخاطرش؟ آبروبه یو بدبکارتت یخوایم -

 شه؟یروح بابات آروم م یکنیم

 

 .فشرد مقهیشق یرو رو دستش

 

 !یریتو مخت فرو کن که خودت بگا م نویاحمق، ا یدِ دختره -

 

 :هاش لب زدمبه حرف توجهیمن ب و

 دستات چرا انقدر سرده؟ -
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 .دیرو پرت کرد روم. از جاش بلند شد و در و محکم کوب پتو

 .دمیدراز کش دوباره

-- 

 

 !م پاره شدخوابه... پاشو بابا هنجره شهیتنبل هم -

 .د شدماز جام بلن یعصب

 

 هان؟ -

 :گفت یلحن لوس با

 .میحداقل تا هفت شب برس میبر جورهیلنگ ظهرِ.  ؟یپاش یخوایشوشو، نم -

 

 .دمیرو مال هامچشم

 .بکشتم و نه به اآلن خواستیکه م شبینه به د 

 .باال بردم میرو به عالمت تسل هامدست

 

 !موالبه دارمیکر شدم، ب -

 .میصبحونه بخور ایب -

 

 .تکون دادم یسر
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 .دمیزانوم بود رو پوش یکه تا رو یبلند شرتیبعد از شستن دست و صورتم ت 

  .اریاتاقم موند. عکس پندار و دان وارید یرو نگاهم

 ..ازشون داشتم یهر نوع عکس ل،یهر نوع استا با

 ...نابودش کنم خواستیدلم م شتریو ب افتادیم سشونیصبح نگاهم به ف هر

 .دمیکش رونیکشو ب یرو از تو قرمزم کیخنده، ماژ با

 .سوختیم گارمیخاطر ته سدستم هنوز هم به 

 .دمیعکس کش یقرمز رو رو کیماژ 

 یبه اتاق داده بود. رو ییبایز یها، جلوهعکس یقرمز رنگ رو کیمختلف و ماژ یهاعکس ،یرنگ یهاپونز 

 .زدم یاعکسش ضربه

 

 !شمیبلند م دیام نیا ... هر روز بهاریدان کنمینابودت م -

 

 .زدم و از اتاق خارج شدم یپوزخند

 

 .نشستم یخورنهار زیم یصندل یرو

 .دیرو سر کش شییچا داد،یکره مربا دستم م یکه لقمه یدرحال

 

 .بخور نارویا ای. منم برم حاضر شم. بکنهیجمع م ولشیسودا داره وسا ،یست -
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 .بهش بدهکار بودم یلیدختر! خ نیمن بود ا زِ یچهمه

 .گذاشتم زیم یرو از دستش گرفتم و رو هالقمه

 .نگاهم کرد موشکافانه

 

 !بخورش -

 :خنده گفتم با

 !یندار -

 

 .من شد رهیو خ یرو دوباره تو دستم گذاشت و نشست رو صندل هالقمه

 .نداشت که جواب کوبنده بهم بده ی.. حال شوخخب

 

 !رمینم یتا نخور -

 

 .اجبار دو لقمه خوردم. با اخم بلند شدم و سمت اتاقم رفتم به

 

  .رو تو چمدون چپوندم یزییپا یهاو اقسام لباس انواع

 

 !امشلخته گفتنیهمون بازار شام انداختم. راست م ایگذرا به اتاقم  ینگاه

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

82 
 

 یطرفه بافتم و کاله پشمالو هیرو  . موهامدمیپوش یل بیج شیرنگ رو با شلوار ش یصورت یخفاش یهود

 .میشگیهم شیرو سرم کردم. با آرا رنگم دیسف

 ...شدم رهیرو پام کردم و به خودم خ یرنگ دیلژدار سف یهایآخر کتون در

 

 .ایاوهوع تموم شد -

 

 .جا نذاشته بودم یزیبه اتاق کردم، چ یبه آوا نگاه توجهیب

 .سمت سالن. همونطور داد زدم دمیآوا رو گرفتم و کش دست

 

 ؟ینجمه؟ نجمه کوش -

 .رونیآشپزخونه اومد ب یتو از

 

 جانم؟ -

 .رو بلند کردم سرم بستمیرو م میکتون یکه بندها ینیح

 

 .دوبار کال یو شمعدون وسفیبسه، حسن  یبار بد هیهام آب بده. به کاکتوس به گل -

 .نزنه خیداخل  اریهم ب اسی

 

 .چشم -
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  .زدم میشونیبه پ یاضربه

 

 .ارشیجا موند! سودا ب یاشل -

 

 .دستم فشردم یرو تو دستش

 

 .روسپردم به تو خونه -

 

 .دنیرو بوس شو آوا گونه سودا

  .میخونه داشت یهابا همه خدمتکار یخوب یرابطه 

 ...نجمه جدا بود بحث

 

 .میرنگ آوا شد دیسف یمزدا سوار

 

 ؟ینیتو بش یخوایم ،یست -

 .نه -

 

  !دونستنیرو همه م م داشتمکه به پورشه یدیشد یعالقه

 .قفس دراوردم یرو از تو یسهام شرکت بابام؛ اما خب.. نشستم جلو و اشل دیبه خر دیارزینم فروشش



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

84 
 

 .نجمه اومد یصدا

 

 .نیخانوم صبر کن یوا -

 .گذاشت یصندل یرو رو رنگ یصورت یکیرو باز کرد و سبد پالست عقب در

 

 .همبرگر درست کردم براتون -

 

 :به موهاش زد و گفت یچنگ سودا

 .گهید میخوردیم یچ هی رونیهمون ب -

 

 .رو به دندون گرفت زد و لبش شگهیدست د یرو رو دستش

 

 اوضاع کرونا آخه؟ نیتو ا -

 

 .گفتیم راست

 .به روش زدم یلبخند

 

 .برو تو نجمه سرده هوا. بابت غذاهم تشکر -
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 .بسته ماسک داد دستم هیتکون داد و  یسر

 !نکرده بود لیکرده بود، سو یبرام مادر ریزن پ نیکه ا یبه روش زدم. قدر یلبخند

 

باهاشون حرف بزنم  نمیبش نکهیبودم که اصالً حس ا دهیخواب ری. انقدر شب قبل دمیخارج شد نگیپارک از

 !نداشتم

 .بردم یاشل یموها یرو ال و دستم دمیرو عقب کش یصندل

 .رو آزرد ش، قلبمکوبنده یصدا

 

 !یهست که تو با عشق نگاهش کن یکیخوبه  -

 

 .و حواسش بهم نبود انداختم زدیبه آوا که داشت دور م یسرد نگاه

 !دوست نداشتم؟ ویمن کس 

 !ارم؟یرو به زبون ب بلد نبودم حسم نکهیا یبرا فقط

 .رو بستم هامبغلم فشردم و چشم یرو تو یاشل

 ...قلب ندارم کردیکتفم که فکر م به

 

*** 

 .به من صبر بده ایکرد! خدا دارشیب شهینم دیخرس بازم خواب نیا -
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 .هم فشردم یرو محکم رو هامچشم

 

 .سودا دارمیب -

 

 :. آوا گفتدنیخند جفتشون

 .میدی! بلند شو رسیمرد میکردیفکر م میواقعاً داشت گهید -

 

 .کردیرو صاف کردم. آخ که چقدر سرم درد م یصندل

 !انقدر خلوت باشه جانیاله شدیبه اطراف کردم. باورم نم ینگاه

 

صورتم نگه داشتم و  یروبهرو رو یم انداختم. اشلبه گردن کبود شده ینگاه نه،یآ ی. از توکردیدرد م گردنم

  .زدیداد م زیچ هیهاش نشوندم. تو چشم میشونیپ یرو یاخم بزرگ

 

 " !سرما یتو مینزار شبید یخواستیحقته. م "

 

 !. گازم گرفته بوددمیرو بوس بهش بگم؟ سرش یزیچ اومدیدلم م مگه

 .داد زد بایتقر تیخورد. سودا با عصبان دادیرو تکون م که دستش یبه مرد چشمم

 .مینیبب نویا یالیو میآوا بزن بغل بر -
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 .برد رونیرو ببا خنده سرش آوا

 

 چند؟ یآقا شب -

 

 .رو گرد کرد هاشحدوداً چهل ساله، چشم مرده

 

 .نیریجناب منظور بنده رو اشتباه نگ -

 

 .رهیم نگرو گاز گرفتم تا خنده لبم

 .شد نشیتکون داد و سوار ماش یسر

 

 .نیایپشت سرم ب -

 

 .نگه داشت الیو هی یبعد جلو قهیتر از ما راه افتاد و ماهم پشت سرش. ده دق جلو

  .زدم یکردم و سوت الیبه و ینگاه

 

 .میرو ازش گرفت دیو کل میرو حساب کرد پول

  .بود یباال کس یطبقه یطبقه بود و انگار دو

 .میرفت نییطبقه پا ماهم
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  .و دوتا خواب داشت الیمتر بود داخل و ستیدو حدوداً

 .کردیرو بهم متصل مبه طبقه دوم راه داشت و خونه چیمارپ یهااول با پله طبقه

 .حدودا شش عصر بود ساعت

 .رفتن رونیب الیاز و ییمواد غذا دیخر یبود. سودا و آوا برا ایدر یرودرست روبه الیو 

 

  .نبود یاما ازشون خبر گذشتیساعت از رفتنشون م کی حدود

رو  رو روش گذاشتم. انگشتم یو اشل ختمیقمار نداشت ر زیاز م یبزرگ که دست کم زیم یتا فندق رو چند

 .دمیوار باال بردم و غر دیتهد

 

 .یخب لعنت ی! کبودم کردیریگیو گاز نمگردن من گهید یاشل -

 

 !حوصله نداشت سرش داد بزنم ،یعنی نیخوردن مشغول شد و ا به

 

 .اومدم روگیرو با بوم برداشتم و از خونه ب یچوب پالت

 .دیقلبم لرز اط،یح یرنگم تو اهیس یپورشه دنید با

 !کرده بودم یحکاک شهیش یرو خودم رو دشیخر قیدق خیرو با دقت نگاه کردم. تار ششهیش یرو

 !خودم بود نیماش

 

 ..کردیم کاریکه من هستم چ ییالیو یسابقم تو نیجالب بود ماش یلینبودم، اما برام خ یکنجکاو فرد
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 !هیصاحبش ک دمیفهمیکه م باآلخره

 

نبود.  یاگهید یالیاون اطراف و م،یکه ما توش بود ییالیقدم راه بود و جز و ستیتا ساحل حدود ب فاصله

 یصاف و آب یآروم و مواج، با آسمون یایرو بکشم و در یتکرار یزهاینشستم. دوست نداشتم چ ایدر کینزد

 .روم بودروبه ینهیتنها گز

 !یبکش یمن بلد باش کیتار یبه جز چهره یاینقاش کردمیفکر نم -

 

 نیکه پشت کمرش چفت شده بود، آخر ییو دستا ستادنیا لیبا اون استا دنشیبهت سمت صدا برگشتم. د با

  !نمیبب خواستمیبود که م یزیچ

 

 .دیاومد، عقب رفتم. مستانه خند جلو

 

 رم؟یآروم بگ ششیپ یداشت با کار سر انتظار

 !ادیسرتق مثل من خوشش م یاز دخترها دونستمیم گرچه

 

  .شد کمینزد

 ها افتاد. تلوتلو خوران سمتم اومد. مست بود؟ماسه یاز دستم سر خورد و رو قلم

 

 ...رادمنش یآقا -

 .ارمیتو من دان ی. براارمیدان -
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رو قورت  آب رو احساس کنم. آب گلوم یبود که بخوام عقب برم و نرم یبه حد شیکی... مست بود! نزدخب

 .دادم

  .نبود یاز سفت شدن عضالتش خبر یول کردیداشت مصمم نگاهم م کامالً

  :زدم لب

 ؟یجا هست چرا همه -

 

  :گفت یطور یعصب یرو کج کرد و با خنده سرش

 ها بود؟مواظب بچه دی! مگه نباگهیمواظبتم د -

 

هاش م بود... حالت چشمشده گممهین هیهاش بود پاهام رو وادار کرد عقب برن. درست شبچشم یکه تو یزیچ

 .طرف دلم بخواد ببوسمش هیوادارم کنه با دست خودم بکشمش و از  خواستیبود که م یمثل وقت قاًیدق

 

 ؟یخوایم یچ -

 

 .رنگ مواج و خوش حالتش فرو برد یمشک یموها یرو ال دستش

 

 !دونه بوس هی شهینتونستم ببوسمت؛ پس م ،یانقدر جفتک انداخت اون روز -

 

 .ش گرفتمجلو دواریرو تهد باز توهم رفت. انگشتم هاماخم
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 ...یتو حق ندار -

 

درونش جا  یهاش هنوز مصمم بود و نگاهش برق انحصار طلببغلش. چشم یشدم تو دهیرو گرفت، کش بازوم

 ...شدیهم م شتریب د،یدیو مکه هروقت من یگرفته بود. برق

 

و تاب  چیچشمات، به پ یوحش یبه اون طوس کنم،یدستات ماله منه فکر م نکهیدوساله دارم هر روز به ا -

 .تنم ریخوردنت ز

 ...تنت یهایکمرت، برجستگ یهات... گودلب دنینوازش دستام رو موهات، به بوس به

 

 .شدم رهیخ شیآب یهابه چشم د،یم نشست و سرم رو باال کشچونه ریز دستش

 

و خشم تو  دیکشیهاش شعله متو چشم رتیمن... غ یهاو برق نفرت تو چشم زدیهاش موج متو چشم عشق

 .من ینگاه خون

 !میکرده بود ریگ یمتفاوت یچهارضلع تو

 

  تو؟ هیمن  هی ؟یقاب نقاش هی -

 

 .رو جلو آورد و تو گوشم زمزمه کرد سرش
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 !تو یبغل من. من رو هیتو تو -

 

 .دمیکش غیهام گرفتم و جرو با دست هامگذاشتم و ازش فاصله گرفتم. گوش شنهیس یرو رو دستم

 

 !بسه. ساکت شو -

 

که عروس  یاخناس طرف بودم. فرشته هیذهنم زد. آره من با  یبه فرشته تو یشخندیوجودم، ن طانیش

  !من بودم شدیکه عاشق نمک م یمن بودم! زخم شدیکه عاشق تبر م یمن بودم! درخت شدیخناس م

 

شم، بدش  کشیکه هفت سال دنبال بهونه بودم چطور نزد یعاشقشه... اونم من یکس نکهیاز اعتراف ا یک

 اومد؟یم

 

 .تر فشردرو محکم مچونه

 

 ؟یچ یعنیو ببوسم،  یاگر من کس یدونیم -

 

 :گفتم یسرتق با

 ؟یخب، چ -

 

 .رنگش برد یپرپشت مشک یهامو یرو ال دستش
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 !اون فرد تا ابد محکوم به مال من بودنه یعنی -

 

 .دمیکش ششیخط ر یانگشتم رو رو 

 

 ...یحساب حرمسرا دار نیبا ا -

 

 .رو باال داد ابروش یتا هی

 

 ؟یمن بش یحرمسرا یملکه ادیبدت م -

 

  .گرفت مخنده

 .ها برداشتمماسه یشدم و قلم رو از رو خم

 

چرا  نکهیدادن نبودم، ا تیمزخرف اون نبود. چون من واقعًا آدم اهم یهارفتار کردیم تیو اذکه من یزیچ

 .اون رفتار رو با من داشته باشه برام دردناک بود دادمیبهش اجازه م

 

 شاهت حرمسرا داره؟ یوقت خوره،یم یملکه بودن چه درد -
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 .داد هیپهلوش گذاشت و به تخته سنگ تک یرو رو دستش

 

 !یزنیم شیقشنگ ن -

 .باش شمین یپس مواظب جا -

 

 .قدم برداشتم الیسمت و یاگهیگفتن حرف د بدون

 !راحت بهم درخواست داد و من ردش کردم یلیخ 

 ...رهیبگ لشونیکه همه دخترا آرزو داشتن تحو ی. کسچوندمشیکالم شد و من پراحت، باهام هم یلیخ

 .ببوسه و من پسش زدم خواستیرو م من

 ...نداشتم، امکان نداشت از دستش بدم یباهاش دشمن اگر

 

  .وفتمیگم شد و باعث شد به سرفه ب ونیدود قل یکه نفسم تو دمیکش یقیعم نفس

 

 .سودا زدم ییخرما یبه موها یچنگ

 

 ؟یغلطا کن نیبه تو اجازه داده از ا یک -

 

 .که روش نشسته بود، کرد یها و آدمو با دست به پله دیترس از جاش پر با

 .ها نشسته بودن شدم. خشکم زدپله یکه رو الیمهراد و دان متوجه
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استرس و اضطراب رو تحمل کنه و سکته  تونهیانسان چقدر م هیبوده، بفهمه  نیمن ا دنیهدفش از آفر خدا

 !نکنه

 

 .کردیرو نگاه م داشت من وجهتیآوا رو مهراد بود. مهراد هم ب رهیخ یهانگاه

 

 :خشم داد زدم با

 !فاک -

 :گفت واشی آوا

 !رات یبدرقه -

 

 .رفتارش داشت نیاحساس خوب از ا هیو  زدیاز حد موج م شیب یوثیهاش داومد سمتم. تو چشم مهراد

 :گوشم گفت در

 .نیآشنا ش شتریب کمیاستم خو -

 

 ...خالص شم و حاال اریتا از شر فکر کردن به دان نجایاومده بودم ا من

 

 ومد؟یکارت خوشم ن نیالزمه بگم از ا -

 

 .شهیم یتهش چ نمیمبل انداختم و پوکر، نشستم بب یجوابش نموندم و خودم رو رو منتظر



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

96 
 

 .بود انداختم الیدست دان یکه تو یمشروب یِ خال یشهیبه ش ینگاه

 

 .خوردش اریدان -

 

 .گذاشت کیسرام یرو رو شهیو ش نیکنم؟  نشست وسط زم تونستمیم کاریبه کتفم! مثاًل چ واقعاً

 

 ن؟یهست قتیجرئت حق یهیپا -

 

 !پرت کردن نیرو وسط زم خودشون هیتو دو ثان همه

 .کردنیهم به جمعشون اومد و نشست. همه منتظر به من نگاه م اریدان 

 .استخون گردنم گذاشتم یرو رو نشستم. دستم اریدان یروسودا و روبه کنار

 

 .افتاد الیرو چرخوند. به آوا و دان شهیش

 :خنده گفت با

 ح؟ ایج   -

 

 !قتیحق ایبگه جرئت  ومدیزورش م تنبل

 :با اخم گفت آوا
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 .قتیحق -

 :دیپرس ییهوی یلیهم گره زد و خرو به هاشدست

 !ده؟یخر ارویسوم سهام شرکت دان کیچرا ستاره،  -

 

  .شدم شکه

 !بگه یشدم. آوا مونده بود چ رهیخ کرد،ینگاهم م یکه پرسش اریرو باال گرفتم و به دان سرم

 

گفت واسش سهام  لشیاوم وک زینه چ قشیسهام بخره، بعدش به ساشا رف خواستی... ستاره مزهیخب چ -

 !دهیو خر نجریسهام کارمن ر یبخره. اونم انگار

 

طرفش به سمت  هی. دیو چرخ دیرو به مهراد داد. چرخ شهیکه انگار قانع شده بود سر تکون داد و ش الیدان

 .به من افتاد شگهیو طرف د اریدان

 

 :گفتم یطونیگرفت. با ش مخنده

 

 ...ایجرئت  -

 !جرئت -

 

 .بود نیسنگ خواستمیکه م یی! تو جرئت کارهاقتیحق گفتنیهمه م م،یکردیم یکه باز هربار

 رو بزن به نامم؟ شرکتت گفتم؟یم یچ



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

98 
 

 !نه

 .ساعت راهه مین اهکلیتا س نجایست. از ابرنده اهکلیزودتر برسه س ی. هرکمیذاریکورس م -

 

 .رو سمتش دراز کردم که دستم کردیرو تکون داد. سمتش رفتم. مات به حرکاتم نگاه م سرش

 

 .چیسوئ -

 

 .سرم گذاشتم یمبل افتاده بود، رو یرو که رو رو دستم داد. کالهم چشیزد و سوئ یشخندین

 

 .بده به جناب رادمنش ونتیماش چیآوا سوئ -

 

 .که قباًل مالِ خودم بود شدم اریدان یخارج شدم و سوار پورشه الیو از

 ...به جنگ بود لی. خودش مادیخریرو م من نیماش دیو اآلن باداشت نیماش ونیکلکس ،یسمیساد نیا 

 

 وقتچیپخش بود! سودا و آوا عقب سوار شدن. ه نیماش یادکلن من تو ی. هنوز بودمیدور فرمون کش یدست

 ...یمتیسابقه نداشت تو کورس ببازم! به هر ق

  .زدم دور

 

 .نگاه کردم اریو به دان دمیکش نییرو پا شهیش
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 .میریما مخالفشون م ان؟یطرف م نیدارن از ا نایماش ینیبیم -

 

 :دیغر یعصب مهراد

 !؟یبرعکس برون نیهمه ماش نیوسط ا یخوایم اهکلیگل کرد؟ تو جاده خراب س تیطونیباز ش -

 

 !از اوضاع جاده خبر نداشتم ادمیرو دوست نداشتم. ز من شمال راستش

 

 .باال انداختم یاشونه

 

 .انجام بده گهیکه برنده م یهفته، هرکار هیواسه  دیبازنده با -

 

 !خوادیم یفکر نکردم اگر ببازم ازم چ نیبه ا یابه برد خودم مطمئن بودم که لحظه انقدر

 

  .داده بود هیتک شقهیرو کج به شق یکیفرمون و اون  یدستش رو هیکردم.  لشیبه استا ینگاه

 .رو باال بدم هاشهیرو تو هم بکشم و ش هامکه باعث شد اخم کردیتمسخر نگاهم م با

 

رو بسته بود و لبش رو به دندون  هاشو آوا که چشم خوندیم یزیلب چ ریبه سودا که داشت ز نه،ییتو آ از

 .کردم یگرفته بود، نگاه
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 .شد دهینوع ممکن شن نیاش ترخربه گوش کیالست یگاز فشار دادم. صدا یزدم و پام رو رو بوق

 

 !ارمی. محال بود کم بکردیم تیرو اذ چشمم هانیماش یهادادن چراغ

 .ذاشتمیمسابقه م ینطوریبارم بود ا نیاول

 

ش، باعث رنجش و رفتار کردیم تیرو اذ . حالت نگاهش روحمکردیم تیرو اذ دادنش گوشم راژیو یصدا

 !شدیوجودم م

 

 یرو به اون صدا باند یکر کننده یرو نشنوم.. حداقل صدا دادنش راژیو یکردم تا صدا ادیضبط رو ز یصدا

 .دادمیم حیخراش ترجگوش

 

 .شدیگم م یسچیآهنگ طل یکه صداش تو صدا زدیم غیپشت سر هم ج سودا

 

 .میکنار هم بود قی. حاال دقدمیکش ییال هانیماش یال از

 .خلوت بود جاده

 

داد شرکت  شهیکه احتمال زنده بودنش رو حداقل پنجاه درصد م یامسابقه نیروز چن هی دونست،یبابا م اگر

 !ذاشتیرو واسم نم نیماش نیهرگز ا کردم،یم
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 !بزارم من ویکه جات... آخه جات ک یکنیول م یبه پات... دار یشونیکه با عشق م یکه تو... من یقلب ندار د

 

 !هیبمش تو ذهنم نقش بست... کار هر شب هر روز هر ثان یصدا باز

 "؟یمن بش یملکه حرمسرا ادیبدت م "

 

چرا سرعتم کم  دمیبندازه و من نفهم هیو به گررو داشت که من نیا ییکنج لبش توانا شخندیکردم، ن نگاهش

 .زنگ خورد میشد و گوش

 

 !عروسک یباخت -

 

بار... من به پسر  نیاول یشدم.  برا ادهیپ نیکه قرار بود آخر خط باشه ترمز کردم. با خشم از ماش یپارک دم

 !پندار باختم

 :نگاهم کرد و رو به آوا گفت شخندیبا ن 

 ن؟یسالم -

 

 :سرش گذاشت و گفت یرو رو دستش سودا

وز وز آوا.  ،یطرف بلند بلند فکرکردن ست هیطرف ضبط، از  هیاز  ها،نیطرف بوق ماش هی. از رمیمیدارم م -

 !االنه که غش کنم یوا

 

 .در گوشش گفت که سودا سرخ شد یزیو چ ششیرفت پ عیسر الیدان
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فکر کنم  خواستیهم فشردم. دست راستم طبق معمول مشت شده بود! اصالً دلم نم یرو محکم رو مهاچشم

 ...برده

 

 !من بگم؟ خوبه یهفته هرچ هیکه  -

 

Grand pa, [10/04/2022 23:48] 

[Forwarded from  ۍستاره اکبر |خنـاسـ پرست] 

 •��∞��• پرستخَنّـاآس#

 26_پآرت#

 •✨��• ᴖ نکنیکپ#

 

 

 .زد یدیپل لبخند

 :موشکافانه سودا رو نگاه کرد و با اخم گفت الیدان

 .دیشما بر میمونی. ما مستیسودا حالش خوب ن -

 

 .زد یچشمک

 .خوش بگذره -
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 !رو دور کمر آوا حلقه کرد. تعجب کردم رفت سمت آوا و دستش مهراد

 

 !رهیاجازه بگ خواستیرو تکون دادم. م به من نگاه کرد. سرم آوا

 .میبود ستادهیکه ما ا یمخالف جهت رفتن

 

 .دستش گرفت یرو تو دستم

  .زده دستم برام جالب بود خیدست گرمش با پوست  برخورد

 .دمیرو فشرد و دنبال خودش کش تر دستمبکشم که محکم رونیرو از دستش ب کردم دستم یسع

 

استم فشار از کمرش گرفتم و ازش خو یشگونین مگهیهام حس کردم. با دست دتو استخون یدیشد درد

 .دستش رو شل تر کنه

 

 .از درد جمع شد و ابروهام درهم شدن صورتم

 

 .دستم شکست خب -

 

 ...ها نبوددرخت نیب ییروشنا چیبود، ه کیها. همه جا تارسمت درخت دتمیرو کمتر کرد. کش دستش فشار

 .آب گوش دادم یرو قورت دادم و به صدا آب گلوم 
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 .رو رها کرده بود که دستم شدیم یاقهیدق چند

 ؟یکشوند نجایرو بلند کردم که بگم چرا منو ا سرم 

  !نبود 

 .دمیرو هم د پشتم برگشتم

 !نبود 

 

 !بکشم غیج تونستمینم یترس به اطراف نگاه کردم، حت با

 .چوب افتادم هی یخورد و رو چیعقب عقب رفتم، پام پ 

 

 ...یدا..دان -

 

 .دمیخودم هم نشن یرو حت آرومم زمزمه

  .رو بستم هامقلبم گذاشتم و چشم یرو رو دستم

 ..از کدوم طرف آوردتم دمیبود که نفهم اریدان یحواسم به رفتارها انقدر

 

 .. المصب آنتن نداشتدمیکش رونیشلوارم ب بیرو از ج میگوش

 .دمیکش غیتمام توان ج با
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 ؟ییکجا -

 

 .رو سمت صدا چرخوندم ها، به گوشم خورد. سرمگخش خش بر یصدا

 !بودیم شمیپ یکیاآلن  خواستیمن ترسو نبودم اما، دلم م 

 

  !دبو یواقعاً ترسناک یمطلق! صحنه یکیتار یابر یهوا ش،یآت ینم بارون، بو یباد، بو یهوهو یصدا

 .جنگل از دست داده بودم یرو، تو هامنیاز بهتر یکیکه  یمن یبرا

بلند بودن که تا  یها به قدررو باال گرفتم و تا به آسمون نگاه کنم؛ درخت م افتاد. سرمرو گونه بارون یقطره

 .نمیرو درست بب آسمون زاشتنیشده بودن و نم دهیآسمون کش

 ..هاشیبه جنگل و تموم قشنگ لعنت

 

 ... بارون نم نم شروع شدی.. بعدیبعد قطره

 !ها، بارون... روحباد، درخت یتو جنگل، صدا یافتادم. دختر ییکایترسناک آمر لمیف ادی

 .دمیکش غیزانوم گذاشتم و بلند تر ج یرو روسرم

 

 !یقرار نبود ولم کن -

 

 .ولت نکردم وقتچیمن ه -
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رو چرخوندم و بهش نگاه کردم  ترسناک بود.. سرم شه،یکه هم یبم یخودش بود! صدا ی. صدادمینشن اشتباه

 .کردیداده بود و داشت نگاهم م هیدرخت تک یکه به تنه

 

 ینهیاون س ،یمشت شد و چندبار متوال شنهیس یرو فمیسمتش. دست خودم نبود اما دست ظر دمییدو

 .محکم رو هدف قرار داد و درست وسط قلبش نشست

 

 ...! عادته خبیجا زد یموندیم دیجا! هربار که باهمه ،یولم کرد شهیتو هم -

 

 .روم بودداده بودم و اون روبه هیحرکت چرخوندم. حاال من به درخت تک هی با

 

شدم و نگاهم  رهیخمار بود خ شهیش که همهامونده بود، تو چشم شیچند لحظه پ ییکه هنوز از تنها یترس با

 بشیعج یبازش به تتو یهادکمه نیاز ب م،یرو کردم که نگاه لعنت میو تمام سع دمیهاش کشرو به فرم لب

 ...مباشه که انگار موفق هم نبود یو گرچه که افتاد اما، نگاهم خنث وفتهین

 

 !هاش از خشم سرخشده بود و چشم سیخ موهاش

 .پلک زدم تا به هر دومون، قدرت فکر کردن بدم یرو ازش گرفتم و چندبار متوال نگاهم

 

 :باال رفت صداش

 !تا بهت بگم چرا جا زدم اریبهم بگو دان -
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 .درخت گذاشت یتنه یرو بغل سرم رو هاشدستش در برم که جفت دست ریاز ز خواستم

 

 .اریبگو دان -

 

 .رو گاز گرفتم لبم

 

 شه؟یدرست م یچ یبگ ؟یکه چ -

 

 .زد عربده

 !اریبگو دان -

 

  .رو بستم هامچشم

. اما درآوردن حرصش بهم کردمیصدا نم یلیرو با فام ینداشتم با گفتن اسمش... درواقع کس یمشکل چیه من

 !یمرد رد هی... اون از منم لجبازتر بود! دادیلذت م

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 نی. اولیبخوا یتونیازم م زیهفته فقط دوتا چ هیرفت بهت بگم تو  ادمی یول گمیو مخب؛ اسمت یلیخ -

 ...و سر اسمتشانست هیبود  فینظرم ح! بهاری... دانگمیت به صدا زدن اسمت سوخت. حاال بهت مخواسته
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گرفت! من هنوز داشتم  یرو به باز هامهام زد و لببه لب هنوز حرفم تموم نشده بود که مهر سکوت من

 !و اون صبور نبود کردمیش رو برآورده مخواسته

 

و من"دوباره نتونستم بگم  یگوشت و پوست و استخونم نفوذ کرد و منه لعنت یوت بیاون حس عج دوباره

 ".نبوس

 

 !من مقابلش ساکت شم شدیخاص بود و باعث م شهیخشن بود. خشونتش هم 

 

که با مکث ازم جدا  شنهیبه س دمی. مشت کوبدیگذاشتم؛ عقب نکش شنهیس یرو رو کم آوردم و دستم نفس

 .شد و خمار نگاهم کرد

 

 .پاک کردم نمیرو با آست لبم

 

 !یو ببوسمن خوادیهروقت دلت م یتو حق ندار -

 

 .کردم جادیا نمونیب یایمتر کی بایتقر یدادم کنار و فاصله هلوش

 

 .میش کینزد دیشن، ما هم نبا کیبهم نزد دیکه نبا شیو آت نیفاصله دور بمون ازم. مثل بنز نیبا ا شهیهم -

 

 سکوت داشت نگاهم یهم تو هنوز
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 .دمیفهمیموقعش رو نم یسکوت ب لیو من دل کردیم 

 

 :گفت یجد

 !یکنم چون تو؛ متعلق به من یهرکار تونمیهروقت دلم بخواد م -

 

 یوونگیو تا عمق جنون و دهاش داشت منبگم حرف خواستمینم نکهیاز ا میم کرده بود و بگذرکالفه بارون

 .کشوندیم

 

رو کر  هام، گوش همهزجه زدن یکه صدا ی... روزاومدیکه رفت بارون م ی... روزاومدیون مکه مرد بار یروز

 !اومدیتنها شدم بعد رفتنش، بارون م دمیکه فهم ی. روزاومدیکرده بود بارون م

  !عاشق بارون نبودم گهی. داومدیکه اون رفت بارون م یآره. روز 

 یاریبرام کم نذاشته بود و دان وقتچیکه ه یازش نفرت داشتم. اون روز من دو نفر رو از دست دادم. پدر بلکه

 !از سرنوشت من بود یکه قسمت من بود، متعلق به من بود، جزئ

 

 .شده بود، با دست پاک کردم سیرو که خ صورتم

 

  .فرار کنم خوامیم ی. از توئه لعنتترسمیاز تو م -

 

 .دمیلبم کش یرو گوشه انگشتم
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 .ادیچون ازت بدم م -

 

 .شده بود، با دست پاک کردم سیرو که خ صورتم

 

 !دست و پا نزن -

 

 .دمیرو شن گردنم یهااستخون کیریت کیریت یبرگشتم سمتش که صدا یطور

 

 :بهت گفتم با

 !؟یچ -

 

 .یشیغرق م شتریب ،یدست و پا بزن شتریب ی. هرچموننیخاطرات مثل مرداب م -

 

 .رو شکست خار شد تو چشمم فرو رفت. درد شد تو جونم نفوذ کرد. سنگ شد قلبم حرفش

 

  !یرو از دست داد یداشت تیکه تو زندگ یدختر نیتو بهتر -

 

کردم. طبق معمول، آبنبات تو  بمیج یرو تو و دستم دمیکش یقیبحث و جنگ نداشتم. نفس عم یحوصله

 .بود بمیج
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 !کم بود زیچ هینبود انگار  بمیج یداشتم. اگه تو یچوب یهابه آبنبات عادت یاز بچگ 

 .کردمیاحساس کمبود م بمیتو ج گارمیاآلن... از نبودن پاکت س اما

 

 .نگاهش کردم منتظر

 .رو مخ، زل زد بهم یشخندیداد و با ن هیرو به درخت تک کمرش

 

به  یادیز یول یهست ی. تو دختر باهوشستیمن بوده سخت ن یکه برا یزیچ یبه دست آوردن دوباره -

 .یخودت اعتماد دار

 

 .و مقابل صورتش گرفتم دمیکش رونیشلوارم ب بیرو از ج میگوش

 

 !ببر و خفه شو نجایو از افقط من -

 .دیخورش کنم،یبه حرفت گوش م -

 

 .افتاد، پشت سرش راه افتادم راه

 .دمیسنگ گذاشتم و از روش پر یرو رو پام

 

 .صدام نزن دیگفته بودم خورشبهت  -
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 :گفت یلحن ترسناک و تند با

 .بهت گفته بودم رادمنش صدام نزن -

 

 ...قانعم کرد قتاً یحق

 .دمیکش یقینشسته بودن، نفس عم نیماش یها که توبچه دنیرو نشون داد. با د نیو با دست ماش ستادیا

 .برگشتم اریسمت دان به

 

 بیج یرو تو رو تکون داد و دستش براش تکون دادم. سرش یرو به عالمت خداحافظ دستم شخند،یبا ن 

 .برد شیشلوار ارتش

 .رفتم نیکردم و سمت ماش یراه رو ط هیبدو، بق بدو

 

 .گشاد شده گفت یهارو باز کردم و نشستم پشت. سودا با چشم عقب در

 

 کنه؟ یرانندگ یپس ک -

 

 .شدیرو بستم. سرم داشت منفجر مهامدم و چشمدا هیتک یرو به صندل سرم

 

 .آوا -
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 .رو خاموش کنن و بخوان سوار شن شیتا آت دیطول کش قهیده دق حدوداً

 .زد استارت

 

 .کنم یرو خال بودم تا با داد و دعوا خودم ییصدا نیکوچکتر منتظر

 

 .شدم ادهیپ نیاز ماش یترمز زدن آوا، بدون حرف با

  .شده بودن چشم دوختم یکه گل دمیسف یهایکتون به

رو تکون دادم و سمت  بود! با انزجار عضالت پام یاز پاهام هم گل یتا ساق پام باال اومده بود و قسمت شلوارم

 .خونه رفتم

 .ازم، توقف کرد یمتر یچند سانت یبا فاصله نشیماش

کاپوت  یهام رو بستم و دو دستم رو روشد و من ناخودآگاه چشم نییباال و پا جانیاز شدت ه منهیس یقفسه

 .دمیکوب نیماش

 

 .زدم بهش و آروم لب زدم زل

 ...رادمنش یو شروع نکرد یخوب یباز -

 

 .مبل پرت کردم یرو رو فمیهام رو درآوردم و کرو دور زدم و سمت خونه رفتم. کفش نیماش

 .که توش بودم رفتم یو سمت اتاق دمیشلوارم رو باال کش یهاپاچه

 

 .داخل حموم انداختم یرو از تنم کندم و نگاه هاملباس
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 !داز شامپو نبو یخبر

 

صابون و شامپوم رو از توش درآوردم و دوباره سمت  ف،یرو باز کردم. ل کشیکوچ پیساکم رفتم و ز سمت

 .حموم رفتم

 

  .آب سرد رو باز کردم 

 یهم خواب کس تونستمیهمه انزجار چطور م نیفکر کردم با ا نیتنم به ا یهایبرجستگ یحرکت آب رو با

 لحظه تحملش کنم؟ کی تونستمیبشم که نم

 

رو  بود. سرم دهیرو چش که اون، طعمشون ییها. متنفر شدم از خودم. از لبدمیلبم کش یدستم رو رو محکم

 .شدم رهیهام که رد خون روشون بود خبه لب نهیبلند کردم و تو آ

 .که اون سفت گرفته بودش و بعد رهاش کرده بود یستحاال نوبت دستم بود! د 

 .کار رو کردم، که پوستش رفت نیانقدر ا دم،یدستم کش یرو محکم رو فیل

 

 .دمیرو مال موهام شهیدستم ر یهاانگشت با

دم، تنم کردم. در رو باز کردم و کرده بو زیآو یرو که به جالباس پوش قرمز رنگمحوله تن قه،یدق ستیاز ب بعد

 .اومدم رونیب

 

 .باال انداختم ییهم شکسته بود، ابرو یهاش رو توتخت نشسته بود و اخم یکار، روکه طلب یاریدان دنید با

 .رو نگاه کرد نوک انگشت تا فرق سرم از
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 .ستادمیبه خودم اومدم و پشت در حموم ا عیبه موهاش زد. سر یرو قورت داد و چنگ گلوش آب

بودم  دهیش دادم. چرا تاحاال ندگونه یدر، به چال رو یرو از ال شد. نگاهم یقیعم یبه خنده لیتبد هاشاخم

 رو؟ شچال گونه

 

 .رونیب ایب -

 

 .تو ایتو ب -

 

 .بهم کرد یطونیرو کج کرد و زل زد به پاهام و نگاه ش رو داخل برد. سرش هاشلب

 .کردم تیاد یرو فور مجمله

 

 !رونیبود تو...ب..برو ب نیمنظورم ا -

 !تو؟ امیب ای رونیب یایم -

 

 :گفتم تخس

 !زنمیم غیج -

 

 .ستیخونه ن یکس -
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 .نکردم دایپ یچیکنم بکوبم تو سرش... اما ه دایپ یزیرو دور تا دور حموم چرخوندم تا چ نگاهم

  .افتاد زیم یفلفل رو یحموم باشه؟ چشمم به اسپر یتو تونستیم یچ اخه

 

 .ش شدمخواسته میوانمود کنم که از بحث خسته شدم و تسل یکردم طور یرو قورت دادم. سع گلوم آب

 

 !رونیب امیخب... من م -

 

وردم. آ رونیپام رو از در حموم ب هیرو از پام در اوردم و  زرد رنگ ییهاش داد. دمپابه لب یکیکوچ یانحنا

 .رو روشن کنن هارفته بود شوفاژ ادشونیسرد بود. احتماالً  یلیاتاق خ یتو یهوا

 

 .رو برداشتم یاسپر عیرفتم و سر زی. آروم سمت مکردیرو بهش دوختم، داشت بهم نگاه م نگاهم

 .صورتش فشار دادم یرو بستم و تو هامچشم

 

 .واریشدم به د دهیمحکم کوب 

دستش در  ریاز ز عی. سردیمالیرو م هاشحوله کاماًل از دور کمرم باز شد؛ نگاهش کردم که داشت چشم کمر

 .رو کورمال کورمال تنم کردم هامرفتم و لباس

 ...و شلوارش بود یتاپ مشک کیکه به دستم اومد،  یزیچ تنها

 .شد دهیکه دستم کش رونیرو باز کردم بپرم ب بالکن در

 .ولم کنه خواستمیو ازش م انداختمیهوا جفتک م تو
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 .زدم غیج

 !بز یکهیمرت -

 

 .دیدهنم گرفت و غر یجلو رودستش

 

 !گوشام -

 

 .م بودکر کننده غیج منظورش

  .رو با قدرت قورت دادم گلوم آب

. زدینبض م شقهیقرمز و خمارش، ترس تو وجودم انداخت. رگ گردنش متورم شده بود و شق یهاچشم

 .تخت یو افتادم رو دهیرو کش تاپم یقهیدستش در برم که  ریخواستم از ز

 

که دوباره  دیکوب منهیرو تخت س رو به تاپ پاره شدم دوخت. خواستم بلند بشم که دستش شیو وحش زیت نگاه

 .تخت فرود اومدم یرو

 

 .نگاهش کردم یدلخور با

 !چشم یقرمزش بدجور تو یهابدنم در گردش بود و رگه یهم نگاه پر از هوسش رو هنوز

 .کردم تریگفتن نبود. پس سکوتم رو طوالن یبرا یاکلمه چیرفت، انگار از همون اول ه ادمیرو  هاکلمه
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هنوز زوده... و منطقم  گفتیرو که دوست داره انجام بده، بهش بده! مغزم م یکار یاجازه خواستیم دلم

 !فرار کن گفتیم

 

که به دست  ییهام و نگاهش کردم. خم شد روم، ضربان قلبم اوج گرفت. حس آهوچشم یتو ختمیو ر ترسم

 ...گرگ افتاده بود رو داشتم هی

 

 .روم بودکرد. به حالت شنا روبه کمیرو با فاصله نزد رو دوطرف سرم گذاشت و تنش هاشدست

 .گذاشتم منهیس یرو رو دستم اریاختیب

 

 .زد لب

 ؟یترسیازم م -

 

شده  ینجات یلهیوس چیو بدون ه قیعم یانوسیبه اق هیهاش که حاال شبچشم یوحش یچرا مثل سگ! آب دروغ

 !ترسوندمیبود، م

 ومد؟یاومد، به چشمم ن اریجز دان یها، هرکسال نیچرا تو تموم ا و

 

 .نگاهش، وحشت داشتم پس نگاهم رو گرفتم و باز هم افسارم دست زبونم افتاد یایدر یاز غرق شدن تو 

 

 !نمتیبینم ،یزیر -
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  .آورد کیرو نزد سرش ه،یرو بستم و دوباره باز کردم که تو همون ثان هام. پلکسوختیداشت م هامچشم

 :گفت یاطلبانهرو به دندون گرفت و با لحن جاه گوشم یالله

 .امخویبچه م -

 

 !جا خوردم یلیهمه صراحتش جا خوردم! خ نیا از

 

و تو که  یقبول کن دیبگم با یهفته هرچ هی. یبود که خودت گذاشت یطس. شربچه هیدومم  یخواسته -

 بخش؟حرفت، جهان ریز یبزن یخواینم

 

بخواد؟ چرا  یچرا فکر نکردم ممکنه ازم چ باختم؟یم دی. چرا فکر نکردم شاستادیکردم قلبم از حرکت ا حس

 !دختر؟ کیپسره و من  کیباشه اون  یدر نظر نگرفتم، هرچ

 .گرفت حرصم

 شدم؟یاوقات من انقدر خر م یچرا بعض آخه

 

 .موهاش برد یبلند آهنگ به خودم اومدم. دستش رو ال یصدا با

 

 .دنیتا رس یاه، انقدر لفتش داد -

 

 !یمرس ایخدا
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  .دیخند ثیخب

  .زدم غیج یبلند یم گرفت. انقدر دردش وحشتناک بود که با صدااز شونه یشد که گاز محکم یچ دمینفهم

 .گوشه لبم زد یارو پاک کرد و بوسه شی. با دستمال لب خونذاشتیباند... نم ینبود کمکم کنه! صدا یکس

 

 زیمرد انقدر ت هی یهادندون دیو آخه چرا با سوختیشکل ممکن م نیترحیمن داشت به فج یشونه استخون

 باشن؟

 

بود که  یدرد نیدرد رو نداشت. وحشتناک تر نیتحمل ا فم؛یاز درد بسته شده بود و بدن ظر هامچشم

 ...حال تجربه کرده بودمتابه

 

 !دلبر ینشون شد -

 

ها از دست داده بودم.. به آدم نسبت شیوقت پ یلیسرم خراب شد. باورام رو خ یرو ایحرفش دن نیکه با ا انگار

 .کشتیاز من رو م گهید کهیت هیو  کردیاون هربار؛ بدترش م

نپرن نگاه کردم.  رونیها بداشتن  در قابلمه رو بزارن تا ذرت یمبل و به آوا و سودا که سع یرو نشستم

 !میبلد نبود یآشپز کدومچیه

 .شدتو آشپز خونه، سودا از جاش بلند  رفتم

 

 ؟یست یخوب -
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  .رو به عالمت مثبت تکون دادم سرم

 دفعه سودا با کف دستش محکم پشت گردن کی

 .به سودا نگاه کرد تیآشپزخونه افتاد. با عصبان یهاکیرو سرام . در قابلمه از دستشدیکوب آوا

 

 !نشده؟ کمیهنوز  یچ یعنی... اریدان شیپ یبرد ویست یتو آبرو یبش یآوا بگم چ -

 

  .گرفت مخنده

هم  ارینشده و دان کمیکه آوا گفت هنوز  یدرد دار گفتیو م دادیرو ماساژ م اتاق کمرم یداشت تو سودا

 !دیخند

 

 !بود یواسش عاد یلیخ هازیچ نیمرد ا نیباشه ا یمن سودا سرخ شد. خب هرچ یجالب بود اما جا برام

 

 .ها کرد و لوس شدرو مثل بچه گربه هاشچشم دیمالیرو م طور که با دستش پشت گردنشهمون آوا

 

 نه؟یدستاتون سنگ تیخب. سودا دستت بشکنه، چرا انقدر تو و خواهر وحش دیپر هوی ،یوا -

 

آماده  عیسر یلیها گذاشتم. خقابلمه پاپ کورن یرو برداشتم و رو گهیقابلمه د هیرو باز کردم و در  نتیکاب در

 رو شونیشدن. سودا مقدار

 .برداشت
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 .میایتا ب دی. شام و حاضر کنرونیب رمیم الیمن با دان -

 !دنشیبه باد ند میدار ششونیآبرو پ کمهی

 

 .به من و آوا کرد یاعتمادیب نگاه

 

 !خودم بمونم؟ ای نیبپز یماکارون هی دیتونیم -

 

 .و من کردم من

 !میبلد نبود یمن و نه آوا، آشپز نه

 

  .برو الی.. تو با دانگهیبابا! دستور پختش تو گوگل هست د میتونیآره.. م -

 ؟ینه ست مگه

 

 .سر دادم یاآره تنها

 .زدم هیتک نتیرفتنش، به کاب بعد

 

 حاال؟ یبکن یخوایم یچه غلط -

 

 .و سمتم اومد دیرو از شارژ کش شیگوش
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 !کنمیمراجعه به حضرت گوگل م -

 

 .رفت نییباال و پا تیتو سا قهیدق چند

 

 .خب فکر کنم گرفتم یلیخ -

 

 .نهیهم شهیکه آماده م ییغذا نیفعالً زودتر یدوست ندارم.. ول یکه ماکارون یدونیم -

 

 .سمتم گرفت ازیپ هی

 

 .خوردش کن بد تفتش بده ینینگ -

 

 .قابلمه رو پر آب کرد و گذاشت بجوشه. گوشت چرخ کرده رو سمتم گرفت هی

 .دمیخند

 

 ست بزنم؟که بهش د یانتظار ندار -

 

 " .خاک تو سرت " زدیداد م یزیچ هی شینگاهم کرد. عمق نگاه عسل پوکر
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 یهاازیپ نیدر آورد و ب کشیرو از پالست گوشت

رو باز کردم تا فلفل رو بردارم؛ دستم به آرد خورد و از باال  نتیشده انداخت. مخلفاتش رو اضافه کرد. کاب سرخ

 .افتاد نییپا

 .پخش شده بود کردم نیزم یکه رو یبه آرد ینگاه

 

 .لب زد یانشست و با حالت بدبخت وارانه یصندل یرو آوا

 

  !احواالت ما، عجب دارد نیاندر ا -

 

 .نشسته شده بود یهاو ظرف کیپر از پالست نکیخنده. س ریز میزد یو پق میبه آشپزخونه کرد ینگاه

 یشده بود و کف آشپزخونه هم.. وضع همه چ فیپخش شده بود. گاز فوق العاده کث نتیکاب یو رب رو روغن

 .خراب بود

 " روز بعد صبح

 

 .شدمسه لقمه خوردم و از جام بلند  دو

 .رو برداشتم میسرم انداختم و گوش یرو رو میمشک شال

 

 .آوا رونیب رمیم -
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 نیماش یدوختم که تو یارینگاهم رو به دان بستم؛یرو م هامیکه بند کتون ینیرو پام کردم و ح هامکفش

 .نشسته بود

 .رو کج کردم و نگاهش کردم سرم

 

 .رفتمیم ،یاومدیم رترید قهیپنج دق -

 

 .سوار شدم یسیو بدون خجالت و رودروا دمیکش یقیعم نفس

 

 .پشت فرمون هم جذاب بود لشیداشت. استا یخاص ژست

 

 !ساده بود قتیجرئت حق هی. ویهمه چ یکشیبه گوه م یمزخرف دار یِ باز هیسر  -

 

 .سرش فرستاد یرو باال نکشیرو گرفت و بهم داد و عرو از روبه نگاهش

 

و  شنیدوستشون دارم دارن تموم م ادیز یلیکه خ ییکه آدما نهیا کنهیکه ناراحتم م یزیتنها چ ،یدونیم -

 !تو رو از دست بدم خوامینم

 

 !رهیبگ یهام رو به بازد نقطه ضعفگوشت دستم فرو بردم. خوب بلد بو یرو تو ناخنم

 

 .یکه دوستش دار هیکردن دختر تیکارت فقط اذ نیندارم ا یامن نسبت به تو عالقه یوقت -
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 .موهاش فرو کرد یرو تو دستش

 

 .کم کم یدی... وا مشهیم یتم اوکعالقه -

 

 .از حسم رو بهش دوختم یته نگاه

 

 رو من؟ یبعد هفت سال قفل شد -

 

 .نثارش کردم یایو نگاه چپک دمیخند

 

 .جلو یانتظار نداشته باش قبول کنم بدون نقشه اومد -

 

ذهنش رو  دی.. بایبودمش ول دهیبودم و سمت خودم کش ختهیبه ساعت رولکسش کرد. خودم کرم ر ینگاه

 !و ماتش کنم شیتا بتونم ک کردمیمنحرف م

 

 نقشه؟ -

 .تو مخت فرو کن ونی. ابیباهات ندارم ب یکار ن؛ی. جز ایاریب ایو تو با دنوارث خاندان رادمنش نیاول خوامیم
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 !یت و بزنم و هرو بد دکمه یاریبرام بچه ب خوامیم گفتی. پرو پرو مدیسوت کش مخم

 .تلخ شد، عروس رادمنش شدن، حال بهم زن بود دهنم

 

 .شدیم دهیش دبرنزه ینهیلباسش باز بود و س یاول یدو دکمه شه،یباز لباسش دادم. هم یقهیرو به  نگاهم

 

 .هاش زل زدمتو چشم تخس

 و اگر من نخوام؟ -

 

 .بشم لیبودن کارش، باعث شد به سمت جلو ما ییهویزد.  ترمز

 

 .یخوایم یتو چ دینپرس یکس -

 

 .خون یپرت شده بودم تو چاله ایشده بود. انگار از در یخون شیآب یهاچشم

 .قطع بشه لرزوندیکه با هربار نگاه کردنش بدنم رو م یاتهیسیالکتر انیرو ازش گرفتم تا اون جر نگاهم

 

 و صاف کردم؟بابات یهایچقدر از بده یدونیم -

 

 باال یبده اردیهم فشردم. ده مل یرو رو هامچشم
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 ی. گذشتهشدیو اصالً ساخته نم شدیتکرار نم وقتچیکه کاش ه ی.. چند سالشیبود؛ چند سال پ آورده

 .حال آروم نیمزخرف و در ع

 

 خب؟ -

 

 .آورد کیرو به دندون گرفت و سرش رو نزد لبش

 .دیصورتم غر یچند سانت تو

 

 .شرط گذاشت که قول دادم انجامش بدم هیو به نامم بزنه، سهمش نکهیقبل ا -

 

 .دمیتوپ

 

 !و بزن. رک حرفتهینرو تو حاش -

 

 :دمیتوپ . باز همدیخند

 یآبرو ارم،یکه به حرفات گوش بدم؟ بچه برات ن دهیقد م یی... عشق و مرامت تا جارتیغ نقدره؟یقدرتت هم -

 !گه؟ید یبگ یخوایم ونیهم ؟یزیخونوادم و بر

 

 .مشتم گرفتم یرو تو شقهی
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 !رکردیش ،یبریسوال م ریناجور ز یکردا رو دار رتیغ -

 

 !از ته داد،یخر و جر م زیلحنم گفتم. ادعاش چ نیترو کوبنده نیتررو با مضحک رکردیش

 .دستش فشرد؛ آخ نگفتم یدستم گذاشت و مشتم رو تو یرو رو دستش

 

 !میکه امتحانش کن ادیخوشت ب کنمیخارج از تصوراتته و فکر نم کمیرام کردنت دارم..  یبرا یبهتر یهاراه -

 

 .دخترم هی. من در نظر نگرفته بودم که گفتیم راست

 

دستش  یرو رها کردم اما همچنان مشتم تو شقهیشد.  نییگلوش باال و پا بکیگلوش رو که قورت داد، س آب

 .بود

 .دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم

 

 !نذار بموال ؟یبزار هیما یخوایم تیاز مردونگ -

 .رکردیو زده شدلم ناجور

 

 .درهم نشستم یهابا اخم نهیبه س دست

 .که زد وا رفتم یبودم اما با حرف شجهیرو زده بودم و منتظر نت شمین
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 گهید یرومخم بود چون پسرا طنتاتی. شدمتیدیم یسالم بود ازت خوشم اومد... گاه ستینوزده، ب دیشا -

 .و دوست داشتم یبا وقار بود یطونیش نیچون در ع دیعاشق رفتارت بودن. شا

 

 .زد یرو تکون داد و پوزخند سرش

 

  ...ی. هنوزم هستیبود یدختر سرتق -

 .یبود میباز یبرا یها ازت خوشم اومد، عروسک خوب. همون موقعرهیو بگطرفت یموقع دعوا پسر یذاشتینم

 

 بود؟ یچ یقطع شد و ضربان قلبم اوج گرفت. کوبش نامنظم قلبم برا نفسم

 

 .و دادم یبده -

 !خواستمیمن تو رو م یول به نامم زد وشرکت

 

اُفت کرد و من دستم  هویرفت بزنه... اون تپش باال  ادشیکرد. انگار قلبم  ستیا یاارور داد و قلبم لحظه مغزم

 .قلبم گذاشتم یرو رو

 ...ازش قول گرفته بود بابام،

 

 .دستش گرفت و فشرد یرو تو دستم

 

 .عروسک ،یبه جهنم من خوش اومد -
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 .رو محکم گاز گرفتم لبم

مجبورش کرده بود بهم نگه تا سر فرصت  لیخودم بودم! سو ده،یکرد شن فیکه آوا تعر یاون آدم دیخر انیجر

 ...خودش بهم بگه و حاال

 .دادم هیتک نیسرد ماش یشهیرو به ش سرم

 

 .کافه ترمز زد یروروبه

 رهنشیپ یدکمه دیکش نییلباسش رو پا یهانیحوصله، آست یرنگ نگاه کردم. ب یدود یهاشهیبغض به ش با

 .رو بست

 

 .سرم درست کردم یشدم و شالم رو رو ادهیپ نیماش از

  .رو قفل کرد و دستش رو سمتم گرفت نیماش

 

 .دستش گذاشتم ینگاه کردم و بعد دستم رو تو شدهیبلند و کش یهامکث به انگشت با

 !اجبار به

 .ستادیآورد و پشت سرم ا رونیب بشیاز ج یاهیتمال سدر کافه، دستم رو رها کرد. دس یجلو

 .هام تند شده بودو نفس زدیبوم بوم م قلب

 .دستش گذاشتم یچشمم گذاشت. دستم رو رو یو دستمال رو رو دیرو پشت گوشم کش انگشتش

 .گوشم پخش شد یدارش توخش یصدا
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 !آروم، عروسک -

 

 .رو حفظ کردم و فقط سر تکون دادم ظاهرم

 

 ؟یکنیم کاریچخب  -

 

 .نمیبش یصندل ی. وادارم کرد رودتمیکش ییداد داخل و سمت جا هولم

 

 .دیهام کششونه یکمرم رد کرد و تا رو یرو از رو هاشدست

 !رفت یلیو یلیقلبم ق ته

 ...شدمیحرکت سست م نیکتریدختر بودم و با کوچ منم

 

 .هام گذاشتچشم یدستش رو آروم تر کرد و از استخون کمرم باال آورد و رو حرکات

 

 ؟ینیبیم یچ -

 

 .گلوم رو قورت دادم آب

 

 .یاهیس -
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 .رو باز کرد هامچشم

 

 .اههیبدون من س تیزندگ -

 

 .به اطراف کرد یزد و نگاه ییدندون نما لبخند

 

 !اههیبا منم س تیزندگ -

 .یکه خودت انتخاب کرد هیراه نیهر حال ا به

 

 .م زدشونه یرو یایناگهان یبوسه

 .خورده بود که دشمنم بود ینشان، جسمم به نام مرد کیبوسه و  کیسند،  کی با

 

 .سرم گذاشت یرو رو شچونه

 .شدم اسیبا گل  بشونیرنگ و ترک اهیرز س یهاگل محو

 ...یدوست داشتن العادهفوق

شده بودن هوش و  یو عطر تلخش قاط گاریس یکه با بو ییهاگل یشدم اما، بو نیدورب کیچ یصدا متوجه

 .حواسم رو پرت کرده بود
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 !قشنگ شده یلی... خنجایا -

 

 .گفت یادهیکش هوم

 .و کنار رفت دیلبم رو بوس یگوشه

 

 قهوه؟ -

 

 .رو به عالمت مثبت تکون دادم سرم

 

 .هام نگاه کردبه چشم هیثان چند

 

 تلخ؟هنوزم  -

 

 !مخلوط اطرافم بود یهااز عطر یداشتم دور ازیکه بهش ن یزیچ تنها

 

 !آره.. تلخ -

 .بلند شد میگوش فینوت یصدا

 .صفحه اومده بود کردم یکه رو یامیبه پ ینگاه
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 .شمیپ ایسر ب هی جان؟یاله یاومد"

 "!میحرف بزن کمیدوست،  هیعنوان  هی

 

 .گرفت مخنده

 !صحبت دعوت کرده بود؟ یدوست برا هیو به عنوان من لیسه

 .فضا اکو شد یانداختم که صداش تو یچوب زیم یرو رو یگوش

 

 !نبود نجایا یچرا کس دمیفهمیرو نگاه کردم و کاش م اطرافم

 

 .خبر از اومدنش داد نیزم یهاش روکفش یپاشنه یصدا

  .نقصش نگاه کردم یب کلیرو باال گرفتم و به قد بلند و ه سرم

رو  هارممکنیغ شهیمرد؛ هم نیا یبود ول رممکنیغ ارهیو برام قهوه ب رهیتو دستش بگ ینیس هی نکهیا تصور

 .دادیانجام م

 

 .گذاشت زیم یرو رو ینیس

 .گذاشت زیم ینشست و کتش رو رو رومروبه

 

 :هام و گفتزد تو چشم زل

 ؟یعاشق شد -
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واکنش  شتریبدنم ب شدیم کیبسته بود و بدنم سست شده بود. انگار هر قدم که بهم نزد خیهام انگشت نوک

 .ترسمیازش م زدیو داد م دادینشون م

 

 .دیشا -

 

 !بود ایدن یممکن تو زیچ نیتربودم عشق، وحشتناک دهیبار عاشق مردِ مقابلم شده بودم و بعد از اون فهم کی

 

نتونه حواست و پرت کنه تا اون از ذهنت خارج  یکس ؟یو با اون تصور کن تندهیکه آ یعاشق شد یانقدر -

 شه؟

 

 .ش رو هم زدقهوه یرنگ یاکرد و با قاشق نقره زیرو ر هاشچشم

 .گلوم رو قورت دادم و سر تکون دادم آب

 

 !هیوونگید نیا -

 

 .رو کج کرد سرش

 

 .یپس عاشق نشد -
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 .باال انداختم یاو شونه دمیقهوه رو سمت خودم کش فنجون

 

 .یاریب ایو تو به دنوارث خاندانِ رادمنش نیاول خوامیم -

 ادته؟یگفته بودم...  بهت

 

 .انداختم نییزدم و سرم رو پا یشخندین

 

 ؟یدیدستور م شهیمثل هم ای یکنیم یازم خواستگار یدار -

 !تصور کن و بسپارش به همونا گهیدختر د هیو با  تندهیآ ؛یکارات آدم دار یهمه یکه برا ییتو

 

 .دستش گرفت یرو تو دستم

 .هم فرو رفت و باز ضربان قلبم اوج گرفت یناخواسته تو هاماخم

 .دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم

 

 .جاش بلند شد از

 

 .امی. صبر کن اآلن مارمیرفت الکل ب ادمی -

 

 ...تیو اذ ختنیکرم ر کمیخواست. فقط  طنتیش کمیدرونم  طونیش
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 .زدم رونیجام بلند شدم و از کافه ب از

 .رو گفتم لیسه یالیدست تکون دادم و آدرس و شدیکه داشت رد م یایتاکس نیاول یبرا

 .به عقب انداختم یو نگاه دمیکش نییرو پا شهیش

 !دنبو یخاص خبرِ

 .ترمز زد الیو یروبعد، روبه یقهیدق ستیب

 .شدم ادهیپ نیبهش دادم و از ماش یتا تراول ده تومن سه

 

شدم، آروم و با وقار، داخل  الیباز شد. با وجود ترسم وارد و یکیت یزنگ فشردم. در با صدا یرو رو انگشتم

 .رفتم و در و پشت سرم بستم

 

  .دیکشیم یداشت نقاش شه،یسمت ظبط رفت و خاموشش کرد. مثل هم 

 

  .رو جلو بردم دستم

 .بغلش یتو دتمیبه دستم کرد و کش ینگاه

 .دیکش یقیعم نفس

 

 .یدیم گاریس یبو -

 

 .دمینکش یزیچ -
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  .مبل انداختم یمبل نشستم. شالم رو درآوردم و رو یاومدم و رو رونیبغلش ب از

 

 .انداختم شیبه بوم نقاش ینگاه

  

 .دیکشیخوب به رخ م یلیرو خ شیاعضله یکه تنش کرده بود، بدن الغر ول یگشاد کاور

 .ازش درمورد تتو هاش سوال بپرسم خواستیدلم م شهیبودن. هم بیغر بیعج تتوهاش

 

 ؟یخوریم یچ -

 

 :گفتم اومدیکه به زور باال م یتو خونه، با نفس یبه سرما توجهیعطش و استرسم ب خاطربه

 

 !آب پرتقال، خنک وانیل هی -

 

 .آب پرتقال بود به سمتم اومد وانیکه محتواش دوتا ل ینیس هیبعد با  قهیزد و چند دق یلبخند

 .دمینفس سر کش هیداشتم و الجرعه و ها رو بر وانیاز ل یکی

 

 ؟یشرکت نکرد شیماهِ پ یمسابقه نیچرا تو آخر -
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 .بودم ریدرگ -

 !برات تنگ شده بود دلم

 

 .خوردم و مشکوک نگاهش کردم وانیل یتو یهیقلپ از ما چند

 .کردیصحبت نم پردهیوقت انقدر ب چیه اون

 

قرار داد.  ریتنم رو تحت تاث یمثل خوره تک تک سلول ها یش انداختم. حس ناامنتتو شده یبه بازوها ینگاه

 .کردیترسم رو حس م یخوند. پوزخند زد، انگار میوحش یهاچشم یاز تو شدیترس رو م یحت

 

 !جالبه -

 

از  یحس ش،یباعث وحشتم شد و بدتر که اون نگاه طوس شتریدور گردنم حلقه شد. آرامش حرکاتش ب دستش

 !بودن به خودش گرفته بود منزجر کننده بود یاغیآرامش و 

 

 ترِس تو؟ ایمن  یِجالبه؟ دلتنگ یچ قاًیدق -

 

 .دمیخوردم و خودم رو عقب کش یزیر تکون

 .رو پشت کمرم گذاشت م نشوند و دستشچونه یرو یآروم یبوسه

 

 .ها باال رفتدوشش انداختتم و از راه پله یکردم و جفتک پروندم اما با کمال آرامش رو تقال
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 !نمیو ببچشامات تونمیو نم یشیهوش م یب فیدوست نداشتم چشمات بسته باشه. ح -

 

 .تخت پرتم کرد یرو

 .و بدنم شل شده بود افتادیهم م یداشت رو هامپلک

بود و نه دلربا. نه  بکاریمن بود. نه فر هیکه فقط رنگشون شب ییهارنگش زل زدم. چشم یطوس یهاچشم به

 !و نه به موقع آروم یوحش

 .پرت کرد نیزم یرو رو لباسش

 ...هام هم زمان شدتخت با بسته شدن چشم ریج ریج یصدا

 

*** 

 

تن  یو نگاهش رو دیکشیهاش شعله مدوختم. خشم تو چشم شیو وحش یخون یهالرزونم رو به چشم نگاه

 .لخت من بود

 .افتاده بود ن،یزم یغرق خون انداختم که رو لِیبه سه یزیو نگاه ر دمیلختم کش ینهیس یرو تا باال پتو

 .زبونم نداشتم یرو یکه بهم وارد شده بود؛ زبونم بند اومده بود و تسلط یشوک از

 

 .همراهمش بود، به تاج تخت بست شهیکه هم یرو با دستبند هامدست

 !کردم. حرکاتش خشن بود و تند سکوت

 .شد مرهیخ شخندیرو کنار زد و با ن پتو
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 .باز بود؛ گشاد شد مهیخواب آور ن یمن که هنوز در اثر دارو یخسته یهارو باز کرد و چشم کمربندش

نکشم! نتونستم هق نزنم و کمک  غیپهلوم فرود اومد و نتونستم ج یسگکش محکم رو هیاز ثان یکسر در

 !نخوام

 .شد زیخ میبه گردنم زد و دوباره ن یقیعم یشد روم و بوسه خم

 .لبم یرو ،یبعد یشد و بوسه دهیرون پام کوب یرو ش،یبعد یضربه

 .نزنم یگوشخراش غیو نتونستم ج دمیشکمم خورد مرگ رو به چشمم د نییکه پا یاضربه با

 

 !ـــــاریدان -

 

 .دیکش عربده

 

 تن لش؟ نیا شیپ یایم یچونیپیو مکه من دهیرس ییکارت به جا -

 !بگو خودم بخارونمت یخاریم دِ

 

 یتو شتریهاش بو عربده دنیکشیهام داشتن از درد زوزه متو تمام نقاط بدنم نفوذ کرده بود. استخون درد

 .مخم بود

 .زدم و آروم اسمش رو به زبون آوردم هق

 

 .مکث کرد یالحظه

 .مقابلم زدم طانیبه ش یشخندین



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

143 
 

 .قانونِ من بود نی... اولآره

 !یِاغی یفرشته هیقانون  نیو عاشق نشو، ا ببوس

 

 .لب زمزمه کرد ریز یجانم

 ...کردیم دادیتنفر درونم ب حس

 .ستادمیتخت ا یشدم و لبه زیخ مین یسخت به

 .گردنش فرو بردم یرو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو تو دستم

 ریکوبش قلبش و تند شدن ضربانش ز یزدم. صدا زدیشاهرگش که در اثر خشم نبض م یرو یآروم یبوسه

 .العاده بودلبم فوق

 .خون روش بود داد یهارو به بدنم که رگه نگاهش

 .دمی. لبم رو محکم گزکردیدرد م یحیتخت پرت شدم. دلم به طرز فج یرو رها کرد که رو دستم

 

 .دوشش انداختم یدورم انداخت. مثل پر بلندم کرد و رو ینازک یو پتو دیچیدورم پ یامالفه

 .رفت و در رو باز کرد نییها پاپله از

 !رنگش منتظر بود اهیس نیکه پشت ماش یبه جز کس یاآدم زنده چیاطراف نبود... ه نیا زیچ چیه انگار

 .عقب رو باز کرد و هلم داد داخل در

 .بارش کردم و مالفه رو دور خودم سفت کردم یکیرک فحش

 .جا گرفت کنارم

 .دیدست کبودم کش یهاش رو نوازش وار رودستش گرفت و انگشت یرو آروم تو دستم
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 .زدنیم ادیفر شتریبدنم ب یهر لمسش، اعضا با

  .و انگار قصد نداشتم ساکت شم زدمیم هق

 .به جلو رو بست دیرو زد و راه د یادکمه

 

 !و ستارهببر صدات -

 

 .باعث شد سکوت کنم شیکوبنده و امر لحن

 .گرفت یاشماره

 

 .ریبگ نیازیپماد سولفاد هیاز داروخونه  -

 

 .دارم تیحساس دونستیقلبم تند شد. م ضربان

 .دیم رو پانسمان کرد فهمکه زخم شونه یدارم! همون شب تیپماد حساس نیمن به ا دونستیم اون

 .شرارت نگاهم کرد با

 

  !نسوزون خب یشیتو که مرهم نم -

 

 .داد لیبود که بهم تحو یبهم، تنها پوزخند جوابش

 .خورد شهیبه ش یاتقه
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 .رو ازش گرفت یشد و پک بهداشت ادهیپ نیبلکه از ماش دینکش نییرو پا شهیاما ش دمیچیرو دور خودم پ مالفه

 .کرد یخال نیماش یصندل یرو رو سهیکنارم جا گرفت و ک دوباره

 

 .انگشتش زد یازش رو رو یرو برداشت و کم پماد

 

هام به . نفسدیشکمم کش ری. لباسم رو باال زد و دستش رو زیصندل یباال انداخت و خوابوندتم رو یاشونه

 .شد نییباال و پا انهیوحش منهیس یشماره افتاد و قفسه

 .هام رو بستمپوست شکمم، چشم یرو یساس سرداح با

 !دکریم مچارهیپماد المصب، ب نیهم

 .دادیبدنم تازه داشت خودش رو نشون م سوزش

 .رو پشت کمرم گذاشت و چسبوندتم به خودش دستش

 

 عروسک؟ یسر و صدا کن یخوایتو که نم -

 

 .خواستیم یچ یو برابود که من یگفتنش هشدار عروسک

 !گوشزد دمیتلنگر و شا هی

ازش به جا نمونده  یسرنخ چیکه ه یشد و قتل ختهیر یخودیکه ب ی... انتقام خونخواستمیبها مفقط خون من

 .بود

 !سکوت کرده بودن دونستنیهم که ماجرا رو م ییکسا
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 .کردیو اون با لذت نگاهم م زدمیدلم؛ آروم هق زدم و تقال کردم. بال بال م دنیکش ریت با

 .رفتنیم نیشد که فقط با آب سرد از ب انیدستم نما یرو یقرمز رنگ یها. دونهدیچیپ مینیب یکرم تو یبو

 

 .ستادیاز حرکت ا نیماش

 اط؛یشدم و پا برهنه سمت استخر وسط ح ادهیپ نیشد. از سمت مخالفش از ماش ادهیدر رو باز کرد و پ 

 .دمییسالن دو یروروبه

 

 .بود دهیاما خارش امونم رو بر ذاشتیبه جا م یقیرد عم دمیو شا رفتیکف پام فرو م هازهیر سنگ

 !دیرسیاستخر نم یقدم به لبه دیو شا ستمیفکر نکردم که اصاًل شنا بلد ن نیبه ا یحت

 

 .زدم رجهیو توب آب ش نیزم یرو پرت کردم رو مالفه

 .شد شتریدرد بدنم ب شدت

 :زد داد

 !دنجر -

 

 .نگاه کردم کردیکه داشت با سرعت سمتم شنا م یبزرگ یسرم رو برگردوندم و به گاندو ناخودآگاه

 .دمیکش غیج

 

 !جات هیچوب آوا تو  اریدان -
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 .آب یتو دیپر

 .رو دور گردنش حلقه کردم و با ترس به اون موجود وحشتناک زل زدم دستم

 . گذاشت و نوازشش کردسر تمساحِ ی. دستش رو روومدیجلو ن گهیاون د یکیتو نزد تمساح،

 

 .دنجر یباش یقرار بود پسر خوب -

 

 .داشته بود که استخون دردم رو چند برابر کرده بود یمنف ریسرد انگار رو تک تک مفاصلم تاث آب

 .هام به گردنش وارد کردمبا ناخن یفشار

 

 ؟یداریت گاندو نگه متو خونه ،یتوئه روان -

 

 .نگاهم کرد یاز حس یو ته دیچرخ سمتم

 

 !ستین یتو وحش یاندازه -

 ؟یچ ایو بکنم تو حلقش؛ سرت ؟یکنیم هیگر چرا

 

 .مخم حس کردم یرو بستم. به وضوح تند شدن ضربان قلبم رو تو هامچشم

 .کردیم خیاستخر نشوندتم. بدنم داشت  یکرد و لبه بلندم
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 .زد یتاب دارم داد و لبخند گرم یهاسرخ شده و مژه یهارو به گونه نگاهش

 !باشه و بس تونهیم یروان هیفقط کار  ییهوی رییتغ نیبهم فهموند که ا یشدن نگاه و لبخند گرم

 

 ...نداشتم یبغلش بودم حس بد یبدون لباس تو نکهیچرا از ا دمیفهمیدور کمرم حلقه شد و نم دستش

 !شدمیداشتم منجمد م دیفهمیو کاش م شدیگردنم پخش م یتو یطوالن یبا بازدم هاشنفس

 

 .دیفکم کش یهیزاو یرو رو انگشتش

 

 تو بشه. هوم؟ هیکاش دخترمون شب -

 

 .فشردم، دستش پشت گردنم نشست شنهیس یش بود. سرم رو تووضع به فکر دختر نداشته نیا تو

 .بدنم منتقل شد یهاتو تک به تک سلول یبیعج یگرما

! شدمیبغل پسر قاتل پدرم، آروم م یاصالً خوب نبود... خوب نبود که تو نیکرد و اآرامش به قلبم نفوذ  حس

 !که به قصد شکار قدم برداشته بودم یمن یخوب نبود برا

 

 :گفتم تخس

 .م پسر باشه. دختر دوست ندارمبچه دمیم حیترج -
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 !؟یدوست دار ؟یچ یشهرباز -

 

 .کردیم ریداشت که آدم رو تسخ یبیهاش نگاه کردم. برق عجرو باال گرفتم و به چشم سرم

 

 .دوست دارم -

 

 .دیموهام برد و کش نیرو ب دستش

 .به عقب رفت سرم

 

 !یوحش -

 

 ...نبود یگلوم فشرد. از بوسه خبر بکیس یرو رو هاشلب

 .هاش رو از هم باز کردلب یابهم و با لحن هشدارگونه دیچسب

 

 !میسازیخب منم دوست دارم... م -

 

 .معلوم بود نگاه کردم سشیخ رهنیباز پ یدو دکمه نیکه از ب یو به خالکوب دمیکش شنهیس یرو رو انگشتم

 

 .دوست دارم یاز شهرباز شتریو ب کلمیه -
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 .گفتمیم دروغ

نکرده بود و من هم  یبرام مادر لیسو وقتچیداشتم چون ه یبیاز مادر شدن وحشت داشتم.. حس عج 

 !باشم یمادر خوب تونستمینم

 

 :گوشم گفت یم گذاشت و توشونه یهاش رو رو. دستدیکش یقیو نفس عم دیخند

 ...دوست دارم شتریو که من باون -

 

 .م سر خورد. آب گلوش رو قورت داد و سرش رو چرخوندبرهنه یتنهباال یفاصله گرفتم. نگاهش رو ازش

 .استخر چسبوندتم یبه لبه یداخل آب افتادم. خشن محکم و پر از حس خودخواه که دیرو کش دستم

 .صورت و گردنم نشست یرو زشیر یهاپهلوم چفت شد و بوسه یرو هاشدست

 

که خودش داشت  یجهنم شد. جهنم هیهاش شبو چشم دیبازش شعله کش یهاچشم یتو شتریهوس ب شیآت

 .کردیرو م شییفرمانروا

 .رو پشت گردنش گذاشتم و پشت گوشش رو با زبونم مرطوب کردم دستم

 .رو به صورتم چسبوند صورتش

 

 !یشجاع شد -

 .تنم، مور مورم شد یحرکت دست داغش رو از

 .انداختم میشونیبه پ ینیصورتم رو از درد جمع کردم و چ د،یکه رس منهیس یِبه کبود دستش
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 .نشه دهیکه بدن لختم د ستهیبا یباعث شد رهام کنه و طور یمردونه و پر اُبهت یصدا

 

 !... واقعاً جالبهاریجالبه دان -

 

 .گرفتم اریدان یاستخر، از شونه ادیخاطر عمق نسبتاً ز به

 .آب پخش شده بود یرنگش تو یطوس یموها یفانتز رنگ

 !جذاب یبود ول ریپ قفل شد. یمرد خوش قامت یاستخر باال اومد و رو یآروم از آِب رنگ نگاهم

 .دیکش ششیبه ته ر یرو باال داد و دست شیجوگندم یموها

 .قفل شد اریدان یبهم افتاد و بعد رو یارنگش لحظه یآب نگاه

 !من بود یِ مرد... قاتل زندگ نیا

 

 .قفل بود اریدان یهنوز هم رو شیو وحش یبدنم رخنه کرد. نگاه عصب یتو تک به تک اجزا خشم

 

 ؟یبش الشیخیب یخوایداره. نم دختره نامزد -

 

  .زدم یشخندین

 !خبر بودم؟ چقدر کسشعر یداشتم و خودم همچنان ب نامزد
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 .رو صاف کردم صدام

 همه اطالعات و به شما داده جناِب رادمنش؟ نیا یک -

 

 .جذابش زد هیلعنت یبه موها یاچنگ دوباره یعصب پندار،

 .رو باز و بسته کرد هاشچشم

 

 چخبره؟ نجایاصالً ا -

 

 .دیسمت خودش کش شتریو بفکر کردن درآورد و من یادا اریدان

 

 ست؟یمعلوم ن -

 

 .رو ازش گرفتم و صدام رو نازک کردم نگاهم

 

 :گفتم اریگوش دان در

 !من... نامزد ندارم -

 

 .دی. سرش رو سمتم چرخوند و غردیدستش رو پشت گردنش کش یعصب
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 ؟یایکه ناز و عشوه م یکجا لخت شد یدونیم -

 

 .دمیش بود تا شکمش کششونه یرو گاز گرفتم و دستم رو که رو لبم

 

 !خودت بود ریهوم... تقص -

 

 .کنم شیاقهوه تونستمیبود که م یمن نشست. طور نگاه کردنم جور یدفعه رو نیپندار ا نگاه

 بود؟ یم چنقشه دیفهمیم

 بدم؟ دیحکم جد یکنار پسرش بمونم و به باز ذاشتیم

 .کالفه شده بودم نش،یسنگ یهانگاه رِیز

 

 :بشنوه گفتم اریکه دان یطور آروم

 .! سردمهسمیرو پام وا تونمیبره؟ نم یبگ شهیم -

 .رو تکون داد سرش

 

 .میزنیپندار برو. بعداً حرف م -

 

 !... نه پدرشزنهیبا نوکرش حرف م کردیفکر م د؛یدیم یهرک
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 .دیرو ازم دزد و نگاهش دیدور دهنش کش یدست پندار

 

 .منتظرم نیتو ماش -

 .رفت رونیبه من از در ب ینگاه مین یرو کج کرد و بدون حت راهش

 

 .زانوم برد و بلندم کرد ریرو ز آن دستش هی تو

  !اومدیحرکتش خوشم م نیلبم زد. از ا یگوشه یازدم که بوسه یبلند غیج دهیترس

 .رفتیمخم راه م یگرفته بود و رو یرو با باز مشامهعطر خنکش  

 .رنگش شد یو پرنفوذ آب دهیکش یهاصورت و چشم یایزوا یدر حال بررس مغزم

 

  .زد یاچشمش فرو کردم که نعره یرو تو هوا انگشتم یب

  .دمیاز دردش خند دخترونه

 !بود حقش

 

  .بهش رفتم یاشم غرهنگاهم کرد، چ یچپ یچشمش بسته بود، چپ کیکه  یحال در

 !رادمنش خوندم یرو حرمسرا "عمارت رادمنش"دادم.  الیو وارید یرو یکار یرو به کاش نگاهم

 

 .بودم یسرما مجبور بودم بهش پناه ببرم و از دست خودم شاک از
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 .دیچیگوشم پ یتو یزن نیدلنش یدر باز شد. صدا دهینکش هی. به ثاندیگرد رو با پاش کوب یچوب در

 

 .آقا نیخوش اومد -

 

 ایمن شده بود  ریاون اس دونستمیکه اآلن نم یمرد یپا گذاشتم به حرمسرا نمی! نبنمیرو بستم. تا نب هامچشم

 ...اون ریمن اس

 

  .تن، چفت بغلش بود نیبغلش گرفته بودم که گم شده بودم و چقدر بد بود که ا یتو یجور

 

  .رو حبس کردم شد. نفسم شتریعطرش ب یشد. بو یرو باال رفت و وارد اتاق هاپله یگفتن حرف بدون

 ...به اتاقش باز شد پام

  .تخت انداختم یرو

 ..به تختشم باز شد پام

 .و قرمز خوش طرح دادم کیش یرو به رو تخت نگاهم

 !قرمز دوست داره دونستمیم 

 

 .... تو بغلشایتو اتاقش.  خواست،یمن چقد دلم خواب م و

 .دل شده بودم دو

 ...امیصورتم تا از هپروت در ب یزده بود تو یلیس هایوسط خوش یکی هوی انگار
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 ری. اما، دکردمیرو نابود نم مونی. کاش اصالت خانوادگکردمیرو نم نکاریو با اعتبار و اسمم ا مردمیم کاش

 .کاش گفتن یا یشده بود برا

 

 .اون نگاهش به زخم پهلوم بود ینگاهش کردم ول درمونده

 کردن؟ یها رو چه به زندانبخشجهان یِبخش رو چه به رد کمربند؟! سوگولافشارِ جهان دختر

 

 .شد نییصورتم باال و پا یجلو واردیش تهداشاره انگشت

 

 .یزارینم ییو جاتو خونه و پات یتمرگیم -

 .یاتاق قدرت دار نیهم یط تواتاقِ. تو فق نیهم یکردن و عشوه اومدنات تو یدلبر

 رواله؟

 

 .دمیخودم کش یو پتو رو رو دمیکش دراز

 .خنک تخت حرکت دادم یمالفه یو لختم رو رو سیخ یِپا

 

 .کنمی. بهش فکر مسیبود جناب رئ نیت سنگجمله -

 

 .دمیکش غیزد که از درد ج منهیبه س یپتو چنگ یرو از
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 !ستاره اریو باال نسگِ من یاون رو -

 

مرد انقدر خاص به  نیشدم از اسمم که ا زاریو من چقدر ب کردیبود که اسمم رو کامل صدا م یتنها کس دیشا

 .آوردشیزبون م

 

قدر به مرد همون نیو صدا زدن کامل ا زدیصدام رو پنهون کردم. فقط بابام بود که اسمم رو کامل صدا م لرزش

 .نشستیبابام، م یدلم نشست که صدا

 

 بمونم؟ دیزندان با نیتو ا یتا ک -

 

 .پتو  هم حس کردم ریاز ز یکه کنج لبش نشست رو حت یشخندین

 

 .برگردم یتا وقت -

 

 .هم، خبر از رفتنش داد یشدن در رو دهیکوب یسوال کردن نبود. صدا یبرا ییانقدر قاطع بود که جا لحنش

 

 .آروم شد قلبم

دست خودم باشه  نکهیبود؛ خارج از ا شمیپ یت. وقکردمیهام رو حس مزدن تک به تک سلول ضربان

 .شدنیم کیم تحردخترونه یهاهورمون
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 !موندمیجهنم نم نیا یهم گذاشتم، خب من تو یهام رو روچشم هیثان چند

 .بود کیبوت هیرو باز کردم. کمدش قدر  شیتخت بلند شدم و سمت کمد رفتم و در چوب یرو از

 

. شلوارک هم رنگش رو که گشاد بود رو هم اومدیهام مبرداشتم و تنم کردم، تا رون یرنگ یطوس شرتیت

 .دمیپوش

 

بود نگاه  ستادهیکه کنار چهارچوب در ا یانسالیآوردم و به زن م رونیبه در خورد. سرم رو از کمد ب یاتقه

 .کردم

 .داشت یاینمک سِیف

 

 .دمیو چ زیناهار م یبرا نییپا نیایسالم.. ب -

 

 :هام انداخت و با ترس گفتبه لباس یاومدم. نگاه رونیرو تکون دادم و از کمد ب سرم

 

 .هاشون بزنهدست به لباس یکس ادیبدشون م یلیآقا خ -

 

 .دستش رو سمتم گرفت یتو یهارو جلو آورد و لباس دستش

 .م گرفتخانومانه کردم. ناخواسته خنده یلیخ یهابه لباس ینگاه

 

 .نداره دنمیبا لباس پوش یمشکل یدان -



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

159 
 

 

 .زد شگهیدست د یرو رو دستش

 !کار متنفرن نیاز ا د؛یاسمشون رو نصفه صدا نزن -

 

 یصدا زده بودم وقت یجورکردم رو کنترل اعصابم مسلط باشم. چرا اسمش رو اون یو سع دمیکش یقیعم نفس

 !اومدیبدش م یاصالً به کتفم که از همه چ اومد؟یخودمم بدم م

 

 .و بلعکس ادیبدش م یاز چ ستیه من مربوط نب -

 

 .رو بلند کردم و از اتاق خارج شدم. پشت سرم در حال حرکت بود هامقدم

 

 .تا جلوتر از من حرکت کنه ستادمیا

 .دیرو عقب کش یرفت و صندل زیم سمت

 

 چشاتون لنزه؟ -

 

 .بهم چشم دوخته بود متفکر

 

 .خودمه ینه چشما -
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 !خوشگلن -

 

 .اکتفا کردم یلبخند به

 

 .ور رفتم مینگاه کردم و با گوش ونیتلوز یاز غذا، کم بعد

 !بشه داشیقصد نداشت پ انگار

 

 سی. اندمیمبل گذاشته بود کردم. شال رو سرم کردم و مانتو رو پوش یرو سیکه ان یبه مانتو شلوار ینگاه

 .رفته بود بخوابه

 .بودن چشم دوختم رونیکه ب یدرشت کلیاف اف رو زدم و به دو مرد ه یدکمه

 

  !شانس نیتو ا تف

 ساده باشن آخه؟ یالیو هیمواظب  دینره خر با دوتا

 .شدیم یمنته رونیبزرگ داشت که صد درصد به ب یحموم رفتم. دو پنجره سمت

 .وان گذاشتم و دستم رو به پنجره گرفتم و باال رفتم یرو لبه پام

سمت  ی. در اصلدمیپر نیینگاه کردم و آروم پا نیپنجره و زم نیپنجره نشستم و به ارتفاع کوتاه ب یلبه

 .کوچه؛ پشت خونه بودم یبود و من تو ابونیخ

 

 .نشم دهیرو رفتم تا د ادهیو از پ دمیصورتم کش یرو جلو شالم

 .دراومد شونیکیداد  یصدا
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 !کنهیو کروات مدختره در رفت. آقا خشتکمون -

 

 .میداشت یادیز یفاصله باًیکردم. حاال تقر ادیزدم و سرعتم رو ز ینرم لبخند

 

 .رفتم و دستم رو کنار دهنم گذاشتم تا صدام بهشون برسه ابونیخ وسط

 

 !بااایب یبا -

 

عطرش  یها بگم از بومثل رمان خواستمیسفت خورد. نم زیچ هیتا به راهم ادامه بدم که صورتم به  برگشتم

م گونه یزد! دستم رو رو یلیو جذاب بودنش در اومد و بهم س یاشهیمتسفانه از حالت کل یول هیک دمیفهم

 .نگاهش کردم زیگذاشتم و ت

 .زانوش رو کج کرد تا هم قدم بشه 

 

 .انیدوتا از پس تو برنم نیا دونستمیم -

 

 یاهیهام سلحظه چشم کی. چوندیصورتش بکوبم که دستم رو گرفت و پ یرو باال بردم تا متقابالً تو دستم

 .رفت جیرفت و سرم گ

 .دستم درد گرفت مچ
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 ؟یو بزنمن یخواستیتو اآلن م -

 

  .دمیکش یقیعم نفس

 !ازش خواهش کنم ولم کنه خواستیدلم نم یحت

 

 :دیآورد و کنار گوشم غر نییرو پا صداش

 .یاستخون سالم ندار رمت؛ی. بگدومیتو بدو، منم م -

 

 .ازش فاصله گرفتم یش فورکار نیکنه. دستم رو ول کرد، با ا لیگذشت تا مغزم حرفش رو تحل هیثان چند

 !بود یمرد روان نیا

 !و من چقدر از آروم بودنش وحشت داشتم کردیپشت سرم حرکت م آهسته

 

 .انداختم و داخل رفتم نییگاو سرم رو پا نیباز بود. به قول آوا ع ییالیو در

 .دمیو به در چسب دمیکش غیج یپارسِ سگ یصدا با

 .دور گردنش دادم یشده بسته ریرو به زنج نگاهم

 .هام رو تکه کنهاشت استخوند ونیا تیبلند و اون فکِ محکمش... قابل یهادندون

 

 .به در خورد. در رو باز کردم و مظلوم بهش چشم دوختم یمحکم یضربه

 .بهتر بود یاز هرکس هیتک یبرا طیشرا نیمرد تو ا نیا
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 .ه کردمرو دور کمرش حلق دستم

 .رو دوختلب گفت و نگاهش رو به روبه ریز " یلعنت به چشمات "

 

 .هم فرو رفت یتو شتریش برفته، چهره رفته

 .نگاهش رو گرفتم رد

 شدیم دهیدور د یهاش، از فاصلهچشم یداشت و برق اشک تو یحیفج شیبا قد بلند که آرا یدختر یرو 

 .ثابت شدم

 

 .دهنش گذاشت یشالش زد و دستش رو رو ریرو ز شیو چتر اهیس یموها

 !کردیبود که با حس نگاهش م اریهق زدنش، محوطه رو پر کرده بود و دان یصدا

 

 یو غرور هم خبر ی... از اون برق خودخواهزدیموج نم یحس یهاش بنبود... تو چشم یبود که وحش اریدان

 .نبود

 !که درونم به وجود اومد، نشد یایاون حس حسود رمیبگ دهیناد نشد

 

 .بود دایاز عشق هو ییهارگه دیشا شیآب یهاچشم یتو

 !من؛ اون رو بخواد یبه جا دیشا نکهی... از ادمیترس

 .قدم ازش دور شدم کیم رو به مانتوم چسبوندم و عرق کرده یهادست کف

 

 .دادیکه نگاهش آرامش م یدختره حل شده بود.. دختر یهاچشم یتو اون؛
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 !یزندگ هی یدختر خوب برا هی دیشا 

 

 .خونه بسازم گه؛یزن د هی یزندگ یهانبودم که رو خرابه لیبرگشتم که برم... که کنار بکشم. من سو برگشتم،

 

 !گانیشا ای. مهمیدورانِ بچگ قِیبود. رف قیبود، رف اریکه اآلن چشم تو چشم دان یکس خصوصاً 

 .ه تو چشمام بود نگاهش کردمک یدور بازوم حلقه شد، با غم دستش

 ؟یو دلسوز ستاره

 

 .و تموم کنم فیکث یِباز نیدختره قدم برداشت و نذاشت برم و ا سمت

 .به سر تا پاش انداخت یو نگاه ستادیدختره ا یروروبه

 

 !یخوش اومد -

 

 .به جفتمون کرد یزد و نگاه کوتاه یمون نشست. لبخندقفل شده یهادست یرو ایمه نگاه

 .رو باال برد هاشدست

 

 !کنمیم یخوشبخت یبراتون آرزو -

 

 .اطیبره داخل بعد من رو هل داد سمت ح ایتنها سر تکون داد و در رو باز کرد. صبر کرد مه اریدان
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 مگه؟ یهوووش! از باغ وحش در رفت -

 

 .دمیگردنش رو شن یهااستخون کیریت کیریت یکه صدا دیسمتم چرخ یطور

 

 ؟یچ -

 

 یِبرم پ یکنیولمم نم نجایا یآورد یو گرفتکه! من یکنیجا نمبز جابه ته؟ی. حالواشیبهت گفتم آروم؛  -

 .خودم یزندگ

ازم  یگیکه م یجلو من یاریو مدوست دخترت یایبفهمم الش ؟یخب که چ ؟یآورد یبرداشت مگهیدختر د هی

 !مرحبا اد؟یخوشت م

 

 !خودم ی. فقط براخواستمیتوجهش رو م یخودم که تعارف نداشتم، همه با

 .ها رو ازم نداشتحرف نیا دنیصورتم نشست و انگار انتظار شن یتک تک اجزا یش روگشاد شده نگاه

 

 .رو سمت خودش گرفت دستش

 

  م؟یالش -

 

  .دیتند سرم رو تکون دادم. دستم رو گرفت و سمت اتاق کش تند
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  .رو باز کرد و چسبوندتم به در در

 

  .و تکرار کن یکه زد یحرف گه؛یبار د هی -

 

 :متر بود آهسته و شمرده شمرده گفتم یهامون چند سانتصورت یکه فاصله یدرحال

 !بهت بگم من اگه عروسک باشم، آنابلم یقبل از شروع باز دیبا یکن یباهام باز یاگه دوست دار -

 

 ادمیباهام بکنه رو  خواستیکه م یهاش، کارخشم کنترل نشده مردمک دنیزد. با د یایمعن یب لبخند

  .رفت

 

  .ش برنداشتمبهت زده یهالحظه نگاهم رو از مردمک کی یدهنم برداشتم و به حت یرو از رو دستش

 

دوست داشته  ویکی قهیبه دق قهی! منم با همه بپرم و دقیتلخِ! بهت برخورد؟ حق دار قتیمتاسفم که حق -

 .خورهیبکوبتش تو صورتم بهم برم ادیب یباشم؛ کس

 

هام نشست، از بوسه لب یداغش رو یهابگم که لب یزیتخت. خواستم چ یو پرتم کرد رو دیرو کش دستم

بودنم رو  نجایمحض ا قتیساکتن کنه تا حق خواستیتا خفه شم. فقط م فشردیهام رو منبود.. فقط لب یخبر

 !کنه میاز خودش قا

 

 .گوشم نشوند یلبم برداشت و رو یرو از رو لبش
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 !ها فقط خفه شدمرفت. من اما... مثل عروسک ترنییم پاگوشم زد و تا استخون ترقوه یرو یزیر یبوسه

 :نجوا کردم آروم

 !ادیازت بدم م -

 

 .ش نگاهم کردسرخ شده یهارو محکم گرفت و با چشم فکم

 

 !فکتکون ندادن  تیامان از خاص -

 

 ...بود اهیکه س یافرشته یهاش قفل شد، بالبرنزه ینهیس یرو هیخالکوب یرو نگاهم

 

 انیجر رمیبگ دهیپاهام نشست. به نفس نفس افتادم و نتونستم ناد نیاز شکمم رفت و ب ترنییپا دستش

 .زد شهیکه درونم ر یایرپوستیز

 

 !چرا انقدر زود وا داده بودم دمیدختر رو رام کنه و من نفهم هیها بود که نتونه حرف نیتر از اتجربه پر

 .شدمیبرخوردش سست م نیترکیبا کوچ یانتقام بود وقت ینقشه ها،نیا یبگم همه بزار

 

  .بسته شد هامچشم

 .ورم بود و قدرت حرکت نداشتمروبه طانیکردم که ش نیرو نفر خودم

 .از گلوم خارج شد یظیموهاش گره خورد و آه غل نیگردنم فرو رفت، ناخواسته دستم ب یگود یتو سرش
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 .دادینم دید یروم بود و اجازه نشیخورد. جسم سنگ واریباز شد و به د یبد یدر با صدا هو،کی

 .گرفت یرو به باز مییشنوا یهاش سلولرسا و دخترونه یصدا

 

 ...تو اریدان -

 

 !و از روم کنار رفت. انتظار داشتم تند برخورد کنه... اما، آروم بود دیرو آروم بوس هاملب

 

 .دیو نال دیسرش کوب یدستش رو رو ایمه

 

 !یکنیم کاریچ یدار دمیدینم شدمی... کاش کور میوا -

 

 !... اون نخواسترفتمیشده بودم. من داشتم م یتیشخص یدوگانگ دچار

 

 ...هاش گرفت و آخ قلبِ من که خورد شدبازو نیرو ب ایباز کرد. مهو در رو براش  دیرو بوس ایمه یشونیپ

 !که کرده بودم یم و آخ حماقتغرور ترک برداشته یصدا آخ

بودم به دنبال  یپسر دشمنم.. عاشق یبود برا دهیبار دوم، لرز یو چند سال دلم برا ستیمن، بعد از ب دیشا و

 .شدیو نم یخواستیکه م نیبود. هم نینوع عشق هم نیکه بدتر دیو شا انتیخ
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 .توش رابطه داشته مگهیبا هزار زن د دیکه شا یاتاق نیرو چنگ زدم. حالم بهم خورد از خودم و ا گلوم

 

 .نگاهم کرد یزد و سوال هیرو تنم کردم و از جام بلند شدم. به در بسته تک لباسم

 

 ؟یبهت اجازه داد از جات بلند ش یکس -

 

 .شدم شیهمه خودخواه نیا مات

 .م اومده بود پس زدمدستش رو که سمت گونه ،یعصب

 

 .دیتوپ

 ؟یدیت نرساومد به خواسته ایتو پرت خورد مه -

 

صدام  نیبغض ب دم،یخند اریاختیبهش بدم. ب یکه نتونستم جواب دندون شکن کردینگاهم م قیعم اونقدر

 .نشست

 

 من؟ ار،یمن...؟ دان -

 

 .دمیدیم شیخی یهاچشم یکه خودم رو تو یشد. به قدر کمیلبش باال رفت، نزد یگوشه
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 !خودت یبرا خوام،یدخترا رو تختمن. من تو رو م نی. اراده کنم بهترخوامتیهوسم نم یبرا -

 

 .خوادیهوسش نم یو برااون، با تمام غرورش اعتراف کرد که من و

 کیش بهش نزدخونواده ینابود یکه برا یبود بودن با مرد اما حس داشت.. سخت دادیغرور م یبو لحنش

 !شده بودم. اما، دوستش داشتم

 .اما مجبور بودم بخوام خواستمیخودم رو نم ی. نابودخوردمیخودم شکست م یباز نیآخر ا دونستمیم خوب

 .پر از ناز نگاهش کردم ییهارو کج کردم و با چشم سرم

 

 !میما بش میتونیو تو نم... قبول کن؛ منستمیتو ن یمنم برا. اریدان یستیمن ن یتو برا -

 

 .اما نشون ندادم دیکش ریخوردم، کمرم ت واریداد که محکم به د هولم

 

 !نه اآلن که اسم من روته ،ینه اآلن که ناموس من ،یمن یمال قباًل بود. نه اآلن که نشون شده ایخور گوه نیا -

 

 منفجر بشه...؟ خواستیپس چرا گلوم از فشار بغض م خواستم؟یرو نم نیمن هم مگه

 

فرد  اری.. دانخواستیمحکم و استوار رو م ی. دلم آغوش مرددیصورتم کش یرو نوازش وار رو شاشاره انگشت

 .زیچهمه ریزده بود ز دیکه نبا ییجا بارکیمرد،  نی. همدمیترسیم یبود اما از وابستگ یمناسب

 

 .دستش گذاشتم یرو رو دستم
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 !بازم زنته یول غهی. هرچند صیتو زن دار -

 

 !بود شیاغهیزن ص ایحال بهم زن بود. مه واقعا

  !رو محکم فشرد. آخ نگفتم مچونه

 

 .دیگوشم غر در

 .نداره یبه تو ربط نشیا -

 

 نداشت؟ یکردم. به من ربط اخم

  .عشوه بستملباسش که باز بود رو با  یهازدم و دکمه یالبخند دلبرانه 

 ...زدیگردنش زدم. ضربان قلبش تند تند م یرو یزیر یگذاشتم و بوسه شنهیس یرو رو دستم

 

 !یداشته باش دیبا ازدواج منم پس مشکل نبا -

 

 .دیکش رونیرو گرفت و سمت ب دستم

 

 .یزنیحرف م یلیخ -

 

  .میرفت نییپله ها پا از
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خراب شدن  یبرا ریاون کفتار پ دنینگاهم کرد. د یایمن از جاش بلند شد و با لبخند ساختگ دنیبا د پندار

 .و متقابالً لبخند زدم اوردمیبه روم ن یزیبود! چ یروزم کاف

 

 .س..سالم -

 

 .آغوشش فشردم... مات شدم یکرد. سمتم اومد و تو دایگسترش پ لبخندش

 

 .یاریدان شِیخوشحالم که پ -

 

 .دمیکش رونیاز بغل پندار ب اریدان

بود و  ستادهیروم اکردم که قاتل پدرم روبه نیرو نفر بودنش! و باز هم خودم یبار لذت بردم از تعصب نیاول یبرا

 .بکنم فعالً زود بود خواستمیکه م ییکارها یو همه یکارچی. هاومدیاز دستم برنم یکار

 

 و بفهمه که من دختر همون مردم؟ نهیو ببمبل. چطور امکان داشت، بعد ده سال من یرو نشستم

 

بهم  یبود. خاطرات بد وارید یکه رو شونیدسته جمع یعک دنیکرد با د دایقلبم رجوع پ یتو یحس بد 

 !شکستمیهمه فشار داشتم م نیا ریحمله کردن و من ز

 .د خرفت نزنممر نیبه ا یرو گاز گرفتم تا حرف نامربوط لبم

 

  .نشست شمیپ اریدان
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 یشدم اما دستم رو گرفت و آروم تو قشیرو گرفتم. متوجه پوزخند عم کردم و دستش کیرو بهش نزد خودم

 :گوشم گفت

 نجاست؟یکه ا یناراحت -

 

 "نه  " یبه معن یتنش موند. سر یدکلته قرمز رنگ تو یاومد. نگاهم رو رونیبا عشوه از آشپزخونه ب ایمه

 !بود ایخونه، سروکله زدن با مه نیا یتکون دادم و بدتر از بودن پندار تو

 

بود. انتظار داشتم پسش بزنه اما، دستش رو  ایحاال وسط من و مه اریاومد و کنارش نشست. دان اریدان کینزد 

 .ش حلقه کرددور شونه

 

که قرار خورد شدنش رو  یبار مردبا نگاه هوس ی. قلب من از کدمیرو شن چِرِق چِِرق قلبم یصدا ناخواسته

 !شکست؟یم یاگهیگذاشته بودم به زن د

 

و دور گردنش  کندمی. موهاش رو مکندمیرو م درنگ کنم، دونه دونه موهاش یااگر لحظه کردمیم احساس

 !رهیچشمام بم یتا جلو دمیچیپیم

 

 .تحکمش، مکث کردمپر یکه با صدا نمیبش یاگهیجام بلند شدم تا سمت د از

 

 .نرو -
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اصالً  نیدست گرفته بود و ا یمن و تو یطعمه ا،یدوختم. مه ایو بعد مه اریرو اول به دان مآشفته نگاه

  !بخش نبودلذت

 

 .صدام به وضوح قابل فهم بود لرزش

 

 !کنهیم محرمسرات داره خفه یِهوا -

 

 !به جونم انداخت که برام قابل هضم نبود یزد به قلبم... چنان شور قتل یشیپندار، آت یخنده یصدا

 

زمختش  یمرد شصت و پنج ساله! صدا نیتر شده اده سال چقدر جوون نیا یکه تو دیفهمیم د،یدیم یهرک

 .مغزم رو خراش داد

 

 !طلبشق و انحصار. غد، کلهیافشار یِکپ -

 

 .ارهیاسم بابام رو به زبون ن گهیتا د آوردمیسر جفتمون م ییبال هی شکینبود ب شمونیپ یکس اگه

 .روم دوختمبهرو به رو جمیکه خورد، نگاه گ یتکون با

 .دیرو بوس میشونیسالن بودن و نگاهشون به ما بود، پ یکه تو هیبه بق توجهیب ار،یدان

 .در گوشم پچ زد آروم

 

 !حسودم -
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 یانتقام، و اون من رو برا یرو برا من اون دونستمیکه بهم داد گرفت. چرا که خوب م یتیمالک میاز م قلبم

 !خواستیم یمدت

 

 .هاش زل زدمچشم یتو

 

 .نجایو ببر از امن -

 

 .کردم و منتظر جواب بهش چشم دوختم. کنج لبش باال رفت سکوت

 

  .در نره یل جِرمث گهید دهیمواظب خانوم باش تا برگردم. خانوم هم قول م س،یان -

 

 !دیدیو موش منشست. من میشونیپ یرو یظیاخم غل 

 

 ؟یریکجا م -

 

 .اومد نییپا صداش

 

 گردمیم بر -
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 .امیکنار ب ایکه مجبور بودم با مه یا. تنهام گذاشت تو خونهرفت

 .زد رونیاز خونه ب اریهم پشت سر دان پندار

 

 .م نشستشونه یمغزم پخش شد و دستش رو یکفشش تو یپاشنه یصدا

 

 !. لطفاً رونیبکش ب اریدان یِ و از زندگپات -

 

 .دیترسیدختر، از من م نیشد. ا قیعم لبخندم

 .برگشتم سمتش

 

در برابر  تونستینم یهاش رو ببنده. اون حتکارم باعث شد چشم نی. ادمیگردنش کش یم رو روسبابه انگشت

 !لمس گردنش خودش رو نبازه

 

 :لب زدم آروم

 زد؟یو نشون نممن ؛یبود یاگه براش کاف یفهمیچرا نم -

 

 .رو رصد کرد گشاد شده بدنم یهاشد. با چشم مات

 .ادامه دادم طونیش
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 سه؟یهمه وا یخاطرت تو روکه به یداشت تیاصالً به تو دست زده؟ انقدر واسش اهم نمیلخت شو. بب -

 

 :زد غیرو سمت لباسش بردم که ج دستم

 !نه. نزده -

 

 .کنن کیرو تحر گانیشا ایمه توننیها نممرد دونستمیم خوب

  .از گلوش خارج شد یظیآه غل دم،یرو عقب کش و سرش دمیچیدستم پ یرو تو موهاش

 !گرفتیم مخنده داشت

 دختر؟ هیهمه سست بودن، در برابر  نیا 

 

 :داشته باشم پچ زدم تونستمیکه م یحالت نیتریشدم سمتش و در گوشش، با وحش خم

 .بیب رونیب یش منم! به نفعته بکشمالک قلب کوبنده -

 

 .تمام به زبون آوردمش یکه با خشونت و خودخواه یاخودم موندم. از جمله و

 :زانوم گذاشت و درمونده گفت یرو رو هاشپاهام زانو زد. دست یجلو

 .ازش دور شو کنمیخواهش م تونم،یکه بهش حس دارم! نم هیمرد نیمن دوستش دارم... اول -

 

 .در گرفتم. به حرف اومدم یرو از رو نگاهم
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 .و مبهم فی. همون قدر ضعاوردیرو به زبون م شیجمالت زندگ نیبود که آخر یمثل کس صدام

 

  !یقلبش ندار یتو یی. بسوز که جاگانیبسوز دختر شا _

 

بدنش از هم باز شدن.. قدرت حرف زدن نداشت و  یهاحس کردم نفسش قطع شد. انگار تمام سلول یالحظه

  .رفتیپذیرو نم یخواههمه خود نیا شیمغزش گنجا

 

 :تکرار کرد آروم

 قلبش ندارم؟ یتو ییجا -

 

بخش، دوست ستاره جهان کردیرو نم فکرش وقتچیه دیم داشت. شادر هضم جمله یشدم که سع متوجه

  .رهیبخواد عشقش رو ازش بگ شیزمان کودک

 .ادیبه دست آوردنش کوتاه ب یتو نخواد

 !آروم شدن روح بابام بود یها فقط برادل شکستن نیهمه ا دونستیکه نم آخ

 

 .دیچیگوشم پ یتو غمیج یقرمز آباژور موند و صدا مینور مال یرو نگاهم

 ..هامزجه زدن یصدا

 !.. جنگل، مه اون دود وحشتناکلیزدن به سو یلیس ادیدستم جا باز کرد افتادم.  یکه رو یقیزخم عم ادی

  ..کنار رفته بشونیرق نیسرسخت تر نکهیاونجا بودن و خوشحال از ا کیکه به اسم شر ییهاها و زنمرد 

  .قبر نرم یبود، تا تو دهیرو سفت چسب که کمرم یپسر یهادست
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 !...... تمام اعتقاداتمامیتمام باورم... تمام دن یرو ختنیریرو که خاک م یینزنم کسا تا

 

به  یزیچهی... کاش کردیخودش حل م یو توکه من یترسناک یاهیاز س دمیترسیرو محکم بستم. م هامچشم

 .بره ادمیبود که  یاما غمش استخون سوز تر از اون کردمیرو فراموش م زیو همه چ خوردیسرم م

 

 .رو پاره کرد رشته افکارم سیان یصدا

 

 .جوشونده آوردم خانوم -

 

که دستش بود، جوشونده  یرو ازش گرفتم و همراه قرص وانیدر پنهان کردنش نداشتم ل یکه سع یپوزخند با

 .رو خوردم

 .تکرار کردم رو به سقف دادم و آروم با خودم . نگاهمدمیکاناپه دراز کش یگذاشتم و رو زیم یرو رو وانیل 

 

 !یشده، مقام معظم لجباز یاز تو کپ یریخود درگ -

 

 ..دادیکه از درون هشدار م یپژواک و

 "!یدیو بگا ممونآخر همه" 
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 .رو برداشتم و وارد تلگرام شدم میگوش

 !رفتم. آن بود شیویکردم و پ داشیهزار مخاطب، پ نیاز ب 

 

 .لب تکرار کردم ریرو از حفظ بودم، ز نوشته بود و تمامش یسیکه انگل ییویب

 

- I was confessing and the interrogator was falling in love with u! - 

 ...کردمیمن اعتراف م -

 - !شدیبازپرس، عاشقت م و

 

 !مرکز توجه بود شتریب کرد،یم ییخودنما یبود و کنار قلب زرشک یکه با فونت خاص نیالت "S" حرف اون

 !باش و متنوع ینوشته شده بود وحش یسیبه انگل ،یرنگ اهیگراند سبک یرو باز کردم. رو لشیپروفا

 

 ..کیباشه نه ف شیاکانت اصل دیبا کردمینداشت و حس م لیپروفا هیاز  شتریب

 !حال باهاش چت نکرده بودمتابه یعشق بود؟ من حت نیانداختم. ا ینگاه مونیصفحه چت خال به

 

 :کردم پیتا

 "!وراجه یلیدختره خ نیا ؟یاینم"

 

 !کردم ی، بهم فهموند چه غلطکنارش یآب کیخورد و دو ت نیس هیتو همون ثان 
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 .شد نگیپیتا زیشدم که ا رهیخ یسمیمکث به اسم ساد با

 

- bego delet baram tang shode. 

 ".شدهتنگبرامدلتبگو"

 

 .فرستاد یرنگ یخنده فرستاد و کنارش قلب زرشک یموجیفرستادم که ا یفاک یموجیا ش،یاز خونسرد یعصب

 !رو مخ که نه.. تو مخ بود بیمرد عج نیا

 .دونستمیرو نم داده بودم امیچرا بهش پ نکهیا لیهم دل خودم

 

- kar daram miam zod delet tang nashe.  

 ".شهنتنگ،دلتزودامیمدارمکار"

 

 .خوندمیجا شده بود رو مفعل و فاعلش جابه یش رو که جالحظه آف شد و من هنوز داشتم جمله همون

 .رو لمس کردم سبز رنگ کونیپوچ شدم و آ یهامانع از فکر م،یزنگ خوردن گوش با

 

 .آوا ارمیبا دان -

 

 :گفت یجا خورد که با مکث طوالن انگار
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 ها؟ -

 .به کاناپه چنگ زدم یعصب

 .. فعالًامیم -

 

 .حالت پرواز گذاشتم یرو رو یرو قطع کردم و گوش تماس

 .دمیهام کشچشم یرو رو دستم

 .کردم زیرو ت گوشم ا،یمه فیضع یصدا دنیشن با

 

 .تهران گردمیاز شرکت تماس گرفتن، برم نیخانوم، آقا اومدن بهشون بگ سیان -

 

 .سیچشم خانوم ان یصدا و

 .نشست رومبهرو

 

 !رمیم ی... برنده شدیری. برنده شدم مجنگمی. براش بجنگ، منم ممیمیدوست قد -

 

 .هاش دادمچشم دهیدر یارو به قهوه رو بلند کردم و نگاهم سرم

  .درخواست جنگ کرد رسماً

پدرش باهاش بود و هر لحظه  تیخاطر موقعو صرفاً به خواستیرو نم اون ارمیدان ینداشت... حت یخاص قدرت

 .بندازش رونیب شیممکن بود از زندگ
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 !روزمیمن پ نه،یبب اریقبول کردم. تا دان اما

 .دور شد هاشقدم

 

 .کاناپه بلند شدم یاز رو یبا کسل 

 

 !ست؟یلباس خواب ن نجایخانوم، ا سیان -

 

 !راحت باشم تونستمیو بدون لباس خواب، نم اومدیم خوابم

  .دستم داد یلباس خواب قرمز تور هیاومد و  نییها پاپله از

 .که تو ذهن خرابش بود ارتباط داد یزیرو با چ که من گفتم یلباس ینداشتم معن شک

 !تر بود نیسنگ یلیخ دمیپوشینم یچیرو تکون دادم. ه سرم

 

 .و خبر کنمناومد اول  اریاستراحت کنم. دان رمیمن م -

 .چشم -

 

  !دمیخاطر اون لباس خواب پوشرفتم. دوست نداشتم فکر کنه بهاتاق  سمت

 

 .دمیپتو خز ریو ز دمیها رو کشکه بهم داد عوض کردم. پرده یرو با لباس خواب هاملباس
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 .هم افتادن یتوان باز موندن رو نداشتن و رو هامپلک

 

     

*** 

 

 اریدان یهاو نعره کردی. سرم درد ماومدیم نییچشم باز کردم. صداش از طبقه پا اریدان دادیداد و ب یصدا با

  .مخم بود یرو شتریب

 

 .دادم و از باال نگاهش کردم هیتک رفتم. به نرده رونیرو تنم کردم و از اتاق ب لباس شنل

 

 !که پشت تلفن بود یکس چارهیب زد،یدستش بود و عربده م یگوش 

 .هاش گوش دادمدقت به حرف با

 

 و داره؟ شهیبه کنار. تو بگو اون داداش حروم خورت خا نایخب، ا -

 

 .کرد یعصب خنده تک

 

 به نام منه. نشون شده منه. رواله؟ خوادش،یمکه داداش تو  یاون دختر دمیبار آخر هشدار م یبرا ا،یمه -
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 حق بود؟ نی... به زور نشونش زده بود. آخه اکردیم تیحس مالک گهید یکس یرو نکهیگرفت. از ا قلبم

 .دهنم باز موند شیجمله بعد با

 

 !داداشت فروش کن هی. تو مغز بادومارهیم ایو ستاره به دنوارث رادمنش -

 

و  میکن یعروس ایب گفتیم یکه از همون شش، هفت سالگ یبود.. پسر ای... برادر مرموز مهگانیشا مهرسام

 .نه ایعروست شم  دهیاجازه م نیبه بابام بگو بب گفتمیهربار من با ناز م

 

 .بودمش. شک نداشتم مهرسام هوس باز نبود دهیوقت بود ند یلیخ

 

 .کردم شیطوفان یِ ایرو قفل در هامنگاهش، چشم ینیسنگ با

 .رو رصد کرد تا پام سر

 

 .میزنیبعداً حرف م -

 

 .کردم یفیرو قطع کرد و سمتم اومد. لرزش خف یگوش

 

 کردم فنچول؟ دارتیب -

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

186 
 

 !هاش جالب بودگرفت. لقب مخنده

 

 .دمیرو مال هامچشم

 

 بود؟ ای. مهیکرد -

 

 !رو دوست داشتم یمرد وحش نیبا ا ینگفت. دوست داشتم؛ من باز یزیچ

 

 :ناز گفتم با

 ن؟یاینجوریشما پسرا چرا ا -

 

 :که آغشته به زهر بود لب زدم یتکون دادم و با لحن الیخیرو به عالمت ب دستم 

 م مهرسام؟روز هیروز تو و  هی ان،یروز آر هی ل،یروز سه هی -

 !تونبه همه دمیم حیو ترجمن مهرسام راستش

 

  .شدم زیها آوهلم داد که از نرده چنان

 .بدنم کج شده بود و با پاهاش نگهم داشته بود نصف

و فروکش بدنم، خشمش یهاشد. خوب بلد بودم با نت دهیکش منهیباز لباس خواب، به خط س یقهیاز  نگاهش

 .کنم



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

187 
 

 

 خورمت؟یم یگینم ؟یزنیم محرف اضافه ،یدیجلوم جولون م تیوجبمیلباس ن نیبا ا -

 

 .رو خمار کردم نگاهم

 

 اد؟یبهم م -

 

 .هام ثابت شدچشم یصورتم چرخوند و تو یرو تو نگاهش

 

 !شیبپوش یجز من واسه کس یکه حق ندار ادیبهت م یقدراون -

 

 !رو نداشتم حس نیضعف رفت و واقعاً توان سرکوب کردن ا دلم

 .ازیهم دختر بودم و پر از حس ن من

 ..پر از خواستن 

 

 .ستادمیهام انوک انگشت یرو یچرا ول دمینفهم

 زدیض مدستم نب ری. رگ گردنش زدمیرو به سمت خودم کش رو پشت گردنش حلقه کردم و سرش هامدست 

 .گوشم پر شده بود یقلبش تو یو صدا
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هاش دست از لب تونستیو نم کردی. جسمم هنوز مقاومت مدمشیبار... پر از حس ناب... بوس نیاول یبرا

 .بود نیریش یترش بود و گاه ی... گاهدادیتوت مکه طعم شاه ییهابرداره، لب

 

 

 !شدیلحظه تموم نم نیا وقتچیهام به شماره افتاده بود. کاش هجدا شدم. نفس ازش

 :هاش پچ زدمبه لب رهیخ

 

 بدنت انقدر داغه؟ شهیهم -

 

 .دادیفرمان نم مغزم

 !بدنم داشت یدر بگا دادن تمام اعضا یبه قول مغزم، قلبم سع 

. عقب عقب رفتم. کاش شدمینم مونیانقدر پش زدم،یرو بهش م حرف نیبود و ا اریجز دان یاگر هرکس دیشا

 .مردمیم

 

 .شد دهیشن یاون سکوت به راحت یپاره شدنش تو یشد و صدا دهیرو تندتر کردم که لباسم کش هامقدم

 

 .رفتمعقب تر  یتر اومد و من ه کی. عقب رفتم. نزدستادیا رومروبه
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. تو راه یش مونیو بعد پش یخوایو ممن ی. نه که بگخوامتیکامل م یعنی خوامت،یم گمیبهت م یوقت -

. مال ینه، بازم به نام من ایبخوامت  ؛یکن یآشت ای یقهر کن ،یبمون ای یاگه  نخوامت. بر یحت یندار یفرار

 !یمن

 

  .زدیتوش موج م یبودم که لحن خودخواه یشک جمالت یتخت افتادم. اما هنوز تو یخورد و رو چیپ پام

 !حس داشت اما

 

 جنبه شده بودم؟ یب نقدریا یال برد. من کرو با لختم، تپش قلبم یخم شد. برخورد پاهاش با پا روم

 .قلبم گذاشت یرو رو دستش

 

 دینبا دنیتپ یجز من برا یاگهید یفقط من. بهونه ؟یدونیخاطر منه. مبه زنه؟یضربان قلبت چه تند م -

 !باشه

 

 .نشست مقهیشق یش باال تر اومد و رواشاره انگشت

 

 !جا. فقط به فکر من باشه. فقط من نیا -

 

 .هاششدم تو چشم براق

رو بهتر  و فقط اتاقم حالم واریو حرف زدن با د ییمدت تنها هیگفتن نداشتم. وا داده بودم...  یبرا یحرفچیه

 !کردیم
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و قدرتت به  یبا خودخواه ویهمه چ یتونیدختر مستقلم، حق انتخاب دارم تو نم هی! ستمیمن لباس ن -

 .یاریو به دست ب یبشون یکرس

 !میما بش میتونیو تو نمبزاره.. اما رو من نه! گفته بودم، من ریتاث دیاطرافت شا یکارات رو آدما نیا

 

 .لخت شو -

 

و گلوم سوخت. نفسم  دیکش ریهام تشد تک تک سلول پیهام کهم افتاد و گوش یهام روموندم. چشم مبهوت

  .شدیهم داشت قطع م

 

  !دم و بازدم انجام بدم؟ یرفته بود چجور ادمیمن  اینبود  ژنیاکس

داشتن و نه  ینینشعقب یبرا یهم انباشته شده بودن، نه راه یکرده بودم رو هامهیکه وارد ر ییهوا حجم

 !نمونده بود ینفسیتا خفه شدنم از ب یزی. مطمئنًا چانیب رونیب تونستنیم

 

 .کلمه بگم کیبه لرزش دراومده بودن و تنها تونستم  میصوت یتارها

 

 ؟یچ -

 

 و کنم؟ کارنیلخت شو! سخته برات خودم ا گمیم -
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گفتن  یبرا یحرف چی. انگار هکردمینم دایگفتن پ یبرا یاکلمه قتاً یبه تکاپو افتاد و فکم قفل شد. حق زبونم

 !وجود نداشت

 یزیاما چ شدیافتاده از آب باز و بسته م رونیب ی. دهنم مثل ماهکردیالتماس م ژنیاکس یاذره یقلبم برا 

  .کردمینم دایگفتن پ یبرا

 

 !نداشت یمفهوم سخت اشجمله

 ".زنِ مجرد"به نام  شدیزده م میشونیپ یکه رو یموند و مهر یدلم م یرو یتنها داغ 

 

 .به تنم بود انگرشیعص نگاه

گاز  . لبم رو محکمدیدستش مشت کرد و سمت باال کش یرو تو لباسم د،یاز جانب من ند یالعملعکس یوقت 

  .گرفتم

 

 .شکمم زد یرو یطوالن یبوسه

 .شترو دا حکم جهنم طان،یش هی یبودن جلو انیرو داشتم! ترس عر صحنه نیا یایفوب شهیهم

 

 !یپوستم بیرون کنم... خب، پوستم کنده شد و تو بیرون نشد یهاتو رو از سلول یو کردم که بوتمام تالشم -

هات زل زدم و چشم یو کردم که تو رو به آخر دنیا تبعید کنم... مقدماتش رو هم آماده کردم.. توتالشم تمام

هم برات جا رزرو  یو خودت رو بکش. برات بلیط سفر به جهنم رو خریدم. اولین ردیف کشت اهاتیگفتم رو

 اسکله یه فهمیدم من توهام جمع و بعد خشک شد.. تازچشم یحرکت کرد، اشک تو یکشت یوقت یکردم. ول

 .بودم
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 منم، رهیکه داره به تبعید م یفهمیدم اون تازه

 .تو نه

 !بایز یموندنت اعتماد ندارم هرزه به

 

  !و فراتر از عشق یناش یبود.. حس یقیتک کلماتش، با حس عم تک

 !شدیاز جنون.. فراتر... و حس فراتر از عشق باعث نفرت م فراتر

 ...هایکه بهم منتقل کرده بود. به همه اون قشنگ یگند زد به تمام حس ناب "بایز یهرزه"اون کلمه  و

 !خواستیدوست داشت. سرکش نم عینبود. مط یخوب نهیگز یباز طهینگاهش کردم. سل یدلخور با

     

  .هوا برگشت سمتم یب

 .روزمون بود یخستگ یبرا ایناراحت بود  یزیاز چ دونمینم زد،یبود و برق م سیخ کمی هاشچشم

 

 :و زمزمه کرد دیبغض خند با

 نگهت دارم؟ شهیهم تونمیاگه بهت بگم دوستت دارم؛ م -

 

 .پنج مرحله داره یسوگوار گنیم

 .بوده یالیخیب شهیهم رشی. بعدِ پذرشیو پذ یخشم، کشمکش، افسردگ انکار،

 !گرفتمیآروم نم زدمیو نمخودم شیاآلن تا ن یول

 ...مرحله بهش اضافه کنم، انتقام هیداشتم  دوست
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 .داشت افکارم رو بخونه یو انگار سع زدیهاش دو دو مبه صورتم بود. چشم انگرشیعص نگاه

 

 :بودم گفتم زاریازش ب شهیکه هم یلحن با

 

 ؟یچ ای ،یحس کن یتونیهام محرف یو از ال به القلبم یهنوزم سرد -

 کرد؟یحرفت غش م نیکتریپونزده ساله مونده باشم که با کوچ یهمون دختر بچه یدار انتظار

 

  .دیخند

 !بود یبحث جد فیچالش لپش کنم اما ح یانگشتم رو تو خواست،یراست صورتش چال رفت. دلم م سمت

 

 !و نشکنعدالت داشته باش؛ غرورم -

 

 .دادیمنطق م کمینبود! کاش خدا به قلب؛  شیحال یچیمنطقم ه ی. قلب برفتیانتقام رو مخم رژه م یواژه

 .کرده بودم ریعقل و دلم گ نیکه ب یمن چارهیب و

 

  که قلب بفهمه مغز به خاطرش چه یروز اون

که هم  یکه دل دادم. به کس گمیو من با افتخار م ستهیایرو تحمل کرده، به احترامش م یافکار

 ...و هم نه خواستمشیم
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 .دستش گرفت یرو تو هامدست

 .هاش زل زدمجا کردم و به چشمبالش جابه یرو رو سرم

 

از  یروح یب ریوه. )تصو رمهۆگینا یور زهسه یکاردهیلیوت مر حههه ی. به روحهیال روحتمێب یکهینهێو -

 (کنمیهست عوض نم نیزم یکه رو یروح اردیلیتو دارم که با هفت م

 

حرف بزنم و  یبعد از هشت سال کورد خواستمیحرف بزنم. نم میبه زبون پدر خواستمیرو بستم. نم هامچشم

 !همه سال خط قرمزم بودن رو بشکنه نیکه تو ا ییزهایتموم چ کردیم یبدجور داشت سع ار؛یدان

 

 .اریخر نشدم دان -

 

 .دمیصورتش کش یرو رو دستم

 

 .مونمینم یدوستم دار یبهم بگ ؛یبه موندنم اعتماد ندار -

 .خوامیکه خودم م هی... بودن من؛ اونطوریکنیکه تو فکر م ینه اونطور یول مونمااا؛یم یعنی

 

 .رو صاف کرد صداش

 

 ه؟یبودنت چجور -
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 .رو باد کردم و نگاهم رو ازش گرفتم لپم

 

 . باعثشیازم متنفر ش کنهیم یکار هی.. مغزت شهیکه کاش نبودم. قلبت از با من بودن متنفر م یجور هی -

 !حقته یخودمم؛ ول

 .یکردیفکر م زایچ نیبه ا دیبا یکه رفت یروز اون

 

 .دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم

 

 ...رفته یکس ی! قلبم برارهیاآلن د -

 

 .تو هم رفت شچهره

 .دادمیم لشیو تحو بافتمیدروغ، دروغ و دروغ پشت هم م دروغ،

 !خوردیم شین دی... باشکستیم دیبا د؛یکشیدرد م دیبا

 

 .هیقلب چ یِاصل فهیندارم وظ یکار -

و خب  یایم یچاه جهنم نی... پس با من تهه ایمن الزم اتِیح هم در حدِ همون قلب، واسه یتوئه لعنت یول

 ..یو نابود شد یسوخت دمیشا

 !هیاجبار بودنت
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 .دخترم هیتو کالبد  اه؛یس یِوالیه دیفهمی... نممدهیگرگ بارون د یکه من زوزه دیفهمیو نم زدیم حرف

 !پر شده از شکست و سقوط سهیک هیاز عاطفه... مثل  یو خال تیانسان یاز هوا دور

  ...یکور بزرگ علو یهااز خون شاملو و چشم یخال یهاگر مثل

 .بازنده و مرگ مسکوت هی

کنه و  رمیزنج خواستیو سرکشم... م یاغیآزادم،  یم. انسانسوخته یمن هوا دیفهمیو نم زدیم حرف

 !شخرخره دنییجو یبرا شدمیگرگ م دونستینم

 .دونستینم دیاز مِن جد یچیه اون،

 .سوزن، وسط عکساش زِ یاتاقمن و نوک ت واریهاش رو دعکس دونستینم

 !بافتیو داشت چرت و پرت عاشقانه م شینابود یگام برداشته بودم برا دونستینم

 

 .پروندتم الیمنظمش، از فکر و خ یهانفس یچقدر نگاهش کردم که صدا دونمینم

 

 .گلوش متوقف شدم بکیس یپرنده روش بود باالتر بردم و رو یرو از بازوهاش که سه تا تتو نگاهم

 .نشست بکش،یس یدستم سمت گلوش رفت و رو ناخودآگاه،

 .نمیرو بب دنشیآروم آروم زجر کش خواستیداشتم و دلم م دمیش کنم رو نداشتم... شاخفه نکهیا ییتوانا

 

 .دمیلبش کش یرو لمس کردم و آروم انگشتم رو رو ششیته ر خط

 .گرفتیرو ازم م زشیو ت یو نگاه وحش دادیش بهم جرئت مبسته یهاپلک

 .بود یطوفان ایمثل در یمثل آسمون صبح آروم و گاه یکه گاه ییهاها بود. چشمپلک نیپشت ا یخی یِگو دو
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 .رفتیکه زمان از دستم در م کردیغرقم م یمرداب بود، طور نگاهش

 

 ..داشت یکه اکثراً رنگ فانتز اهشیخوش حالت و س یموها ش؛یپر و کمان یتابدارش... ابروها یهامژه

 .دادیش رو جا افتاده تر نشون مو چهره اومدیها بهش مرنگ یاز باق شتریکه ب یاستخون یطوس خصوصاً 

 

 .صورتش پخش شده بود یشده بود و تو دهیژول موهاش

 !تخس بود یهاپسر بچه هیخواب، شب تو

 

به اسم نهان  یبرداشتم و نگاه یپاتخت یرو از رو ینگاهم رو ازش گرفتم. گوش م،یگوش یبلند شدن صدا با

 .کردم

 

 .رو صاف کردم صدام

 جانم؟ -

 

 .زد غیج

 

 اآلن؟ میهست یایتو چه وضع تخم یدونیدَدَر دودور؟ م یرفت ؟یدیم یدار یجرواجر شده کدوم قبرستون -

 

 .اومدم رونیبغلش ب از
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 شده؟ یدختر! چ ری. ترمز بگسیه - 

 

 .کرد یهوف

 زشیچرا چ دونمیانتخاب طرح نم یاصفهان! برا یایشده ب یهرطور دیدختر. پس فردا با یکرد موونهید -

 .شهیزحماتت نابود م یایکردن تو اصفهان و اگه ن

 

 .رنگ رو کنار زدم اهیس ریحر یهارو تنم کردم و سمت پنجره رفتم. پرده میهود

 

 !اصفهان؟ چرا اونجا؟ -

 

 .اونجا بکشه و بفروشه یکه تو تهران بود فروخته شده و مالکش ممنوع کرده کس یایگالر -

 .تخم سگِ پولدار هیک دونهیهم نم چکسیخرپول! ه یکهیمرت خرهیو داره مبه تکشون تک

 

. قلب من با دیکشیکردم. مه همه جا رو گرفته بود، انگار روح کنارم نفس م یشده نگاه شیگرگ و م یهوا به

 .شدیتر م قیشکاف ذره ذره عم نیو ا شدیتر مهر دم و بازدمش، شکافته

 .من... خناس بود یهوا یتو امّا،

 

  دنیکوبیم شهیبارون تندتر شده بودن و خودشون رو محکم به ش یهاقطره

 .دمیکش یسرد و بخار کرده قلب شهیش یسر انگشتم، رو با
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 !قلب؟ کدوم

 من شد؟ یهایو لجباز طانیش هی یچهیکه باز همون

  .نشستم. نگاهم قفل صورت آرومش شد نیزم یخوردم و رو سر

 

 :صورتش کنم و داد بکشم یحواله یداشتم مشت دوست

 .لجن زاره، متنفرم دمیتوش و بعداً فهم یو پرت کردکه من یانوسیاق نیدرد دارم کثافت. از ا -

 !متنفر

 .رو شکست سکوت آسمون ،ییچسبوندم. رعد و برق پرصدا واریرو به د سرم

 

 ی. صدادمیرو نفس کش اتاق یشده تو دهیچیخاک پ یرو از مبل چرم سه نفره گرفتم و با لذت بو نگاهم

 .رو همراه کرده بود تازه یهوا یپنجره باز به داخل اومده بود و با خودش بو یِ بارون، از ال

 .دمیهام کشچشم یرو رو دستم

 

 .اصفهان امیم ورنینهان. من فردا از هم دمیفهم -

 

 .ازش به گوشم برسه ینامفهوم یرو از گوشم فاصله بدم و تنها صدا یباعث شد گوش غشیج یصدا

 

 تو؟ یی. کجاگمیبهت م نیتموم شد! دوساعته دارم درباره سار شیبحث اصفهان، سال پ -
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 :بودم، گفتم دهیهاش در مورد رلش نفهماز حرف یچیکه ه یدرحال

 .یکنینم دایپ نیمثل سار یپسر گهی. کات نکن باهاش نهان. ددمیآره شن -

 

 ؟یایم ی... کیگمشو! مواظب خودت باش. سرما نخور -

 

  .نشست. مکث کردم یکیهام لبخند بارلب یرو ش،یلحن دستور دربرابر

 

 یرو پس بزنم. بو خوردیپنجره به مشامم م یکه از ال یاچوب سوخته یبو خواستمیو من م کردیدرد م قلبم

 !سوخته شده یگذشته یهمون روز... بو

 .بغضم گرفت م،یکرده بود دایپ یرو از اون خونه چوب شکه جسد سوخته یکیکلبه کوچ یادآوردی با

 !هام کنار نرفته بودچشم یصحنه مرگش از جلو یالحظه

مشخص  یاون سوختگ یبود. صورت کبودش که تو زیکه دور گردنش حلقه شده بود و از سقف آو یطناب

 ...بود

 .جونم نفوذ کرده بود یمثل خوره تو همه

 !نبود دنیبار یامشب هم وقت برا 

 

 !رو بسوزونم و خودم هم باهاشون بسوزم جنگل هی درخت، قرار بود هیقطع شدن  یبرا من

 

 .دمیدستم اومد پوش یرو قطع کردم و هر لباس یگوش

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

201 
 

  .غرق خواب انداختم اریبه دان یقیعم نگاه

 .باز کردم یرو تکون دادم و در رو به آروم سرم

 .نبود ییروشنا چیسکوت غرق شده بود و ه یتو خونه

 .کاج انداختم یهابه درخت یرفتم و گذرا نگاه رونیب یدر اصل از

بود و  دهیرو چسب ماهش یدو دست یفرستادم. به آسمون نگاه کردم که چجور هامهیرو به ر مطبوع بارون عطر

ماهش  یآسمون هم رو یمطلق پوشونده بودش. حت یاهیس یهاش دورش رو احاطه کرده بود و توبا ابر

 .حساس بود

 

 .درآوردم و روشنش کردم بمیاز ج یگاریس

 

 !من ماه نداشت! آسمون من ستاره نداشت آسمون

 ...داشت و بس ریو نفس گ رهیت یهاها و گرد و غبارمن ابر آسمون

 

 !رو . تاوان نگاه به ماهختنیریو اشک م دادنیتاوان م ابرها

 .شدیم شتریسخت مجازاتشون کرده بود که هرلحظه شدتش ب آسمون

 .ماه بود یهنوز رو نگاهم

 

 .شد دهیوجودم دم یتو ،یخشدار یپام زدم. صدا یبه سنگ جلو یاضربه

 

 جوون؟ یعاشق -
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 .همراه بغض به گلوم چنگ زد ینرم یلبخند

 .داده بود، کردم هیتک یکه به درخت یرمردیبه پ ینگاه

 

 .عاشق بشه دیمثل نبا یکی دیعشق قشنگه، شا -

 

  .دیخند

 !یدختر.. عاشق یعاشق -

 

 ...نامعلوم یسمت مقصد دمیرو کش راهم ادهیتکون دادم و پ یسر

 .پام زدم یبه سنگ جلو یاساق بلندم، ضربه نینوک پوت با

 

 ...کردم نیو کشورها رو نفر اهایها و درو تمام قمر یمنظومه شمس کل

 !رو برد رو برد. که بابام میرو که هست یجهان هست کل

 .افتادم نیزم یخم شد و رو هامزانو

 .سوزوندیرو م هام با بارون مخلوط شده بود و صورتماشک 

 

 به آوا فرستادم جیمس هیو تنها  دمیکش رونیب بمیرو از ج شده سیخ یگوش
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 "!آلباتروس ار،یدان یالیو"

 

  ...کمک یعنیخطرم...  یتو یعنیرمزمون بود... آلباتروس  کلمه

 !هاش شکستهکه بال یافرشته یعنی

 

 .اومدیبدنم فرود م یپروا رو یو بارون ب دیلرزی. بدنم از سرما مدمیدراز کش ابونیآسوده کف خ الیخ با

 

  ...خاطر انتقامبودم. به اریخونه دان یکردم که من چرا تو یادآوریرو مرور کردم و به خودم  مگذشته

 .هام عبور کردچشم یاز جلو لمیمثل ف یچ همه

 .کردم یآور ادیبابا مرد؛  گفتیسودا که م یهاهیگر یبستم و صحنه چشم

  .چشمم اکران شد یجلو لمیف هیروز نحس، مثل  اون

 

 رو رها کردم و خودم

 ...پوچ 

*** 

 

 .خوردیگنگ و مات زده به گوشم م صداها،

  !نمردم

 !تو اون سرما و حال بد، من نمردم ،یهود هیشمال... تو بارون با  یهاابونیخ کف
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 .بودن داشت انیشده بود و تنم حس عر نیهام سنگ پلک

 .باز بودن نداشت یو نا سوختیهام مچشم بیرو باز کردم. عج هامچشم

 

  .رو شکافت روحم ،یزیهق هق ر یصدا

 !بود سودا

 .نشست که مورمورم شد میشونیپ یرو یسیخوردم که کمرم رگ به رگ شد و بعد دستمال خ یفیخف تکون

 

 .رو قاب کرد صورتم یاهملتهب و دخترون یهادست

 

  .زحمت تکون خوردم و از جام بلند شدم با

 .افتاد میشونیپ ی. دستمال از رونمیکمکم کرد تا صاف بش سودا

  !طرف صورتم سوخت هیرو که بلند کردم که  سرم 

 ...شد شتریب هیگر یصدا

 !شناختمیرو م شهیمن که نوع گر دونستینم ی. هرکزدیبود که هق م آوا

 

 .نزنش مهراد. تورو خدا نزنش -
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از  یحال یصورتم سوخت. برق خواب و ب یگهیکه طرف د نمشیرو صاف نگه داشتم تا بب دوتا دستم سرم با

 .دیسرم پر

 

 .تورو خدا مهراد -

 هیو  یخبریبا اون حالش بعد از چند ساعت ب ابونیوسط خ خوردهیم یچه گوه نمیخفه شو آوا. خفه شو بب -

 !. اونم نصف شببشیتو ج گاریبسته س

 

 .کردیاومدم. صورتم از درد گزگز م نییتخت پا یرو تکون دادم و از رو حسمیب تن

رو  آب گلوم تونستمیاصاًل نم سوختیو م کردیبودن. گلوم درد م دهیبود و به کف سرم چسب سیخ موهام

 ...خواستیدوش آب گرم م هیقورت بدم، فقط دلم 

 

رو  بودم و اصالً توان کل کل کردن باهاش ستادهیپاهام ا یحموم رفتم که سد راهم شد. به زور رو سمت

 !نداشتم

 

 .بره نیبگم حرمتا از ب یچ هیبرو مهراد. نزار  -

 

 .خودم تعجب کردم یصدا دنیشن از

 !بود دنیزور قابل شن به

  .نیزم یسمت چپ صورتم نشست، پرت شدم رو یکه رو یاگهید یلیس با

 .هام خارج شدلب نیاز ب یبلند یناله اریاخت یب
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 !کردمیهمه درد رو درک نم نیا لی. دلدمیم کشبه گردن خشک شده یدست 

 

 .کردیم مبود و داشت خفه دهیگلوم چسب خیب بغض

 رو میتمام توان و انرژ کردم،یم احساس

 .تکون خوردن نداشت یبرا یم، قدرتبارون از دست داده بودم. بدن سست شده ریز

 

 .دیکش ریهام تکه مفصل دیرو سمت خودش کش . صورتمدیچیرو دور فکم پ هاشزانو زد و انگشت کنارم

 

 ؟یکردیم یحرف بزن. چه غلط -

 

 .چسبوندم واریرو به د مشدم و پس کله زیخ مین

 .دیخند صیحر

 

 ؟یالل شد -

 

 !رفتمی... کاش مرفتمیبستم. شب م چشم

 

 .عیرو حفظ بود. براش مثل ربات شده بودم، مط رو بلد بود.. حرکاتم نگاهم کرد. مهراد من موشکافانه
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 .نبود ریانقدر گ وقتچی. هکردیتر مرو دگرگون تندش، همراه سکوتش حالم یهانفس یصدا

 .سفتش قفل شد یهابازو ونیلرزونم م بدن

 

 ...یغلط کردم. الل نشو! نفس بکش لعنت -

 

 .به سراغم اومده بود جهیو سرگ کردیزوق زوق م بدنم

 .سوختیداشت م منهیس یقفسه

 .رو آزرد گوشم شعربده

 

 !کنهیآوا. نه. سنکوب م اریآب ب -

 

 .ستادمیا یسرد گذاشتم و به سخت نیزم یرو رو هامدست

 .مفهوم لب زدم نا

 

  .خوبم -

 

  .رو باز کردم رنگ دیسف یِ نومیمیو در آل دمیرو سمت حموم کش راهم

 .رو رها کردمرو باز کردم و خودم آب داغ دوش

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

208 
 

جونم  یترس تو بارهکی  نیبرخورد آب به زم ینم، با صدا یو بو کیتار یجا خاموش شد. فضاآن همه هی تو

 .رو مختل کرد مگانهانداخت و حواس پنج

 

 .کز کردم واریموهام فرو کردم و گوشه د یرو تو هامدست

 .شدیم دهییبدنم به هم سا یهام از شدت سرمابود و دندون برهیو یبدنم رو 

 .وجود آب داغ با

 

 یقبرستون سپر یکه تنها تو یقبرستون و اون شب یکنم و فقط فضا یخال غیرو با ج خودم یحت تونستمینم

 ...افکارم پخش شد یرو به رعشه انداخت و مثل خوره تو کرده بودم؛ تنم

 

روشن تر از قبل به چشم  یحت دیرو باز و بسته کردم. در کمال تعجب چراغ روشن بود و نور سف هامچشم

 .خوردیم

 

  .کردم یموهام خال یرو تو رو کنار زدم و شامپو مزخرفم افکار

 

  !یدو چشم آب یشده بودم، روان یروان من

 کردم؟یداشتم م کاریچ میبا زندگ من

 .رو با انزجار و زحمت شستم شده بودن فیکه بر اثر آب بارون و گل کث ییرو محکم چنگ زدم و موها سرم

*** 
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 .خونه شدمآب خوردن وارد آشپز یبهونه به

 .ها خاموش بودنسکوت بود و تمام چراغ یجا توهمه  

 

  .رفتم اطیدر اتاق برداشتم و سمت ح یرو از جلو که از قبل آماده کرده بودم یچمدون

باز  یبد یداد و با صدا یژیق یرو آروم باز کردم. صدا اطیح یآوا چپوندمش و در خروج نیماش یصندل پشت

 .شد

 

 .متوجه نشده بود یخونه برگشتم خداروشکر کس سمت

 .دوشم انداختم یرو رو مکوله

 

 .و آباژور رو خاموش کردم دمیکش زیپر یشارژرم رو از تو 

 .ترک کردم الرویچسبوندم و و یچوب یادر قهوه یکه نوشته بودم رو رو یادداشتی

 

 یخوابیهام از شدت بسه ساعت راه داشتم. ساعت سه صبح بود و چشم بایرو روشن کردم. تقر مکان

 .سوختیم

آروم بود... حس آرامش به قلبم رجوع  ایبه خودش گرفته بود. جو در یبیبود و جنگل حس غر کیتار جاهمه

 .کرد

 .شدم رهیبزرگ روستا خ یتابلو به

 ."دیخوش آمد انهیدوهزار و پونصد ساله اب یبه روستا"

 !آوردمیبه بار م یفاجعه بزرگ دادم؛یساعت راه تا اصفهان مونده بود اما مطمئن بودم اگر ادامه م کی هنوز
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 .بود یساعت استراحت کاف مین 

 .انداختم یبسته نگاه یهاشدم و به در و پنجره یجاده خاک وارد

 !افتاد. هنوز باز بود ینقل یبه رستوان سنت چشمم

 .رو خاموش کردم نیماش

انداختم و سمت  میدست فیک یرو تو پولم فیو ک یشلوارم فرو کردم. گوش بیج یرو تو چیشدم و سوئ ادهیپ 

 .رستوران قدم برداشتم

 

 کردیگرفته بود و اصرار م رزنیرو سمت دهن پ با عشق لقمه دستش رمردیافتاد. پ یزوج سالمند یرو نگاهم

 !بخوره گهید کمیفقط 

 

 .رو فشردم کیها شد. سمت مسئولش رفتم و زنگ کوچبه اون مرهیرفتن دلم مانع از نگاه خ ضعف

 .بلند شد زیم ریاز ز یاو پنج، شش ساله ستیحدود ب یپسر

 

 .به عقب برداشتم ،یشکه شده قدم 

 .نازکش نشست یهالب یرو یطونیش لبخند

 :گفت یلحن خاص با

 .خانوم جوان دیبفرمائ -

 

 .رو سرم کردم میهود کاله
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 ن؟یدار یغذا چ -

 !میصبحانه هم دار م،یدار دهیکوب ن؟یدار لیم یشما چ -

 .پرس چلوکباب با مخلفات هی -

 

 .دیرو کاو اومد و با نگاهش اطراف رونیب زشیپشت م از

 :باال رفته گفت یابروها با

 ن؟ییتنها -

 

 .هانوع پسر نیبودم از ا متنفر

 .دادم شدیم دهیکه از پشت اون اتاقک د یکیکوچ یبه رودخونه نگاهم

 

 .گردمیبرم گهید قهیچند دق -

 

 .شد شتریتر و ب قیرو دنبال کردم با جلوتر رفتنم، آب عم رودخونه ریمس یاگهیگفتن حرف د بدون

 !آب فرو کردم. در کمال تعجب آب گرم بود یرو تو دستم

 .رو باز کردم میمخمل یهابوت پیجام بلند شدم و ز از

 

 ...آب هم قدم شدم و رفتم انیجر ریرو برداشتم. با مس هامآب کردم و بوت یرو تو پام

 !نبود یمنطق ،یغذا خور نیا یجاچیاومدم. ه رونیاز آب ب یامخروبه دنید با
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رو از خرابه گرفتم و به  مخلوط شده بود، نگاهم یفرد ناله یکه با صدا یخون یرو پام کردم. با بو هامکفش 

 .ها دادمدرخت

 

 :زمزمه کردم آروم

 اونجاست؟ یک -

 

 ...ناله یصدا فقط

کمکش  یکس داد،یبابام داشت ذره ذره جون م یبرام اونقدر ارزشمند نبود تا نجاتش بدم! وقت یکس گهید 

 !نکرده بود

 

 .برگشتم یچوب یهاباال انداختم و سمت تخت یاشونه

 .انداخت یو لرز به تنم م کردیکه به مغز استخونم نفوذ م یداشت، سوز یهوا سوز سرد 

  .دادمیم حیداخل اون رستوران ترج یرو به گرما سرما نیا من

 !شدیآزاد نم یهوا یچیه

  .رو بلند کردم نشستم و سرم نهیبه س دست

از بارون و ماه و  ی.. اثرکردنیم یآسمون دلبر یرنگ، تو دیسف یهارو داشت ستاره شیاهیهنوز س آسمون

 .نبود شیو مگرگ یاون هوا

 .مه بود یکم فقط

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

213 
 

 .به پسر جوون نگاه کردم د،یچیپ مینیب یکه تو ییغذا یبو با

 

  .تخت گذاشت و رفت یرو رو غذا

غذا گذاشتم و از جام  ینیس ریتخت ز یرو یتراول پنجاه تومان هی. دیطول کش قهیدق یخوردنم حدود س غذا

 !برم هتل تونستمیبودم، نم اوردهیبلند شدم. چون شناسنامه ن

 .انداختم یساعت نگاه به

 .شش بود کینزد 

 

 .نهان تماس گرفتم با

 .رو با دستمال پاک کردم که جواب داد هام دست

 

. کجا رسمیم گهیدوساعت د یکیتا  انهیکردم. اومدم اب دارتیزوده و از خواب ب یلیخ دونمینهان غر نزن. م -

 .برم هتل ستیشناسنامه همراهم ن ام؟یب

 .زد غیج

 

  دختر یوا ؟یاانهی! واقعا ابیوقت صبح زنگ زد نیشده که ا ی! گفتم چیریبم یست یریبم -

 .خبر بود نیبهتر

 

 ام؟یآدرس بده. کجا ب -
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 .دیکش یاازهیخم

 .اونجا ایپارک هست اسمش پارک فدک. ب هی نیاوم بب -

 

 .رو قطع کردم و سمت پسره رفتم یگوش

 

 .کنهیدختر اون سمته.. داره ناله م هی کنمی. فکر مادیاز اونجا م ییصدا هیآقا،  -

 

 .بود اشاره کردم شتریها بختبا دستم به پشت خرابه که در و

 

 .یتا االن مرده باشه! با دی. شااومدیخون م یبو یلی. اگر نه برو کمکش خیچیکه ه شیاگه خودت انداخت -

 

 .رفتم، حوصله دردسر نداشتم نیپا تند کردم و سمت ماش عیبگه که سر یزیچ خواست

 

 ییکه گفته بود گشتم. از جا یاصفهان. تو نقشه دنبال پارک دمیرس میساعت و ن کیشدم. بعداز  نیماش سوار

 .فاصله نداشت ادیکه بودم ز

 

 .رو گرفتم شپارک ترمز کردم و شماره یروبهرو

 .گوشم پخش شد یتو حالشیب یصدا
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 .نمتیبیتو دارم م اریب ونیپشت پارک در خونه بازه ماش ایب یست -

 

 .هاش دوختمچشم یرو تو بغلم. از خودم جداش کردم و نگاهم دیشدم پر ادهیکه پ نیرفتم. از ماش سمتش

 

 .ترکهی. سرم داره میکرد دارمیب نی! از خواب نازنیزدیبعد زنگ م یبرس یذاشتیکثافت م -

 

 :به بدنم دادم و گفتم یباال انداختم. کش و قوس یاشونه

 

 ؟یخورد یزیت! چاز خواب شاهانه یپاش یمعلوم نبود صبح ک گفتمینم -

 

 .سکو بود اشاره زد یکه رو یو تکون داد. با دست به چادر بزرگر سرش

 .رو بهش دوختم گرمانیعص نگاه

 

 !یریمی! بدبخت م؟یدیخواب نجایو اشب یبگ یخواینکنه م -

 

 .دیرو سمت داخل کش داخل و شلوارم دیرو درآورد پر هاشسمت چادر. کفش دمیکش اومد و کش لبخندش

 

 !؟یکرد یهوس چ ی! اول صبحشینکن. از پام در آورد یوحش -
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 .رو ول کرد رفت و شلوارم یاغره چشم

 

  !کم شده بود، اما از حشرات به شدت متنفر بودم یلیهوا سرد شده بود و احتمال وجود حشرات خ نکهیا با

 .رفتم داخل عیبشه سر دایسرو کلش پ شونیکینکنه  نکهیترس ا از

. دمیتشک، دراز کش یرو از تنم کندم و رو هامپروا لباس یباز شد. ب شمیدوتا تشک و بالش و پتو ن دنید با

 !شدنیهام باز نم. چشمخواستیب مدلم خوا یلیخ

 .دیرو بوسمرو دورم حلقه کرد و گونه دستش

 

 !میکه فردا گروه سها رو بترکون می.. عصر بریچند ساعت میبخواب یست -

 

 .رو بستم هامرو تکون دادم و چشم سرم

 ..بود که بهش فکر کردم یزیها تنها چگلها و سبزه یتازه و بو یهوا یبو

 

 

 "مسابقهروزِ

 

من باال اومده  یکار پا به پا یجانیکه تا ا گهید یامن و چندتا نقاش حرفه نیمرحله مونده بود، ب هی فقط

 .بودن

  .انداختم مدهیبه لباس پوش نهیآ یاز تو ینگاه

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

217 
 

 هی یها تونقاش یگرفتن و ارسال کردن بود، امروز همه لمیو ف دنیکش یانفراد نجایهرکس تا ا یبرا ها،ینقاش

 .هنرش رو نشون بده یجمع شده بودن و قرار بود هرکس یگالر

 

قتل،  یصحنه هیکه سه سال روش وقت گذاشته بودم.  یاز طرح ییغوغا کردن و رونما یبرا کردیدرد م سرم

 !جنگل یتو

 

بود که طرح کاملم رو بهش  یشخص نیبود. اون اول میبود، آرمان استاد نقاش شیبا استادم، ماه پ نمیتمر میآخر

 !مات مونده بود رت،ینشون داده بودم. از ح

  

 .پشت من نشسته بودن بیترتبه هیبودم. و بق ستادهیقدم از همه کوتاه تر بود، جلو ا چون

 

 :زمزمه کردم رلبیز

 !برنده بشم دیفقط من با -

 

شغول عکس گرفتن ازمون بودن و چرخوندم. چندتا عکاس م تیجمع نشونیرو بلند کردم و نگاهم رو ب سرم

 .کار لیتحو یبرا میساعت وقت داشت کیشروع بشه و ما سر جمع  خواستیکم کم م یبردارلمیف

 

تا بهمون  خواستنیهفته زمان م کیبه بوم انداختم  از جام بلند شدم.  یایاز تموم شدن کارم،  نگاه کل بعد

 .نمره بدن

 .زدم یبه لب از نهان فاصله گرفتم و چشمک لبخند
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 .شمیتو باغ بزنم، دارم خفه م یگشت هی رمیم -

 

کار  یسر هیهم گذاشتم.  یهام رو روو چشم دمیها دراز کشچمن یآروم باغ حالم جا اومد. رو یفضا یتو

طراح کار  هیقرارداد ببندم و به عنوان  تونستمیم شد،یانتخاب م ینقاش نیاول میمونده بود و اگه نقاش گهید

 .کنم دایپ

 

 .رو لمس کردم سبز کونیرو باز کردم و آ هامچشم ل،یخراش زنگ موباگوش یصدا با

 

 !ستاره، برو -

 

 .دمیها از جام پربرق گرفته مثل

 

 شده؟ یچ -

 

 .صورتم رخنه کرد یهااستخون یشد و درد تو دهیکوب یکس ینهیس یرو چرخوندم که صورتم تو سرم 

 .هام خارج شدلب نیاز ب یاناله

 

 !شم قشنگنهاجون. ناله -
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 .گلوم گذاشتم یرو رو نگاه کردم. دستم یبیروم با حالت عجرو باال بردم و به مرد روبه بهت سرم با

 

 !یوا -

 

 .قفل شد و زبونم به تکاپو افتاد فکم

 

 م؟یبر -

 

 .دیرو کش کردم که بازوم شتریرو ب جام بلند شدم و عقب عقب رفتم. سرعتم از

 

 !احمق؟ در اونور قفله یریکجا م -

 

 .دمیکش یخراشگوش غیج

 .که روش بود در رو بست یسمت سالن و با قفل دمیکش 

 .دمیکش رونیدستش ب نیرو از ب بازوم دهیترس

 

 !ها هنوز اونجانبچه ؟یبست یچ یدر و برا -

 

 .دیصورتم غر یتو 
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 !کنن، ساکت شو زتیببرن ج رنت،یبگ سایپل یخوایاگه نم -

 

 .دمیکش غیبار سوم ج یبه در قفل شده خورد. به خودم اومدم  و برا ییهاضربه

 

 !دزد یسمیساد مار،یب ،یولم کن قاتل، روان -

  

تاسف تکون داد. روبه روم  یاز رو یو سر دیهاش کشدور لب یهام نگاه کرد، نتونست نخنده. دستبه چشم 

 .ستادیا

 

 یرو جلو یکیکوچ یبیج یدهنم گذاشت. چاقو یرو پشت گوشم فرستادم اون دستش رو رو شونمیپر یموها

 .ام گذاشتگونه یرو رو شغهیصورتم نگه داشت و ت

 

  !کنمیم زتیخودم ج رن،یو بگاگر به خاطر تو من -

 

 !کردمیم فایرو داشتم براش ا باز کرد و هولم داد داخل. نقش کش یاگهید در

 .کردو قفل در رو لمس کرد یبه در آهن یقیعم نگاه

 

 .نجایا ومدهین یس کسهفته هیزده.  خیقفل  -
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 ییهایو با حرص نگاهش کردم. تمام گالر دمیکش رونیهاش برفت، خودم رو از حصار انگشت نیاز ب میجیگ

 !بود دهیخر اریداشتن رو دان تیلکه مجوز فعا

 .سوله هک شده بود یافتاد که رو یزیر یبه نوشته نگاهم

 "!انبار رادمنش"

 

قفل بزرگ کرد و درش آورد.  یرنگ رو تو ییکرد. چند بار قفل طال شیرو وارد گوش قفل ریتماس ز شماره

 !باآلخره باز شد

 

 .. از کمرم گرفت و خمم کردمیپشت بوم بود یرو

 .افتاد بردنیرو م یکه داشتن چند نفر هاسیبه پل نگاهم

 !در رفته بودن که نهان زنگ زده بود هیآرمان و بق احتماالً 

 

 :لب زدم گرفتمیطور که نگاهم رو ازش مهمون یسردم شده بود. با لحن آروم یحساب ن،یزم یرو نشستم

  ؟یدیجا رو خرجا نقشه داشتم و اوناون یبرا یدونستیو بخرم. تو م یگالر خوامیم یدونستیتو م -

 

بود نگاه  دهیکه ازش پر ی. با بهت به ارتفاعدیبه حرفم نشون بده، پر یتوجه نکهیپشت بوم نشست و بدون ا لب

 .رو قورت دادم کردم و آب گلوم

 .دمیزدم و با حرص غر یبلند یقهقهه
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نکردم که  یکارچیچرا اومده! منم ه سیپل دونمینم یشم! گرچه، حت ریتا خاکش رتمیبگ سیپل دمیم حیترج -

 !رتمیبخواد بگ سیپل

 

 .سمتم اومدن سیشکسته شدن در اومد و چندتا پل یبعد صدا یالحظه

 

بدنم در  یرو جلو بردم. دستبند به دستم زد اما نگاهش رو هامفرستادم و دست اریدان یهوا برا یرو یابوسه

 !گردش بود

 

 شده؟ یبپرسم چ تونمیم -

 

 نیزم یرو هوششیرو ول کرد. دستنبند رو که باز کردم، برگشتم و به جسم ب که هنگ کرده بود دستم پسره

 .نگاه کردم

 .از بازوم گرفت که ساکت شدم یشگونیهام خارج بشه، نلب نیاز ب یحرف نیتر کیکوچ نکهیا قبل

 

طور که راه بست. همونکوچه بن هیته  دی. مچ دستم رو گرفت و کشنییپا میبوم، برگشتهمون در پشت از

 :گفت دواریتهد میرفتیم

و به چالش تا من یبکش یاز اون قتل نقاش یبخوا گه،ید بارهی. اگه دمیبار اول و آخر بهت هشدار م یبرا -

 ..یبکش

 

  .دهنم گذاشت یدستش رو رو ارم،یکنم و صدام رو درب یمحکم به آهن خورد و تا بخوام کار کمرم
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ستون فقراتم نشسته بود. غرق نگاهش  یهامهره یلباسم، رو ریبود و دستش از ز دهیکامل بهم چسب تنش

 یخودش هم تو نکهیاما مثل ا کردیرو نوازش م ستممنظم بود و پو میقدرهاش بهشده بودم و اون نفس

 .گفتینم یزیچشمام حل شده بود که چ

 

  .دیکوبیم منهیس یبه قفسه رو قلبم اوج گرفته بود و محکم خودش ضربان

 

 :از من به خودش اومد چون کوتاه و مختصر گفت زودتر

 

 .یکن ینقاش یو بشکنم تا نتوننکن انگشتات یکار -

 

من فقط  حالنیسانت هم تکون نخورد با ا کی یگذاشتم و به عقب هلش دادم. حت شنهیس یرو رو دستم

قاتل بودن  قتیهاش نگاه کنم و حقکه به چشم دادیهام رو بستم. دلم جرئت و جسارت الزم رو بهم نمچشم

 .پدرش رو تو صورتش بکوبم

 

 یعیم آزاد شد و حالت طبرو تکوند. نفس حبس شده ها که دور شد ازم فاصله گرفت و لباسشقدم یصدا

 .گرفت

 

 گاری. سدمیکش رونیب بمیو فندکم رو از ج گارینشستم و س نیزم یرو ظهمالحیاما من ب رفتیداشت م اون

 .رو کنج لبم گذاشتم و عمالً صدام رو باال بردم
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 .که به خواستم نرسم یبندیراه ها رو م یهمه یفقط بهم بگو چرا دار -

 

  .دستم داد یتو گاریهام و بعد سرو اول به چشم شو نگاه آشفته دیدور لبش کش یدست د،یچرخ

 

 

 :لب زد شدیصورتش پررنگ م یکه رفته رفته داشت رو یظیاخم غل با

 ...خوردینه که مثل شاعرا بگم چون لبات بهش م کردم،ی. حسادت مدادیعذابم م دنتیکش گاریس شهیهم -

 

 قیکام عم هیلبم برداشت و خودش  یزده بودم رو از رو ششیکه تازه آت یگاریروم زانو زد. ساومد و روبه جلو

 .فرستاد رونیازش گرفت و دودش رو ب

 

 .دمیپرس یبود ول سخت

 شد؟یم تیحسود یبه چ -

 

 .کرد یارو تکون داد و تک سرفه گاریس لتریف

 

 !یچقدر بزرگ شد ؟یکشیم نستونیو -
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  .خوردم که کمرم رو سفت نگه داشت و نذاشت از جام بلند بشم تکون

 

 یانکار نشدن یو با آرامش دیرو جلو کش انداخت و با ته کفشش، لهش کرد. سرش نیزم یرو رو گاریس

 .دیلبم کش یانگشتش رو رو

 

غصه داشته باشن و غصه داشتن  یلیکه خ شنیم یگاریس یآدما وقت دونستمیچون م کردمیحسادت م -

 !من که کنارت بودم اد،یآدم به وجود ب هیاز نداشتن  تونهیم

 !من نبودم یخوردیش و مکه غصه یمطمئناً اون پس

 

بدجور تو چشم  ش،قهیشق یسرخ و رگ باد کرده یهاچشم ،یکیکردم آروم سمتش بچرخم. تو اون تار یسع 

 .بود

 یدما یداغ بود که محال بود سوز هوا رو یو بدنش به حد خوردیرنگش تو تنش داشت جر م یطوس شرتیت

معلوم نبود  کردیحرارت نگاهم م نیبا ا نجوریاگه هم شد،یگرما داشت به منم منتقل م نیبزاره! ا ریبدنش تاث

 .افتادیم یامشب چه اتفاق

 

 نمتیبیمن نم یکردیو فکر م یدیدیو از دور مبود که فقط تو من یجور میچهار سال زندگ نیبودنت تو ا -

رنگ بودن تو بود کم نیو ا اومدیبود که فقط به چشم خودت م یاست بهم هست. بودنت طورحو فهممیو نم

 !یدبو هیاما فقط سا ،یبود شمیبچه بودم پ یکرد. از وقت یگاریو سکه من

 

 .رو پر سر و صدا قورت دادم رو گرفت. آب گلوم مچونه
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ش چقدر غم هابزرگ شده بودم که بفهمم چشم یقدراون گهیو مقاومت نبود و من د یلجباز طیشرا گهید

 .دارن

 

ازت متنفر  شهیکه هم یکردیباور م دیتو رو از دست خودم نجات بدم. پس، با خواستمیکه م امییوالیمن ه -

 !بودم

 

 .افتاده بود رو برداشتم نیکه رو زم یاز صورتم خم شدم و فندک اریشل شدن دست دان با

 

 !نمیو ببدرونت. باور کردم که تونستم خناس ییوالیباور کردم که ه -

 

از  تیگذاشت و قدم زنان ازم فاصله گرفت. به طبع بشیج یهاش رو توو بلند شد. دست دیخند کیستریه

 .خودش، پشت سرش راه افتادم

 

 .شدمیمن خناس نم داد،یتو رو بهم م هیبق یاگه خدا از همون اول به جا -

 

 یمکرر تو یهاتوهم خاطره شیداشت! عطر لعنت یترتر بود و لحن ترسناکهاش کشندهآرومش، از نعره یصدا

 .مغزم بود

 

  .یکنیم تمیاذ شتریب یحرفات دار نیبا ا -
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سوار  خواستمیرو باز کرد و من نم نشیماش یکرد. در جلو دادیاش بتو خنده تیقهقهه زد که عصبان یطور

 .آوا دستم بود نیماش یبشم وقت

 

 .هرانآوا رو گفتم چاووش برگردونه ت نیماش -

 

  .با حرص سوار شدم و در رو محکم بستم 

 

 ار؟یدان -

 

 .دیموهاش کش نیب یصدا نزده بودم! دست ویانقدر پر حس کس تاحاال

 

  هوم؟ -

 

 :سه، چهار ساله که هوس شکالت کرده بودن گفتم یهارو کج کردم و مثل دختر سرم

 !و سه پل؟ یس میبریم -

 

 .نگاهم کرد و با لبخند سر تکون داد قیعم

 .بردم رونیو سرم رو از پنجره ب دمیکش نییرو پا شهی. شدیکش نییشد و با پنجره رو پا نیماش سوار

 .شد رهیروش خهاش زد و به روبهچشم یرو یدود نکیع
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 .شکار کنم یبه راحت تونستمیهاش رو هم ملب یرو یکه دقت کردم؛ خنده خوب

 

 .رو بهش دوختم جانمیاز جاش کنده شد. کمربندم رو بستم و نگاه پر ه یبا تک بوق نیماش

مغز  یرو دونه دونه تو هاریانگار تمام ت ن؛یرو به شکل تفنگ در آورد و هم زمان با راه افتادن ماش هاشانگشت

 .کرد یمن خال

 

 .شدم و سمتش رفتم ادهیکه زد، زودتر از خودش پ ترمز

 .سمت آب دمشیدستش جا دادم، کش یرو تو دستم یهاسرد. انگشت یشده بود و کم کیتار هوا

 !خلوت بود یادیز

 

  .میستادیسکو ا یرو 

 .فرما بودهنوز حکم نمونیب قیآب افتاده بود و سکوت عم یآب موند. نور منعکس شده ماه تو یرو نگاهم

ش نشست. انگار اون هم از رفتارم شوکه شده بود شونه ینشستم و اونم کنارم جا گرفت. سرم رو نیزم یرو

 !دوست داشت که آروم بود یول

 

 .کنارم رحمیب فیقمار با حر نیبردن ا یالزم داشتم... برا زمان

  .کندن و فراردل یبرا ی... زمانینابود یبرا ی... زمانیعاشق یبرا یزمان

 !شدن خانوم یبرا یتر از همه، زمان مهم

 .شدیمال من م دیکه با ییهازیچ یو همه نجریآقازاده و به نام من خوردن تمام شرکت کارمن ر هی شکستن

 .ذاشتنیپام م شیپ یمختلف یهامغزم، راهکار دیو پل یخاکستر یهاداشتم و سلول ازینقشه دوم ن هی
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 .جام بلند شدم از

 .پشت گردن تب دارش زدم یانخورد. پشت سرش جا گرفتم و بوسه یتکون چیه

 

 .زمزمه کردم یبه بدنم دادم و با لحن کشدار یو قوس کش

 

 .دمی. چند روزه درست نخوابمیپاشو بر -

*** 

و هنوزم  زدیهام برق ماون کنارم باشه چشم نکهیبه صورت لوندم دادم. هنوز هم بدون ا نهیرو از تو آ نگاهم

 .دمیکشیبودم و نفس م ستادهیپام ا یرو

 

 .بکن نهی. دل از آیخوشگل شد -

 

 .که تو دستم بود برداشتم یکیکوچ نهیآ یبه سودا رفتم و نگاهم رو از تو یاغره چشم

 

داده بودن و  بیرو ترت یمهمون نینقاش تهران! به خاطر من ا نیخاطر بهتربه یایشب من بود. مهمون امشب

  .موفق شده بودم یادیو انگار ز بودمیتو چشم م دیمن امشب با

 

 .دادیرو نشون م خوش تراشم یزانوم بود و پاها یتا رو شیبودم که کوتاه دهیقرمز دکلته پوش رهنیپ هی

 .یبا نقاب مشک یپاشنه ده سانت یهاو کفش یمشک یهاکشدست
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 .آوا شدم نیکردم و سوار ماش میدست فیپرت تو ک و تا خرتو چند ملیو رژ قرمزم و ر ادکلن

 

تنها  دیشب با شده بود. اون نیباهام سرسنگ یکه اصفهان رفته بودم و بهش نگفته بودم؛ حساب یاون شب از

 .وفتهیبشه و مغزم به کار ب یتا حالم اوک بودمیم

 

 ؟یتو گالر ختیر سیچرا اون روز پل -

 

 .دمیرو زدم و سمتش چرخ نقابم

 

 !نبود گرفته بودنمون اریجا. دانکرده بودن اون دایپ نیکوکائ -

 

 .رو احاطه کرده بودن کاج و سرو اطراف محوطه یهاعمارت توقف کرد. درخت یروروبه

 

 .خوردنیم یدنینوش ایو بعض دنیرقصیم ای. بعضمیسالن شد وارد

 .به کمرش زدم، برگشت سمتم یآروم ینگاه کردم و ضربه کردیپخش م یدنیکه نوش یگارسون به

 !باز لباسم داخل رفت قهیاز  یدنینوش کمی ،یداشتم که با تنه کسبر یشربت وانیل 

 .شربت، مور مورم شد یسرد از
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 .اشاره زد یگذاشت و با دست به سمت زیم یرو رو ینینگاهم کنه، س نکهیبدون ا گارسون

 

 .اهیراهرو سمت راست، در س -

 

 !بود اهیدر ها س یها انداختم. همهبه در یها باال رفتم و نگاه سرتاسرنرده رو گرفتم و از پله یکج خلق با

گشتم. دستم  زیمطلق فرو رفته بود، باز کردم و دنبال پر یکیتار یدر و که تو نیترباال انداختم و گوشه یاشونه

 پیرو زد.  در رو قفل کردم و ز زرد رنگ چشمم یهایواریبرق نشست و همه جا روشن شد، کاغذ د دیکل یرو

 .بود، پاک کردم ختهیکه شربت ر ییهاو با دستمال، قسمت دمیکش نییرو پا لباس

 

 .برداشت سمتم زیزدم که خ یبلند غیبود؛ ج دهیتخت دراز کش یکه رو یپسر دنیو با د دمیچرخ

 

 نیاز ب یخورد و آخ کم جون رهیدهنم نشست و محکم هلم داد که خوردم به در و پهلوم به دستگ یرو دستش

 .اومدم. جلو اومد، عقب رفتم رونیدستش ب ریرو محکم گرفتم و از ز هام خارج شد. لباسملب

  .شد خی. پشت لباسم باز بود که با برخورد به کمد تموم تنم یبه کمد آهن خوردم

 

مشخص بود،  یلیشد که خ منهیو نگاه اون قفل چاک س وفتهیگذاشتم تا لباس از تنم ن منهیس یرو رو دستم

 !یلیخ

 

 !در مقابلش فنچ بودم د،یرو دو طرف کمد کوب هاشدست

 .کرد یخشدارش مغزم رو متالش یصدا
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 جوجه؟ ن،ییپا یکشیتو اتاقم لباس م -

 

 .تو هم رفت هاماخم

 .زدم شنهیتخت س یاضربه

 

 !دهیگاو خواب هی نجایبعدشم رو در اتاق نزده بود ا شم،یم دهید کیاتاق بزرگه، کوچ نکهیاول ا -

 

 .کش اومد هاشلب

 

 .قانع نشدم -

 

 .تا اوضاع خراب تر نشه دمیرو باال کش لباسم پیز عیباال انداختم و در همون حالم سر یاشونه

 

آروم و داغش رو  یهاو خم شد. نفس ستادیشد. پشت سرم اکردم اما باز ن نییرو چند بار باال و پا رهیدستگ

در چرخوند و  یقفل رو تو ،یزینشون ندادم و اون هم بدون توجه به هر چ یپوست گردنم نشست اما واکنش

 .در رو باز کرد

 

 !ریاشتباه اومده بودم، شب بخ -
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 .دمیکش قیاومدم و چند نفس عم رونیفرصت حرف زدن بهش بدم از اتاق ب نکهیاز ا قبل

 

 .پرت شدم یشد و تو بغل کس دهیها خاموش شد و دستم کشنواخت بود که چراغ هیاوضاع  باًیتقر

 

 .فرستادم هامهیرو به ر عطرش قینفس عم هیبا  اریاختیتو مخم رفته بود که ب یبه قدر عطرش

 !انقدر مستم نکرده بود یعطر کس وقتچیه

 

عطرش جا مونده بود و  یبو شیاما مغزم پ خوردیپخش شد و بدنم همراهش تکون م یکیکالس یقیموس

 !هنگ کرده بود

 

 .نمتیو بردار ببنقابت -

 

ش... با بهت بم شده یو اون صدا دمیدیم یاهیبود که تو اون س یزیرنگش تنها چ یمشک یهاچشم برق

 :و خم کرد طرفم و گفتر سمت خودش. سرش دتمیکه محکم کش رمیخواستم ازش فاصله بگ

 !برو یتونست -

 

 .بعد، نور افتاد رو من و اون یااشاره زد و لحظه یجید به

 

 :دمیم بود غردرهم شده یابروها یکه تو یحرص مشهود با

 !نجاستیدوست پسرم ا ؟یکنیم یچه غلط یدار -
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و تکون دادن. خمم کرد که سرم م از سلنا گومز پخش شد و اون شروع کرد با خودش منمورد عالقه آهنگ

و  دیچیتو گوشم پ هیبق یهادست زدن یرو رها کردم که کمرم رو چنگ زد و صدا هامشد. دست نیمماس زم

 .رو لبم نشوند یلبخند

 

م نشست شونه ین حالت خم شدم که دستش رورو گرفت. با پهلو تو بغلش رفتم و تو همو چرخش دستم نیب

 .پشت کمرم. بلندم کرد و چرخوندتم شگهیو دست د

 

 .رو از صورتم برداشت رو چنگ زد و نقابم مقهیتموم شدن آهنگ، ازش فاصله گرفتم که  با

 .که آوا نشسته بود قدم برداشتم یزیبزنه، هولش دادم و سمت م یحرکت نکهیشد و قبل از ا رهیبهم خ مبهوت

 

 زیکه به همه چ ییرو کنار گذاشت، ته سالن نشسته بود. جا صاحابش یب یبهش رفتم که گوش یاغره چشم

 !داشته باشه دید

 یشدم اما هنوز ضربان قلبم حالت عاد رهیچهره افراد افتاده بود، خ یکه رو ییرو پا انداختم و به نورها پا

  .باشه دهیمن رو با اون مرد د اریرو داشتم که دان نیا یرهنگرفته بود و دله

 

. گلوم سوخت و دمیجا سر کش هیداخلش رو  اتینا آشنا، تمام محتو یرو برداشتم و با استرس مشروب جام

 .دادم د؛یرقصیرو گردوندم و به نهان که داشت با آرمان م می. نگاه خمار و عصبدیکش ریم تمعده
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. حالم دمیبرداشتم و سر کش ینیاز س یاگهید کیدختر و پسرها رد شدم. پ نیمضطرب از ب یهاخشم و قدم با

که داشت وجودم رو  یقیهم ترس عم دیشا ایادکلن اون مرد بود  یبو لش،یو دل شدیداشت دگرگون م

 کردیدفن م یدوتا چشم آب یهاو تو چاله دیبلعیم

 

 .بردتم کروفونیسمت م یو با خنده زور دتمیکش رونیب تیجمع نیاز ب سنای

 

 :دیدر گوشم غر زدیکه به افراد م یاز رون پام گرفت و با همون لبخند ساختگ یشگونین

 !شب توئه یسرهم کن. ناسالمت یچ هی -

 

 !خوب بود نیبودم و ا اری. هنوز هوشستادمیا بونیتکون دادم و پشت تر یسر

 

 .بلند گم شد یقیموس نیرو صاف کردم که ب صدام

تنش  یکت و شلوار رسم شه،یکشوند. مثل هم شیکلیرو سمت قامت بلند و ه نگاهم ،یرنگ یانقره ریزنج برق

 .بود

 رهنشیپ یهاساعد دست چپش انداخته بود. دکمه یرو تا آرنج تا زده بود و کتش رو رو رهنشیپ یهانیآست 

 .باز بود یهم طبق معمول تا دوم

 

 .رو پرت خودش کرده بود آشنا بود و کل حواسم یریمات زنج نگاهم

 یاگهیاز اتفاق سرسام آور د یاومده بود، تمام حواسم مختل شده بود و قلبم گواه شیکه پ یختیریاوضاع ب با

 ...دادیم
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 ثابت کنه؟ ویچ خواستیکارهاش م نیا با

 ..بود مونیکه ارث خانوادگ یریبابام، زنج ریزنج

 !اآلن تو گردن پسرِ قاتل پدرم بود و

 

 .دادم که منتظر بودن حرف بزنم یجماعت لیو پا کردم و تحو دست یو پرتاون ذهن داغونم چرت با

 

 اهشیبا وجود نقاب س یو حت خوردیمن تکون نم یهاش از روبود. چشم اریدان ینهیهنوز زوم س نگاهم

حس کنم من ک با اون مرد  تونستمیبدم. م صیرو تشخ شرورش یهاسرخ و رنگ چشم یرگه ها تونستمیم

اتفاق  نیا بارکی. ارهیرو ب مپا کنه و دخلغوغا به خوادیم ستادنش،یهاش و نوع ابفهمم چشم تونستمیو م دهید

 .افتاداون روز، تنم به لرز  یادآوریپا کرده بود... از تصور و غوغا به یتیموقع نیتو همچ بارکیافتاده بود. 

  

 .حواسش به ما نبود یرفتم. کس سمتش

 .مشت کردم ریزنج یو رو دمیباال کش ریگذاشتم و نوازش وار تا زنج شنهیس یرو رو دستم

 .رو شکار کرد هاملب دشیپل نگاه

 

 !خیرو جر داد. از ب تمام افکارم یپسر یش نشست و صدارو شونه یبزنم که دست یحرف خواستم

 

 !ار؟یدان یکنینم یمعرف نجا؟یمن! پرنسس جمع اومده ا یخدا -
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اما همچنان دستم رو هوا معلق  رمیرو پرت کرد تو صورت طرف و اون حرکتش باعث شد ازش فاصله بک کتش

 .مونده بود

 

 :گفت یایلحن جد با

 !ایمامانِ سات -

 

 :زد و گفت ییبهت نگاهش کردم که اون پسر، لبخند دندون نما با

 !اری... من سامم. مثالً فاب دانداریداداش! مشتاق دزن  -

 

و وانمود کردم  دونمینم یچی. وانمود کردم هدمیباهاش نکش یانقشه چیو ه شناسمشیکردم نم وانمود

داشتم، دوستش داشتم.  یایکاربه اوج حقارت بکشونم. من هر کثافت خوامیرو که دوست داشتم، نم یاریدان

 ...نیفقط، هم

 

 .دیباال پر امابروه

 

 !. من نه شوهر دارم نه بچهنیاشتباه گرفت -

 

 یآب یهالحظه، نگاه آخرم رو به گردنبند و بعد چشم نینزدم. تو آخر یاگهیحالم خراب بود که حرف د انقدر

  .م رو بردارمجا مونده لیرنگش دادم و سمت همون اتاق رفتم که وسا
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 :نوشتم یقد نهیآ یدر آوردم و رو فمیقرمز رنگم رو از تو ک رژ

و جر دوست پسرش جفتتون دیکه شا یکار و نکن نیا یاگهیبا دختر د ریبگ ادیو دوست دارم اما،  دنیرقص"

 ".بده

 

جلو  الیصاحب و ا،یاومدم که لع رونیرو برداشتم. از اتاق ب سطل آشغال پرت کردم و مانتوم یله شده رو تو رژ

 .اومد

 

 شه؟یبدون عروس مگه م یدختر؟ عروس یریکجا م -

 .رو نداشتم یمهمون حوصله

 

 :و گفتم دمیرو کش لپش

 

 !آب داده یچه دسته گل نمیبب رمیسودا حالش بد شده. م -

 

 .رو کج کرد و بق کرده نگاهم کرد افشیق

 

 .طونیها شبعد نوبت توئه یسر یبرو ول یبابا! اوک یا -

 

 .زدم و تشکر کردم یچشمک

 .آوا رفتم سمت
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 م؟یبر -

 

رو چرخوندم. شخص مورد نظرم  کرد و من نامحسوس نگاهم یرو تکون داد و بلند شد. با نهان خداحافظ سرش

 .بد بود نیو ا کردیصحبت م اریداشت با دان

 .دمیبودم رو شن دهیکه تو بغلش رقص یمرد یرفتم. صدا جلو

 

 !یهمه آدم مشتاقن تا براشون بخون نیپسر عمو، سختش نکن. ا -

 

  ...عمو پسر

 !سخت بود یلیبود؛ خ اریدان یاون بز، پسرعمو نکهیباور ا و

 

 ...وخودخواه اریدان یبشنوم صدا خواستمیتابانه م یب

  .مینشست دشیخارج از د زهایاز م یکی یو رو دمیآوا رو کش دست

 !ها رفت و نشست. ژستش دختر کش بودرو از اون مرد گرفت، سمت پله تاریگ

 

 تو سرم شب شه صدات، ادیم -

 دارم بشم غرق نگات، دوست

 خط چشات، یپر اشک، شده هان گهید یول یزنینم یحرف چیه خودت
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 فقط برا خودت، خواستمیرو م تو

 ...دورت یِخار هوال **

 

حس  یزیچ چیاطراف برام گنگ شده بود که ه طی. اونقدر محدمیشنینم ییصدا چیقلبم اوج گرفت.. ه ضربان

 .کردمینم

 

 وار،ینره تو د گهیتا دستام د -

 دار،یتا دم صبح من ب نمونم

 ...بره رو رگ گردنت و لبام

 

 .کردیشد. سمت آوا برگشتم؛ مظلوم نگاهم م دهیکش لباسم

 

 م؟یبمون یدوست دار -

 

 .تکون دادم وسرم

 

 !قهیقفقط چند د -

 

 .و ادامه داد دیموهاش کش نیب یرو بهش دوختم، دست نگاهم
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 !حست بم کمه معموالً  شهیمن که بده نبودم؛ هم -

 .من بچه همونم یدونیمن کنه نبودم.. هنوزم م یدونیرفت. آخه م جیکه سرت گ یدورم زد انقدر

 ..پهلو من یستین گهید یوقت ادیبرب یازم کار یانتظار دار اد؛یکه با کارا لجم در م یمن

 

 

 .لحظه مکث کرد چند

 .هام شدرو باال آورد و قفل چشم سرش

 

اگه بهم  ی. حتیتکرارش کن گهید خوامیو.. نمچشم و عقلم یبده ما رو به هم؛ سر تو بستم حت گفتنیهمه م -

 ..ییبگن اشکالش تو

 

  .رو بستم هامچشم

 .ش رو خوندملب ادامه ریز

 

 ...حرفا رو بگم نیا دیاصاًل نبا دیشا میبهتره فراموش کن دیسر من داد بزن.. شاباشه اصال تواَم  -

 

 .به شدت افتضاح سمت استخر کشوندتم یو اون با حال میرفت رونیدستم رو گرفت. از سالن ب آوا

 ادیو من ،یزیلبم نشست. هرچ یرو یآب. لبخند یافتادم که پرت شدم تو یروز ادیاستخر نشستم و  کنار

 .خوب نبود نیو ا انداختیم اریدان



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

242 
 

 

 وقتچی. هدمییو داد از داخل ساختمون بلند شد. با ترس، از جام بلند شدم و سمت ساختمون دو غیج یصدا

عزمم و جزم  ذاشتینم نیداخل ساختمون بود و هم ارینداشت اما دان تیبرام اهم هابهیزنده بودن غر ایمرده 

 !نمیکنم و سر جام بش

 

 ار،یدان کیرک یهاگم شده بود و فحش اهویش تو اون هعربده ینبود اما صدا دایپ یچیه هو،ایاون ه یتو

 !وحشتناک بود

 .فضا پخش شده بود یدخترا هم تو یهادو دا غیج یصدا

 .بعد، کارد درمان با سرعت وارد ساختمون شدن هیو چند ثان دمیآمبوالنس رو شن ریآژ یصدا

 

 .هام زل زدتو چشم یسمت ساختمون برم که آوا سمت باغ هولم داد و با نگران خواستم

 

 تکون نخور تا برگردم. خب؟ نجایلطفًا از ا -

 

 .تکون دادم و رفتنش رو نگاه کردم یشده سر شکه

 .سر خوردم نیزم یو رو دیلغز پاهام

 .صداها کمتر شد و جو آروم شد ؛یاینسبتاً طوالن قیاز دقا بعد

 .زد. سرم رو باال آوردم مینیب ریعطر تلخش ز یبو
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 یچیسرتاپاش رو نگاه کردم. نگاهم قفل دست باندپ ه،یچ یِبرا دمیفهمیکه نم یایرو باال بردم و با نگران سرم

 .دیش شد. ابروهام باال پرشده

 

 .دیم زد و سرم رو باال کشچونه ریبلندم کرد، دستش رو ز نیزم یو از رو دیرو کش بازوم

 .صورتش نبود یرو نقابش

 

 :دیهوا پرس یب

 ؟یکنیم کاریچ ینیدختر بب هیو با روز من هیاگه  -

 

  .لبم باال رفت یگوشه

 .ستادمیهام اش گذاشتم و رو نوک انگشتشونه یرو رو هامدست

 

 :گوشش پچ زدم در

 .ریو بگ شییآبرویب یبرگه ،یفرداش برو از پزشک قانون -

 

 .سر داد یامردونه یرو کج کرد و خنده سرش

 

 :گفتم یلحن لوس با

 ؟یکنیم کاریچ ینیپسر بب هیو با من ؟یتو چ -
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 .دشیباال کش مینیب یرو برام زد و تا باال یرنگ اهیبار مصرف س کی ماسک

 

 :زد و گفت مینیب یرو آروم

 !ریبگ لیجسدش و تحو ،یفردا برو از پزشک قانون -

 

 .منظورش رو عماًل نشونم داد یدختر غیج یرو هضم نکرده بودم که صدا حرفش

مات شدم.  ش،نهیس یچاقو رو یو چند جا یصورت خون دنی. با ددمیگرد شده سمت خونه دو یهاچشم با

 .داشتن دورش رو خلوت کنن یبرانکارد گذاشته بودنش و سع یبود! رو یاون مردِ چشم مشک

 .بود یشده بود و خون پاره دشیشل سف قهی شرتیت 

 

  !بود یروان ار،یدهنم گذاشتم. دان یرو جلو دستم

به  شهیکرد و باعث شد خاطرات ناجورتر از هم یصورت بابام رو برام تداع یاو کبودش لحظه یخون صورت

 .قلبم حمله کنن

 

 .توجهم رو جلب کرد ،یدختر یهیو گر غیج

 

 !.. پاشوی... ک.. سری... خوایو نمتو رو خدا بلند شو. بلند شو بم بگو من یکسر -

 

 .دمیلباسش رو کش یقهیشد. پرستار رو کنار زدم و  دهیبر نفسش



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

245 
 

 .زدم شیبه صورت خون یایلیس

 

 !خجالت بکش کلتیمرد گنده! از ه نمتیپاشو بب -

 

 .شد شتریدختره، ب یهانخورد و زجه یتکون نیترکیکوچ

زنده زنده جلوم جون بده..  گهید یکیصورتم زدم. دوست نداشتم  یکردم و محکم تو میبه دست خون ینگاه

 !جز پندار کسچیه

 .زدم غیج

 

 !! پاشو گلوش پاره شدکشهیو مخودش نجایدختره داره ا نیپاشو ا -

 

 .دمیکش غیج بلندتر

 

 !کهیپاشو مرت گمیبهت م -

 

درونم رو  شیلحن سردش آت یهام رو باز کردم تا بغلش کنم، ولآواست، دست نکهیشد. با تصور ا دهیکش لباسم

 .خاموش کرد

 

 .داد نزن کنن،یدارن نگات م -
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 .دمیکوب شنهیس یرو مشت کردم و تو دستم

 

 .ینیبیو نممن گهید ره؛یاگه بم -

 

 ..ها، دونه به دونه سر باز کردنهقم اوج گرفت و عقده هق

 .ها راه برمکفش نیبا ا تونستمینم گهیفاصله گرفتم و عقب رفتم. د ازش

 

 !جفتتون نیگمش نی... باباتم قاتله. بریقاتل هیتو  -

 

که دستش دور  افتادمیکرد و داشتم م ری. پام به سنگ گدمیکه خودم رو کنار کش رهیدستم رو بگ خواست

 .پاهام نشست ریز شگهیکمرم حلقه شد و دست د

 .لش گرفتتم، تقال کردمبغ یتو

 

 !؟ییبه من دست نزن. ولم کن... قاتل! آواااا کجا -

  

 .دهنم نشست یرو دستش

 

 برم؟ شیبه سبک خودت پ یخوایم ؟یدوست دار یباز یوحش -
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 .گذاشت و محکم به خودش چسبوندتم مینیب یجلو یدیسف دستمال

 .اتومات بسته شد و ضربان قلبم کم کم منظم شد هامچشم

 :سمتم برگرده گفت نکهیزد و بدون ا اردیلیبه توپ ب یآروم یضربه

 

 ؟یشد داریب -

 

 .کردیتو خوردن مشروب درد م یرو ادهیاون شب و ز یو دادها غیبودم. سرم به خاطر ج جیگ هنوز

 .ستادمیا نهیدادم و دست به س هیکانتر تک به

 

 مارستانیب یِ و منم مثلِ پسرعموت؛ راه یبه دستمال بزن یشتریاتر ب یتونستیبلند نشم؟ م یخواستینکنه م -

 !یکن

 

 .دیسمتم چرخ مهیو ن نصف

 .سر خوردم نیزم یرفت و رو یاهیهام سکردم. چشم یسرم آخ بلند دنیکش ریبگم که با ت یزیچ خواستم

 .چسبوندم واریم رو به دسرد گذاشتم و پس کله یهاکیسرام یدستم رو رو کف

 

 .دمیکش یقیرو چنگ زدم و نفس عم منهیس یقفسه

  .زدیتو جسمم لق م روحم
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 !اریکمکش کن دان -

 

پرت کرد و  زیم یباال انداخت. چوب رو رو یانشسته بودم گرفت و شونه هاکیسرام یکه رو یرو از من نگاهش

 :گفت زدیتوش موج م یکه حسود یبا لحن

 

 ؟یاجتماع یسازمان مدد کار ای هیریخ یموسسه سیمن نوشته رئ یِشونیرو پ -

 

 :جواب دادم تخس

 !سبازنشسته یِارهیقاتل زنج هی هیشب شتریب افتینه. ق -

 

 .برداشت و سمت لبش برد زیم یرو از رو کشیکوچ کیپ

 .خوردیم داشت تو سرم تکون مجام بلند شدم و سمتش رفتم، انگار جمجمه از

 

. تنها واکنشش، ختیر نیو زم زیم یرو اتشیکه محتو دمشیکوب زیرو از دستش گرفتم و محکم رو م کیپ

 .شلوارش بود بیآوردن دستش از ج رونیب

 .رو حفظ کنم میکردم خونسرد یو سع اوردمیبه ابرو ن خم

 

 .رو گرفتم ششونه

 

 بشه؟ یت که چخونه یو آوردمن -
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 .فاصله گرفت و سمت مبل رفت ازم

 

 خونشون؟ ارنیپسرا؛ دخترا رو چرا م -

 

 .هم بزارم و دوباره بازشون کنم یهام رو رواز حسش باعث شد چشم یو عار یجد لحن

 .زدم هیتک زیآرامش به م با

 

 .! تو بگودونمینم -

 

  شه؟ینم گهید شهی! مگارتیاصالً من س -

 

 .و واج نگاهش کردم هاج

 

 !باشم بتیمن اون بهمن روز مبادا ته ج یکشیو مارلبرو م نستونیهمه و نیا -

 

 .دمیخند

 

 چرا بهمن روز مبادا؟ -
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 .دینفس سرکش کیرو برداشت و  کشیپ

 

 هیچه نعمت یفهمیم اد،یم ادتی بیاون بهمن روز مبادا ته ج هوی یموند یگاریس یو تو ب ینسخ یوقت - 

 .داشتنش

 

 .درد گرفت قلبم

 !قبل مونده بودم یکه هنوز همون عوض دیببخش

 

 یو حت نمیرو بب ییجا ذاشتیکه نم یو دود یسوختگ یزبونه کش آتش... بو یها... شعلهیاهی... سدود

 .گرفتیرو داشت م ژنمیاکس

 

و شک  یخوابیهام از شدت بکه چشم ی. مندمیکشیم نیزم یاز بازوهام گرفته بود و رو یرحمیکه با ب یکس

 ...بودم جونیقرمز شده بود و ب

چشمم بود و  یجلو هیو هر ثان قهیرو شده بودم، اون روز هر شب و هر دقروبه اریبا دان یروز نحس... از وقت اون

 .کردیو... وادار به انتقام گرفتن مو من کردیم تیمغزن و داشت اذ

 .رو بستم هامرو گرفتم و چشم سرم

 

 .میحال و هوا نبود نی. انگار جفتمون تو اجیمست بود، من خمار و گ اون

 .دمیکوب زیم یو محکم رو گلدون رو دمیکش یبلند غیج
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. دتمیکش رونیوحشتناک ب یدستم حس کردم؛ از اون حال و هوا یکه تو یبیشکستنش و درد عج یصدا

 .بازش دادم مهیخمار و ن یهانگاهم رو به چشم زدمیکه نفس نفس م یدرحال

 

 .سمت آشپزخونه دتمیرو گرفت و کش دستم

 .م رو تکون دادم و پشت سرش راه افتادمخشک شده یپاها

 .نمیو مجبورم کرد بش دیرو عقب کش ینهارخور زیم یکرد و صندل یپوف

 

کف دستم جمع شده بود  کیکه دور زخم کوچ یبرداشت و مختصر خون یاچسب زخم و پنبه نت،یکاب یتو از

 .رو پاک کرد

 

رفتارها رو  نیا ،یمرد چیکه ده سال ه یمن یبرا نیاز حد و ا شیاز محبت ب یناش یداشتم. حس یبیعج حس

 یخیکه باز تو قالب  ییهارو گرفت و با چشم بود. چسب زخم رو کف دستم زد و رد اشکم بیباهام نداشت عج

 .فرو رفته بودن نگاهم کرد

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار -

 

 .دمیفهمیز رو نممرمو یخیچشم  نیدرشتش موند. من ا یهامردمک یرو نگاهم

 .زیانگنفرت یو گاه شدیم یدوست داشتن یگاه

 .شدیکه سرماش از قطب جنوب بدتر بود حل م یخیمکعب  یدفعه تو هیداشت و  یمیجو مال یگاه

 .گلوش رو قورت داد آب
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 .کنمیدارم به احتمالِ دلتنگ شدنت فکر م -

 

 .به موهاش زد یرو پشت سرش گذاشت و چنگ هاشداد. دست هیرو چپ کرد و به اُپن تک هاشچشم

 

 :هم فشردم و گفتمرو به دستم کف

 !زهیبر وارینزن د یجور ینداره ول رادیا یمحکم بزن وختیم یخوایاگه م -

 

 .کرد زیر روهاشچشم

 

 .کنم تتیو نگفتم که اذاون حرف -

 

 .دمیخند

 .مغزم یهابودنیقلبم و منطق یهاخواستن نیمتناوب؛ ب یهاشده بود پارادوکس میزندگ

 

 .و بلندم کرد دیبغلم رو چسب ریرو گرفت، ز مشونه

 

 از من خوشگل تره؟ ایمه -

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

253 
 

 .دیش رو که تن من بود باز کردم که مچ دستشم رو چسبمردونه دیسف راهنیدوم پ یدکمه 

 

 !تره؟خوشگل ار؛یدان -

 

 یهاشهیبه ش یبار سوم به موهاش چنگ زد و نگاه یبرا ش،گهیمشتش فشرد و با دست د یرو تو دستم

 .کردیم تمیمشروب انداخت. سکوتش داشت اذ

 

 .ادیبه چشمم نم چکسیکه ه یتو انقدر خوشگل -

 

 .رو بهم فشرد هاشلب

 

 :گفتم میمال

 .مامان تواَم خوشگله. بابات طالقش داد -

 

 .لبش باال رفت، دستم رو ول کرد کنج

 

  .نگه داشت شهینم یو زورکس چیه -

 

.  ختیر نییرفت، مچاله شد و از گوشه چشمم پا نیاز ب یتار ریحر نیچند بار پلک زدم تا ا دمش،یدیم تار

 .دیکش یپوف بلند
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 !خوامیو ممن بابام -

 

 :گفت یاو با لحن گرفته دیم کشبه شونه یتکون داد. دست یسر

 .یهنوز منگ. ادینم ادتی یزیخوبه فردا چ یلیخ -

 

 .فرستادم نییگلوم رو با التماس پا بغض

 

 !چوقتیحرف نزده بودم، ه ینگفته بودم. با کس یراجع به بابام به کس -

 

 :درهم گفت یا. با چهرهدیسر کش کمیرو برداشت و  ی. بطردیلبخند زهرماربش وسعت بخش به

 

 .یگفتیبودم، تو خواب راجع به بابات م شتیهروقت پ -

 

 :گفتم یمچ دستش رو گرفتم و خمار و عصب لنامتعاد

 !و کم دارمچرا از تو و خانوادت متنفرم؟ من بابام یدونیشدم؟ م یطور نیچرا ا یدونیپس م -

 

 .خرج کرد متیمال
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 .دونمیم -

 

 .لبم زد یگوشه یابوسه

 

 .حاضر شو، ببرمت خونتون -

 

 .فاصله گرفتم و سمت اتاق خواب باال رفتم ازش

 .تخت پخش بود یرو هاملباس

 .سرم انداختم یرو تنم کردم و شالم رو رو مانتوم

** 

 

 !چرا اومد تو خونه دمیفهمینم نکهیاز ا یمبل نشستم. و عاص یخشم رو با

 

 .و آوردمتجهان راد، بچه -

 .م رو آروم باز کردم و شالم رو از سرم درآوردممشت شده یهادست

 

 .پسرم یخوش اومد -

 

  !شد درست وسط قلبم یریکه به کار برد، ت یپسرم لفظ
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 .پسر قاتل بابام رو پسرش خطاب کرد اون

 

 .گرفت اریدان یرو جلو ینیس

 .گذاشت زیم یرو برداشت و رو رکاکائویش وانیل

 !کنه ییرایبودم خودش از مهمون پذ دهیبه حال ند تا

 

 .بهم کرد و سمتم اومد ینگاه

 

 دخترم؟ یتو خوب -

 

 .رو جلوم گرفت ینیس

 .رو پس زدم ینیبه دستش بکنم س ینگاه نکهیا بدون

 

 .یتو بهتر -

 

 .نداشت ییاز رسوا یترس گهی. دکردیرو ازم پنهان نم یزیچ گهید

 .بهش انداختم ینگاه میدادم و ن هیمبل تک یرو به پشت سرم

 .گذاشت زیم یداغ برداشت و رو یرکاکائویش وانیل خودش
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 .بخور -

 

 * فلش بک *

 

 .شد دهیکوب یوحشتناک یبا صدا در

 .رفتم اطیتخت بلند شدم و سمت ح یاز رو آشفته

 .و همونطور صدا زدم دمیدر چسب به

 

 ه؟یک -

 

 .دمیرو شن شونشیخش دار و پر یصدا

 

 ....ب..باز کنممیمش رح -

 

 .اطیح یپرت شد تو یرو باز کردم که مرد در

 .دادم شیو نگاهم رو به صورت خون دمیکش یبلند غیج

 

 شده؟ یچ -
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 .به صورتش زدم یابسته بود. ضربه هاشچشم

 

  م؟یمش رح -

 !ایمامان ب مامان؛

 

 .زمزمه کنه یزیچ خواستیرو بهم فشرد. انگار م هاشلب

 

 ...نگ..نگهش داشتهییالی...والیتو خونه و..و -

 ...به...ماد...مادرت بگوب

 

 .کرد رونیب نیبه ماش یادست اشاره با

 .در بود شدم یکه جلو ینیسوار ماش یرو صدا زدم و فور لیسو غیج با

 

 کجاست؟ ییالیبرو، خونه و -

 

 .دیخند شناختمشیکه نم یاراننده

 :بهم انداخت و آروم گفت ینگاه

 .انی. صبر کن خانوم بادیاز دستت برنم یکار -
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 .چسبوندم و منتظرش شدم یرو به صندل سرم

 .رو استارت زد و راه افتاد نیماش ل،یاومدن سو با

 

 .غم به خودش گرفته بود یبو جنگل

 .رو حرکاتم نداشتم یاز شدت استرس دست و پام رو گم کرده بودم و تسلط 

 .رفتیم جیکرده بود و سرم داشت گ خیدستم  کف

 

ه جا اطراف سوخته بودن و هم یها. درختدمیدو یسمت کلبه چوب ومد،یکه دود از اونجا م ییجا دنید با

 .جا پر بوددود همه یاما هنوز بو شدیکم کم داشت خاموش م شیو سوخته بود. آت اهیس

 .دمیرو با پا هل دادم و با ترس وارد کلبه شدم. داد کش در

 

 بابا؟ -

 

  .دمینشن ییصدا

 .نذاشته بود یباق دنینفس کش یکرده بود و راه برا اهیرو س شده بود. دود صورتم لیتبد نیقیبه  شکم

 .افتادم نیزم یرو تحمل کنم و سرفه کنان رو رفشا نتونستم

 .سوزوندیم رو داشت پوست پا و دست هام شیبهم دست داده بود و آت یحس خفگ 

 .یکه بد موقع سراغم اومده بود؛ گند زده بود به همه چ یایو خفگ نمیرو بب ییجا ذاشتیکه نم یدود
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 ...شده بود زیاز سقف آو یاون اتاق، مرد یرفتم، در اتاق سوخته بود و از تو باال

 تونستمیاما نم دیگلوم رو چسب خیو بغض ب دیبود نگاه کردم. بدنم لرز زیکه از سقف آو جونشیمات به بدن ب 

 ...نتونستم داد بزنم و کمک بخوام یکنم... حت یکارچیه

درحال سوختن  هیزده بود. سمت چهارپا رونیهاش از فشار بشده بود و چشم سوخته مهیکبود و ن شچهره

 .کنم یرومخ، جلوم رو گرفت و نذاشت کار یرفتم که راننده

 

افتاد.  نیزم یرو از دور گردنش آزاد کرد که تنش رو کنان طناب هیو گر دیسرش کوب یتو ل،یکه سو دمید

که در حال  یسوخته و بارون مهیجنگل ن هیدود،  یاتاق سوخته، بو هی م،یجز ما اونجا نبود. ما بود کسچیه

 .بود دنیبار

 

که جسم  رفتمی. داشتم از حال مکردنیتکون خوردن نداشتم. پاهام سوخته بودن و درد م یبرا یتوان گهید 

  .آوردن رونیرو ب جونشیب

 یو رو ... سوخته بود. سرمزدیقلبش نم گهیگذاشتم، د شنهیس یرو رو دستم دم،یکش ششیرو پ خودم

 :آروم گفتم ششیتا برم پ دادمیکه داشتم جون م یگذاشتم و درحال شنهیس

 .رهینم ادمیروز و  نیا -

 

 

 * حـــــآل *

 

 !رمیبم شیکه نجاتم داده بود و نذاشته بود چند سال پ یمشت شد. متنفر بودم از شخص دستم
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 .و با اخم نگاهش کردم دمیرو کنار کش شد. خودم دهیچیدور کمرم پ یدست

 .دشیرو باال کشلبم گذاشت و لبم یرو گوشه اشاره و شصتش انگشت

 

 !که دورتن یینه به من. واسه اون مردا یاخم کن، ول شهیخوبه.. هم -

 

 

 .تکون دادم الیخیرو به عالمت ب دستم

درست  تونستمیداشتم و واقعا نم یبیو تو هم بود. حال عج ختهیاش درهم رنداشتم و اون هم چهره حوصله

 !نفس بکشم

 

 .سمتش و نگاهش کردم دمیسمت مبل رفت. چرخ ش،یزنگ خوردن گوش با

 .من ثابت بود یاما نگاهش رو گفتینم یزیچ داد،یداشت گوش م فقط

 

کلمه گفت  کیضرب گرفته بود. تنها  نیزم یو با پا رو دیکشیحالت دارش م یبه موها یهم چنگ پشت

 ".امیم"

 

به وجود  توجهیاومد و ب رونیب قهیرو برداشت و سمت آشپزخونه رفت. بعد از ده دق رو قطع کرد، کتش یگوش

  !من رفت

 

 .کردمیهام حس مگتو ر یرو به راحت خون یگرم د،یبدنم لرز تیشدت عصبان از
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 !کردیمن حکومت م دیشده بود. انگار نفرت بر قلب پل شتریب لینفرتم از سو 

 

 یرفتم و رو اطی.  سمت حانداختیرو به رعشه م و تنم کردیدرونم نفوذ م ار،ینگاه پر شرارت دان یگرم

  .نشستم دیدرخت ب ریز یاشهیش یصندل

 !شدمیم میاونجا قا یموقع باز شهیگوشه استخر دادم. هم رهیکدر و ت ،یکیرو به اتاقک پالست نگاهم

 .رو کامل پوشونده بودن آب یبودن و رو ختهیاستخر ر یبه رنگ قرمز و زرد تو ییهابرگ

 

  .کردیآزاد آرومم نم یهوا یشده بودم که حت یانقدر عصب 

 ...میکردیتا صلح م اومدیم ایدن نیآرامش! کاش ا کمیداشتم؟  یچه طلب ایدن نیاز ا من

 

 .استخر یرو برداشتم و پرت کردم تو یاشهیش یجام بلند شدم و صندل از

 .شدنش؛ آرومم کرد یآب و برخوردش با کف استخر و متالش یفرو رفتنش تو یصدا

 .رو تکوندم و داخل رفتم لباسم 

 

نگاه کردم. پشتش به من بود و مشغول  لیرو بشورم. نامحسوس به سو هامآشپزخونه رفتم تا دست یتو 

  !یآشپز

 ...سرش خورده باشه یتو یزیامروز چ دیخودم فکر کردم که شا با

 .نمیهام ببرو با چشم شدن حالش دهیبزنم، تا به گوه کش شیو ن سمیانقدر اونجا وا خواستیم دلم

بودم و به  ستادهیطور ابود که همون یاقهیدادم. چند دق هیتک ییظرفشو نکیرو به اطراف دوختم و به س نگاهم

  .بودم رهیشده خ یبرو گچ دیسقف سف
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 !رو نداشت قصد برگشتن سمتم یهم انگار لیسو

 

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 .بخور؛ بدنت سرد بود کمی. ختمیبرات قهوه ر -

 

و روش نشستم. دو تا فنجون تو دستش  دمیرو عقب کش یبه من دست زده بود؟! صندل یباال رفت. کِ ابروهام

 .بود

 

 کدوم؟ -

 

 .بود رکاکائویش اشگهید یکیقهوه و  شیکیها دادم. تو رو به فنجون نگاهم

 .دمیپرس توجهیب

 

 ؟یچرا پسرم صداش زد ه؟یراد چه زهرمارجهان -

 

 .رو تکون داد کرد و دستش اخم

 

 دستم خشک شد بچه. کدوم؟ -
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  .نگاهش کردم یجیگ با

 

 :لب گفت ریز

 !زنهیبه خورد بچه داده که منگ م یچ ستیمعلوم ن -

 

  .قلپ ازش خوردم هیرو ازش گرفتم.  قهوه دیو سف یکیسرام فنجون

 .و پشت گوشم فرستادمشون دمیموهام کش نیب یدست

 

 .زدم غیبلند شدم و ج یبا دستپاچگ 

 

 بابام کجاست؟ ینامه تی! وصینامه! وا تیوص -

 

مبل  یو نگاهش کردم که چطور خونسرد رو دمی، رفتم. تو رفتنم، چرخو سمت اتاق قفل شده دمیدو رونیب

 !نشست

 زیتوجه به اطرافم، سمت گاوصندوق خ یبار ب نیاول یقفل چرخوندم. برا یرو تو دیشده، چند بار کل هول

 .باز شد یزیر کیت یرو زدم. با صدا برداشتم. رمزش

 .شدم یو مشغول بررس ختمیر رونیرو ب هاکمدار یهمه

  .و رو کردم. کالفه پرتش کردم ریآخر رو ز پرونده
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 دنیکمد رو گشتم. با د یو باال دمیرو باال کش رو به کمد گرفتم. خودم صندوق گذاشتم و دستم یرو رو پام

  .نشستم نیزم یکاور بودن ذوق کردم. از کاور درشون آوردم و باز رو یچند ورقه که تو

 .خوردنیهم گره م یتو شتریهام بکردم به خوندن. هر لحظه اخم شروع

 .چند خط آخر موند یرو کمیکوچ انگشت

 

 یبخش؛ راضاز پسر ارشد خاندان رادمنش نداره و من افشار جهان ریغ یطبق قرار، ستاره حق ازدواج با پسر"

 "!ستمین گهید یبه وصلت با کس

 

  !مات، مبهوت و شکست خورده شدم منگ،

رو به  بشم. نگاهم ریداشته باشه، باعث شد از بابام دلگ قتیحق اریدان یهاحرف نکهیو ا دیدور سرم چرخ اتاق

 !نبود. بود؟ رحمیانقدر ب ایدادم. دن وارید یرو دیسف اهیعکس س

 

 !نکنم یخاندانش قاط هیرو با بق اریذکر کرده بود، دان یچسبوندم. حت نیرو به زم میشونیپ

 .داد بهم حس آرامش ستال،یشکستن گلدون کر یرو پرت کردم. صدا زیم یرو لیتمام وسا

 

 .رو گرفتم. بعد از چند بوق باآلخره جواب داد اریدان یگذاشتم و شماره زیم یرو رو سرم

 

 هوم؟ -

 

 !تو مخ بود یادیگفتنش ز هوم
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 .میبابام ببند یچشم رو خواسته دیبا -

 

 .مکث جواب داد پر

 

 !خوامیمن نم یول شه،یم -

 تونه،یخداتم نم یتا بهت نرسم. حت رهیو بگجلوم تونهینم یچی. هسادمیسال وا شیپشت احساساتم ش 

 ؟یدیهم

 

مورب  اریو دو ش رفتیقلبم فرو م یهارگیمرد داشت تا مغز استخونم، تا ته مو کی یهابار حرف نیاول یبرا

 !خواستمیرو نم و عالقه تیمیصم نی. من اساختیقلبم م یتو

 بود؟ یک اریدان

 اهام؟یرو مرد

 پدرم؟ شاگرد

 خطاط؟ هی

 نقاش؟ هی

 انتقامم...؟ یچهیباز

 باشم؟ یکه جز اون حق نداشتم با کس یمرد

 !آورد؟یخناس که وسط بحث، اسم خدا رو م هی
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 !اصاًل دست خودم نبود لرزوند،یرو م اش و لحن صداش.. دلممردونه یصدا

 !دمی. ترسامیاز پشت خط باعث شد، به خودم ب یپرستار جریپ یصدا

 

 ؟یی. کجامیزنیبعداً حرف م نیراجع به ا -

 

 :و شکافتچاقو قلبم هیپرستار، مثل  یصدا

 

 .یبخش جراح -

 ...نیدکتر عجله کن ی! آقامیرادمنش، اوضاع وخ یکسر

 

  ...یبوق گوش یبعد صدا و

 .خارج شدم الیاز و ونیها و صورت گرجام بلند شدم و با همون لباس از

 

 .در و باز کن میمش رح -

 

ساعت  نیبمونم تو ا کیپشت تراف نیقرار بود با ماش نکهیراه افتادم. ا مارستان،یشدم و به سمت ب نیماش سوار

 !از شب، مزخرف بود
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بدتر از قبر  یبرام مکان مارستانینداشتم.. ب یباز شده بود، اصالً وضع خوب مارستانیکه پام به ب یبار نیآخر

 !بود

 

 فیپارک کردم و ک ابونیاز خ یارو گوشه نیکه قصد نداشت روون بشه، ماش یکیو تراف تیجمع یشلوغ نیب

  .رو برداشتم میدست

 

 !خودم رو جلوش انداختم، سوارم کرد یموتور، فور هیرد شدن  با

 

 .رفتم رشیدوان دوان سمت مسئول پذ ه،ی. بعد حساب کردن کرامارستانیبه ب دمیساعت رس میاز ن بعد

 :آغشته به درد گفتم یبا قلب زدم،یکه نفس نفس م یدرحال

 ...ک..جاست؟یج...جرا..ح -

 

 .تازه کردم ینشستم و نفس اژیکنار تر یصندل یرو

 

 !ترجمه کن خانوم -

 

 :بلند داد زدم یدادم. با صدا هیرو پس زدم و به کانتر تک کرد بلند شم. دستش کمکم

 

 کجاست؟ یاتاق، جراح گمیم -
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  .توهم رفت هاشاخم

 

 !مارستانهیب نجایخانوم چه خبرته ا -

 

 !سالن مد بود هیشب شتریب نجایبه اطراف انداختم. ا یینگاه گذرا مارستان؟یب

 .با دست به آسانسور اشاره زد 

 

 !طبقه دوم -

 

 !قصد نداشت تکون بخوره یرو زدم ول شآسانسور رفتم دوبار دکمه سمت

نشسته بود و  یصندل یکه رو یو باال رفتم. نگاهم به پسر دمیها دوبه شماره افتاده بودن. از پله هامنفس

 یکه اول راهرو ب یرایو دان کردیو خدا خدا م رفتیکه راه م یهاش گرفته بود، دختررو با دست هاشچشم

 .افتاد رفتیور م شیتفاوت داشت با گوش

 

 :زد غیرو تو مشتش گرفت و ج مقهیبرداشت و  زیمن سمتم خ دنیبا د دختر

 

 ؟یکه چ نجایا یشد! اومد می! دوست پسر تو با چاقو زدش و جدیاون شب فقط با تو رقص یکسر -

 

 !رو با چاقو زده بود یکسر اریبود دان دهیشده نگاهش کردم، هنوز نفهم مات

 !رو داشتم الزم یبودم و تجربه دهیکش هایبدبخت نیرو جاش بزارم. چون قباًل، از ا خودم خواستمینم 
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 .تکونم داد ترمحکم

 

 بشه؟ یکه چ یاومد ستم؟یمگه با تو ن -

 

 .دور بازوش حلقه شد و از من جداش کرد اریدان دست

 

 .نامزدشم ستم؛یپسرش نهار نشو. دوست -

 

 :گفت یبلند غیج یکرده باشن روش با لحن و صدا یخال خیانگار سطل آب  دختره

 

 لجن؟ نیسر ا شی! لعنت بهت! تو زد؟ینامزدش -

 

تو قلبم چخبر بود. من لجن نبودم...  دونستینشون ندادم اما خدا م یخاص اکشنیآشفته بودم که ر انقدر

 !من نبود ریتقص یچیو ه نکرده بودم یکارچیه یحداقل نه تا وقت

 

با  ار؛ی. داندیکوب اریدان ینهیرو محکم به س فشیرو به دختره تشر زد که ساکت شد و ک تیبا عصبان یپرستار

 .الیرو گرفت و هلش داد سمت دان دختره یحرکت موها هی
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کرد و آغوشش رو برام باز  یمضحک یانداختم. خنده نییرو پا و بعد سرم دمیهاش باال کشرو تا چشم نگاهم

  .هام، ناخواسته، دور کمرش حلقه شدپنهان کردم و دست اشنهیس یرو تو کرد. سرم

 .سرم زد یرو یابوسه

 

 برات درس عبرت شد؟ -

 

رو بعد از عمل اونجا منتقل کرده بودن.  یکه کسر یرو کج کردم و نگاهش کردم. چشمم افتاد به اتاق سرم

 .دیلرزیهاش مو پلک خوردنیهاش تکون مانگشت

 

 :زدم غیج

 !به هوش اومد -

 

 دیحال اون، شا یاصل لی.  دلدمیبخشیو نمخودم وقتچیه شدیم شیزی. اگه اون چدمیچسب شهیبه ش عیسر

 !من بودم

 اریفشار دست دان ریرفت و بدنم، ز جیزد. سرم گ شیو آتخمار بود که تا ته قلبم نش،یو غمگ رمقیب یهاچشم

  !شدیداشت خرد م

 

 یبه من بود، انداختم و به جا رهیهاش که خرو به چشم نگاهم نیبودم.. آخر شهیحس و ناتوان تر از هم یب

 !نبود یقو دادینشون م کلشیاونقدر که ه ،یشدم. بدن کسر رهیخ یا گهید

 .بود رهیرگش فرو کرد و اون هنوز بدون واکنش به من خ یرو تو سوزن پرستار،



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

272 
 

 

رو داشت. هنوز  بود و قصد جونم دهیرو چسب گلوم یدو دست ؛یکیبود. انگار که  شهیاز هم ترنیسنگ هامنفس

 ...شده بود دردبودم اما وجودم  ستادهیصاف ا

 

 :شدم و آروم نجوا کردم رهیهاش خرفتم. تو چشم اریحرص سمت دان با

 .یو جزو اموالت بدونمن دمی. اجازه نماریدان کنمیرو باطل م نامه تییوص -

 

  .، نامعلوم بودو هدفم شناختمیرو نم خودم هنوز

 ریو وجودم، داشت ز شدیها رفتم. اعصابم داشت مشتعل مرو از روش برداشتم و سمت پله میتلخ و عصب نگاه

به نام  ینیبودم. پشت نقاب دروغ ستادهیو من هنوز صاف و محکم ا شدیخرد م تیهمه مسئول نیبار ا

 !یخونسرد

 

 !درس عبرت نشده واست نکهی. مثل ایاوک -

 

 .باشه ومدهیکه اآلن، خون ن دونستمیم دیو بع کردیرو پاره م بستم. ناخنم داشت پوست دستم چشم

 !بود یکاف نینداشتم.. و هم ختن،ی. اما باز قصد فرو رسوختیدستم م کف

  .دمیکوب واریرو محکم به د مشتم

 

  .فشان، قصد فوران داشتمآتش هیکه مثل  ینده بود و منمو اریدان 
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انداختم.  یخونسردش نگاه ی. قدم زنان سمتش رفتم و به چهرهدمیبه لبم دست کش یهمون دست خون با

که به  ییزهایچ یجذابش زل زدم. فکر کردم، من به همه یو به چهره ستادمیروش اقدم زدم، فکر کردم. روبه

 !جاهمه شه،ی. همکردمیفکر م شدیم یاون منته

 

 .باال رفته، نگاهش کردم ییاش رو باال آورد و من با ابروهاهم به روش زدم. دست مشت شده شخندین

 

  رسه؟یبه من م یچ ارم؟یب ایتو دنزنت شم؟ بچه -

 

 :زدم غیج باًیبدتر بشه. با تشر تقر اریدرون دان طانیوجودم وقتش بود از ش یفرشته

 

 ؟یزیو برباهات باشم تا بهت دل ببندم و بعد تواَم مثل بابات، خونم یخوای. میو دوست ندارمنتو  -

 

 .کردم فیبودنم تعر گریقهقهه زدم و تو دلم، از باز هاوونهید مثل

 !بود بشنوه؟ ی. پرستار فرمان سکوت داد و اما... کدمینشستم و بلند خند نیزم یرو

 .داد هیتک واریسمتم پرت کرد و به د یآب یبطر

 

 !یچیه رهی. تو مخت نمیخر -

 

 یضرب تکون دادم. مغزم سع هیرو  نشستم و پام یصندل ی. روسوختمیداشتم م ش،یهمه خونسرد نیا از

 !دیتپیو با تمام اخالق گندش، واسش م دیکشیم ریاما قلبم داشت ت ارهیکم ن کردیم
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  ...از طاقتم بود خارج

 

 .موهاش چنگ زد. حرصم گرفت به

 :داد زدم ودمیکوب یرو به صندل پام 

 !آقازاده یشیخط قرمزم خارج م یاز محدوده یدار -

 

 .زد یلبخند

 

 داره؟ یخاص لیها دلحجم از تنفرت نسبت به آقازاده نیا -

 

موهاش  ادیشده بود و نشون از چنگ زدن ز ختهینامرتب ر ش،قهیکه کنار شق ییو به موها دمیرو باال کش سرم

 .نگاه کردم دادیم تیبر اثر عصبان

 !نبود یخوب یدروغگو اریدان دونستم،یخشمم فروکش شد. چرا که خوب م 

 

 

  داشت؟ یخاص لیدل

 .رمیو تو چنگم بگمن بشه... قرار بود شرکت مینفرت نداشتم! فقط قرار بود تسل اری.. من از داننداشت

 !خاطر بابام بودهمش به یثروت نداشتم ول طمع

 !سکته دادن پندار و بدبخت کردنشون یداشتم برا هانقشه
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 .خارج شدم مارستان،یب یخفه یرو تکون دادم و از محوطه دستم

 .کردیم میالکل، دارو و قرص عصب یبو

*** 

 

 و؟کارت نمیبب -

 

 .بهش انداخت یگذاشت و نگاه کوتاه زیم یشده رو رو یطراح کیکوچ یورقه

خوب  یلیخ ،یمدت کوتاه یداده بود و ط ادشونیرو  کردنیم تیرعا دیکه با ینکات یبه خوب شون،یقبل استاد

 .رو باهاشون کار کرده بود هایزکاریها و رنکته

 .دمیم گذاشتم و سرش رو باال کشچونه ریرو ز شدم. دستم رشیدرگ یحال آشفته و چهره متوجه

 

 ؟یهوا بخور رونیب یبر سویبا گ یخوایم اس؟ی -

 

 یبه کالس انداختم. همه تو یای. نگاه کلستین اسیحالش بهتر از  دادینشون م سویدرهم گ یهااخم

 .پسر کالس، ساکت بود نیشر تر یخودشون بودن و حت

 

 رهام؟ -
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کوتاه شده بود و رنگ  یبه طرز افتضاح . موهاشدینگاهم کرد. ابروهام باال پر یرو باال آورد و خنث سرش

ش و پوست سبزه شیرنگ یهارنگ، به چشم نیکرده بود و اعتراف کردم که ا رییبه سبز تغ ،یموهاش از مشک

 !اومدینم

رو زده بود انگار کاسه گذاشته رو سرش و  موهاش یبود رو سرش!  طور دهیر شگرشیگفت آرا شدیم باًیتقر

 .کرده یرو خال دورش

 

 دن؟یکش یچرا رو سرت نقاش -

 

 .کرد و جوابم رو نداد یش رو خط خطحرف، ورقه بدون

هم داشت  وانایبود. ر رهیخ وانایحال مظلومم دادم. از ته کالس به ر نیرو به ماهان، شاگرد تخس و در ع نگاهم

 .داشت تاریگ ،یبود. بعد کالس نقاش دهیدفتر کش یرو تو یقیموس یهانت

 

رو تا ته بلند کردم. از جام بلند شدم و در رو  از آرون افشار گذاشتم و صداش یخراب بود. آهنگ یحساب اوضاع

 !میحساب آزاد بود نیبود. با ا ومدهیهم ن اریدان یتو راهرو نبود و حت یبستم. کس

 .شلش گرفتم و بلندش کردم قهی شرتیسمت رهام رفتم و از ت رقصون

 

 !برامونپاشو مو قشنگ. پاشو برقص  -

 

  .رو تکون داد هاشاکراه از جاش بلند شد و دست با
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 اسیها فقط ها فقط ماهان، از دختروسط اومدن و مشغول رقص شدن. از پسر باًیها تقر. بچهزدنیکر م دخترا

 .نشسته بودن و قصد نداشتن تکون بخورن

 

  .ارویش رو چسبونده بود به دپس کله نه،یتو هم بود و دست به س هاشاخم

 نی. نگاهش از زمدمیرو باال کش و سرشش گذاشتمچونه ریآشا نشستم. دستم رو ز یرفتم و رو صندل سمتش

 !آوردیدر م شیهام شد. تازه داشت رکنده شد و قفل چشم

 

 .اشاره زدم وانایسر به ر با

 

 ؟یدوستش دار -

 

هاش دو دو بروز نده که از سوالم شکه شده... چشم تونستیش تو هم رفت، نمباز شد. اما چهره هاشاخم

 .زدیم

 

 :شد و لب زد لیما سمتم

 !پرهیبا همه م -

 

 .دمیکش زیم یرو یفرض ییهاخط

 یخودم بود ول یکه حکمش نابود ی. بازمیباز یقلبم، برا ی... نه براخواستمشیاما، م دیپریهم م اریدان 

 !قشنگ بود شیباز نیقوان
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 .م گرفت. خندهکردیگذاشته بود و داشت ما رو نگاه م زیم یرو رو دادم که سرش اسیرو به  نگاهم

 

  نه؟ یشد یدچار دوگانگ -

 

 :کرد و گفت اسیبه  یزد و پا رو پا انداخت. نگاه کوتاه یپوزخند

 

 ...خوامیرو م گهید یکیفکر کنم قلبًا  -

 

 :دیو آروم غر دیکوب شقهیرو به شق دستش یهامفصل

 

 !ادیخوشش م یکیالمصب، از خانوم بودن اون  نیا یول -

 

تر از خشمش بود. انتخاب براش سخت بود، اما اون آزاد بود تا هر بود! آرامشش ترسناک اریگفت مثل دان شدیم

 ..انتخاب کنه خوادیرو م کدوم

 

چه درست چه غلط  که تو دلت بشونه، یگرچه باهام قهره.. اما عشق ییقلبت گوش کن. اون باال یبه ندا -

 .کنهیو برات باز مخودش راه

 

 .پاتند کردم که صدام زد زمیم سمت
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 .نگاهش کردم یو سوال دمیپا چرخ یپاشنه رو

 

 !یمرس -

 

به  ،یواقعاً افتضاح یکه در با صدا نیزم یرو . خم شدمدمیها رقصرو تکون دادم و وسط رفتم. همراه بچه سرم

 .شکست نشییخورد و قسمت پا وارید

 .شد و پاهام سست دهیها کر! نفسم برآهنگ قطع شد! صداها الل شدن و چشم یجا سکوت شد، حت همه

  .و در رفتن دنیپر رونیها بود که چطور، از در ببه بچه نگاهم

 

مشت شده  بشیج یو براقش، باال اومد و رو دستش که تو یهاش مشکرو قورت دادم و نگاهم از بوت گلوم آب

 .دیکوبیم منهیس یرو به قفسه هام بسته شد و قلبم، محکم خودشموند. چشم هریبود خ

 نیو ع شکستمیرو م همه یبراش مهمن به راحت نش،یقوان دونستمیم نکهیبودم. با ا یامالحظه یب دختر

 !هم نبود المیخ

  .موند جهینت یکم بصورتم داشتم اما کم یتو یشد. انتظار مشتهام خودکار بسته باال اومد که چشم دستش

 

 یگردنش و قفسه یرگ برجسته شده دنیرو باز کردم. با د چشمم یم رو آزاد کردم و گوشههحبس شد نفس

 .عقب رفتم یقدم شد،یم نییکه از حرص باال و پا اشنهیس
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شد.  دهیهام کشهام؛ به لباز قاب چشم دشیکه خشمش فروکش شد و نگاه پل دینگاهم د یتو یچ دونمینم

 .روم بودبهوجب فاصله، رو کیبودم و اون هم درست با  دهیچسب واریبه د

 

 لبات چرا انقدر سرخن؟ -

 

مرد مرموز، به  نیکردن ا ینیبشیرفت که من در پ ادمی.. باز نیرو داشتم به جز ا یاانتظار هر جمله دیشا

 !شدت عاجز بودم

 

 .رو توهم گره زدم هاماخم

 

 شما؟ د،یببخش -

 

هاش رو بغل سرم گذاشت. قفل و دست زیم ی. خمم کرد رودیکش زیرو گرفت و سمت م حرکت، بازوم هی با

 .شدم زد،یذوب شده بود و دودو م ینگاهش که کم یخی

 

بلند شدن  یگذاشت و اجازه منهیرو پر صدا قورت دادم و خواستم بلند شم که دستش رو تخت س آب گلوم 

 .از رژ رو پاک کرد ینازک یهیو ال دیلبم کش یرو رو بهم نداد. انگشت شصتش

  .من بود یهاو نگاه اون به لب اشدهیدر یهامن به چشم نگاه

 .هم فشرد و سر تکون داد یرو رو هاششد. لب دهیهام کششد، نگاهش به چشم خم
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 .رو هم خفه کرد دنمینفس کش یلبم نشست و صدا یگوشه لبش

 

 ...دونمیاسم خودمم نم یاآلن حت -

 

 .وفتمیکردم، تا مبادا پس ب نیرو چفت زم . پاهامدینرم باز شد و کنار کش هاشچشم

 

 !دونمیمن که م -

 

 :گوشم برد و نجوا کرد ریرو ز هاشلب

 ه؟یاسمم چ -

 

 :دمو اغوا کننده لب ز رایگ یلحن پر حرصش، با لحن مخالف

 و بگم؟اسمت یدوست دار -

 

 منهیس یخشونت خاص! قفسه هیبود؛  زیدو انگشتش گرفت و فشرد. حرکاتش خشونت آم نیرو ب مچونه

 !رو نداشت جانیهمه ه نیا شیگنجا

 

 !میبا هم باش یببرم و بزارم مثل دوتا آدم معمول ادمیرو از  زایچ یسر هی تونمیگندش بزنن! نم -
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 .کردیم ییش خودنمابرنزه ینهیس یرو ،یاشدم. گردنبند نقره شنهیو زوم س دمیرو باال کش نگاهم

  .زدیچقدر تند م شقهیکه نبض کنار شق دمیدیگرم بود و من ممدت با خشم نظاره تموم

 

سست عنصر نبودم؛ اما  نکهیبا ا دونستم،یبلند شدم. پاهام سست شده بود و م زیبه بدنم دادم و از م یتکون

رو وادار به زانو زدن  داشت من یدوستش داشت و سع شدیکه م یفرد نیترقلبم دست گذاشته بود رو ممنوعه

 .اون بودن کنه عیو مط طانیش کی یجلو

 

 .افتاد و سمتم برگشت یچ ادی دونمیکه نم رونیرو سرش کرد و خواست از در بره ب رنگش اهیس یهود کاله

 

 طانم؟یکنم که من ش یادآوریبهت  دیکوچولوم! با سایعقب وا ؛یفراموش کن یتونیاگه نم -

 

نفس  تونستمیو نم شکستمیکه زد خفه شده بودم، داشتم م یبار حرف ریخم شد و کمرم شکست. ز مشونه

رو  دمزیپرسه م یدیاحساس شناور جد نیترقیوامونده رو که داشتم تو عمبکشم و اما اون رفت... رفت و من 

 .رها کرد

 

ش جمله هیبا  نکهیکرده بودم و ا یزیرکه هشت سال تمام برنامه ییهابه تمام نقشه زدیرسماً داشت گند م 

 !هام نبودانقدر خورد بشم جزو برنامه

 !آدم کور هی شیآدم الل وسط نما یبود، مثل قهقهه زیچ کیدرست مشابه  حسم

 

 .دیکش ریت هامنوسیو س هاهیکه ته ر دمیکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرو رو کم آوردم. دستم نفس
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رو برداشتم و  میرفتم. گوش فمیاز جام بلند شدم و سمت ک زیگذاشتم و با کمک م نیزم یرو رو دستم کف

 .آوا رو گرفتم یشماره

 

 الو؟ -

 

 .لب زدم یاحالت مرده با

 

 .اریدان یگالر ایب -

 

نکرد و  دایاز گلوم پ رونیم راه به بنفس کم آورده بودم! رمق از تنم رفت و نفس حبس شده ،یواقع یبه معنا 

 .شد اهیروم سبهرو ریتصو

 

خاندان؛  هی.. من با دادمیجون م دیحرف زدن نه! نبا یو هوا رو داشتم اما نا نیزم نیحس معلق بودن ب 

 !حساب داشتم هیتصو

 

 .حس نکردم یاگهید زیچ چیفرو رفتم و ه یکیشد و تو تارهات مات چشم یرنگ جلو اهیس ریتصو

 

*** 
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 .نبود ادمی یچیه گفتمیواضح بود. دروغ بود اگر م صداها

 !بود 

 "کوچولوم"بود من رو  ادمیو  طانهیش هیبود رک و راست بهم گوشزد کرده بود  ادمیبود.  ادمیرو  اتفاقات کل

 !تیمالک میم هیصدا زد، با 

 

  .گرفتیرو داشت م و جونم سوختینفس م یاز شدت تنگ م،نهیس یقفسه

 

بهم فهموند که  ک،یخش خش پالست یدستم نشست. پوستش، باهام در تماس نبود و صدا یرو یدست

 .دستکش دستش کرده بود

 طیها! محتنش بود، لباس پرستار یدیرو حرکت دادم و بهش دوختم. لباس سرتاسر سف سوزناکم یهاچشم

 !ناجور بود یلیخ طیو شرا کردیم مداشت خفه مارستانیب

 :جونم، لب زدم یته مونده با

 !نجایمن..و ببر...از ا -

 

 :مثل ناقوس مرگ، بلند شد یزن یکه صدا دیرو بوس شد و سرم خم

 !شونیماریکنه ب تی. ممکنه به شما هم سرامارنیرادمنش، ب یآقا -

 

 .تر گرفترو محکم که دستم رونیبودم بلند شه بره ب منتظر

 

 .خونه برمشی. میانجام بده رجب وصشیترخ یکارا -
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 .هاش گرد شدهول کرد و چشم اریدان بیحرف نه چندان عج دنیبود، با شن یکه انگار اسمش رجب رزنیپ

 

 خونه؟ نیو ببر ماریو ب نیریبگ یرو با باز افراد اون خونه یسالمت همه نیخوایخان، شما م اریدان -

 

بهترم نبود.. با وجود دستکش و  طیحس کردم جُزام گرفتم! اما خب انگار شرا کرد،یم ماریب ماریب یطور

  .مزخرف و نشون داد زیچ هیتنها  شدیماسک و اون لباس مزخرف، م

 ".کرونا"به نام  یایماریب

 

  .کردمینم تیرو رعا ینکات چیه

  .الکل استفاده کرده بودم مدت کرونا نه ماسک زده بودم و نه از تو

 !دستم خرد شدن گردن دکتر و تصور کنم ریقشنگ فکر کنم و ز تونستمیبود که م فیخف

 

 .یعصب یلیشد. صورت اخموش تو هم بود و خ دهیبلند شدنش نگاهم باال کش با

 

 !بجنب ،یرجب -

 

 .هم باهاش رفت اریرفت. دان رونیاتاق ب از
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 :دیبه سرش زد و نال یانشست. ضربه وس،یاومد باال سرم و ما دکتر

 بنده؟یشوهرت انقدر بهت پا یکنیم کاریها رو در آورده به خاطر تو دختر! چپدر تمام پرسنل روزِیاز د -

 

 .هام کردبه چشم یرو از دستم کند و نگاه خوردم. سِرُم یزیو تکون ر دیباال پر ابروهام

 .بودم "شوهرت" یرفت و من هنوز تو کف کلمه رونیرو تکون داد و از اتاق ب دستش

 .کرده بودم یکلمه، بهم فهموند که نصف راه رو درست ط اون

 

 !آدم کور هی شیآدم الل وسط نما یبود، مثل قهقهه زیچ کیدرست مشابه  حسم

  ...بود ایاتفاق دن نیحس بدتر نیا و

 

 .کم آوردم نفس

 .دیکش ریت هامنوسیو س هاهیکه ته ر دمیکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرو رو دستم 

 

رو برداشتم و  میرفتم. گوش فمیاز جام بلند شدم و سمت ک زیگذاشتم و با کمک م نیزم یرو رو دستم کف

 .آوا رو گرفتم یشماره

 

 الو؟ -

 

 .لب زدم یاحالت مرده با
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 .اریآموزشگاه دان ایب -

 

 !نفس کم آورده بودم یواقع یبه معنا 

 

  .شد اهیروم سبهرو ریتصو

 .رو آزرد مینیخون، ب یو بو دیچیپهلوم  پ یتو یبد درد

 

 .روحم رو تحت فشار گذاشت ،یگردن یصورت سوخته شده و کبود 

.. دادمیجون م دی. نباآوردمیکم م دیحرف زدن نه! من نبا یو هوا رو داشتم اما نا نیزم نیحس معلق بودن ب 

 !حساب داشتم هیخاندان؛ تصو هیمن با 

  ..وجه چیمردن نداشتم؛ به ه حق

 

حس  یاگهید زیچ چیبه شدت مطلق فرو رفتم و ه یکیهات مات شد و تو تارچشم یرنگ جلو اهیس ریتصو

 .نکردم

 

*** 

 

 .نبود ادمی یچیه گفتمیواضح بود. دروغ بود اگر م صداها

 !بود 
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  .بود ادمیرو  اتفاقات کل

 .چشم باز کردم که نگاهم به سقف افتاد نرم

 

  .گرفتیرو داشت م و جونم سوختینفس م یاز شدت تنگ م،نهیس یقفسه

 

بهم فهموند که  ک،یخرش خرش پالست یدستم نشست. پوستش، باهام در تماس نبود و صدا یرو یدست

 .دستکش دستش کرده بود

 !هاتنش بود. لباس پرستار یدیحرکت دادم و بهش دوختم. لباس سرتاسر سف سوزناکم یهاچشم

 !ناجور بود یلیخ طیو شرا کردیم مداشت خفه مارستانیب طیمح

 :جونم، لب زدم یته مونده با

 

 !نجای... من..و ببر.. از ااریدان -

 

 :مثل ناقوس مرگ، بلند شد یزن یکه صدا دیرو بوس شد و سرم خم

 

 !شونیماریکنه ب تی. ممکنه به شما هم سرامارنیرادمنش، ب یآقا -

 

 .تر گرفترو محکم که دستم رونیبودم بلند شه بره ب منتظر
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 .خونه برمشی. میانجام بده رجب وصشیترخ یکارا -

 

 .هاش گرد شدهل کرد و چشم اریدان بیحرف نه چندان عج دنیبود، با شن یکه انگار اسمش رجب رزنیپ

 

 خونه؟ نیو ببر ماریو ب نیریبگ یرو با باز افراد اون خونه یسالمت همه نیخوایخان، شما م اریدان -

 

بهترم نبود.. با وجود دستکش و  طیحس کردم جُزام گرفتم! اما خب انگار شرا کرد،یم ماریب ماریب یطور

  .مزخرف و نشون داد زیچ هیتنها  شدیماسک و اون لباس مزخرف، م

 ."کرونا"به نام  یماریب

 

  .کردمینم تیرو رعا ینکات چیه

  .مدت کرونا نه ماسک زده بودم و نه از الکل استفاده کرده بودم تو

 !دستم خرد شدن گردن دکتر و تصور کنم ریقشنگ فکر کنم و ز تونستمیبود که م فیخف

 

 .یعصب یلیشد. صورت اخموش تو هم بود و خ دهیبلند شدنش نگاهم باال کش با

 

 .بجنب ،یرجب -

 

 .هم باهاش رفت اریرفت. دان رونیاتاق ب از



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

290 
 

 

 :دیبه سرش زد و نال یانشست. ضربه وس،یاومد باال سرم و ما دکتر

 بنده؟یشوهرت انقدر بهت پا یکنیم کاریها رو در آورده به خاطر تو دختر! چپدر تمام پرسنل روزِیاز د -

 

 .هام کردبه چشم یرو از دستم کند و نگاه خوردم. سِرُم یزیو تکون ر دیباال پر ابروهام

 .بودم "شوهرت" یرفت و من هنوز تو کف کلمه رونیرو تکون داد و از اتاق ب دستش

 .کرده بودم یکلمه، بهم فهموند که نصف راه رو درست ط اون

نبود، نه  یبودم. مشکل خاص اما زنده کردمیحس م هامهیگلوم و ته ر یچنان درد رو توجام بلند شدم. هم از

 ..یاگهید زیچ چیبدن درد و ضعف و نه ه

 

  .اون اتاق، تنها من بودم ینبود و تو یقورت دادم و به اطراف نگاه کردم. کس گلوم آب

 .تخت رو پام کردم نییپا یهاییجام بلند شدم و دمپا از

 .چشم دوختم و دنبال آوا گشتم شدیم دهیکه تک و توک د ییهایزدم و به صندل رونیاتاق ب از

 .نجاستیا دونستمیم

 

  .دمیسمتش دو دنشید با

 یاگهید یبغل کس یشدم و در عوض تو دهیبغلش که از پشت کش یبرام باز شد و خواستم برم تو آغوشش

 .پرت شدم
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د افتاده بود هاش، گوچشم ریطور باز بود و زهاش همونشرک کردم و به آوا که دست یرو مثل گربه هامچشم

 .صورتش پخش شده بود، زل زدم یتو یکم ملشیو ر

 

 یاریبرگشتم و به دان هوایرو درآورد. ب اریدان یراه رفت و ادا یگذاشت و با حالت خاص بشیج یرو تو دستش

 .بغلش بودم نگاه کردم یکه تو

 

 .دمیآوا رو شن یصدا

 

 .بیب رمیغذا بگ رمیم -

 

 .هاش شدملب یرهیو کج کردم و خ اکو شد، گردنم مارستانیب یراهرو یهاش توکفش یپاشنه یصدا

 کدرتر بود. دستش یکم ییبود. باال شییباال تر از لبرنگخوش نش،یریو کلفت بود و لب ز یگوشت هاشلب

 .هاش دادمرو به چشم کمرم حس کردم نگاهم یرو که رو

 

 .دمیگذاشتم و نرم تا شکمش کش شنهیس یرو رو دستم

 

 :کرد و گفت اخم

 !نکن، کوچولو -

 

 .رو بهش چسبوندم و دستم رو پشت کمرش چفت کردم به حرفش خودم توجهیب
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 یبود کار نیو شیو خوب زمیببوستم. پس آزاد بودم کرم بر تونستینم یو با وجود کرونا حت مارستانیب تو

 .باهام بکنه تونستینم

 :گفتم کردیهام برخورد مکه پوستش با لب رو به گردنش چسبوندم و همونطور هاملب

 ...یشیم تریچقدر بدون کت و شلوار خواستن  -

 

پسر  نیخودش بخواد. دلربا بودن ا نکهیدلربا بود. بدون ا یتو هرحالت اریچرت گفتم. دان دونستمیهم م خودم

 .دنیپلکیدورش م یادیز یهاچون دختر شد،یخودم مشکل م یبرا

 

 .نشوند شیشونیپ یرو ی. اخمدمیشکمم گرفت و عقب کش از

 :که توش پر از حس بود لب زدم یرو قاب صورت خوش فرمش کردم و با لحن ساختگ هامدست

 !؟ینگرانم شد -

 

انگار که قصد  دادیرو فشار م بازوم یشد. جور دهیچیدور بازوم  سفت پ اش،گهید مشت شد و دست دستش

  !رو داشت هامپودر کردن استخوان

 !بود. خب آقا زاده بود دهیهاش کششدم، انگشت رهیفرمش خخوش یهانشون ندادم و به دست یواکنش

 

 .رو لمس کردم هاشدستش که دور بازوم بود، گذاشتم و انگشت یرو رو چپم دست

 

 ؟یواسه چ دهیانگشتات جون م یدونیم -
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  .و بهم فشردر هاشلب

 !کرده بودم شیکنم، وحش کشیتحر نکهیاز ا شتری. بدمیشنیرو م هاششدن دندون دهییسا یصدا

 دونمیسوال کنه و نم خواستیهاش رو از هم باز کرد، منگفتم. لب یزیکرد اما باز چ شتریرو ب دستش فشار

قلبم و نشکست،  یهاش گرفت و فشرد. حتدست یو قلبم و تو دیچرا تعلل داشت اما باالخره سوالش و پرس

 ...ضربه بزنه که زنده بمونم و رفته رفته جون بدم خواستیم یطور

 

 ؟یلوند قدرنیهم مگهید یمردا یبرا -

 

چهارسال حواسش به من  نیکه اگه تو ا دمیفهمیبگم و انگار نم یچ دونستمیلحظه مکث کردم. انگار نم چند

 نبودم؟ یبا کس دهینفهم وقتچیبوده، چرا ه

 .دمیاخم کردم و پرتحکم غر 

 

 !نکردم یمن دلبر -

 

و بعد من  خوردیاون شکست م یباز نیزدم. خوب بوو که ته ا یینمارو خمار کردم و لبخند دندون هامچشم

 !نمیبذارم و جون دادنش رو بب شنهیس یقفسه یپا رو تونستمیم

 

 :حرفم رو گفتم یادامه

 رومه، دلبره؟بهکه رو یه مردبه من چ -
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 .دیکش یقیو نفس عم دیپشت گردنش کش یزد و رهام کرد. دست شقهیبه  یچنگ

 .و ازش فاصله گرفتم دمیخند مستانه

 

 !آوا، حالم توپه نگرانم نباش شیپ رمیم -

 

 .دمیشن واریرو از پشت د ییطلبکار نگاهم کرد. سمت بوفه رفتم که صدا یهبا چهر نه،یبه س دست

 

 !ابوی ی. هوسیپ سیپ -

 

 .واریپشت د دتمیرفتم که تند، کش سمتش

 

 و پاره کنه؟هاتپاره پاره مارستان،یتو ب یخوایدختر م -

 

 .باال انداختم یاشونه

 

 !هرچه بادا بادا -

 

رو سمت لبم بردم که محکم زد پشت دستم  تکه ازش هیکه دستش بود ازش گرفتم.  یاشکالت تخته یبسته

 .افتاد نیزم یرو و شکالت
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  .نگاه کرد اریکرم، به دان یهایرو چرخوند و از پشت کاش نازک کردم که سرش یچشم پشت

 .شدم و از زانوش گرفتم خم

 

 .کردم! حاال صبر کن... هنوز اولشه شوونهید -

 

ش زدم که با داد سر خورد و تنه نییبه پا یمحکم یشرد. با آرنجم ضربهکمرم گذاشت و آروم ف یرو رو زانوش

 .نشست نیزم یرو

 .دمیکردم و دورش چرخ زیرو ر هامچشم

 

 .بچه. بپا نکشمت یطرف ییکرونا هیبا  -

 

 :دلش بود، گفت یرو که دستش طورهمون

 !ترسمیازت م ،یشیم یوحش یلیاوقات خ یگاه یست -

 

 .صورتش یتو ختیرو کج کردم که موهام ر سرم

 یکرونا و نگه داشتن من تو کیف شی.. ساخت آزماگرفتینفسم م یاز کرونا نداشتم و فقط گاه یعالئم چیه

 !و ترسناکه دیبزرگ شده بودم که بفهمم اون خناس، چقدر پل یقدرنداشت و من اون یبراش کار مارستانیب

اگه خودم هم  دیکه فقط قصد محدود کردنم رو داشته و شا دادنیمغزم، هشدار م دیو پل یخاکستر یهاسلول

 .کردمیراه رو انتخاب م نیبودم، هم تیموقع نیتو ا
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*** 

 .اف زده شد اف

 حوصله، دکمه یرو پام کردم و ب میعروسک یهاییاستپ کردم. دمپا ولمیمبل گذاشتم و ف یپاپ کورن رو رو 

 .رو لمس کردم

 

در  یرفتم و از ال اطیرو سوراخ کرد. کنترل به دست، تو ح وحشتناکش مخم یدوباره زده شد و صدا زنگ

 .بردم رونیسرم رو ب

 

 .دوخت نیرو به زم هاشانداخت و چشم نییچاووش نگاه کردم. سرش رو پا یسرتاپا به

 

 :گفت ارهیرو باال ب سرش نکهیبدون ا 

 .ننتونیبب خوانیخانوم، آقا م -

 

 !ادیرو بفرسته و خودش ن یسابقه نداشت کس وقتچی. هدیباال پر ابروهام

 .رو باز گذاشتم اطیرو تکون دادم و در ح سرم

 

 .حاضر شم رمیم -

 

 .سمت اتاقم برگشتم زد،یضربان م یادیبا شدت ز منهیس یکه داشت تو یقلب با
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 .به خودم نگاه کردم یقد نهیآ یکه تنم بود و از تنم درآوردم. از تو یو شلوارک تاپ

 شدینم جورهچیکنم اما... ه رانیرو و لبم نشست. من اومده بودم، دلش یرو یم لبخندرد زخم شونه دنیبا د 

 !که ازش متنفر بودم یکس دنیمن خارج بود بخش ی... از عهدهمیمن و پسر پندار رادمنش با هم باش

 

 شقهیداشت و  یبود و دامنش هم رنگ مشک یبود سرهم یمشک یلباس با باال تنه هیکه تنم کردم،  یلباس

  .گرد بود

 !تور کار شده بود. اسپرت و جذاب یناف هفت ریتا ز قهیبود که از  نیا کردیلباس اضافه م ییبایکه به ز یزیچ

 

کردم و دو  شمهیضم تیال شی. آرادادینشون م تریو وحش میطوس یهاسرم بستم که چشم یرو باال موهام

 .دمیخودم چرخ

رو پام کردم و بعد از برداشتن  میمشک یهارو سرم کردم. صندل تنم کردم و شال بلندم یقرمز و کوتاه مانتو

 .از اتاق خارج شدم م،یگوش

 

 !نمیجلو بش دینبا یعنی نیرو برام باز کرد و ا عقب در

 

  !وحشتناک بود نیو ا میبود دهیاما هنوز نرس میکرده بود یمتر ط لویک چهل

به وجود آورده  یسرسام آور یو صدا خوردنیم شهیبه ش ادیها با شدت زحدود ده شب بود و تگرگ ساعت

 .بودن

 !اشتباه کرده بود شهیاما مثل هم میدار یمیکرده بود که جو مال ینیبشیپ ،یهواشناس
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که  دیچیرخ داده بود. با سرعت پ یتصادف ییشک جا یکشون ازمون سبقت گرفت و ب ریآژ یسیپل نیماش

 !خسته شده بودم گهیباعث شد محکم به در بخورم. د

 

 چاووش؟ میبریکجا م -

 

 :نگاهم کنه گفت نکهیبدون ا شهیهم مثل

 .که آقا خواستن ییجا -

 

خودم  یرو برداشتم که بهش زنگ بزنم، اما اصالً آنتن نداشت! تو میبودم. گوش دهیترس یداشتم و از طرف دلهره

شدم و با  زیخمیتو جام ن یها، ترمز زد. فورکردم بخوابم تا آشفته نباشم اما همون موقع یمچاله شدم و سع

 .دمینگاهم اطرافم رو کاو

 

  !نبود یهم مناسب روز بارون لباسم

  .کردم یتشکر رلبیکه سمتم گرفته بود و ازش گرفتم و ز یرو باز کردم و چتر نیماش در

 

مجلل  یالیکردم و به و زیهام رو رشده بود. مردمک فیو کث یطر فرو رفتن تو خاک مرطوب، گلبه خا پاهام

 .جلوم زل زدم

 

 .بود دیو ساختمون کال سف شدیم دهید یکیکوچ یخونه رودخونه اطیح یجلوتر، تو یکم 

  .بودم رهیخ بایبودم و به عمارت واقعاً ز ستادهیا کوبخیم
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 رهیبه دست داشت خ یچوب یکه عصا یریپ باًیرو چرخوندم و به زن تقر از فکر درم آورد. نگاهم یسوت یصدا

 .شدم. دستم از استرس عرق کرده بود

 

گل  یرو کنار گذاشتم و پاهام رو از تو یشده بودن. دودل دهیو گل پوش اهیبا گ اط،یح یهاوارهیتمام د 

 .درآوردم و داخل رفتم. سمت رودخونه رفتم و پام رو شستم

 

 .داد دیبهم حس ام شدیمتوقف نم یاکه کوبشش لحظه یدارکوب یدادن به صدا گوش

 .دیچیگوشم پ یلرزش آب تو یهوا خنک بود و صدا 

 .قدم برداشتم رزنیم، احساس سرما کردم و مشتاق سمت پبرهنه یخنک با پاها یاز برخورد هوا 

 

 .مالش دادم مقهیشق یرو یرو دوران دست راستم یهاانگشت

 .بود رهیبهم خ شدیم دهید اهشیس یهاچشم یکه به وضوح تو یبا غم رهیزن، خ 

 

  .کردم شتریرو ب رو قورت دادم و سرعتم آب گلوم 

 !آغوشش فشرده شدم یتو دم،یبهش رس تا

 :گوشم پخش شد یلرزون و مهربونش تو یشک بودم. صدا یتو

 .رهیانتظار نم نیچقدر با وقار... از دختر افشار کمتر از ا -

 

 .دیبه بازوم کش ینگاهش کردم. دست یزن آشناست... ازش جدا شدم و سوال نیکه ا دادیهشدار م مغزم



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

300 
 

 

 .متفاوت بود ینبودم اما بحث بابام با هرچ یکنجکاو فرد

 

 .و کلوچه بهت بدم لیزنجب یچا میبر ای. بیدختر رنگ و رو ندار -

 

رو از  شیگلرو درآوردم و داخل رفتم. چادر گل هامداخل. کفش دمیکش عیسر ارم،یبتونم بهونه ب نکهیاز ا قبل

و  یداشتم به سبک سنت ریگذاشت. رفت سمت آشپزخونه و من متح یسنت یتخت چوب یسرش درآورد و رو

 .کردمیش نگاه مخونه یالعادهفوق

 

  .کرده بود نیو دلنش یمیرو صم خونه طیو فرش قرمز، مح یمیقد یسنت لیوسا

بود که  یبزرگ یها، تخت چوبکم رنگ داشتن و درست رأس مبل یلیخ یو رنگ کرم و نارنج یچوب هامبل

 هانیاز خدمه و ا یبود ول یبزرگ یهاست. خونهترگبزر یبرا زدیشده بود و داد م دهیروش کش یسنت یپارچه

 !کردیم یزن تنها زندگ یعنی نینبود و ا یرخب

 

و البته که اصالً  رزنیپ نیاعصابم رو متشنج کرد. چرا که ا ستمیرو نوازش کرد و س هامانگشت یگرم دست

 .شناختمینبود، نم هارزنیپ هیشب

 !نبود ریدادم، وگرنه پ هشیتشب هارزنیش به پخاطر چادرش و سبک خونهبه شتریب

 

 یو قاب چهره دمیدست کش میشونی. به پکردمیزن رو درک نم نیخودم و ا نیب ینداشتم و رابطه تمرکز

 .یپر و مشک ییداشت؛ با ابروها یایبراق و مشک یهازدم. چشم دیرو د حال مغرورش نیمهربون و در ع
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رو  ییگردو یرو هم جلوم گذاشت. کلوچه شیو همراه نعلبک کیکمر بار وانیتخت گذاشت و ل یرو رو ینیس 

 .زد یگذاشت و لبخند میشونیپ یرو رو برداشتم. دستش یکی تعارفیسمتم گرفت، ب

 

 ؟یبگ یزیچ یخوایممنوعه. نم یهاامان از عشق -

 

نسبت به حسم  یظیمن خبر داشت. حس غل یهازن از تمام نقشه نیا کردمیافتاده بود و حس م فشارم

 !فکر کنم یبه چ دونستمینم یم رو پر کرده بود و من حتشامه لیزنجب یبو نکهیداشتم و بدتر ا

 

 بگم؟ یچ -

 

 :که گفت دمیکشیرو سر م مییبرداشتم و داشتم چا یرو از نعلبک یچا وانیل

 !المیو دان اریمامان دان -

 

نشستم. از  خیخوبم باال بردم و س یرو به معن و به سرفه افتادم. پشت کمرم زد. دستم دیگلوم پر یتو ییچا

 ...کردم دایرو پ شاهم ریش گرفت و من، وزحرکتم خنده نیا

 .رو از بر بود منقشه باًیو تقر رکهیکه ز فهموندیمجهول بود و حاال بهم م دارید نیکه تا قبل از ا یریوز 

 

ذهن  شکیمادر بود! ب کیقورت دادم. طرف حساب من  یرو به سخت آوردم و آب گلومرو از سرم در شالم

 ..دیفهمیرو م مثل من یدختر
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بهش تالش کرد  دنیرس یواقعاً برا ش،یجون بده و تو جوون خواستیخاطرش مبود که بابام به یزن، همون نیا

 .ش ازدواج با بابام رو براش محدود کردن و به عقد پندار درش آوردنخانواده یول

 .غلط بودنش، اعتماد نداشتم ایبودم و به درست  دهیشن لیاز سو نمیهم گرچه،

 

 

و کنجکاو  الیدر اومدن از فکر و خ یاز من شناخت داشت. برا یزن هم عاشق پدرم بود، تا حدود نیا اگر

 :نکردنش، گفتم

  .بختمخوش -

 

 .دیپشت کمرم کش یسر تکون داد و دست یمهربون با

 

 !دارن یاینکن. فرق اساس سهیو با پدرش مقامن اریدان -

 

 .رو گفته بود نیهم هم بابام

 هاش،یو کثافت کار هایباز ی. چرا با وجود تمام وحشکردمیرو درک نم اریاز دان یطرفدار انیجر

 !همه بهش اعتماد داشتن؟ باز

 بود؟ یواقعاً ک اریدان  

 .زدم یتصنع یلبخند
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 هوم! اآلن کجاست؟ -

 

 .ششیباالست، برو پ -

 

بودمش و دلم براش تنگ شده بود. بهم زنگ نزده بود، من هم زنگ نزده بودم.  دهیکه ند شدیدوماه م باًیتقر

داده،  جهیم نتزحمت سه ساله دونستیم ینقاش رو بهم بدن کنارم نبود. وقت نیبرتر زهیجا خواستنیم یوقت

 یکه بخوام سرد تا کنم اما دلم برا تمداش یلیکتفم. فقط دلبگه و خب واقعًا به کیتالش نکرد بهم تبر یحت

 .تنگ شده بود نمونیریو تمام اتفاقات تلخ و شو جنگ هایطونیها و شکل کل کردن

 

 !حیانتقام بود، صح یچهیباز اریدان

 !!دیبهش ابراز عالقه کنم. شا تونستمیشدنمون، م یتن انتقامم و مساوبعد از گرف دیشا اما

 

 .داشت دید نییکامل به پا ،ییباال یهابود و اتاق یچوب هاپله

 

رفتن، در رو  یکه لخت بود، هول شدم و به جا دنشیو باز کردم. با درفتم و بدون در زدن درش یاتاق سمت

 !بستم

 

 :زدم غیج

 !دمیند یچیمن ه -
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 .رهیموهام درد نگ یشهیکردم و خم شدم که ر یبلند نیشد. ه دهیدر رفتم که موهام از پشت کش سمت

 .دورش بست یاحوله

 

 !گفتن یدر زدن هیگفتن،  یآدم هیگفتن...  یگاو هی -

 

 .شد رهیهام خرو ول کرد و به چشم به غلط کردن افتاده بودم! موهام رسماً

 

روم و.. غرق شدن تو آغوش مرد روبه خواستیدلم م تابانهیموند و ب شیو بدن ورزش شنهیس یرو نگاهم

دختر  هی گهیمن د شد،یشب کامل م کی نیا ی... اما وقتدیکشیشب با اون بودن پر م کی یدلم برا تابانهیب

 اهیرو س شیو زندگ گرفتیزو به دست م اریدان یزندگ یهیراه، بق یبودم که تو ادامه یآدم هینقاش نبودم. 

 .کردیم

 

 

کارش،  نیکه با ا دیهاش کشرو دور لب رو از بدنش گرفتم. زبونش زمیو ت رهیرو چپ کردم و نگاه خ هامچشم

 .هام گرفته بودمش رو رها کردمکه به اسارت دندون یلب

 

تکون  یکردم. خم شد تا ببوستم که به عقب هولش دادم و وقت یاو پشت گردنش گذاشتم و تک خنده دستم

  .کرد ریگ یصندل یهینخورد، خودم عقب رفتم که پام به پا

 

 !تخت و چون دستم پشت گردنش بود، افتاد روم یمانع از افتادنم بشم که پرت شدم رو اومدم
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 ...بود وفتادهیاتفاق ن شتریب هیتو چند ثان هانیا یشدم. همه هول

  .و خواستم بلند شم که تکون نخورد . مغزم ارور داددیکشیشعله م یبیهاش، برق عجچشم یتو

 .م کردهلختش به پوستم، خجالت زد یهام باال رفته بود و تماس پاتا رون دامنم

 

گرومپ  ی. صداستیزدم که اآلن وقتش ن بیو من باز به خودم نه مینداشت ینیقصد عقب نش کدومچیه

 .عقل و قلبم عوض شده بود یو انگار که جا کردمیمخم حس م یرو راحت تو گرومپ قلبم

 

که سست شده بود و  یتموم شد. فقط من بودم و بدن کردمیپس زدنش نداشتم. حس م یبرا یو توان یانرژ

 .تکون خوردن نداشت یبرا یقدرت

 

. شدیپسش بزنم. وحشت مانع از حرف زدنم م تونستمینم ،یم سر شده بود و سر سوزنبسته خی یهاانگشت 

 آخه؟ ختمیریچرا کرم م دم،یترسیم من که مثل سگ ازش

 

  .دیکشیلبخند مرموز رو به رخ م کی ریتصو هاشلب

هام با لمس شدن توسط دستش، باال اومد و با سر انگشتش، پلکم رو لمس کرد که ناخواسته چشم دستش

 .بسته شد

 

 کوچولوم؟ ،یترسیکه ازم م تونمیو تموم کنم؟ نمتمومم مهیهروقت بخوام، کار ن تونمیمن نم -

 

 .از ترس من بردیشده بود و اون لذت م دهیهم فشردم. کمرم به تشک چسبرو به هاملب
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 :شدم و نجوا کردم رهیخ رحمشیسرد و ب یهاچشم به

 .یتونیم -

 

م نگاه کرد. نگاهش خمار و سرشار از هوس، به زخم شونه ییهاخوردم که قفلم کرد و با چشم یزیر تکون

 .رهیبگ یهام نفوذ کنه و تار و پودم رو به بازبود که تا استخون قیمقدر عاون

 

 .تنت تنگ شده بود یبو یدلم برا -

 

 .سخت شد دنمیم، نفس کشهاش به استخون ترقوهبرخورد لب با

 

 ..تنش داغ بود و تن من سرد 

... مکمل میدیرسیکه هرگز بهم نم میبود یشکل. دو خط مواز کی ییایخارج از دن م،یمتفاوت بود یما نماد 

 !فرشته هیخناس و...  هیمثل  د؛یو سف اهی. مثل شب و روز؛ مثل سمیهم بود

 

 گناهیبودم، گناهکار بودم و ب خیبود و من  شیو سرشار از عشق بود، آت دیو پر از نفرت بودم، اون سف اهیس من

  .زدمیزخم م ار،یو به دان شدمیبودم و اون چسب زخمم بود! خودم خوب م یبود. زخم

 

 ...و مثبت یدو قطب منف مثل

 !خناس هیبودم و اون  فرشته هام،یبد یمن با همه اما

 !خواستمیو نم یکینزد نیو من ا دیپاهام کش یرو رو تر نبودم! دست داغشاز اون خشن هام،یدیبا تمام پل 
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  .رو بستم هامحداقل نه اآلن... چشم 

 م،یطوالن یهاصدام و نفس ی. با ته موندهدیرسیگلوم شکسته شده بود و به زور به گوش م یتو صدام

 :دمیپرس

 !بز یدلت فقط برا عطرم تنگ شده بود؟ پسره -

 

 :گلوش تکون خورد و گفت بکیصورتم پخش کرد. س یرو تو رو جلو آورد و نفسش صورتش

 .خوادتیدلم م -

 

  .شد ختهیهام، از هم گسد و تک تک سلولبند وجودم، به رعشه افتا بند

 

 .روم انداخت شتریرو ب کمرم وارد کرد و وزنش یبه گود یایلیفشار تحم 

 

  .دادیبروز م یطورنیحداقل ا ایخونسرد بود،  

 

  .هامون ازهم جدا شدرو چرخوندم که لب لبم گذاشت. سرم یرو دوباره رو هاشلب

 .پوست گلوم حس کردم یرو رو هاشلب بار،نیکرد و ا یایعصب یخنده تک

 

  .دمیچسب واریاز جام بلند شدم و به د یرفت که فور یهوا بلند شد و دستش سمت، پاتخت یب 

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

308 
 

  ..تند یلیهاش تند بود. خو نفس زدیگ گردنش نبض مکه بلند شد. ر ومدیحرکتم انگار خوشش ن نیا از

 !بخش رو امضا کنمخاندان جهان ییآبرویشه، محبور بودم سند بنق هیبه خاطر  نکهیگرفته بود. از ا بغضم

 

 .دمشیدیم تار

هام چرا باعث شده چشم دونستمیرو که نم یخودم مچاله شدم و لعنت حس یمغزم رو سوزوند... تو ادشیفر 

 !تار بشه

 .رو چنگ زد مقهی

 .کردم یشد و آخ دهیکمد کوب یرو قورت دادم. هولم داد که کمرم، به لبه و بغضم ستادمیرخ به رخش ا 

 .دیعربده زد که ستون خونه لرز یهوا، جور یب 

 

 !ها؟ کشه؟یخاطرت آدم مکه به یکنیفرار م یاریاز دان -

 

 یو قفسه زدیو نداشتم. نفس نفس مزدن تو صورتش یشده بودم که نا فیانقدر ضع یباز شد و حت در

 .کردیو گلوم خس خس م اومدیکه نفسم باال نم ی. بدتر از منشدیم نییتند تند باال و پا شنهیس

 

  !یصاحب من یکنیکه فکر م کنمیفرار م ییاز تو -

 

بودم.. ازش  ری. دلگسوختیم منهیس یو قفسه دیکشیم ریگردنم ت یهااز جام بلند شدم. مفصل یدرموندگ با

 !بشم و فقط برم زیهمه چ الیخیبودم که ب ریدلگ یانقدر
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 .نافذ و مرتعشم دوخت یهامردمک یقرمزمش رو رو نگاه

 .گذاشته بود یبدنم باق یاجزا یرو ینامرئ یو خط سوختیکه لمس کرده بود، هنوز م ییجاها

 .دمیکش غیج یکه ازم مونده بود، جد یو جون یتمام توان با

 

رفتار  ینطوریبا دشمنش ا یمثل آدم ابراز کن؛ مثل آدم رفتار کن. کس یدوستم دار تم؟یمگه من زندان -

  !که دوستش داره یچه برسه کس کنهینم

 

از گلوم  رونیم راه به بکشوند. رمق از تنم رفت و نفس تند شده شنهیم رو گرفت و سمت ستو هوا مونده دست

  .باز کرد

 

آروم کنم. انتظار بحث  هیدوست داشتم خودم رو با گر یاگهیاز هر وقت د شتریهق بزنم، ب خواستیم دلم

کل افکارم  د،یموهام رو بوس یو تو بغلش فشرد و رومن یاما وقت ؛یلیس هیهم  دیداشتم، جنگ، داد و شا

  !نیزم یرو ختیهاش رشد و تراشه دهیتراش

 

و تو حق  ینگاهم کن شهیاز دور، مثل هم دی. بااریدان یشدیم کمینزد دینبا یخواستیو نماگه من -اگه..  -

 !یو خورد کنقلب من یندار

 

 :بردم و آروم ادامه دادم نییرو پا . صدامدیلرزیاز شدت خشم و استرس م بدنم

 ...یهم حق نداشت یقبالً که رفت -
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کن  شهیهفت سال ر شیکه هنوز بعد ش یاحساسات بود. احساسات یکه بهش زدم از رو یینبود. حرفا یگریباز

  .بود شینشده بود اما نفرت هم چاشن

 

 !که بمونم نجامیمن ا -

 

برم. از اولش  خواستمیبود چون من م اریاحساساتش و حرفاش دان یپا موندیکه م یکس بارنینزدم. ا یحرف

 !بودم یهم رفتن

 

 .تخت گذاشت یانار رو یاالهیبردتم و پ ی. سمت تخت چوبمیرفت رونیاتاق ب از

 :و نمک جلوم گذاشت و رو به ماهبانو گفت گلپر

 

 .هوا بخورم رمیم -

 

 !انار دون کرده بود لویگفت ده ک شدیرو دستش کرد. م دستکشش ماهبانو،

 

 .قاشق سمت لبم بردم هیو  ختمیانارم ر یگلپر رو یکم

 

 بانو؟ یخوایکمک نم -

 

 :گفت زدیرو تکون داد سرش و باال برد و انگار که با خدا حرف م سرش
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 .خب دست و پا دارم مادر یکمکت کنه.. ول ارمیب ویکیگفت  ارممیدان -

 

 !گرفتمیو فاکتور م لیبابام، خوب بوده، البته اگه سو یقهیگفت سل شدیخوشم اومده بود. م ازش

  .رو به هم چسبوندم هامدادم و زانو هیتک یپشت به

 !دم کنه یچا یکه حاضر نبود حت یکردم. اون شسهیمقا لیبا سو ناخودآگاه

 

 ست؟ین ادیهمه انار، ز نیا -

 

 .رو قاچ کرد یاگهیو برداشت و انار د کردیم ییبزرگ که رد اسم زنجان روش خودنما یچاقو

 

 زشیسورپرا خوامیم نجا،یرو دعوت کردم ا . همهلدایشب  شهیم قی.. تولدش دقستیشنبه، تولد کسر کی -

 کنم

 

 .تکون دادم سر

 

 .گرفتم ادی ییزایچ هیکمک کنم. از نجمه  خوامیمنم م -

 

 :لب گفت ریو ز دیکش یا. نفس آسودهدیرو بوس مشد و گونه خم

 ...خودت به هم برسونشون ا،یخدا -
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رو  زیگذاشتم. همه چ خچالی یها رو تورو شستم و ژله مالهیزدم و از جام بلند شدم. پ دنیرو به نشن خودم

 .بود دهیآشپزخونه چ یتو زیم یبود و روآماده کرده 

 .اومدیخوابم م یبه ساعت خورد، دو بود و حساب نگاهم

ساپورت  هینده  ریگ اریدان نکهیا یزانوم بود. برا یتا باال دم،یتنم کش یرنگ تو یانقره یبه لباس دکلته یدست

 .پام کردم یمشک

 

بچه حرف گوش کن و پسر هیبود. ماهبانو باهاش دعوا کرده بود و اونم مثل  ومدهین رونیاز اتاقش ب شبید از

 ...کردیبدش فکر م یالبته تخس، تو اتاق بود و به قول معروف داشت به کارها

 

 .رو نگاه کردم بودم دهیهاش، کشتا سرشونه یکه از کسر یتخت و نقاش یرو نشستم

 !بود ینقاش نیبهش بدم، هم تونستمیکه م یزیبودم و تنها چ اوردهیبا خودم ن یزیچ

 .دمیکرده بودم کش یصورتش طراح یکه رو دهیژول یموها یرو یدست

 

 یهاش دوختم که چطور تورو بلند کردم و نگاهم رو به دست شد. شوکه شده، سرم دهیدستم کش یاز تو ورقه

 .دستش گرفته بودش

 .شد رهیو متفکرانه بهم خ دیهاش کشدور لب یدست

 .بودم، گذاشت دهیکش شنهیس یکه رو یدوتا خال یرو رو رو سمتم گرفت و دستش ینقاش 

 

 ش؟یدیلخت د -
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 مینبود یطیتو شرا یعنیبه بدنش نگاه نکرده بودم.  یلباس تنش نبود ول دمش،یبار که د نیبودمش؟ اول دهید

 !که بخوام بهش دقت کنم

 

 .تکون دادم یرو به عالمت منف ترس سرم با

 .کرد شکهیفرصت حرف زدن بهم بده، از وسط به دو قسمت ت نکهیرو جلو آورد و قبل از ا یاشنق 

 

  .رو بستم هامشدن کاغذ، چشم کهیت یبا صدا 

 

 !کلمه هی یباهاش حرف بزنم، حت خواستمینگفتم. نم یچیه یاز نهادم بلند شد ول آه

 .رفت رونیکتش کرد و از اتاق ب بیج یرو تو دستش

 

  .هم چسبوندمشونرو برداشتم و به یپاره شده رو برداشتم و سمت کشو رفتم. چسب نوار یتکه چهار

 .رو تا کردم و تو پاکت گذاشتمش ینقاش

 

 .ها قدم برداشتمآهنگ، از جام بلند شدم و سمت پله یبا صدا 

 نییها جا خوش کرده بودن. با پازن نیبودن و مردا طبق معمول ب دهیباز پوش یهازننده و لباس شیآرا هازن

 .شد دهیسمتم کش یادیز یهاها، نگاهاومدم از پله

 

 .رو سمتش گرفتم رفتم و پاکت الیسمت دان انم،یاطراف رهیخ یهاتوجه به نگاه بدون
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 !تونمی. خودم نمیبده کسر ونیا ال،یدان -

 

بود، دست منم  زیهاش کنارش آونگاه کردم که دست الیرو ازم گرفت. با تعجب به دان جلو اومد و پاکت یدست

 .به پاکت بود دهیچسب

و تا بخوام تکون  رمیرو ازش بگ بود پاکت رید یلی. صدالبته که خدمیها رو گرفتم و به صاحبش رسدست جهت

 .و از تو پاکت درش آورد دشیبخورم، از دستم کش

 !جر، جرش داد یکلمه یواقع یسالمش، به معنا یهابهم کرد و از قسمت ینگاه متفاوت 

 

  .نگاه کردم الیقورت دادم و به دان یرو به سخت گلوم آب

 .هاش از هم باز شد و آروم لب زدگرفتم که لب یرو جد هاشتو چشم هشدار

 

 !. تو برودمیبهش م -

 

 .بهش دمیها چسبسمت ماهبانو و مثل بچه دمیبرداره، دو زیسمتم خ نکهیاز ا قبل

 

 !خاص یلیبود. خ دهیلباس پوش کیروز و ش به یلیخ یبود، ول یسخت بود که چادردرکش  

به مزاقم خوش اومد  نیرو نداد و ا سرو مشروب یاجازه یشه... حت دهید دشیاز بدن سف یقسمت نکهیبدون ا 

 !و دادم یبابا اوک ،یقهیسل یو تو
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گلپر و نمک و برداشتم و  زیم ی. از روگرفتمیماهبانو نشسته بودم و داشتم پرتغال پوست م شیپ حوصله،یب

 .ختمیر موهیم یرو یکم

 

و  دمیکش یارو شدم. نفس آسودهروبه یایشیسر بلند کردم و با پسر چشم م دهیکه روم افتاد، ترس یاهیسا با

  .زدم یلبخند

 !کردمینبود وگرنه سکته م اریبود که دان خوب

 :رو دراز کرد و گفت دستش

 ن؟یدیم افتخار -

 

لباسش، کامل باز بود.  یهامبل لش کرده بود و دکمه یمبل ته سالن موند. رو یبگم نه، که نگاهم رو خواستم

 .دادیحرکت م شنهیس یوار رورو نوازش بغلش بود، دستش یکه تو یدوتا دختر پشت مبل بودن و دختر

 

 !دنیخندیو باهم م ختیریم اریتو حلق دان یدستش بود و ه یمشروب یشهیش گهید یدختر

 

 .رو ازش گرفتم و به دست پسر که جلوم بود، دادم جمیگ نگاه

 :شد رو به پسره گفتکه متوجه حال بدم  ماهبانو

 !آرشام، اآلن نه -

 

 .زدم یتوجه بهش از جام بلند شدم و لبخند تصنع بدون
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 .و قبول کنمدرخواستت خوامیم -

 

دستش گذاشتم و بلند شدم.  آهنگ  یرو تو شد. دستم زیرنگش ر یشیم یهازد که چشم یادلبرانه لبخند

 .شدیداشت پخش م یمیمال

 

 !خاص بود یلیخ شون،یکی. اما برق نگاه دادیکه رومون بود، بهم حس غرور م ییهانگاه ینیسنگ

 .میدیدور رقص کی

  .پرت شدم گهید یبغل کس یشد و تو دهیدستم کش ام،یبه خودم ب تا

 .نگاه کردم یکسر یمشک یهاخنده به چشم با

 

 دختر؟ هیجنس رژ لبت چ -

 

 !دمیخندیو من م کردنیرو مخ م مست اری! دخترا داشتن، داندمیخندیفقط م ها،وانهی. مثل ددمیخند باز

هاش افتاد که، نگاهش به من بود. چشم ارینداشت. چرخوندتم و باز نگاه من به دان ستادنیتوان ا گهید پاهام

 !اما مهم نبود دادنیرو نشون نم یخوب زیچ

 

م رو آزاد کردم و به قدم برداشتم. نفس حبس شده اطیاومدم و سمت ح رونیتموم شدن آهنگ، از بغلش ب با

  .اون صحنه فکر کردم

 

 .رو لمس کردم و جواب دادم سبز رنگ کونیزنگ خورد، آ میگوش
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 .شد دهیچیگوشم پ یپر از حسش تو یصدا

 

 م؟یحرف بزن شهیم -

 

 .زدم هازهیبه سنگ ر یانوک کفش پاشنه بلندم، ضربه با

 

 ام؟یکجا ب -

 

 .رو صاف کرد صداش

 

 !درم یجلو رون،یب یایاز اون خونه ب -

 

 .سمت در دمییرو قطع کردم و دو یبهت گوش با

 .دهنم گذاشتم و با ذوق سمتش رفتم یرو رو در دستم یجلو دیسف نیماش دنید با

  !خوب بود نجایبودنش ا 

 .اریدرآوردن حرص دان یکه بهم داشت، فقط برا یخاطر حسبه نه

 

ترمز زد و برگشت  یپارک یشدم و اون بدون حرف گاز داد و از اون محدوده خارج شد. جلو نیماش سوار

  .سمتم
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 :زد لب

 !حمیمنتظر توض -

 

 .رو به هم گره زدم و نجوا کردم مهاجا شدم، دستو قورت دادم و جابهر گلوم آب

 

 ...من مجبور بودم انیآر -

 

 :تر گفتو و محکم دیصورتش کش یرو رو دستش

 .شمیم وونهیدارم از نبودت د -

 

که من به چشم دوست  یدوستم بود؛ دوست انیحسم بهش مثل گذشته بود. آر کاشیخوردم. ا افسوس

 تونستمی. نمکردیدوست بهم نگاه م هیفراتر از  شهیبود و هم دهیو دوستش ندمن وقتچیو اون ه دمشیدیم

 .اریتموم فکرم شده بود دان یباز کنم وقت یاگهیمرد د یافکارم رو برا یجاچیه

 

رو شکسته بودم.  و دوست داشته باشم. ببخش که قولمو داداشت سمیقولم وا یرو تونمی. که نمانایآر ببخش

 .. با وجود داداشترمیکه دوستش دارم، انتقام بگ یاز کس خواستمیببخش که م

 

نه  شتریبودم، نه ب ونیکه بهش مد ی. به چشم کسدمیدیرو به چشم دوست م انیآر شهیگرفت. من هم بغضم

 !ترکم
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 :لرز گفت با

 هوم؟ ؟یرخواستگا امیب -

 

 .تو ذهنم اکو شد صداش

 

 " ؟یمن ریاس یدینفهم "

 

 .روش بود تشیکه مهر مالک ییجاام. هموندستم رفت سمت شونه ناخودآگاه

 

 یتو ،یهاش گرفت و من مات اشک حلقه زدهدست نیرو ب سمت خودش و بغلم کرد. سرم دتمیکش

 .هاش شدمچشم

 یحس چیبودم. ه شرهیباز خ یهاو من با چشم دیبوسیهاش، سستم کرد. اون مشدم که هجوم لب مبهوت

 ..بود نیریبراش ش دونستمیکه خوب م یانداشتم از بوسه

 

به صورتش  یاکنه ضربه یپرت شد. تا خواست کار رونیب ،ییهوی یلیباز شد و خ انیآن در سمت آر کی در

 .کرد یخورد که آخ

 

 .افتاد نیزم یشد و چاقو از دستم رو دهیاز تو داشبورد برداشتم که رو دستم کوب ییچاقو یفور 

 .شدم رهیافتاده بود خ نیزم یکه رو انیو به آر یبه صندل دمیچسب 
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 دادیداشت جون م یکی ریکه ز شدیم دهید یانیکه صاف افتاده بود روشون، فقط آر یبا نور المپ یکیاون تار تو

از  شتریو نذاشت ب دیو چه خوب که رس دیرسیبود که همه جا به موقع م یو خب البته که اون شخص، همون

 .رمیعذاب وجدان بگ نیا

 !شدیم تریقو تیعشق موقع عصبان گفتنیراست م ار،یو سه تا دان زدیم انیآر یکی

 

 .تا دست از کتک زدن برداره ستادمیمقابلش ا ان،یآر جونیبه جسم ب توجهیشدم و ب ادهیپ نیماش از

مرد  نیرفته بود که ا ادمیو چرا  نشیصورتم کرد که محکم خوردم به ماش یحواله یمشت ،یکمال ناباور در

 !جنتلمن نبود؟

 

داشت خون  مینیفروکش نکرده بود. از ب یاو خشمش ذره کردیم دادیب یکیتار یتو یقرمزش، حت نگاه

  .شده بود دهیچیسرم پ یتو یو درد بد اومدیم

 !مشت، نوازش قبل مرگ بود نیا

 

 !اریدان -

 

رو بهم  مرتعشش یهابلند شد و سمتم اومد. مردمک انیآر یلب گفت و همزمان، از رو ریز یکشدار هوم

 .دشیکش هویرو شل کرد و  دوخت و کراوتش

 

 و؟. خراب کردم معاشقتونیآخ -
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 .فکر کردم ربطشیم و به حرف بو من چشم بست دیبود کش یبه لبش که خون یدست

 

 !آره -

 

رو باز کرد. دستش باال اومد و  هاشانداخت و اخم شیشونیبه پ ینی. چنیبه ماش دمیاعصاب خراب، چسب با

 .شد دهیکش مینیهام و بلب نیب ییجا

 

 :دمیکم و با وجود برخورد انگشت داغش به لبم پرس یهمون فاصله تو

 ش؟یچرا زد -

 

 .صورتم برداشته شد یبود، سفت شد. مشت شد و از رو لبم یکه رو دستش

 :دیغر یرو پرت کرد سمتم و جد کرواتش

 ت کنم؟خفه ای ،یو ببنددهنت یبلد -

 

از  تریو جد دیدرخشیم نینور چراغ ماش ریرنگش، ز یخیبراق و  یهابراقش انداختم. چشم یبه دو گو ینگاه

 .دادینشونش م شهیهم

 

  .رفتم انیرو مشت کردم و سمت آر هامدست

 :و گفت دیپاشنه پا سمتم چرخ رو

 !شده بود یسکیداشت، اآلن و ونیشاش خر اعتماد به نفس ا -
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 !کنم هیگر ایاون همه مشکل، بخندم  نیب دونستمینم

 .شد نیرو پس زد و سوار ماش کردم بلند بشه، دستم کمکش

 

 !. فقط برودمیخونه خبر م دمی... رسکنمیفکر م شنهادتیبه پ -

 

و بعد استارت زدنش، به  رفتمیداشتم باهاش کلنجار م قهیشدم که رفت و من حدوداً ده دق چیپاپ انقدر

 ...ازش معلوم نبود یزیچ گهیمه محو شد و د ینگاه کردم که تو نشیماش

 

ته کردم، صورتم داشت گز هام رو چندبار باز و بسشد که صورتم سوخت. چشم یچ دمیو نفهم. برگشتمبرگشتم

 :مشتش گرفت و آروم گفت یرو تو مقهیبگم،  یزیبخوام چ نکهیو قبل ا کردیگز م

 !یکنیفکر م شنهادشیبه پ یکنیم جای. بشیبوسیم یخوریتو گوه م -

 

 شهیبدم. هم حیکه رفت و نذاشت براش توض یبار نیبهم نداد... مثل آخر یحیفرصت توض چیه شه،یمثل هم و

  .کردیانتخاب م ودنیو نشنرفتن

 .نیماش یرو گرفت و پرتم کرد تو بودم بره، ولم کنه وسط جاده و بره اما بازوم منتظر

 

 

رو که دوستش داره نذاره تو جاده تنها بمونه و ولش  ینفر کس هیبود  یعیطب یلیمحو کارش بودم. خ هنوز

 !ها نبودحرف نیآدم ا ارینکنه اما، دان
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 یبو داد،یو جواب نم خوردیهم مدام زنگ م شیو جرئت نداشتم تکون بخورم. گوش روندیم وحشتناک

 !مخم بود یرو یعطرش هن حساب

 

 .ش رو پاره کردعمالً هنجره اریگفت و دان یزیرو برداشت، فرد پشت خط چ شیگوش

 

 !کردم شادهیپ نیبا احترام از ماش یلیگوه خورد. خ -

 

 یطور، نگاه وحشتناکرو قطع کرد و پرتش کرد عقب و همون ینگفت و گوش یاگهید زیگرد شد. چ هامچشم

پر از  یول دیو جد جی... مهییخاص و استثنا یسرشار از حس اما بدون غرور. نگاه ینگاه هیبهم انداخت. 

 !خشم

 .شدم رهیرو خرو چرخوندم و به روبه نگاهش وحشت کردم. سرم از

 

 ش؟یخوایچرا م -

 

که همه ازت  یطور شنیسرت خراب م یرو هاتیشکستگدل هات،یدردات، دلتنگ یها همهشب یبعض

اتاق، به  یکیتار یتو هاتیریهمراه دلگ شهیآب سرد م وانیل هیو  نیبغض سنگ هیو به جاش  کننیم یدور

 ...یکنیفکر م ی... هیکنیفکر م یه یزنیصورتت زل م یتو خورهینور ماه که از پنجره م
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چون  یبزار ونیدر م کسچیبا ه یتونیکه نم ییخاطر دردابه سرت، به یکوبیها با مشت مشب یبعض

 .ها رو از خاطرت پاک کنهکه بتونه اون ستین ایدن یتو کسچیه

 چرا من؟ چرا من؟ چرا من؟ ا؟یخدا یگیشبا م یبعض

 !رونی! بکش بایخدا یگیکه فقط م شن،یسخت صبح م یها... جورشب یبعض

 

 .و تند تند پلک زدم نیبه در ماش دمیعربده زد، چسب یزدم که جور یپوزخند

 

 !بنال -

 

 دهیژول یلیبود و خ ختهیصورتش ر یکه رو شیمشک یشده بود، موها سیبارون خ ریش که زتر شده یهامژه

 شد،یم نییکه از شدت خشم باال و پا یانهیس یعطرش و بدتر از همه، قفسه یحالتش، بوخوش یهابود، لب

 اومد؟یخوشم م یکی نیاانسان از  اردیلیهفت م نیاز ب دی. اما آخه چرا من؟ چرا من باکردیهولم م

 

 .کردمیبهش فکر نم یالحظه یو حت خواستمیو نم انیمن آر نکهیبا ا دم،یغر

 

 !از تو مردتره ان،ی! چون آرستین یمثل تو وحش -

 

قفل  یهادندون یالو اون از البه دمیکش یاخفه غی. جدیرو گرفت و سمت خودش کش بازوم ،یکمال ناباور در

 :دیش، غرشده

 ...از دستت دادم میبار تو زندگ هی -
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 .بودم شیخون یهالهیبه ت رهیآورد و من خ ترکیرو نزد سرش

 

 !رهیتو رو ازم بگ ذارمینم کنمیو قطع ممطمئن باش شده سرش -

 

رو  یزیآدم چ ،یخمار و وحش یهاکم و چشم یفاصله نیبا ا شدی. مگه مدمیفهمیهاش نماز حرف یچیه

 !بفهمه؟

 .شدم رهیرو از دستش آزاد کردم و به جلو خ دستم

 

 من مال تواَم؟ -

 

 :گفت شه،یتحکم و محکم تر از هم با

 !فقط من -

 

  بود؟ گهیزبون د کیبه  "دارم دوست"

 .پاهام نشست یسر خورد و رو منهیس یشدم. دستم از قفسه سست

 

 !بود که دورم بودن و هدف من، نابود کردن اون بود ییاون نابود کردن کسا هدف

 .نبود یدنیگناه من بخش دونستمیدرد گرفت، چرا که خوب م قلبم
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 ..تاوان داشت اریمثل دان یطانیش دنیگناه بود. پرست دنش،یبود که پرست دهیلرز یکس یبرا دلم

هم تپش قلبم رو  الشیکه فکر و خ دنشی... آخ امان از بوسدنشیشدن، گناه بود و لمس و بوس ارینگاه دان غرق

 !کردیناموزون م

 

 .کردیرو تر م من یهخشک شد یرو باز کردم. گرم بود اما گلو برداشتم و درش یوانیرو از جا ل یمعدن آب

 

لباسم گذاشتم. سمت در  یرو رو شدم و دستم ادهیپ نیمعلوم بود. از ماش نمیپاره شده بود و بند سوت لباسم

 .دیچیرو دور پهلوم پ م انداخت و دستششونه یدو رو رفتم که کتش

 

 .نسبت به قبل خلوت شده بود یلیخ یهنوز تموم نشده بود ول ی. مهمونمیعمارت رفت سمت

 

 .رو از تنم کندم برو باال! رفتم تو اتاق و لباسم یعنیها هولم داد، پله سمت

  .جا غرق سکوت شدآهنگ قطع شد و همه یکم صدا کم

 

 .باز شد در

 

 .بدنم گرفتم یرو جلو لباس عیافتاد و سر اریبه دان نگاهم

 

 .بود شیهم قاط طنتیداد. حالت نگاهش پرسشس بود اما ش هیش زد و به در تکچونه یرو رو دستش
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 باشم؟ دهیاز بدنت مونده من ند ییجا -

 

 .مشتم فشردم و عقب رفتم یرو تو لباس

 :ادامه داد داشتیرو از در برم شهیطور که تککرد و همون یمضحک یخنده

 !بیب یمعلوم نهیاز آ -

 

 !بودم و از پشت کامل معلوم بودم دهیتوالت چسب زی! به میهاش. لعنتسمت کمد لباس رفت

 

 

عوض کردم و  ار،یدان یروش بود و البته برا ییرنگ که طرح آدم فضا یزانو طوس یتا رو شرتیت هیرو با  لباسم

کم، پاهام  یاسمم از اون فاصله دنیرو پام کردم و سمت در رفتم. با در اومدن صداش و شن شلوارک ستش

 .قفل شد

 

 ستاره؟ -

 

 حاال گفته بودم اسمم چقدر قشنگه؟ تا

 

هام به چشم رهی. خدمیپا چرخ یرو پاشنه یطوالن یرو قورت دادم و با مکث بودم، آب گلوم دهیپاگرد نرس به

 .شد و مثل خودم مکث کرد
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 ه؟یک هیچشمات شب -

 

 د؟یپرسینبودم و باز م لیسو هیشب دونستیسوالش جا خوردم. م از

 

 :گفتم آروم

 .بابام -

 

 یهاش نداشت. با صداثابت نگه داشتن چشم یرو یهام در گردش بود و انگار، کنترلچشم نیب نگاهش

 :ادامه داد یخشدار

 !حال مامانت خوش به -

 

 ...هام بودچشم یباز زنده شد و به وضوح جلو لیسو خاطرات

 !بردیم یکه هوش از سر هرک یدیکه خمار بود و بدن سف یعسل یهابه بابام.. اون چشم انتشیخ

 .دمیصورتم کش یرو ی... دستییکذا یاون مرد، تو اون مهمون ریبود و ز مست

 

 !دوست نداره یچشم طوس لیسو -

 

  .رو خراب کرده بود حالم ل،یسو یبسته بود و حرف زدن درباره خیرفتم. بدنم  رونیاز اتاق ب 
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 الیخیبود و ب دهیدراز کش یکرس ری. رفتم سمت ماهبانو که زکردنیم زیرو تم مستخدم داشتن سالن چند

 .بافتیم یداشت بافتن یچهمه

 

 .دمیرنگش کش یدامن گلبه یرو یفرض یهاپاهاش گذاشتم و خط یرو رو سرم

 .خودم جمع شدم یو تو دمیرو روم کش یکرس لحاف

 

 .رو نوازش کرد گذاشت و موهام یکرس یرو رو شیبافتن یلهیم

 !داشت یبودم و برام تازگ بهیغر بیعج ،یحس محبت و عشق مادر نیا

 

 رم؟یپوست بگ وهیمادر برات م -

 

 .کردم و سر تکون دادم یخودخور

 

 بانو؟ یبافیژاکت م یک یندارم. برا لیم -

 

 .خوش فرمش نشست یهالب یرو یکیکوچ لبخند

 

 !اریدختر دان یبرا -



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

330 
 

 

بودم  دهیو د اریکه روش دان یمات داشت، به سمت مبل یکه نصفه بافته شده بود و رنگ زرشک یاز ژاکت نگاهم

 .چرخ خورد

 .هام گرم شد و خوابم بردکردم. چشم یکرس ریرو ز نگفتم و سرم یزیچ

 

*** 

 

بودتم و  دهیچسب یدو دست یکیرو باز کردم.  هامچشم یروم، نفسم گرفت و ال یزیچ ینیاحساس سنگ با

 .نداشت ینور چیسالن ه

  .صورتش یافتاد رو ،یبرق یدم که نور کرسپتو رو باال بر 

 

 !یلبش خون یعرق بود و گوشه سیلباسش، کنده شده بود. بدنش خ یهاو بود و دکمه دهیژول موهاش

 

 

به خوابش حساس  ی. خصوصًا وقتکردیآش و الشم م زدیم هوی یآروم بود ول یشدم، گاه کیبهش نزد دهیترس

 .شناختیرو نم یبود و کس

 

 .صداش زدم آروم

 ار؟یدان -
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  .خوردیمنظمش، بهم م یهانفس یشدم که گرما کینزد یشدم. انقدر ترکینکرد، بهش نزد یحرکت

  .نکرد یحرکت چیدادم و باز صداش زدم، ه تکونش

 

ضربان قلبش رفت رو صد. انقدر  دفعهکی یگذاشتم. اولش آروم بود و منظم، ول شنهیس یقفسه یرو رو سرم

 !رونیب ادیرو بشکافه و ب پوستش خوادیکه حس کردم م زدیتند م

 

 .رو شدم. پوستم داغ شد و صورتم نبض زدو خمارش روبه یآب یهالهیرو بلند کردم که با ت سرم

 

 یجاش نشست و نگاهش از من، کم کم به قفسه یترجمه کنم. تو تونستمیرو نم شیپر معن یهانگاه 

  .شد دهیکش شنهیس

 

 ...نه..خ...ب...فکر کردم -

 

 .شیخون یهاو نگاه من افتاد به لب دیم کشگونه یرو رو دستش

 .رو روشن کردم و بهش زل زدم میگوش یاومدم. چراغ قوه رونیب یکرس ریاز ز یگشاد شد و فور هامچشم

 

 ش؟یزد ار،یدان ؟یبود انیآر شیپ -

 

 .صورتم، مشت شد یو دستش رو دیهم کش یرو تو هاشاخم

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

332 
 

 شدم؟ یمن زخم ستیمهم ن -

 

  .باال انداخت ییو ابرو دیکش شیلب خون یگوشه یدست

 .و از جام بلند شدمزدم پسش

 

 .جاخون کم داره! بلند شو ببرم همون ش،یجورنی... همضهیاون مر -

  

 .رو باز کرد ابروهاش نیب یزد و گره یکم جون لبخند

 

 !خودت یپا یدید یهرچ -

 

 یزیکه جز اون چ یپاشنه بلند رو عوض کردم. کفش هاملباس صدا،یو ب عیسر تکون دادم و سر محکم

 .در بود یجلو نش،یرفتم. ماش رونیب الیبودم، پام کردم. از و اوردهین

*** 

  .ساختمون متروکه باال رفتم یهابه اطراف کردم و از پله یمجهول نگاه

 

دوسال توش  یکه کس یمیکاره و قد مهیساختمون ن هی یولم نکنه و تو میجنتلمن نبود که سر لجباز یانقدر

 !نبود، ترکم نکنه

 

 .زنگ زده و کهنه گرفتم و باال رفتم یهارو به نرده دستم
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 .چرخوندم اومد،یکه صدا ازش م یارو سمت در خونه کردم و سرم ستیا یاآه و ناله یبا صدا 

 

 .شده بود فیبود و پاهام کث یخاک نیزم

 .بسته شده بود و دوتا نگهبان گنده، دورش بودن شکه شدم یکه به صندل انیآر دنیدر و باز کردم و با د 

 

 !کنار کفشش بود گاری. ده تا ته سکردیدود م گارینشسته بود و س یصندل یرو ار،یدان

 

  .نگاه کرد بهم

 !خواب آلود بود یو حساب اومدیبه چشم م یاگهیت داز هر وق شتریهاش بقرمز چشم یهارگ

 .ساختمون هی یحق داشت.. ساعت سه نصفه شب و تو 

 !دمیترسیم شتریب دیمن با اما

 .ساختمون خارج از شهر بودم هیکه با چهار مرد، تو  من

 

 ار؟یدان یِ کوچولو ،یاومد -

 

 .لحظه حواسم رو پرت کرد هیش، و صدا زدن اسم خودش ته جمله دادیخشم و تعصب م یبو لحنش

رو گرفتن و من تالش کردم از  هامبرداشتم که دوتا مرد، بازو زیخ انیرو قورت دادم و سمت آر گلوم آب

 .دستشون خالص شم
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 .ش باعث شد چشم ببندمنعره یصدا

 !دیولش کن -

 

 .انیشدم سمت آر دهیبار، کش نیدور شدن که دست خودش دور بازوم حلقه شد. اما ا ازم

  .و وادارم کرد کج شم انیصورت آر یرو گرفت جلو سرم

 

 !انیآر یشونیبه پ دیرو جلو برد و محکم کوب سرم هوا،یب ارینگاه کردم که دان شیصورت خون تو

 

صدا زدن اسمش  یو چنگ زد و من دهنم برادلم انیآر یناله ،یشدم و سرم درد گرفت ول جیلحظه گ کی 

 ...دینچرخ

 

رو داشت... ناباور و پر از خواهش به  من دنیو نه اون توقع د نمشیمن انتظار داشتم انقدر آش و الش بب نه

 .زل زد اریدان

 

  .نشوند میشونیپ یرو یاو بوسه دیرو عقب کش سرم اریدان

 :گفت اومدیکه به زور از ته چاه در م ییبا صدا انیآر یهام پخش شد وقتلوحشت تو تمام سلو حس

 

 .....حیبهت..توض -
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  .فکش زد، مبهوت موندم یتو یمحکم یو ضربه دیرو کش انیآر یموها

 !کردینم یکردنم، کار ریجز تحق دونستمیچون م کردمینم تقال

 

 :گفت لکسیر

 ؟یش حرف بزنباها ذارمیم یفکر کرد یرو چه حساب -

 

 :فقط گفت انیآر و

 !...ستاره -

 

 !صدام زد یاز حرف... پر از تمنا و ناباور پر

 

کمرش، همراه  یهامهره کیریت کیریت یبه عقب پرت شد و صدا ،یو هولش داد که با صندل دیرو کش شقهی

 .سکوت ساختمون پخش شد یتو یبلند یلعنت

 .زد یوحشتناک یعربده

 

 !یاریو به زبون ماسمش یخوریتو گوه م -

 

 .گذاشت و نعره زد انیصورت، آر یرو رو بگه که پاش یزیخواست چ انیآر
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 !سیخفه شو، ه -

 

  .کنار دمشیو کش دمییسمتش دو ار،یهمه خشم دان نیاز ا ناباور

 .بود نیزم یهمچنان نگاهش رو ار،یو دان دنیچکیهام به لباسش مرو پر کرده بود و از چشم صورتم اشک

 

 هاش سمتم اومدن که دستشنخورد و محافظ یتکون نیترکیصورت نازش کردم! کوچ یحواله یهوا مشت یب

 .عقب تکون داد یرو به معن

 

 .فکش فرود اومد ریکج شد، مشت سومم ز کمیبهش زدم که سرش  یاگهید مشت

 

 :خنده گفت با

 !اومد؟یدردم م دیاآلن با -

 

 .دمیسرم زدم و نال یتو یمحکم ینشستم. ضربه نیزم یگرفت و رو حرصم

 

 ؟یکنیو م نکاریچرا ا -

 

 :شد سمتم و تو صورتم گفت خم

 !مراقبت باشم دیکه من با یحواس پرت ی. به قدریچون تو حواس پرت -
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 ..رو هاشییزورگو خواستمینم یبود، ول دهیدلم لرز دیگرفتم. شا گر

 

 .ستادمیا روشبهرو

 .اشاره زد انیو به آر دیصورتم کش یرو رو انگشتش

 

 !بشه تا به عربا بفروشتت کتینزد خواستی... مکنهیدختر قاچاق م -

 

م رو به به عقب رفتم و نگاه مات شده یقدم دم،ید یِ عادت نکرده بود اما با وجود تار یکیهنوز به تار هامچشم

. ذهنم جا موند تو چند سال گرفتیافتاده بود و داشت لبش رو گاز م نییدوختم که حاال سرش پا یانیآر

که بهش جواب رد دادم  خواستمیرو م اریخاطر دان یکرد و من هنوز هم به قدر یو خواستگارمن یوقت ش،یپ

 ...وکشنرفته بود برق نگاه ترسنا ادمیو هنوز 

 

 رپایداده بودم و ز انایکه به آر یقول یهام گذاشتم تا نشنوم... عذاب وجدان گرفته بودم براگوش یرو رو دستم

 .گذاشته بودمش

 

 .رنگ شدننبودن و کم یفرار؛ برا یپام افتاده بود، برا یجلو یخوب یهابهونه 

 .دنیدیم بیآس هیکه به خاطرم، بق ییجا موندمینم 
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ها و اکو کفشم با پله یهاتق پاشنهتق یشدم. صدا یها فرارو سمت پله دمییدو رونیمتروکه ب یاون خونه از

 د،یپریداشت م وزشونیکه ف ییهاشدن اون صدا تو سکوت ساختمکن ک روشن ک خاموش شدن المپ

  .حواسم رو پرت نکرد

 .دمییرفتم و سمت دکل برق دو رونیاز ساختمون ب 

کفشم شکست و پرت شدم  یشدم و خواستم از جوب بپرم که پاشنهبود رد  از پشت باغ که پر از درخت 

 .نیزم

 

 نیا لشیدل دونستمیاما خوب م کشتنمیزانوم و کف دستم رفته بودن، داشتن م یکه تو ییهاخورده شهیش

به  هیکه سا گفتیکه راست م یمرد یهاکرده بود. حرف میمنطق روان یب یافراط هی یاحساس یهانبود! حرف

 ...اما اون بودچرا کنارم  انیبودم آر دهی. من نفهمنمشیبب نکهیکنارم بوده بدون ا هیسا

 

 .دیچیدور پهلوم پ یدستم فشردم و خواستم بلند بشم که دست یرو تو کفشم یپاشنه

 غیبود ج شمیکه پ یونیقل یمرد معتاد و ن دنیبا د یول دمیدستش کوب یبا خشونت رو اره،یدان نکهیا الیبا خ 

 !کمک به زبونم اومد، اسم اون بود یکه برا یاسم نیچرا اول دمیو واقعاً نفهم دمیکش یدبلن

 

 !ـــــاریدان -

 

 .دهنم نشست یرو دستش

 

 ه؟یک اری! دانلیراح -
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 یش کرد و صدالباسم و پاره ی! دست انداخت توکردیمرد نوازشم نم نیا یول کرد،یجرواجرم م اریدان کاش

که  دمیچیپیپاره شدن لباسم، هماهنگ شد با شکستن سد هق هقم. از درد زانوم و قلبم داشتم به خودم م

 یظیاخم غل رفت،یتنم م نییکه داشت سمت پا ینامتعارف ییشکمم رد شد و از گرما یدست اون مرد از رو

 .نشست میشونیپ یرو

 

 هی.. خواستمینم یمرد چشم عسل هیزل زدم. من  شیعسل یهامردونه و چشم سیرو چرخوندم و به ف سرم

 ...هاشچشم ی! با اون برق شرارت و خشونت توخواستمیخمار م یچشم آب

 

 داشتیمکه محکم سمتمون قدم بر یامردونه بوت یهمراه صدا ،یعطر خنک یو بو ستادیدستش از حرکت ا 

 .رو مختل کرد مغزم

 .بسته بشن یالحظه هامو باعث شد چشم دیچیپ هامنوسیعطرش، ته ته س یبو 

 

 یشد و صدا دهیصورتم پاچ یتو یبعد، خون یاکه تو دستش بودم قرار گرفت و لحظه یسر مرد یرو یزیچ

 .افتاد نیزم یباروت فضا رو پر کرد و  مرد، رو یگوشم نشست. بو یکه تو یوحشتناک

  ختیریخاک م یداشت رو هاشقهیبود که از شق ینگاهم غرق خون 

 

 .شل شد بدنم

 !مونده بود آدم جلوم بکشه نیزدن. هم غیکردم به ج شروع

 .هام رو بستمهام گذاشتم و چشمگوش یرو رو دستم



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

340 
 

 

  !دمی..ند..ی..چیم...ن..ه -

 

هاش دورم که دست افتادمی. داشتم پس مکردیم یمرد رو تداع یو مغزم، هنوز چهره دیلرزیم هامدست

 .دمیکش یبلند تر غیحلقه شد و ج

 

 !به من دست نزن، قاتل -

 

 .پشت گردن تب دارم زد یابوسه

 

 .دورش، باعث شده بود که صداش واضح نرسه یفاصله یول زدیشد که عربده م دهیاز دور شن یمرد یصدا

 

 !میایبر نم ستاشونیاز پس ب ینفر شیخان. ش ادنیافرادش ز -

 

 .رو لرزوند بدنم ،یرمردیپ یسمت تفنگش رفت که صدا دستش

 

 !ستیبه تفنگ ن ازی. ناریآروم، دان -

 

 .بدنم حس کنم یبکشن و جوشش خون رو تو ریت هامقهیکه باعث شد شق ییسمت صدا برگشتم
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 :وگفت دیلبش کش یرو گوشه زد و انگشت شستش یشخندین اریدان

 آروم؟ -

 

من  یآدم کشتن، با مردن بابا یرادمنش تو یهخونواد یفلسفه یعنی نیسر تکون داد. آره... پندار بود و ا پندار

 !تموم نشده بود

 

 .به جنازه زد و عربده زد یلگد انه،یوحش اریدان

 

 !آرومم -

 

که  یاهیجلومون ترمز زد. آروم چشم باز کردم و به موتور س یکه موتور شدیسوزناکم داشت بسته م یهاچشم

 .زل زدم شدیم ادهیاز پشتش داشت پ نشیسرنش

 

 یاشد و لحظه دهیبه کمرم چنگ زد و خواست سمت موتور هولم بده که دستم کش یبا خشونت خاص اریدان 

 .فشرده شد مقهیبه شق شتریب ه،یسرم قرار گرفت و هر ثان یرو یزیبعد، چ

 

 !سرم بود یرو اسلحه 

 .لب گفت ریز یایو پندار، لعنت کردیمات داشت نگاهمون م اریدان

 .دیوار باال اومد و غر دیتهد انگشتش



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

342 
 

 

 !تخرخره دنییواسه جو شهیگرگ م اریکه ستاره نباشه، دان یدونی... مدیولش کن ام -

 

 یم نشست و صداشونه یو سرم رو کج کرد. سرش پشت گردنم، رو دیرو کش که پشتم بود، موهام یمرد

 .گوشم پخش شد یتو تفاوتشیب

کرده تا ما رو بزنه  یکه باز ایبا مه ،یگیکه م یاریشده و همون دان دهیاآلن کشته شد، گله کوب نیهم انیآر -

 .رمیدختر ازش بگ هیکاراش؛  یورشکست شده... فکر نکنم بد بشه اگه عوض همه . کارخونهنیزم

 نه؟

 

که  دیو چون موهام تو مشتش بود، سرم چرخ دیسمتمون هجوم آورد که مرد عقب کش انهیوحش اریدان

 .ش محکم خورد به سرمچونه

و  شهیم یسرم فشرد که حس کردم اآلن مغزم متالش یتر رورو محکم اسلحه یکردم و اون لعنت یبلند یناله

 !رونیب پاچهیم

 

سرم نداشتم چون سام  یاز نشستن اسلحه رو یترس چیو ه رفتیهام رژه مچشم یمرد جلو یخون یچهره

 !اریکردن خودم و زجرکش کردن دان دیزخم بزنه... با تهد اریقرار بود با کمک من به دان

 .میبود ختهیرو هم ر بچگانه و مزخرفم که با سام یگرفت از نقشه مخنده

 

 :گفت د،یکشیو عقب مکه من طورهمون

 ...یکه ازم گرفت ییزایبه تموم چ ارزهیدختره م نی. اهیخوب یخب! معامله -
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 اریدان دم،یکوب شهیو محکم پشت ش دمیچسب شهیکرد. به ش نمیبزنه، سوار ماش یحرکت اریدان نکهیقبل از ا و

 .کردینگاه م نیافتاد و پندار مات به ماش نیزم یدو زانو رو

 

 .خوب نبود نیزم یرو ار،یدان دنید 

بودم و  دهیرو شکسته بودم چون بوس هافرشته بود، ببوس و عاشق نشو.. و من قانون تمام فرشته هی قانون

 !کردمیعاشق شده بودم اما انکارش م

 

 .بهم انداخت یکرد و نگاه خاص بشیج یرو تو شکه کنارم بود، اسلحه یمرد

 

 !یاغی یدختره ،یجذاب -

 

 .که سرش رو گرفتم و هولش دادم کنار رهیرو گاز بگ سمتم هجوم آورد و خواست ساق پام یدر آن 

 

 .منشون شده -

 

 .بست خی یاکه دور مچ پام بود، لحظه دستش

 

 :گفت ییدایرو بلند کرد و با ترس هو سرش 

 نشونت زده؟ اریدان -
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 .لب گفت ریز ی"میبدبخت شد "زد و  یبه صندل یمحکم یبعد ضربه و

 

 .هام، خودکار بسته شدموندم و چشم یطورو من انقدر سست بودم که همون نیماش یداد گوشه هولم

 

 

 

 :شدم و زمزمه کردم مونیبدنم، پش یاعضا دنیکش ریتم تکون بخورم که با تخواس 

 .درد دارم -

 

 .باال انداخت یارو بهم دوخت و شونه داشت یاقوتیاز  یارنگش که هاله یمشک یهاچشم

 

 .زمیبه چ -

 .ادیگفته بهت دست نزنم تا خودش ب سام

 

 .بهش بدم یحرف زدم نداشتم و نتونستم جواب دندون شکن یبودم که نا حالیب انقدر

 

 .چهیبپ هامهیر یتو نجاینم و بد ا یرو حبس کردم تا مبادا بو چسبوندم و نفسم یرو به صندل سرم
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بود.  یک زدیخاصش، داد م یهاچشم یصورتش بود ول یرو یاهیوارد شد. نقاب س یباز شد و مرد بلند قامت در

 ...تر نیتر بود و انتقامش سنگ یانهیکه از منم ک یکس

 

رو تکون دادم که  سرم خت،یصورتم ر یتو ش،ییلخت و خرما یرو کج کرد که موها و سرش ستادیا پشتم

 .کردیم ییشکنجه روش خودنما لیافتاد که انواع وسا یدیسف زیموهاش از صورتم کنار بره اما چشمم به م

 !ازش وحشت داشتم شهیکه هم یاهیگرفته تا کلت س خیو چاقو و م یچیو ق غیت از

 

 .من بود خیداده بود و نگاهش م هیتک واریبه د د،یام

 

 !فابم قیرف یدردونه اد،یدردت ن ادیز کنمیم یسع -

 

 .فرستادم یرو به سام دوختم و به شانس بدم لعنت نگاهم

 .انگشتم نشوند استخون یرو یزیر یشد و بعد بوسه دهیلختم کش یاز بازوم تا پهلو هاش،انگشت

 

 .هم بسته شد که پاهام دینکش یرو بست و طول هاممبل پرتم کرد و دست یرو

 !فمینکنم و نفهمه که من چقدر ضع تا ناله دمیگز لب

 !امیوانمود کنم قو شه،یو مثل هم زمیتا اشک نر دمیگز لب

 

  .وا زدشسمت سام پرتاب کرد که رو ه یرنگ یانقره یچاقو د،یام
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 شدیم جادیا یترقیشدن چاقو رو پوستم، شکاف عم دهیو با هر بار کش دیپهلوم کش یرو رو زشیسرد و ت نوک

 .دیشد و بلند خند رهیخ ختیریم نیزم یکه رو ییها. با لذت به خونختیریم نیزم یو خون با فشار رو

 

 !یفابم یدردونه نکهی... تو بذار رو حساب اکنمیمعموالً زود دخترا رو خالص م -

 .دمیغر یزدم و جد یپوزخند

 

 .و کنکارِت -

 

 .دیباال پر ابروهاش

 

 .قشنگه تمیجون بابا، وحش -

 

 .دشیکشیپهلوم م یکه رو ییدرد داشت تا چاقو شتریب نینگاهش روم بود و ا ینیسنگ

 

 :م گفتمچفت شده یهادندون نیب از

 ؟یاریدرم یکسخلک باز یدار ایخاطر مهبه -

 

که  یشده بود نقطه ضعف مرد اینشد. انگار مه دهیرو تنم کش گایکرده بود، د حسیکه پوستم رو ب ییچاقو

 .دیپرت کرد و خند زیم ی. چاقو رو رودمیدیروم مروبه
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شکمم حرکت داد و  یرو نرم رو هاشچرمش رو دستش کرد و سمت شکمم آورد. انگشت یها کشدست

 !کنم هیخودم گر یبرا ایاون همه درد به حال مزخرفش بخندم  نیب دونستم،ینم

 

 ...خوامیم و فقط ماز دست رفته یباشه اون؟ آبرو یسگ ک -

 

 .هام رو محکن بهم فشردمکردم و چشم یفیخف یرو نداشتم و ناله زد، انتظارش میزخم یبخ پهلو یاضربه

 

 .یخوایبودنش و نم گهید یایبهت بگم که... با نبودنش کنار ب دیبا -

 

که طعم شور و  دمیلب گز یبه زخمش زد. جور یاگهید یاتمام حرفش، نگاهش و به پهلوم قفل کرد و ضربه با

 .کردمیدهنم حس م یتو یرو به راحت گس خون

 

 :گفت دیمبل بلندم کردم و رو به ام یرو از

 .یاشهیببرش اتاق ش -

 !و بشکافمپوست دلبرش خوامیم نهیبب اریآماده کن دان نمیدورب

 

که روش پر از  یتخت یبردتم و رو یو کدر یاشهیدوشش انداختم. سمت اتاق ش یجام بلندم کرد و رو از

 .بود هامارستانیب یبود که تو یتخت هیخون بود، پرتم کرد. شب یهالکه
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هم قصد  میزیردردها اضافه شده بود، زخمم باز شده بود و خون یو حاال سردردم هم به همه دیکش ریت شکمم

 !بند اومدن نداشت

 

پخش  مییایبو یهاخون تو تک تک سلول یگرفتم که بو یقیبود. دم عم مینیب یهنوز تو اریعطر سرد دان یبو

 .شد؛ عقم گرفت

 

آب  یماه و انعکاسش رو تو ریو تصو نشستمیکه م یی! به شبامیمعمول یبرگردم به زندگ خواستیم دلم

 .دمیکشیم

 

 .واریداد به د هیرو بهم فشرد و تک هاششد. لب دهیهام کشبه چشم نگاهش

 

 اون خناس. مگه نه؟ شیپ گذرهیبهت بد نم -

 

  کردیم دادینگاهش ب طنتیرو درشت کرد، برق ش حشیشده و وق زیه یهاچشم

 .شد انینما ،دشیدست و سف کی یهاکرد و دندون دایپ یکیکوچ یهاش انحنارفتم که لب یاغره چشم

 !کم بود یلیبدنش با من خ یاومد. فاصله ترکیزد و نزد یاگهید یخنده تک

 

 :بگه خواستیبود که م یکس هیشب نگاهش

 "!. پس خفه شوکنمیو مهم باز کار خودم آره ی. بگکنمیو منه من کار خودم یتو بگ -"
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ازم فاصله  ،یمحکم یهاقدم ینمونده بود که با صدا یادیز یفاصله میخون یهاش به پهلوبرخورد انگشت تا

 .گرفت

 

... هشت فمیفکر کنن من ضع خواستمی. نمدمیو خودم رو باال کش دمیکش یاآسوده قیآگاه نفس عم ناخود

 !دادمیرو هم اجازه نم شهیسال اجازه نداده بودم، بق

 

 .ستادمیسام ا ینهیبه س نهیس

  .لبش، رو مخ بود یرو یانهیلبخند موذ ینگاهش شرم بود ول تو

 

. فشیکث یهازل زدم به چشم یول ختمیبدنم چرخوند. تو نگاهم خشم نر یو نگاهش رو رو دیچرخ دورم

 .دادیو وحشتناک جلوه مخودش شهیمظلوم بود اما خب مثل هم

 

 

 .نداد مرهیبه نگاه خ یگرفت و جواب لباسم یقهی از

  .کرد میرو روم تنظ نیاشاره زد بره. با رفتنش، دورب دیسر به ام با

 .رو به درد آورد و مظلومش دلم رینگاه دلگ لحن

 

 .زد یزیر یهارو به گوشم چسبوند و تا گردنم، بوسه هاشاومد. لب کمیرو در آورد و نزد رهنشیپ 

 .دیرو پوشونده بود، کش از بدنم یارو که فقط تکه زمزمه کرد و لباسم یکشدار هوم
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  .م خوردو رهاش کرد که محکم به سر شونه دیش باال کشرو با انگشت اشاره نمیسوت بند

 .رو باز کرد نمیلباسم رد شد و قفل سوت ریو دستش از ز دیبهم چسب شتریدادم که ب هولش

 :گوشم گفت ریو ز دیکردم که آروم خند تقال

 !زنمیها دست نمشده یمالندارم. من به دست تیکار -

 

 .دیم کشزخم شونه یرو یم رو لمس کرد و دستبا انگشتش شونه نامحسوس

 

 :دمیتوپ

 .مثل تو، دست بزنم یابگو جرئت ندارم به نشون شده -

 !یستینگو کفتار ن شناسمتیبه من که م گهید

 

 .زمزمه کرد "یآشغال"هم فشرد و  یهاش رو روتو هم رفت. دندون هاشاخم

 

 .پرت کرد یرو سمت رمیم، لباس زگشاد شده یهاچشم یمن قرمز شده بود. جلو یاز تماس بدن خون بدنش،

 

 .دیکش نییرو پا رو باز کرد و نم نم شلوارم چسبونم یشلوار ل یرفت. دکمه ترنییروم بلند شد و پا از

 .دمیکش غیج

 

  !! ولم کنیزنیو بهم محالم یدار -
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 .رون پام زد که هق زدم یرو یزیر یبوسه

  .شد بلند

رو رها کردم  رفت. خودم نیخمارش، کارش رو تموم کرد و سمت دورب یهاو با بستن چشم دیرو بوس هاملب

 .تخت و تو خودم مچاله شدم یرو

 

 :گفت نیبه دورب رو

 .کنم تیعصب نیاز ا شتریو دلبرته! دوست ندارم ب. مخصوص مناریدان ینیبب یتونیو نمبه بعدش نجایاز ا -

 

 :داد زد یبهم انداخت و عصب ینگاه ن،یقطع کردن دورب بعد

 

 !ها دست بزنمبه نشون شده دهیبهت گفتم قانونم اجازه نم بارهیهق نزن.  -

 

 .رو داشتم دنیو من هنوز قدرت خند کردیم کهیبدنم و ت. درد پهلوم داشت دمیاون همه درد خند نیب

 !که نشون شده بودم خداروشکر

 

 :رو چپ کرد و داد زد هاشچشم

 .و پانسمان کنمزخماش اریرو ب هیاول یکمکا یجعبه د،یام -
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نمک هم  زد،یکه زخم م یاری... درست برعکس دانشدیو مرحم م زدیدلم گرم شد اما نگاهش نکردم. زخم م ته

 .کردیرو نگاه م دنتیو با لذت درد کش دیپاچیم

 

-- 

 ..بعـــــد ھهفت دو ﮼

 

 .اتاقم بسته بودن یکه جلو یمصادف شد با با پارس سگ ها،ریزنج یرو تکون دادم که صدا هامدست

 !رو آزاد کرده بودن... اما همچنان، من مونده بودم آوا

نجاتم نکرده بود!  یبرا یکارچیه اری.. صورتم کبود بود و دانخوردیشکافته شده بود و خودش جوش م بدنم

 !نهیو ببو من ادیلطف نکرده بود ب یحت

 

 .سالن اکو شد یتو یبلند یهاقدم یصدا

 

 .سمت چپ... و چهار قدم تا سلول صد یخودم مرور کردم، هفت قدم تا سالن. پانزده قدم تا راهرو با

  .قدم تا اتاق اکتشافات ازدهی

 

 .صورتش زدم یتو یزده رو باز کرد و سرش رو داخل آورد که لگد محکم زنگیآهن در

 .هاش دراومداستخوان کیریت کیریت یرو، دور گردنش حلقه کردم، صدا هامرو گرفتم و جفت پا گردنش 

 .برداشتم بشیرو از ج دیزدم و کل یدیپل یوارد کردم که از هوش رفت. خنده شقهیبه شق یابا آرنجم، ضربه 
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 .دمیکش یسر جس یرو یدست

 

 !یو داشتامهو یمرس -

 

 .کردینگاهم م تابیب یزل زدم که چجور شیمشک یهاچشم به

 

 یکس نکهیبه اطراف انداختم و بدون ا ییو از تونل رد شدم. نگاه گذرا دمیمرد رو داخل کش نیسنگ جسم

 !از حد کلر داشت شی. بدمیاستخر پر یمتوجه بشه، تو

 

  .راه داشت، شدم رونیکه از وسط استخر به ب یرو حبس کردم و وارد تونل تنگ نفسم

 .آب رفتم یگرفتم و باز تو یآوردم و نفس رونیرو ب سرم

و نفس  آوردمیم رونیسرم رو ب ه،یثان یکردم و هر س یط یرو به بدبخت شدیوصل م رونیکه به ب یآب ریمس

 .گرفتمیم

 

 .بود دهیشده بود و به تنم چسب نیهام سنگاومدم و اطراف رو نگاه کردم. لباس رونیآب ب از

 

 یکه از رو یآب یرفتم اما صدا واریصورتش بود، پشت د یرو یایکه نقاب مشک یمرد قد بلند دنید با

 !سادهیوا واریپشت د یکی دادیداشت نشون م خت،یریم نیهام به زملباس
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کنم  ادهیرو خواستم روش پ گرفته بودم ادیکه  ییزهایسام، چ یهاشدم و طبق آموزش کشیاز پشت نزد آروم

 .واریکمرم گذاشت و چسبوندتم به د یرو گرفت زانوش رو رو که آرنجم

 

 .دور سرم چرخ خورد ایشد و دن دهیکوب یمانیس واریمحکم به د میشونیپ

 

  .بودم ستادهیهنوز ا یشد ول رمقیهام بمحکم پشت گردنم زد که چشم 

 .اما اون زودتر اقدام کرد رمیرو با دست فشرد که خواستم صدام رو باال بگ کمرم

 

 .هام رو پر کردگوش یامردونه یصدا ارم،یبه زبون ب یاکلمه نکهیرو از هم فاصله دادم و قبل از ا هاملب

 

و  دنیمن نفس کش اینبود  ژنیاکس دونمیبود، کنار تنم افتاد. نم وارید یهام که روجا خشک شدم و دست سر

 .دیچیپ سمیهاش رو دور تن خدست یبردم وقت ادمیاز 

 

 .دمیهاش قرار گرفت و من تو همون حالت، به پشت چرخم تو حصار کامل دستمنقبض شده تن

 

 .وببر صدات -

 

 دیدیام تار مهرو چرخوندم و نگاهش کردم. هنوز چشم که شک نداشتم حفظش بودم، سرم ییصدا دنیشن با

 .و بفهمم گه مغزم توهم نزده نمیفرد مقابلم رو ببب ذاشتیبود، نم ختهیصورتم ر یکه جلو ییو موها
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ش داشت و موها شیاما اون ته ر رفتیم جیرو محکم گرفت. سرم گ مرو از صورتش برداشت و چونه نقابش 

 .رنگ شده بود یبود و مثل اکثر اوقات؛ استخون ختهیصورتش ر ینامرتب رو

 

 بهت دست نزده. مگه نه؟ -

 

تار و پودم رو تو خودش گرفته  یکه دلتنگ یاو بهش زل زدم. تو دو هفته ختمیهام رچشم یرو تو نفرتم تمام

که دوستش  یدختر تونستی. مرد مقابلم مومدیمرد ن نیتو مغز و قلبم رخنه کرده بود، ا چکیبود و مثل پ

 !نه ایسام بهم دست زده  نهبدو خواستیدست گذاشت و حاال م یته دست روداشت و نجات بده و دو هف

 

 یبا احساسات آدما یبودن و باز مری... تو گیول کردیبود. دختر قاچاق نم انیسام، بدتر از آر یهاگفته طبق

 .شده بود یامتفاوت، حرفه

 

 :گفتم خت،یریدستش م یو رو کردیکه آب از موهام چکه م یدرحال یو جد محکم

 !برو گمشو -

 

 ...رفتیکه انتظارش نم یازده خیسرد و  یخودم موندم از تن صدا و

 

و نگاه  گذشتیبودم، م دهیرو شن دنشیخند یکه صدا یش تلخ بود. دو هفته از وقتخنده یصدا ی. حتدیخند

 .ذهنم، روش غبار نشسته بود ریتصاو یشد که تو یاگونه من مات چاله
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که حق  دمیکوب یمرد ینهیم رو باال آوردم و تو سهام گرفت و من دست مشت شدهمکث نگاه از چشم با

 !هر روز و هر شبم الیشده بود خ یبشه وقت المیخینداشت کمکن نکنه! حق نداشت ب

 

 !امیزودتر ب تونستمیشر درست کرده بود، نم ایمه -

 

کرد و  شهینم یکارچیبود. مثاًل شکستن کتف که ه یو خشک بودن، پر از شکستگ یخونسرد نیدر ع صداش

 !تا جوش بخوره دیدرد کش شهیفقط م

 

 

 .بست خیهام گرفت، دست بغضم

 

 :دمیکش غیتونل ج یتو

که  کنهیقلبش فرار نم یمثل من از صدا دمیشا ایپوستش سبز؟  ایاون بهتره؟ مثاًل چشماش بنفشه؟  هیچ -

 . ها؟یو جمع کناون یگندکار یدیم حیترج

 

تونل پخش شد و بعد از  یم تواکو شده ی. صدادیصورتش گرفت و نرم بوس یم رو جلومشت شده یهادست 

 .دیچیتو تونل پ یمرد یحرف من، صدا

 

 !. دختره در رفتمیخوایم یکمک یروین -
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 .رو بهم دوخت رمقشیب یهاکرد و چشم یطونیش یخنده اریدان

 

 .بهت بگم تونمینخواه، نم لیازم دل -

 

 سیخ ی. پشت سرش، با تندنیرو به انفجارم مونده بود که دستم رو گرفت و شروع کرد به دو یاهیثان

هامون از هم جدا شد و پرت نه نتونستم سرعتم رو کنترل کنم و دست ستادیا ییهوی یو اون به قدر دمییدویم

 .نیزم یشدم رو

 

 .زدمینشسته بود و نفس نفس م میشونیپ یزدم، عرق رو غیج تیو درنها دمیاول با درد لب گز 

 !گرفتیم یکشت باًیداشت با چهار نفر تقر اریدان 

 

 .رو که چرخوندم، صداها قطع شد سرم

 نیماش یکه در انبار رو با پا شکست و پرتم کرد تو دمیتر از قبل بهش چسبدورم حلقه شد و محکم هاشبازو

 .انبار یجلو

 .رو گرفتم درد خم شدم و دلم از

 

 !واشی! یوحش -

 

شده بود اما تند  یلبش خون یو گوشه زدیگاز گذاشت. نفس نفس م یرو روشن کرد و پاش رو رو نیماش

 !رفتیسمت دره م م،یمستق اریپشت سرمون بودن و دان ن،یو چهار تا ماش کردیم یرانندگ
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چسبوندم و  یصندل نییرو محکم به پا نشستم، پام نیدر ماش یداشبرد رو برداشتم و رو یرنگ رو اهیس کلت

 .نشونه گرفتم مون،یپشت نیماش یهاکیسمت الست

 .دیطور که نگاهش به جلو بود، غرهمون 

 

 !بتمرگ سر جات -

 

پشت هم ترمز زدن که خوردن به  گه،ید نیخارج شد و دوتا ماش ریو از مس دیترک هاشکیاول الست نیماش

نشونه گرفتم، که  نیماش نیهم و هر سه منفجر شدن. به شاهکارم نگاه کردم و با لبخند اسلحه رو سمت آخر

  .شد و پرت شدم داخل دهیپام کش

و باز  شهیشد به ش دهیدره و همزمان سر من کوب یکرد و پرت شد تو دایانحراف پ نیماش نیکه آخر د،یچیپ

 .دراومد غمیج یصدا

 

با اخم نشسته بودم  نهیاما دست به س مینزد یدور افتاده دور بشه، حرف یبه شهر برسه و از اون منطقه یوقت تا

 !دادینم حیاما، توض کردیقرار نبود بشنوم و اون خودش رو آدم بَده م دونستمیبودم که م یحیو منتظر توض

 

 ؟یومدیچرا دنبالم ن -

 

متورمم گذاشتم و بغ کرده نگاهش  یشونیرو رو پ . دستمشهیش یبار سوم خورد تو یزد که سرم برا ترمز

 .کردم
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 !اریدان یکنیم میعصب یدار -

 

 ؟یتو چرا کمربند نبست -

 

 .دمیشدم و سرم رو کج کردم و غر ادهیپ نیتحملش کنم. از ماش تونستمینم گهید

 

 !ایدنبالم ن -

 

 .باال انداخت و دور زد یاشونه

 یپی... با تبیو هوا مه آلود بود.. تو شهر غر دیباری. بارون نم نم مابونیسمت خ دمیرو کج کردم و دو راهم

 یشکسته در حال قدم زدن بودم و مسلمًا کس ییهاشده و پاشنه کفش یچیباندپ یها و دستخالفکار هیشب

 .کردیسوارم نم

 

جدول  یدستم گرفتم و رو یم رو توشده کفش شکسته ی. پاشنهنیگودال آب فرو رفت و افتادم زم یپام تو 

 .کردم و بغض کردم اومدیبه زانوم که خون م ینشستم، نگاه

 نیتوقف کرد که توجه چند نفر جلبمون شد. از جام بلند شدم و سمت ماش یبد یپام با صدا یجلو نشیماش

 !ها، شل و پل بودمرفتم. مثل مست
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 شیخمار و شاک یهارو به چشم بغلش. نگاه گستاختم یبودم پرت شدم تو ستادهیو چون شل ا دیرو کش بازوم

 .دوختم

 

 .کرد و خودشم سوار شد میصورتم تنظ یرو تو نهیرو باز کرد و سوارم کرد. آ کردم که در عقب یهوم

 .کرد و راه افتاد یهوف قه،یچند دق بعد

 

 آوا خوبه؟ -

 

 .رو پاک کرد شیلب خون یچشمش زد و با دستمال گوشه یرو رو شیدود نکیع

 

 .. نذاشتم خوب باشنیتو خوب نبود -

 

 .نگاهش کردم یجیگ با

 

 ؟یچ -

 

 .سر تکون داد 

 

 !کرد شهینم تیکار ؛یجیگ -
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 .و اداش رو درآوردم دمیچسب یبه صندل 

 

 !ردیک شهیمین شیریک جهیگ تمهیع -

 

 :دمیهوا پرس یب

 ؟یسام، تجاوز کردتو به خواهر  -

 

 کوبخیکه نه م رهیرو به در چسبوندم و به جلو خ نگاهم کرد که خفه شدم! با وحشت دستم یو جور برگشت

 .با ترس جلو رو نشون دادم کرد،یو به من نگاه م رفتیداشت سمت جلو م یشدم! روان

 :گفت یجد یآروم ول برگشت،

 

 .خودش خواست هیسام جه،یباهاش بخوابه! در نت کنهیجرئت نم ی. تا نده مرددهیخودش پا م یهر دختر -

 

 !بود یبراش عاد هازیچ نیباال رفت. چقدر ا ابروهام

 

 :بهت گفتم با

 !اریدان ی... واقتیناموس رف قت،یتو با خواهر رف یعنی -
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 !ربطش به تو رو بدونم خوادیدلم م -

 

 .یبه صندل دمیزدم و چسب یپوزخند

 

 تو دلخوش کنم زنت شم؟ هیگاو! من به چ یکهیمرت -

 

 ؟یشینم -

 

 .شدم رهیخ رونیکردم و به ب یها نچدختر بچه شکل

 .زد یباال انداخت و لبخند یاشونه

 

 !خب مینیبیم -

 

بود؛ سمتم  یو مشک یارتش ار،یهاشون مثل لباس دانکه لباس یترمز زد که دوتا دختر یاخونه یروروبه

 .اومدن

 

 .کردن مادهیبود پ یگر یکه به نظرم وحش یرو باز کردن و با احترام سمت من در

 

 .و داد زدم دمیکش رونیرو از دستش ب دستم
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 ؟ینه فلجم نه چالغ! خودم بلدم راه برم. کور -

 

 .و سمتم اومد دیموهاش کش نیب یدست ار،ینگاه کرد. دان اریرو ول کرد و به دان بازوم

  

 !یوحش گهیم یبه ک یک نیبب -

 

 .سر جام معطل مونده بودم که تشر زد جیگ

 

 !جیگ ج،یگ ج،یگ -

 

 .ها بلندم کرد و دستش رو پشت کمرم قفل کردعروسک هیدستم رو که تو هوا مونده بود رو گرفت. شب 

 .جا شدمبهرو باال رفت، تو آغوشش جا هاپله

 .افتاد و تازه نگاهم به تخت دو نفره دیطرف تخت چرخ به

 

 .تخت نشوندم و جلوم زانو زد یور

 

 .اراده بازوش رو چنگ زدم و تکونش دادم یب
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 نیداد که ب قرارمیب یهاهام و بازوش گرفت و به چشممکث از محل اتصال انگشت یرو با کم نگاهش

 .خوردیهاش داشت چرخ مچشم

 

 .بود رو عقب زد ختهیصورتم ر یکه جلو یسیخ یرو باال آورد و موها دستش

 

  !از خودت بگو کمی -

 

 :سه بار پشت هم پلک زدم و دلبرونه لب زدم دو

 !تو -

 

 .دیکش اهشیس یموها نیماب یو به چپ و راست تکون داد و دست سرش

 

 !. چشماتیلعنت -

 

 .کردم زیکه حاال قفل نگاهش شده بودن رو ر ییهازدم و چشم ینیشرمگ لبخندِ

 

 ؟یچشمام چ -

 

 .باال انداختم و تخس نگاهش کردم ییابرو طورهمون
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 .دیجاش بلند شد ک سردرگم، دور خودش چرخ از

 

 کردم؟یداشتم م کاریچ -

 

 :پروا گفتم یب

 !یکردیم فیاز چشمام تعر یداشت -

 

 .نثارم کرد و ازم فاصله گرفت "ییپررو"

 

 .انداختم نییو نگاهم رو پا دمیدندونم کش ریرو ز لبم

 

 اآلن؟ یدیجانم! خجالت کش -

 

 .بهم برخورد شیو تعجب یسوال لحن

 :دمیزانوم گذاشتم و نال یرو رو سرم

 !م. خستهریخ -

 

 .میزنیبخواب. بعداً حرف م ریبگ ایبرو حموم ب -
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 !براش مُرد شدیاوج مغرور بودن، مهربون بود. اصالً م در

 .رو باز کردم مختهیبهم ر یموها

 

 ؟یچ ای! حوله هست تو حموم اریخب لباس ب -

 

 .به سرتاپام انداخت یزد و مشتاق نگاه هیتک واریرو به د دستش

 

 .حموم رو باز کردم و داخل رفتم در

 

 !هاتو دم در بده ایب یخوایم -

 

 .رفتیش چال مکه سمت چپ گونه ییها. از همون خندهدیخند

 

 !یلی. خکردیدرد م یلیتو اون اتاق نشسته بودم. بدنم خ شدیم یساعت کی

 .آشفته شدم گرفت،یم انیپوست صورتم جر ریکه ز یصورتم حرکت دادم و از درد یرو رو هامانگشت

 

فر شده و  ی. سمتم خم شد که موهاستادیروم اپاش بود، روبه یکه شلوار ساق کوتاه یقد بلند دختر

  .ختیصورتم ر یتو ش،یشکالت

 .دیبخش یکیکوچ یانحنا نازکش یهارو بهم دوخت و به لب شیبلوط یهاچشم
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 ...دمیشنینم یچیمن ه یول شدیهاش خارج ملب نیاز ب یمجهول کلمات

 

 .دستش چشم دوختم یرنگ تو اهیس یمقابل صورتم گرفت، به گوش یایآخر، گوش در

 ،ییبندازم. به نور و روشنا نییرو پا رو زد و باعث شد سرم و براقش چشمم یارو چرخوند که قاب نقره یگوش

 !نبود ینور چیه ،یلعنت نیرزمیاون ز یحساس شده بودم، تو یادیز

 

 .یدیاطالع م وتتیو وضع یزنیفقط به آوا زنگ م -

 

 شد؛یاون دختر بچه توسطم پاره م یجلو ،یبلوط چشم نیو اگه ا شدیم داریداشت ب میاغیو  یوحش یرو اون

 !گرفتمیعذاب وجدان نم

 

 .خودمه یتا بفهمم گوش دیطول نکش. دمیاز دستش کش ویکردم و گوش سکوت

 .رو ازم گرفت یکرد و گوش یرو بزنم که نچ یرمز گوش خواستم

 

 .... رمزو بگو دختر خوبیهک ش خواستی. نشد خب. آقا دلشون نممیکن دایو پرمزش میکرد یسع یلیخ -

 

 !دادمیجرش م کردن،یحد ممکن درد نم نیهام تا آخرشک اگه درد نداشتم و استخون بدون

 

 .دیکش یو کالفه پوف منتظر
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 .نکن کامل بگو یهج یهج -

 

 .رو گفتم م رو تر کردم و لب باز کردم و رمزمخشک شده یهاجونم، لب یته مونده با

 !. بغض داشت، درد داشت، نفرت داشتاومدیم از ته چاه در صدام

 

 .رفت رونیبهم داد و از اتاق ب ویکرد رمز رو درست گفتم؛ گوش دایپ نانیاطم یرو زد و وقت رمز

 

 .آوا رو گرفتم یدادن گذاشته بودنش، شماره کیکش یکه تابلو بود برا یابه دختر بچه توجهیرفتنش، ب با

 

 .کرد میشارژ ندارم کفر گفتیکه م یتو اعصاب زن یصدا

 .واتساپ شدم وارد

از من و سودا و خودش بود،  ییعکس سه تا هیکه  لشیبه پروفا ی. نگاهیاوج خوشبخت یعنی نیبود و ا نیآنال

 .ش رو گرفتمرو لمس کردم و شماره کال ویدیو کونیآ

 

 

 .نهیرو نب تا صورت کبودم دمیرو کنار کش لحظه جواب داد، سرم همون

 .تخت ولو بود یدورش پخش شده بود و رو موهاش
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 ؟یشد میچرا قا ،یست نمتیبب -

 

 .نهیبب فیو ضعنداشتم من تو گلوم جا خوش کرده بود. دوست بغض

 

 .رو صاف کردم و گذاشتم نگاهم کنه تار بود. سرم یکم رشیبود و تصو فیضع یلیآنتن خ 

 

 یبچگ یکه تو یم گرفت. خاطراتش خندهکار بچگونه نیشد. از ا زیخمیتو جاش ن عیو سر دیکش یبلند نیه

 .چشمم رقصون رقصون در حال حرکت بودن یجلو میباهم داشت

 

 .چسبوندم یچوب یرو به صندل مو سرد نشستم و پس کله دیسف یهاکیسرام یرو کنار زدم و رو یصندل

 

 ؟یدیبه گند کش ومیمراسم خواستگار ادتهی -

 

 لیم به اخم تبدهصورتم، خند یهاچهیکرد. اما با گرفتن ماه دایپ یکیکوچ یهام انحنااون روز، لب یادآوری با

 .شد

 !بخندم تونستمینم یحت

 

 ...بشنوم خوامیو مات. حرف بزن آوا، صدادمهی -

 

 .دیصدام ابروهاش باال پر یبرابر لحن گرفته در
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 !یبر بیج یشهرباز میرفتیما م کردنیم یخاک بر سر یپنج شنبه شبا، ملت کارا -

 

 .رو با دست عقب زد و با خنده ادامه داد داد. موهاش هیرو به تخت تک جاش بلند شد و کمرش از

 

 ...یامردم شب جمعه بیاز ج میزدیکه نم ییتو لباسشون. آه خداوندا.. چه پوال میختیریم یبستن -

 

و دلم درد  گرفتی. نفسم داشت مدمیو با درد خند ارمیدووم ب طونشیدر برابر لحن سرخوش و ش نتونستم

 .کردیم

 

 .نکننقش قبر  -

 

 .دمیم کشخسته یهابه پشت پلک یرو نگاه کرد. دست جزء به جزء صورتم یبا نگران 

 

 شه؟یتموم م نایا یباز یوحش یکِ -

 

 .دمیبود کش دهیبود و به کف سرم چسب سیکه هنوز خ مدهیژول یموها نیب یدست

 .شد انیصورتش، کنار گوشش بود نما یکه رو یقیرو کج کرد و زخم عم سرش
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 .شد نیرو به در دوختم که دخترک مو بور، پخش زم و نگاهم دمیبه گوشم خورد. چرخ ینامفهوم یهاآوا

افتاده بود و  نیزم یبود و حاال، رو ستادهیا شیپ قهیکه تا چند دق یرو از در گرفتم و به دخترک آروم نگاهم

 .دادم رفتیازش خون م

 

انداختم و دوان دوان، سمت دختر قدم برداشتم که  نیزم یرو با داد رو یتو وجودم رخنه کرد. گوش ترس

 .افتادم نیزم یبه به مچ پام خورد و رو یاضربه

 !بدنم کرخت شده بود و توانش رو نداشتم یبرگردم ول خواستیم دلم

 

 دتریبخورم که دردم شد یزیبزنم و تکون ر یغیهام حس کردم که باعث شد جباسن و رون هیتو ناح یدرد

 .شد

چه  دمیفهمیو من انگار مست شده بودم، نم شدیم دهیگردنم به وضوح شن یهاخرد شدن استخون یصدا

 !خبره

 

 .شد دهیبا شدت کش موهام

دختر افتاده بود و  یکه کنار جنازه یدختر چشم بلوط دنیرو باز کردم، با د هامکردم و چشم دایپ ییتوانا

  .رفت جیش بسته بود، سرم گهادست

 چه خبر بود؟ نجایا

 

 .داد بزنم که طعم گس و شور خون باعث شد دهنم بسته بشه خواستم
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روح از تنم جدا  کردن،یلبشون نگاهم م یرو یفیکث که با لبخند یدو مرد دنیسر بلند کردم و با د هراسون

 .شد

که امروز بر اثر شکستن  ییافتادم و زانو نیزم یبه پام خورد و دوباره، رو یاگهید یجام بلند شدم که ضربه از

 .دیکش ریخراش برداشته بود، ت نیزم یکفشم و پرت شدنم رو

 

چنان نگاهم به اون دختربچه بود که حاال اما، هم انداختیبه دلم چنگ م شتریب یآوا از پشت گوش ینجواها

 ش کنج اتاق بود!فقط جنازه

 

 

 .زدیو هق م ختیریکه اشک م یایچشم بلوط یبسته شد و ناخودآگاه نگاه من افتاد رو یهام طنابدست دور

 دهیکوب مقهیدوبار محکم به شق یااسلحه یوقت ینداشتم! تقال کردم ول یکار چیه ییها، توانادهمن مثل مر و

 .هام بسته شدشد، چشم

 

به من کار نداشته باشن، باز هم روح از تنم جدا کرد و بهم  کردیکه با عجز التماس م اریدان یهاعربده یصدا

 ...هاستحرف نیتر از ا دهیچیپ هیفهموند قض

 

 !شده بود و بغض، حاکم شده بود به تمام من کیچشمم تحر یهاعصب

 .شدیبه تنم زده م ،یمداوم یهاو ضربه خوردیبه گوشم م یبد یهااما فحش زدمیپا م ودست

 

 .چشم دوختم شدیم دهیتارم د یدهیکه از پشت د ینیخشمگ یهو پس زدم و به چهرهامزحمت اشک پر
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... من چقدر خر بودم که بهش اعتماد دمیخند هایخارج از تمام بدبخت مون؛یخانوادگ لیساشا، وک دنید با

 !داشتم

 

*** 

 .چشم باز کردم یحالیب با

 .منقبض کرده بود ودلم فرو رفت و بدنم یتو ،یجسم سفت 

 

 .رو سوزوند تا ته اعماق وجودم ،ینیآتش رو چرخوندم که نگاه سرم

  .کردینم ناله

صورتش کبود  یو باعث شده بود تمام اجزا خوردیصورتش م یکه تو یبه من بود و به ضربات محکم نگاهش

با وجود  یچوب یصندل هی یرو یهام تار بود اما فقط اون حالت نشستن حتبشه توجه نداشت. چشم یو خون

 .خناس بود هی ژیبودن، فقط پرست یزخم

 

به  زدیکه مشت م یبه گوشم خورد و فرد یکشدار "اوف"هام خارج شد. لب نیاز ب یاچرخوندم و ناله سر

 .بود سمتم اومد میفرد زندگ نیکه بعد از بابام، استوار تر یاریدان

 

 .افتاد نییپا اریدان سر

 .زدیذوق م یهاش تولب یاز درد جمع شده بود و کبود صورتش
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بود که  یحال بهم زن یمخم بود. نگاهم به ساشا یتو خونهیم یچ دمیفهمینم یکه حت یآهنگ خارج یصدا

 .بودم دشمنم شده بود دهیتازه فهم

 

 .رو موهام زد یااومد و بوسه سمتم

 .بودمت دهیوقت بود ند یلی! خزمیاوه عز -

 

 .موهام برداشت یو دست از رو دیچرخ زیعربده زد و عالوه بر تن من، ساشا هم ت اریدان

 

 !پدرسگ. صبر کن فقط شونمیو به عذات مت! ننهناموسیولش کن ب -

 

 

 !اما حرص انباشته شده و کالم تلخش، من رو کشت دمیدیرو نم صورتش

 

بسته  یبه صندل ؛یکیتار ینگاه کردم که تو یداشت، سر بلند کردم و به مرد یخش خش مختصر صداش

 .افتاد نییشده بود و سرش پا

 

حلقه کرد و  یرو دور صندل هاشو دست ستادی. پشتم ادیکرد و دورم چرخ ینچ اریدان یهادر برابر حرف ساشا

 .بود رسوند یبه پهلوم که توسط سام زخم

 

 .اوقم گرفت شد،یپشت گردنم حس م ییکه جا یدو به دندون گرفت و از رطوبت زبونش رو گوشم یالله
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رو بلند کرد و فحش  شکه شده سرش ار،یکرد. دان شیخال اریدان یهوا، رو یبرداشت و ب یرفت و سطل آب کنار

 .و روش نشست دیرو جلو کش شیو صندل دیرو بهم کوب هاشداد، ساشا دست یکیرک

 

 !تا حالم ازش بهم بخوره شدیباعث م شتریداشت ب شد، هر لحظه رهیو بهم خ دیش کشتنه نییبه پا یدست

 .کرد زیرو ر هاشو چشم دیهاش کشلب یرو رو زبونش

 

 !کنهیم کمیتحر دنتیکه د ،یبا من چشم طوس یکرد کاریچ نیبب -

 

 .داد شیرو افزا حمیمخم نفوذ کرد و سردرد فج یاتاق پر شد و پژواکش تو کیکوچ یفضا یتو اریدان یعربده

 

 .صدام رو صاف کردم و به ساشا چشم دوختم د،یکشیم ریو قلبم ت کردیخس خس م گلوم

 

 ؟یخوایم یچ -

 

 .گفت "ییمرحبا"تکون داد و  یسر

 

 !خواد؟یم یپولدار چ یدختر باکره هیپسر از  هیخب...  یو درآوردم... ولمخت دیشا  -

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

376 
 

 .و با انزجار نگاهش کردم ختمیر یهاچشم یرو تو نفرتم تمام

 :دمیپاش تف کردم و توپ یجلو

 !تو؟ یانقدر حرومزاده بش یوقت کرد یک -

 

 :باال انداخت و انگار که از بحثمون خسته شده باشه گفت یاشونه

 

 !تونمی.. من که مارهیسرت ب یی. سام نتونست بالیندار یهوا بخورم. تواَم راه فرار کمی رمیمن م -

 

تمام  نیو ب شدیم دهییهاش بهم سازوم بود که از شدت خشم، دندون یاریجاش بلند شد و نگاه من رو دان از

 !هاش خرد شهدندون دمیترسیم ها،یبدبخت

 

 .رفت رونیهاش در معرض شکستن بود بکه چوب ید و باز کرد و از در آبرو که با طناب بسته بو هامدست

آهنگ  یرو به دندون گرفتم تا ناله نکنم، ساعت از دستم در رفته بود و صدا و لبم دمیرو مال هامدست مچ

 .همچنان تو مخم بود

 .رفتم اریپرت کردم و سمت دان یارو کندم و گوشه امجر خورده یمانتو

 

رد. نخو یتکون نیترکیانداخته بود باز کردم اما اون کوچ نیزم یکه ساشا رو ییرو با چاقو هاشدست یفور

 .دمیرو باال کش ش گذاشتم و سرشچونه ریرو ز انگشتم

 

 ..مرد شده بودم نیا نیا یهاچشم یایغرق در یکِ دمینم نم باز شد و من نفهم رمقشیخسته و ب یهاچشم
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بهم دست داد. من نگران  یحس خفگ یالبش بود و هنوز خونسرد بود، بدنم مور مور شد و لحظه یرو لبخند

 !نبود، جداً نبود یبار راه فرار نیبودم و اون خونسرد. ا

 

 .نمشیدرست بب ذاشتیرو گرفته بود و نم هامچشم یجلو اشک

 

 دیما خند یبه سادگ د؛یو همون خورش دهیکنار خورش یآزاد میکردی. فکر ممیبود سیآغوش ابل یحوال ییجا

 .و سوزوندمون

 !بود شیهمون آت دیود خورشنب ادمونی انگار

 

 :دمیپرس یاخفه یصدا با

 م؟یکن کاریچ -

 

 :گوشم، پچ زد در

 یدورو یتا آدما دمیبگا م ویدارم همه چ میانداخت یایتو چه بدبخت نیاس بهت وصل کردم. بب یپ یج -

 .بخشجهان یدختر بزرگه ،یو بشناسدورت

 

 .نگاهش کردم رتیح با

 !دونستیم

 !دونستیو م ختنمونیو رو هم رمن با سام یهانقشه اون
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 !دونستیرو م ورشکست کردن شرکتش ینقشه

 

 !داده بودم ادشونیرو  یباز نیکه خودم قوان ییکسا یشده بودم... توسط همه چهیباز من

به دامنم  شتریهاش خارج شد و بلب نیاز ب "؟یخوب"مثل  یزیشد. چ رهیکه ناباور بودم خ یبه من نگران

 .شت انداختوح

 

 .آهنگ قطع شد یقرار گرفت و صدا ختنیداده بودم در معرض فرو ر هیکه بهش تک یوارید

 .شدم رهیکه وسط اون اتاق اومده بود خ ینیبه ماش هراسون

 اکشن بود؟ لمیف

 !که بود خدابه

 

 !اریدلبرِ دان شه،یتموم شه، کارم با تو شروع م نایسوار شو. کارم با ا ایب -

 

 بگم؟ تونستمیم ینگفتم. چ یزیچ

و هشدار داد که  ختیو بهم رخون باز تمام تصوراتم یها و بوگلوله یرفتم که صدا نیسمت ماش مهیسراس

 !و در واقع تو خود جهنمم ستمین یاکشن دروغ لمیف هی. هشدار داد که وسط ستمیخواب ن

 

 یتو اسیگل  یقرار گرفت و بو دمیبلند گردو در معرض د یهاانگور و درخت یهابوته خته،یفرو ر وارید نیب از

 .شد دهیچیفضا پ
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کرده  ادیرو ز میبشم، انرژ نیسوار ماش یو فور امیکه باعث شده بود به خودم ب ییهاو گلوله اریدان ادیفر یصدا

 !بود

 

  .که قلبم رو فرا گرفته بود یاییهوی جانیخاطر هنفس بکشم به تونستمیو نم کردمیدرد م احساس

 

 .حرکت کرد نیماش ار،یسوار شدن دان با

 دنیرو مقابل صورتم آوردم و با د دستم بودنش شدم. با وحشت سیبازوش گذاشتم و متوجه خ یرو رو دستم

 .خون، دلم ضعف رفت

 

 .باال انداخت ییشد و ابرو مرهیو سردش خ حسیب یهارو مقابل صورتش گرفتم؟ با چشم میخون دست

 

رو چپ کردم که نگاهم به  هامهام شد. چشمکه نگاهش قاب لب دمیم کشترک خورده یهارو دور لب زبونم

 ...افتاد یمرد

 ..کرده بودم دایکه ازش نفرت پ یمرد

 ...نشونم بزنه خواستیبود و م دهیو دزدکه من یمرد

 یمن، ناج یگشاد شده یهابخش گذاشت، و اآلن، مقابل چشمدختر جهان یقهیشق یکه اسلحه، رو یمرد

 !بود اریمن و دان

 

 .رنگ، محو نشد یمشک پیج یپشت فرمون تو دیدرشت ام بتیرو باز و بسته کردم اما ه هامبار چشم چند
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 یدادم که با لبخند مرموز یاریرو به دان بودنشون، نگاهم یخون یادآوریو با  دمیصورتم کش یرو رو دستم

 .کردینگاهم م

 

 :باال انداخت و با لبخند گفت یاشونه

 خورم؟یم یو از توئه الف بچه باز شناسمیو نممن سام یتو فکر کرد -

 

 :گفتم غیج با

 !نگه دار. زود باش ونیماش -

 

 .شدم و افسارم در رفت یوحش ه،یثان کینشون نداد. در عرض  یبهم کرد و توجه نهییآ یاز تو یکوتاه نگاه

 

آن  کیسخت بود. در  دن،یو و پر رفتیبا سرعت داشت م نیبردم و در و باز کردم که ماش ورشیدر  سمت

 .گرفتم بپرم میتصم

 

با شتاب توقف کرد که  ن،یشد و ماش دهیاز پشت کش مقهیگفتم و خواستم بپرم که  ییلب هرچه بادا بادا ریز

 .بخورم و اون از درد صداش رو باال ببره و بخواد دعوام کنه اریدان یباعث شد محکم به بازو

 

 !احمق -

 

 .دمیهاش در گردش بود، غربازو و چشم نیکه نگاهم ب یمقابلش قرار گرفتم و درحال تخس
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کرده با تو ازدواج کنم.  تییجهنم که بابام وص. بهکهیمرت یخورد ریجهنم که تجهنم که دردت اومد. بهبه -

 ..یباالش و بشکن یخوایو م یفرشته رو گرفت هیجهنم که به

 

شلوار  کیبا  خورد،یبه مشامم م اسی یهاگل یاون دشت که هنوز بو یکه تو یشدم و درحال ادهیپ نیماش از

 .مردونه، راه افتادم سمت جاده رهنیپ هیو  یگشاد خونگ

 

 .هاش جا خوش کردلب یرو یخند مرموزرو کم کرد و باز لب مونفاصله

 

 

 !کنم یرو پر کرده بود، پس حق داشتم خودم و خال تمام وجودم غضب

 

   ؟یقاتل ه؟یشغلت چ م؟یشد تو زندگ دایسر و کلت پ یچجور ییهویاصالً تو  -

 کنن؟یاطرافم دارن رنگ عوض م یتک به تک آدما میتو زندگ یاومد یاز وقت چرا

 

 .داد هیتک نینگاهم کرد و خونسرد به ماش رهیخ

  !دادم رد

 یهاور بشم که دستاز جاش بلند شد و باعث شد سمتش حمله میگر یوحش یخشمم رها تر شد و خو افسار

 !بغلش چِفتم کرد یو توشد و اون، من دهیچیقدرتمندش، دور کمرم مثل حصار پ
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 :پچ زد یاگوشم، با لحن اغواکننده ریهاش خارج شد و زلب نیاز ب یکشدار هوم

 ،یبزن بیبه خودت آس یاگه خودت بخوا یکوچولوم. حت کشمش،یشه م کتینزد یبهت گفته بودم کس -

 .کشمتیم

 

به جونم انداخت که  یشیو کوچولو گفتنش، باز آت کردیمخم نفوذ م یداشت تو شهیمثل هم هاشحرف

 !بود رممکنیخاموش کردنش غ

 .قابل هضم شد ریمنم بکشه برام غ خواستیم نکهیا

 ...جا خوش کرد و باعث سِر شدن بدنم شد مقهیشق یش روبعد، سر سفت اسلحه یاهیثان

 

 یاون اسلحه رو یهزار... وقت یضربان قلبم چرا رفت رو دمیرو بهم چسبوند و من نفهم پشت خودش از

 .کرد یپوست گردنم خال یگذاشت و نفسش رو رو مقهیشق

 

شکل ممکن درد گرفت و سر  نیترحیگوشم به فج یو نفسم رفت، پرده دیچیفضا پ یگلوله تو یصدا

 .بست خیهام انگشت

 ...کشتیو ممن اریچاق کردم. اگر دان ینفس یسخت به

 

ش گوشم زمزمه کرد و اسلحه ریرو گرفت و بلندم کرد. ز بغلم ریکه دستش ز افتادمیم نیزم یرو داشتم

 .مخم فشرد یتو شتریب
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 یکی دنیخرابتم دختر... اسمم افتاده وِرد زبونا. همه فهم یول یکردیکه فکر م میزیتر از اون چخطرناک -

 ...ترم نکنخراب ده،یبراش جون م اریهست دان

 

هاش نگاه کردم. آخ لعنت به اون شدم. به چشم رهیبهش خ لونیو س لونیو منگ، و جیو مبهوت، گ مات

 .عاجز بود ،یجفت چشم آب کیبدنم در برابر  یها! تک تک سلولبشیغر بیعج یهاچشم

 کرده بود؟ کاریمرد با من چ نیا

 

 .کردیو روح از تنم جدا م کردیبرخورد م میگرمش به پوست صورت خون یهانفس

 !هام نشست و من مردمپشت پلک انگشتش

 

 :لب زمزمه کردم ریز

 .قاتل باباش شد بودم که عاشق پسر یبه همه بگو دختر -

 

  [ �� |: ؟یچ ای نیشمام شد ایشدم  یجورهیستاره: فقط من  ]

 

 مرد به ظاهر عاشق کشته بشم؟ نیبود؟ به دست هم یمن چ سرانجام

 :بود رانهیهاش غضبناک بود. لحنش کوبنده و مچ گچشم حالت

مثل  یخناسم! و بهم گفت هی یتو... بهم گفت یزمستون سردت نشه ول یو برات جهنم کردم تا توبهشت -

 !پندارم
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  نبود؟ یکیپدرش  با

نبود که بود! پسر همون مرد نبود که بود!  یهاش آبنبود که بود! قاتل نبود که بود! چشم یو روان رحمیب

 ...رادمنش نبود که بود

 

 .کردم نگاهش

 

تو رو  وقتچیو من ه یآدم من نبود وقتچی. تو هیمرد من نبود وقتچیمنو بکش! تو ه یاگه دوستم ندار -

 !دمیند یزیچ ،یباز یآدم برا هیجز به عنوان 

 

ت ... چقدر گلوت درد گرفت و درد هنجرهیجمله رو بگ هیتا  یشد رونیچقدر و یدونیفقط خودت م یگاه و

هاش رو داخل اون فقط بهم نگاه کرد و لب یت شکسته و چقدر سوت و کور شدم وقتبود که انگار فک یطور

 .جمع کرد

 

 ...شدم رانهیعشق تو و ٵمن از خل باز

 ...شدم وانهیپشت سرم هست، که د یتهمت

 

 

 غیباعث شد پشت سرش ج شیسکوت و مکث اجبار نیقدم برداشت و هم نینگفت و سمت ماش یزیچ

 :بکشم

 !ازم فرار نکن! من هنوز بدتر از تو نشدم، رادمنش یکنیم یهرکار -
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بهم بندازه و به خودش زحمت بده حرف بزنه، بازوم رو گرفت و دنبال  ینگاه نکهیو بدون ا دیچرخ د،یچرخ

  .نیخودش کشوندتم سمت ماش

 .رو شست هاشبرداشت و دست یآب بزرگ یبطر ن،یماش یشد و از تو خم

 

و  دیچرخیرو بدنم نم گهینبود. د زیچسبونده بود و نگاهش ه نیرو به فرمون ماش سرش دیمدت، ام نیا تمام

 ...کردیخطاب نم سیو ابل اریدان

و معطوف خودش کرد. به صورتم، حواسم یپوست خشک شده یرو یآب یهنوز به اون بود که سرد مرهیخ نگاه

 !رفتارش نبود یتو ینوازش چیرو شست و ه شکل ممکن، صورتم نیخشن تر

 

 !انداخت و سوار شد اما من انتظار داشتم بذاره اول من سوار بشم نیآب رو زم یبطر

 

بهش دوختم اما در کمال آرامش نگاهش  قهیرو ده دق مرهیچرخوندم و پشت بندش نشستم، نگاه خ چشم

 .کردینگاهمم نم یو حت زدیباهام حرف نم یوقت شدمیم تیسمت جاده بود و چقدر داشتم اذ

 

 رادمنش؟ ،یه -

 

 یهم نرفتن. نگفت که رادمنش خطابش نکنم و حت یهاش توو اخم ومدیبه خنده کش ن هاشلب

 .هم نخورد یتکون نیترکیکوچ
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 .رفتمیبدتر توش فرو م یو نجات بدم، ولخودم زدمیو پا ممرداب بود. دست شهیهم میتو زندگ ییهازیچ هی

وجودم جا  یتو تک به تک اعضا شتریو ترس هر لحظه ب رفتمیفرو م شتریب یه ...شدیو نمراه برم خواستمیم 

  .کردیخوش م

 

. شیمرداب فرو رفته بودم، نه راه پس داشتم نه راه پ نیمرداب بود! من تو رأس ا نیهم قاًیدق ار،یدان یهاچشم

نبود  یعالمت هشدار چی! هشدینم دایپ وقتچی.. جسدم هرفتمیو اگه م کشتیو ممن موندم،یاگه باهاش م

 .منصرف کنه ممیو از تصمکه من

 

 

 

 یهاباز کردن پلک یبرا یبودم و رغبت اریکه هوش شدیم یادیو چهار ساعت گذشته بود و مدت ز ستیب

 .کل افکارم رو پر کرده بود اریدان یم نداشتم، وقتخسته

 

 .و... باز کنپس چشمات یداریب دونمیم -

 

رفتار  یافکارم غلت خوردم و نتونستم خنث نیشده که ب یو چهار ساعت ستیب قاًیبودم و دق داریبودم. ب داریب

 .نشون ندم یزیکنم و چ

 

 !و باز کنمشکل منه؛ نه تو. پس چشمات ،یکن یخواستیکه تو باهام م یکار -
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 لیدل نینبود که ببخشه و ساده بگذره و هم یرادمنش مرد اریکرد. دان شتریترسم رو ب شیدستور لحن

 الیبدتر از کابوس و خ یزیباز کنم، چ که اگه چشم دمیترسیهام. مباز نکردن چشم یبود برا یمحکم

 !بشه رمیگدامن

 

 خوابم؟ ینیبیمگه نم -

 

صورتم نگه  یم نشسته و دستش و جلوبسته یهارو حس کردم. انگار پشت چشم یبیعج یو گرم حرارت

 بیبا خودش داشت! چه عج یخناس؛ چه حرارت نیکه ا یداشته بود. از اون همه حرارت سوختم و به راست

 !سوزوندیم

 

کابوس و  نیپلک راستم نشست باز کردم و اما دوست نداشتم ا یدستش رو نکهیرو بالفاصله بعد از ا هامپلک

 .تحمل کنم

 

! از نگاه کردن به یشد. لعنت ادهیپ نیانداخت و بعد؛ از ماش نییپا که دستش رو دینگاهم د یتو یچ دونمینم

 !شده بود زاریهام بچشم

 

 

رو در بر  ترک خورده یاطراف ساختمون آجر چک،یبود که پ یاکاره مهیاردوگاه، جالب بود. ساختمون ن شکل

 .گرفته بود

 

 .زدیذوق م یناجور تو دن،یدویبه ما م توجهیکه با سرعت و ب یجماعت یهادادیدر و داد و ب ریج ریج یصدا
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ها زده شده بود؛ بهم دهن پنجره یکه به جلو ییهاکنماتشهیرو پر کرده بود و ش مینیچوب سوخته، ب یبو

 .کردیم یکج

 

آن  کیقدم برداشتم که در  اریشدم و پشت دان ادهیپ نیبه وجود اومده بود! از ماش یو خوف آور کیتار یفضا

 .دیها چشم سمتمون چرخهمه جا سکوت شد و ده

 

 یداشتن، ژست خاص یرنگ اهیو س یکه لباس ارتش ییدهامر یشد و همه دهیچیداغش دور پهلوم پ دست

 .گرفتن

 

 که قرار بود به دست یهمه از اون حالت در اومدن و من لذت بردم از از ابهت مرد ار،یتکون خوردن سر دان با

 !من نابود شه

 

بود و خاک همه جا رو پر کرده بود.  یفراوون یو آمدهاکه اطراف ساختمون برپا شده بود مرکز رفت ییهاچادر

 .خوردیبه چشم م یبزرگ یهابود و تکه سنگ یخاک خال نیبر خالف تصور، زم

 

 .ستادیگاهِ محکم، استوار ا هیتک کیدادم که مثل  هیتک اریبه دان یخستگ با

 .شدم رهیفاصله گرفتم و بهش خ اریاز دان یزن، فور کی غیج یکه با صدا میها قدم برداشتچادر سمت

 

 :زد غیج
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  ..خانوم دکتر -

 !دیکن یکار هیخان  اری. داناومدیخانوم دکتر از پشت تپه م غیج یصدا

 

 .بود، جا خوش کردم تیاز جمع یچادر سر راهم که خال نیاول یرو در آوردم و تو هامکفش یتفاوتیب با

 

طرح  یزدم که چشمم به دستبند مس یمتر ستیچادر ب یتو یدور ؛یعطر آوا، عصب یحس استشمام بو با

 .خورد یرنگ یآب یضیب

 

پشت  نیکه الت "AvA" اسم دنیو واج سمت اون دستبند رفتم و برش داشتم. برش گردوندم و با د هاج

 .دستبند حک شده بود، وا رفتم

 

بود  یزیچ نیاردوگاه قطعًا آخر نیا یتو چادر تو نیزم یانداختم و فکر کردم. دستبند آوا رو مینیبه ب ینیچ

 .دیپرستار بودن آوا ابروهام باال پر یادآوریکه دوست داشتم بهش فکر کنم و اما با 

 

 خراب شده؟ نیتو ا ادیداشت آوا ب یلیرو سرزنش کردم و افکار مزخرفم رو پس زدم. چه دل خودم

 

 .زد و باعث شد از جام بلند بشم شهیمثل بختک درونم ر ترساس
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دستم  فیحاال کامالً پاره شده بود، پام کردم و دستبند رو دور مچ ظر ریاخ یدو هفته نیا یرو که تو هامکفش

 .بستم

 

من  اومد،یسر آوا م ییتوجه نکردم. اگر بال آوردنیرو به زبون م که اسمم ییو به صداها دمیتپه دو سمت

 ...تونستمینم گهید

 

وحشتناک سام برام  یهاخاطر شکنجهافتادم. تحمل درد به نیزم یرو غیکرد و با ج ریکفشم گ ریبلندم ز شال

 .دنیکش ریهام تپام ذوق ذوق کردن و مفصل یهاسخت شده بود، استخون

 

 .رو از سرم کندم و از جام بلند شدم شال

 !جا رد دادتو مخم پخش شد و قلبم همون شتریب غشیج یرفتم که صدا جلو

 

 نیزم یکه رو دنشی... با دارمیقرار نبود کم ب یول کردیم تمیوحشتناک باروت داشت اذ یو بو کیشل یصدا

 ...تنم به رعشه افتاد، مغزم ارور داده بود و قلبم زدیم غیو ج شدیم دهیکش

 

 یو تنها صدا دیبه صورتش کوب یمحکم یلیود سب ششیکه پ یاتقال کرد که مرد گنده شتریمن، ب دنید با

 .بود یشدن من کاف یجر یبرا ن،یشد و هم شتریاز دردش ب یخراشِ ناشگوش غیج

 

که آوا رو  یپشت مرد ه،یو در نصف ثان دمیدو کردنیم کیکه به مخالف من شل یاون شش نفر سمت

قطع  یراندازیت یش بلند شد و صداعربده یاز گوشت تنش گرفتم که صدا یو گاز محکم دمیبود پر دهیچسب

 .شد
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 .افتادم نیزم یخوردم و وا رفته، رو نیکرد کنار که محکم به ماش پرتم

 

بود و لرز  نیسوزناک و دردناک شد. پشت ماش دیاس دیشا اینگاهمون مثل جرقه  یِرو بلند کردم که تالق سرم

 .شدیم دهینگاهش به وضوح د

 

 یشد که پرت شدم رو دهیکوب منهیتخت س یدست هوکی کرد،یبود که آوا، با عجز نگاهم م یبار نیاول

 .هاماسه

 

رو به  شدم و تا بخوام بهش فرصت ضربه بدم، جفت پاهام رهیکه گازش گرفته بودم خ یمرد یبرزخ یچهره به

 .دمیپاهاش کوب نیهم چسبوندم و با شتاب ب

 .افتاد نیزم یدوزانو رو 

 

رو ازم گرفت و  ناله نکنه، تموم منطقم یقسم بخورم حاضر بودم قتل کنم ول تونستمیآوا که م یِ هاناله یصدا

 .ها با شتاب سمتش برمباعث شد بدون فکر کردن به تموم ممنوعه

 

برام  یاینیریاز هر ش شینیریمهربونش دوختم که ش یرو به عسل هامپاترول نشستم و چشم پشت

 ...هاش از درد جمع شدکه چشم دمید تر بود.بخشلذت

 .کردیم دادیترس ب طونشیو ش گوشیباز یهاچشم یِ ن ین تو
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 .رو گرفت دستم یدادم، فور هیپاترول تک یو زنگ زده یکنارش جا گرفتم و به در آهن یوقت

 

 

جا باروت همه یبو یدرست نفس بکشه وقت تونستیو هنوز نم شدیم نییاز استرس باال و پا شنهیس یقفسه

 .پر شده بود

 

 ؟یکنیم یباهاش باز ،یدوستش ندار یچرا وقت -

 

و باعث شد مکث  دادیدرد م یچسبوندم. لحنش بو نیماش یرو به بدنه و آزاد کردم و سرممحبس شده نفس

فکر  یبرا یتوان گهیو چهار ساعت مطلق، بهش فکر کرده بودم و د ستیبرم که ب یفکر مرد یکنم و باز هم تو

 .کردمیدست و پنجه نرم م کتدوستم، تو فال نیداشتم با بهتر طیشرا نیتو بدتر یکردن بهش نداشتم وقت

 

 .کنمیم یدوست دارم؛ باز ویچون باز -

 

 .کردمیم یبود، داشتم باز یچون اون تو باز دیفکر کنم فهم د،یخند

 

شده بود،  کیمن شل یهاگوش یکه انگار تو بود یهام رو بستم. صداش جورکنار سپر، چشم یریبا خوردن ت 

  .بست خیچشم بستم و تموم تنم اون لحظه 
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بغلم انداخت  یخودش رو تو هوایکه ب دمیهم. سمتش چرخ یهام توهق هق آوا همزمان شد با شکستن اخم 

 .هاش رو بستو اونم چشم

 

چون ما درست وسط  زدیشکل ممکن تند م نیترحیقلب من هنوز به فج یقطع شده بود ول هاکیشل یصدا

 !میجهنم بود

 

 .زدم دیرو د اطرافم ن،یماش یشکسته یهاشهیخوردم و از ش یزیر تکون

 .زدنیجو آروم شده بود اما هنوز سه چهار نفر اون اطراف و تفنگ به دست داشتن پرسه م باًیتقر

 

 :دمینال مظلومانه

 !دلم برات تنگ شده بود -

 

بهش  نکهیم رو به زور صاف کردم و قبل از ادستم گرفتم و بلندش کردم. کمر خم شده یرو تو دستش

 .دمیو دنبال خودم کشو اون دمییکنم، دو کاریچ خوامیبدم و اون بخواد بفهمه م لیتحل یاجازه

 

و  دمییو دو میدییهمه جا پر شده بود. دو یوحشتناک یو صدا کردنیاطرافمون انگار داشتن پرواز م هاگلوله

ها انداختم و انگار تازه ماسه ی. نفس زنون، خودم رو رومیتپه بود، سنگر گرفت کیکه نزد ینیماش نیپشت اول

 !شدمیرو مداشتم با عمق فاجعه روبه
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از پشت تپه اومد و باعث  ینیحرکت ماش یکه صدا میهم گذشت و من و آوا تو سکوت نشسته بود قهیدق چند

 دنیکنن، به من بزنن که با د کیتا اگه خواستن دوباره شل ستادمیآوا ا یجلو یبشم. فور زیخمیجام ن یشد تو

 .وا رفتم نیزم یرو باً یکردم و تقر یاتک خنده ار،یدان نیماش

 

بود که تا به  یحموم نیرو خشک کردم و مشغول شونه زدن موهام شدم. بدتر که آوا بهم داد موهام یاحوله با

 .امکانات نیبدتر حال رفته بودم، با

 .تنم انداختم یتو  یل یبه سرهم یبستم و نگاه یرو خرگوش موهام

  .گشاد بود یهاش برام کمتو پُرتر از من بود و لباس آوا،

 

 یخورد و بعد، دختر یاون ساختمون لعنت یو رو رفتهبه در رنگ یاکه تقه دمیهام کشبه پشت پلک یدست

 .داخل اومد

 

داشت و با وجود اون  یایدرشت و ورزش کلی. هدیتو وجودش نبود، ابروهام باال پر یظرافت چیکه ه دنشید با

 بات،یترک نیبود. چشم و ابروش روشن بود و پوستش برنز و ا دیتو معرض د یهاش به راحتلباس بلند، عضله

 !برام جالب نبود

 

 .بود و من به اون رهیبه من خ حرکتیطور بو همون زدیغرور موج م شدهیو کش یبادوم یهاچشم یتو

 

رو  پوست صورتم یمیمال میمات شده رفتم. با باز شدن پنجره، نس یهاو سمت پنجرهرو چپ کردم هامچشم

 .دیچیپ سمیخ یموها یالنوازش کرد و البه
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 .دادم نیزم یرو یهابلند صنوبر گرفتم و به خرده سنگ یهاصداش، نگاه از درخت دنیشن با

 

 ن؟یخواینم یزیبپرسم چ امیتن بآقا گف -

 

 یاییهوی  ِییکه خورده بودم، سر تنها ییهام که شکراب شده بود، سر نارودوستانه یهابودم. سر رابطه یعصب

جهنم که  نیگرفتن آوا و کشوندنش وسط ا یور شده بود و آواره شدنم و بدتر از همه... به بازکه بهم حمله

و  رهیو تحت کنترل خودش بگکرده بود که من باز انیجر نیآوا رو تو ا یِاز عمد پا اریتوش بودم! البته که دان

 .بود آوا، نقطه ضعف من بود دهیفهم یابه نوبه

 

 .بودن، سمتش رفتم دهیها صف کشکه توش انواع و اقسام فحش یپنجره فاصله گرفتم و با لبخند از

 

نبودم!  شیچون من همون دختر مغرور چند ماه پ دادیبهم لذت نم گهیپام د ریز یهاخرد شدن سنگ یصدا

 تونستیم کرد،یاراده م اریزمان خوابم دست خودم باشه و اگه دان ینبودم که رفت و آمد و حت یدختر گهید

 .شدیوارد م طمهکه دوستشون داشتم ل ییبه غرورم و کسا شتریخوب نبود. چون ب نیبکشتم و ا

 

 :روم گفتمرو بهش دوختم و آ سوزناکم نگاه

. خوادیو مکه بهش نارو زدن ییاونا ی. همهخوادیاسترس م ی. خواب بخوادیچرا! بهش بگو ستاره آرامش م -

 !رو بهم برگردونه؟ هوم؟ نایا یهمه تونهی. آقاتون مخوادیو مکردنش یزندگ الیبدون فکر و خ

 

 .لحظه مات نگاهم کرد چند
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رو زجرکش  یمرد هاکهیم نگفتم چون قرار بود با همون تغرور ترک برداشتهم و ه... از قلب شکسته شدنگفتم

 .خوادیشکل ممکن م نیتر واروونهیو به دمن دونستمیکنم که م

 

! از تصورش تنم به ارینگاه دان یایمثل در جاهی گه،ید یجاهیهام زل زده بود و اما غرق شده بود تو چشم یتو

 .هم رفت یهام تورعشه افتاد و ناخواسته اخم

 

 یبرگشتم سمت آوا و ب زیچ کی یادآوریبا  یو سمت در رفتم ولکه دم دستم بود و تنم کردم یبلند یمانتو

از  ره،یرفتن بگ رونیب یبزنه و جلوم و برا یبزارم حرف نکهیدستش گذاشتم و قبل از ا یرو تو حرف، دستبندش

 .رفتم نییها تند تند پاپله

 

رو آروم  درونم یغوغا یکم شدن،یآب پرت م یکه تو ییهاشر شر آب و سنگ ی. صدادمیپر رونیپنجره، ب از

 .کرد

 ش،یآت یرو یشدهکباب  یهایجلز و ولز ماه یو صدا شدیها گم مگو برشاخ یباد که ال یهو هو یصدا

 .آرامش بخش بود

و  خوردیها و... به گوش مدرخت یتنه یدارکوب رو یهاکوبش یمتفاوت که همزمان باهاش، صدا یصدا سه

 ینتونسته بودم منظره وقتچینقاش ه هیمحشر بود و من اما به عنوان  عایمحشر بود! طب تیعیواقعاً طب

 .داشتم اریدانمثل  یترموضوع جذاب یکنم وقت ادهیکاغذ پ یرو رو نیمثل آسمون و زم یقشنگ

 

 

 .مدیچرخ یاز کنارم، فور یاحساس رد شدن کس با

 .دادیمرد م کیگل مونده بود، خبر از رد شدن  یکه رو ییردپا ینبود ول کسچیه
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به جلو برداشتم  ی. قدمدیو دنبال خودش کشبلک بود ناخواسته من تانیکه شک نداشتم کاپ گارشیس یبو

 .شدیاون شخص همچنان دورتر م یول

 !بود بیبرام عج نیکردنش داشتم و ا دایبه پ یدیشد کشش

 .کردم و ردپاها رو دنبال کردم شتریرو ب از روحم انگار دست اون مرد بود. سرعتم یاکهیت

 

 یزیرو بلندتر کردم و چ هام. قدمبستیکردنش م دایپ یها رو براتمام راه یبود دنبالشم که ه دهیفهم انگار

  .شد نیکرد و پخش زم ریگ یبه زبون آوردم که همون لحظه، پاش به چوب سایمثل وا

 

 .داشتیو به خنده وا مش داشت مناز عضله یتا مغر استخونم نفوذ کرد و اون وسط، جسم الغر و ته درد

 

 .شدم رهیخ شیلخت و خوش حالت مشک یرو قورت دادم و به موها گلوم آب

 

 !ن؟یآقا؟ خوب -

 

  !دنبالش راه افتاده بودم یو منطق لیچرا و با چه دل دمیفهمینم

 .استدالل از نظر مغزم رد شده بود نیو ا گفتیحسم بهم اشتباه نم وقتچیه دونستمیم فقط

 

هام باور نداشتم و قلبم باز داشت سر و صدا راه رو لرزوند. انگار به چشم نگاهمون عرش وجودم یو تالق برگشت

 .ودرو انجام بده و خون پمپاژ کنه، استپ زده ب تشیرفته باشه مسئول ادشیو انگار که  انداختیم
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 :که گفت دمیرو شن آرومش یصدا فقط

 !کهیکوچ یخونشن، آبج ختنیگروه دنبال ر تاشیش یکه تو عاشقش یاون کس -

 

  .هام آشکار شده بودچشم یتازه جلو قتیکه حق انگار

 انتکارن؟یهمه از دم خ نهیشد و آوا کجا بود بب دهیو تند شروع به راه رفتن کردم که بازوم از پشت کش برگشتم

 !میهامون بهش اعتماد داشتاز چشم شتریکه ب یاون یحت

 

 دمیشا ای ینگران دمیشا ای یخوابیاز فرط ب شیشیم یهابود و چشم یکه سرتاسر گل یبه مهراد ینگاه

 .قرمز شده بود انداختم یو کثافت یحرومزادگ

 

 :هاش لب زدمچشم کوبخیو م دمیکش رونیش بگنده یهادست نیرو از ب فمیظر یبازو

به  یو تو وادار کردمن؟ سام دنیواسه در یکرد ریو بفروشه به عربا؟ ساشا رو تو شمن یتو شاخ کرد وانیآر -

 ؟یزیو برخونش یبش کیکرده واسه دوست داشتن من؟ که بهش نزد یو تو جر اریکردن به من؟ دان انتیخ

 ..پست تراز تو ؟یرو کن انکاریا یتونیمداداش... چطور  تمگفی.. آخه من به تو متیناموسیتف مهراد! تف به ب

 

  .م کردها تلخم، خفهنذاشت ادامه بدم و وسط حرف مقهیشق درد

بود، برام  یزیکه سرم اومده بود با برنامه ر ییبالها نیتمام ا نکهیاز مرز حد و حدودش رد شده بود و باور ا اون

 !و سپر بالش کرده بودمن اریبود که دان نیبدتر از همه ا دیسخت بود و شا

 !...کرده بود میروان مرد،یمهراد م انتیخ دنیکه بعد فهم ییفکر  آوا و
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 .خوردیرنگ بهم م یشیم لهینگاهم کرد، حالم از اون دو ت یو با مهربونرو قاب گرفت صورتم

 

آب نکردم و  ریو ز اریدان یکه همون اول خودم کله ناموسمی! بایگیداداش؟ راست م هیزندگ ناموسمیمن ب -

 !یریو تو بغلش آروم بگ یببوس وسیکه گذاشتم اون ابل ناموسمی. بیآشنا ش دشیگذاشتم خودت با روح پل

 

تخت سنگ  یهاش روشدم که از چشم ییهارو گرفت و من مات دونه نشست و با دستش سرش نیزم یرو

 .دیچکیم

 

 :کرد زمزمه

 ...یکه گذاشتم عاشقش بش ناموسمیمن ب -

 

 .دنیدرخت پر یها از روغداد زدم که کال یو طور ومدمیحال کوتاه ن نیگر گرفته بود. با ا تنم

 

 !من زخم بخورم ینبود بذار نیقرارمون ا یول میبود نابودش کن نیقرار ما ا -

 

 .صورتم رو رصد کرد یباال اومد و تک تک اجزا نگاهش

 ؟یو نتون یکن هیگر یبخوا شده

 چیه ی... ولی... کالفه و عصبیبش یحرص شه،یکه بهشون وارد م یاز شدت فشار رهیدرد بگ هاتقهیبعد شق 

 ؟یش تیاذ شتریو ب ادین یاشک
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 .قدم عقب رفتم هیکه دنبال فرار بود من بودم چون  یدفعه اون نیجاش بلند شد و باز سمتم اومد. ا از

 

 .زدم یبهش رفتم و ناخواسته پوزخند یارو باز کرد تا برم بغلش اما، چشم غره هاشدست

 

رو محکم  میشونیبغلم کنه... پ تونستیبود که م یو محکم بغلم کرد. انگار بار آخر دیرو کش دستم هوایب

 .موهام نشست یو دستش رو دیبوس

 .هاش شدمچشم یتو یهولش دادم کنار و مات اشک حلقه زده ،یعصب

 

 :گفت آروم

 نیپندار و زم تونمیو ندارم. اما... مآب کنم چون؛ قدرتش ریو ز اریدان یکله تونمینم کنمیاآلن که فکر م -

  .بزنم

 گه؟ید ینباشم مواظب خودت هست من

 

بود  میدگتو زن یمرد ،یهوا حواسم به همه بود به جز خودم و حاال بعد هفت هشت سال متوال! من سربهنبودم

 .حواسش من شده بودم یکه همه و همه

 

 :زبونم دست خودم نبود که گفتم اریاخت

 .هست اریآره، دان -
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 !یچارگیب ویهمه نابرابر نیشد و من دوباره شکستم. از ا میج هیاز ثان یبه من، در کسر یقیبا نگاه عم اون

 .شمیم مونمیحرف زدنم پش نطوریاز ا یروز هی. که دیکوبیاز درونم با پتک تو سرم م یزیچ

 

 ؟یچه رنگ تن

 روح؟ یدیسپ ایکهکشان  یرگیت به

 !..کرد نیرنگ شودیلباس سرخ پوشاند اما روح مرده را نم شودیرا م عزادار

 

 یشده بود و صداها شتریو هجوم باد ب رفتیم یکیرو قورت دادم. هوا رو به تار آب نشستم و بغضم یجو کنار

زالل پرت کردم و تا محو شدنشون کف  یجو یبه وجود آورده بود. چند سنگ برداشتم و تو یگوش خراش

 .ها به هم به گوشم خوردشدن سنـگ دهییسا یآب، نگاهشون کردم. صدا

 .رفتم یجام بلند شدم و قدم زنان سمت مقصد نامشخص از

 

 

که  ییهابود و حرف دهیرو بر ما امونمبخورم، گر یاز آب اون جو خواستمیو نم کردیم موونهیداشت د یتشنگ

 !بود نیسنگ یلیبودم، خ دهیشن

 .از چشمم افتاده بود و مهراد... برام مرده بود اریدان

 

 .آب کردم. اطراف آب جلبک بسته بود و پِر خزه بود یتو یهایبه ماه یدادم و نگاه هیدرخت تک یتنه به
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القل ببرتم  م؛یبه زندگ یهمه گوه زد نیلطف کن ا"که مهراد رفته بود، راه افتادم که بگم  ییجا سمت

 ".تهران

 

دود  گاریتخته سنگ لم داده بود و داشت س هی یکه اصاًل نرفته بود و رو دنشیشد و من با د ظیغل گاریس یبو

 یهاکهیفشرده و خورد شد، کم مونده بود مچاله بشه و بعد بشکنه. اما مطمئن بودم که بعدش، ت قلبم کرد،یم

 .زدیم بیقلبم به همه از جمله خودم آس یشکسته شده

 

 .به من نداشت یو توجه کردیجلوه م شهیتر از همخسته فش،ینح بدن

 .ش گذاشتمشونه یرو رو جا گرفتم و ناخودآگاه سرم کنارش

 

 .رو بهم دوخت خورد و نگاهش یزیر تکون

 یدخترعمو و پسرعمو کیو حاال مثل  میشکسته شده بود و جفتمون از مرز خشم گذشته بود هاحرمت

 ...میبود یمعمول

 

 یباشم؛ آبج کردهیباشم و کمک کیکارا رو کردم. خواستم تو انتقامت شر نیچرا ا یدرک کن دوارمیام -

 !کهیکوچ

 

پام  یجلو یهاشهی. محکم به سنگ رش افتاده بودنگاهش کردم. سرم از شونه شهیاز هم ترحس یو ب آروم

 :و داد زدم دمیکوب

 !برادر یدیتو که ر -
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 .گرفت یرو به باز بسته بودمشون یکه خرگوش ییو موها دیخند آروم

 

 !یها شدمثل دختر بچه -

 

 :دمیپرس یکردم و با نگران زیرو ر هامچشم

 !بد؟ ایخوبه  نیا و -

 

 یاولش گذاشت و تو یرو درست جا . سرمدیو سمت خودش کشرو دور گردنم حلقه کرد و آروم من دستش

 .گرفت یقیموهام، دم عم

 !هاممن عاشقِ دختر بچه ،یبدبخت -

 

  ..یاز مرگ و نابود یحس ناش هیلبم نشست. حسم بد بود.  یزهرمار رو یبه تلخ یلبخند

 

 .هرانبرم گردون ت -

 

رو بگه اما براش سخت  یزیچ هی خواستی. انگار مدیاز درد کش یناش یظیرو با لبش تر کرد و آه غل زبونش

 .بود
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 یزیچ هیبودم.  نجایو بفهمه من ا یایتو با من ب ستیو درست ن گردهیخودش فردا برم دمیکه فهم طورنیا -

 !نره ادتیبهت.. قول بده  گمیم

 

 .تکون دادم و موشکافانه نگاهش کردم وسرم

 

دوتا رو  نیعشق. ا ایغرورشه و  یجا ایآدم  هی. تو قلب یجلوش کمر خم کن یشد حق ندار یهرچ ،یفسقل -

 .با هم خواست شهینم

مطمئن  خوامیو م زنمیکه م هیحرف نیآخر نیباش! ا یخنث شه،یتو کمرش خم بشه. مثل هم یاون جلو بذار

 ...یکنیشم بهش عمل م

 

گفتنش نشون ندادم و فقط سر  یبه فسقل یهمش درست بود. واکنش کردم،یم نییرو که باال و پا هاشحرف

 .تکون دادم

 

 .بهش کردم یقیجام بلند شدم و نگاه دق از

 .کردمینم یطونیش ششیو واقعاً انگار برام مرده بود که پ نمشیبیباره م نیآخر کردمیم حس

 ...رفتم

 .که اطرافم بود، گذشتم ییهاها و بوتهانبوه شاخه نیاز کنارش گذشتم و از ب حرفیب

 

 .و بعد برم رمیگازش بگ گه،یبار د کیفقط  خواستیو دلم م دیکوبیتند م قلبم

 !رفتمینم ششیو از پ شکستیتف! کاش پام م اما
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شده بود. به آسمون نگاه کردم که  اهیو آسمون حاال کاماًل س زدمیجنگل پرسه م یکه تو شدینُه ساعت م بایتقر

 .کرده بود نشیهاش تزئرو با وسواس بغل کرده بود و با ستاره ماهش یچجور

 

بلند بودن که همه  یچون به قدر دادنیجز آسمون بهم نم یاگهید یجانگاه کردن به یبلند اجازه یهادرخت

 .پشتشون گم شده بود یچ

 

و بدتر  ترسوندمیداشت م کرد،یبرخورد م ییو محکم به جا شدیها گم مشاخ و برگ درخت نیکه ب باد یصدا

 .جغدها بود یاز همه؛ صدا

 

 .بود یکه از ترس سکته نکرده بودم کاف نیاز کدوم طرف برگردم و واقعاً هم دونستمینم

 

 .شدم میو پشتش قا دمیها چسباز درخت یکیزبر  یبه تنه یزدم و فور غیآروم ج یاعربده یصدا با

 

 !کنمیو براتون کروات مخشتکتون نینکن داشیپ -

 

 .هق هقم به گوشش نرسه یدهنم گذاشتم تا صدا یرو رو . دستمدیگلوم چسب خیب بغض

 .حساب و کتاب احساساتم و به مغزم نداده بودم یتا وقت نمشیبب خواستمی! نمنمشیبب خواستمینم
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 .کردیرو روشن م بزرگشون اطراف یقوه چراغ

 .و تو خودم مچاله شدم دمیرو آروم باز کردم. کاله مانتو رو سرم کش رو بغل کردم و موهام خودم

 

*** 

 

  .. حالم دگرگون بود و قلبم آشفته شده بودزدمینفس م نفس

مرد  نی. از آرامش اخوردیکلت دستش بود و با آرامش داشت قهوه م هیباز نگاهش کردم،  مهین یپنجره یال از

 ...شدنش یاز وحش شتریب ی! حتدمیترسیم یوحش

 

 .رو داخل جمع کرد هاشزد و لب هیهاش تکه تکه شده بود، تککه پوست چرم یچرم یو رو رفتهمبل رنگ به

 

 ...لبم چارهیو ب دمیجویرو تند تند م . پوست لبمدادیدستم عرق کرده بود و مغزم فرمان نم کف

 

 :رو به چاووش گفت بره،یو داره م یبفهمونه باز خواستیکه انگار م یلبخند با

 !کن داشی. پادیشکالت م یبو -

 

بود  کیو استرس وارد شده بهم، درد گرفته بود و نزد جانیوار زد. پاهام از فرط ه وانهیقطع شد و قلبم د نفسم

 .وفتمیاز پنجره ب

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

407 
 

رو نجات  بودن دهید بیخاطرم آسکه به ییو جون تموم کسا ومدمایخراب در نم یپنجره نیاز پشت ا چرا

 !بدم؟

 .بسته شده بودن افتاد یبه صندل چارهیب یهانگاهم به آوا و اون دختر ناخودآگاه

 

به صورت آوا زد که سر آوا کج شد و موهاش،  یادهیکش هو،یو اون  دیکش رونیو از افکارم بدوباره من صداش

 ...نگفت یچیاما ه ختیصورتش ر یرو

 

 ؟یتو بود شهیهم تشیاولو یدیو نشون داد؟ دخاطر تو خودشبه یدید -

 !دختره هار شده نیبهش گفته که باز ا یچ وثیاون مهراد د ستیمعلوم ن 

 

 .رو تا آرنج تا زد نشیرو از تنش درآورد و آست کتش

 

 .بود یکردن من کاف وونهید یبرا نیو هم دیچیگوشم پ یهق آوا تو هق

 

 :بغض گفت با

 ...والقاب نیا یتونیچطور م -

 

کشه  یخاطر مردشد اما ضربان قلب من شدت گرفت به یسکوت تو اون اتاق جار ،یاگهید یِ لیخوردن س با

کار رو باهام  نیا نه؛یو بباگه من کردمینم ینیتضم چیو ه کشهیو مبزنم، من بیگفته بود اگه به خودم آس

 .نکنه
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 .تو اتاق اکو شد یتق یکه صدا دمیاتاق پر یوسط حال، به سمت پنجره یپنجره از

 

 .رو قفل کردم پنجره چسبوندم و پاهام یرو باال هاماتاق کردم و دست یشکسته یشهیبه ش ینگاه

 

 یکه صدا دمیکوب شهینکردم و با زانو، محکم به ش شدیم شتریو ب شتریدستم که هر لحظه ب یدگیبه بر یتوجه

 .دیچیاتاق پ یخال یفضا یپودر شدنش، تو

 !چخبره نهیبب ومدین

 

 

 .رفتم رونیکه تو سلول به سلول تنم نشسته بود، از اتاق ب یقیو با درد عم دمیپر نییپنجره پا از

 

 یتیاهم داشت،یرو به رقص وا م هامبود و استخون دهیچیمچ دستم پ یکه تو یبه درد و سوزش دمش،ید

ثابت کردن خودم به اون؛  یو من برا کردینمک تعارف م یبه من زخم شهیندادم و اصاًل مهم نبود اون هم

 ...دمیپاچیهام مزخم ینمک رو رو

 

دست مشت شده و  یهام افتاد و بعد رورو باال داد و از جاش بلند شد. نگاهش اول به چشم ابروش یتاهی

 .میخون
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هام، کفش یپاشنه یخون رد شدم و جز صدا یبود کردم و از رو ختهیر نیزم یکه رو یبه خون ینگاه گذرا

 .بود یابهت برام کاف نیو هم شدینم دهیشن یاگهید یصدا

 

 .اریآوا نشست و بعد دان یکوتاه رو یلیخ ،نگاهم

 

 !؟ییآدم ربا -

 

رو  پوست گلوش فوت کردم و کرواتش یرو رو هامنفس چون هرم دیسانت رس هیبه  مونیکینزد یفاصله

 .دمشیگرفتم و سمت خودم کش

 

لبش بود اما  یخودم رو بلند کردم. نگاهم رو داد،یکه قد کوتاهم اجازه م ییو تا جا ستادمیپام ا یپاشنه رو

 ...گهید یحواسم جا

 

رو که  درخواست قلبم ینکردم، حت زدیفَک م یم که هبه غرور خرد شده یلب گفتم و توجه ریز یکشدار هوم

 .رو هم رد کردم ببوسش گفتیم

 

گذاشته بودمش... سوخته بود، جزغاله شده  دیاس ینمونده بود. انگار که از مخم درش آورده بودم و تو یمغز

 !بود، خاکستر شده بود

 

 :دمیبود دادم و دوباره توپ زیم یکه رو یرو به تفنگ نگاهم موشکافانه
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 کنم، جناب رادمنش؟ تیآوا و ربودنم ازت شکا یریبه جرم گروگان گ تونمیاآلن م یدونیاسلحه؟ م -

 

 !از من نداشت یااحمقانه یهاحرف نیهمچ دنیانتظار شن شکیب

 

چفت شد. درد تا مغز  شنهیس یناخواسته بلند شد و رو میخون رو باز کردم و دست رهنشیسوم پ یدکمه

داشت  یمرد ینهیس یو همون خون حاال، رو رفتیکرده بود و همچنان ازم خون م دایاستخونم راه پ

 .نبود یبودنش شک یکه تو روان ختیریم

 

 .ختمیرو ر فاصله گرفتم و اما زهرم ازش

 

 نیرادمنش، مالک بزرگتر اریبهتر... دان زیچ هینه  یرادمنش، وا اریدان یریها... گروگان گاول روزنامه تریت -

 ...شد ریبه جرم قتل دستگ ش؛یشرکت عطر و لوازم آرا

 

 .دمیکرده بودن گرفتم و آروم خند زشیکه ر ییهارو از پله ذوق نگاهم با

 !ها شده بودم. سرتق و عامل فتنهدختر بچه مثل

 

 جذابه. مگه نه؟ یلیخ ار،یدان یوا -

 

 .کردیاه مشده بود نگ دهیهام روش مالکه خون دست شنهیداشت به س هنوز
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 هیکه به  یایزدم و بعد به عسل دیرو د فشیظر یهاروش زانو زدم. انگشتآوا قدم برداشتم و روبه سمت

مهراد  یو من قرار نبود درباره کردیم دادیشده بود نگاه کردم. تو نگاهش غم ب لیو تلخ تبد رهیت یبلوط

 ...بهش بگم یزیچ

 

 :هام فکر نکردم و ادامه دادمهم به عاقبت حرف باز

و خودم نیبشه. اما... منم قوان عیمقابلت خوبه که مط فیحر یبرا یچ یتو باز یدی. فهمرکردیاُف بر تو ش -

  درارم تو رو ول کنن بچسبن به من؟ یلوند باز سایپل یو دادم، براگزارش کارت یوقت هیدارم! نظرت چ

 

 :دمیکردم و پرس زیهم گره خورد. نگاهم رو ر یهاش توودم رو تعصبش و چه بد اخمبد دست گذاشته ب چه

 ؟یدوست ندار -

 

و باور کرده بود. باور کرده بود از جاش تکون هم نخورد چون من یبرنداشت و حت زی. سمتم خدینکش عربده

 ...شده بود اریدان ینشون شده یو کنه، وقت یکار نیجرئت نداره همچ یدختر لعنت نیا

 

 " تهـــــران

 

 نیبودن، آخر یکه روان یبه مرد کردمیو فکر م کردمی. فکر مشدیتو ذهنم بارها و بارها تکرار م یروان یکلمه

 .بهش نسبت داد شدیبود که م یزیچ نیو اول
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خونه نبود و  یسه روز کامل. سه روز کامل اون روان باًیو چهار ساعت شده بود، تقر ستیاز ب شتریدفعه ب نیا 

 !ش باشم. چون اون خواسته بود و من فقط موظف بودم قبول کنم! به اجبارمن مجبور بودم تو خونه

  ...بشم و فکر کنم و فکر کنم و فکر کنم قیرو تک تک رفتاراش دق شدیباعث م یکه ه اریو آخ لعنت به دان 

 

 :دوختم و داد زدم نهیرو به آ نگاهم

 !ایلحظه ب هی نیشه ن؟یشه -

 

 .ارمیو به زبون بکه باعث شد بلندتر اسمش دیرو نشن صدام انگار

 

حس عروسک  یمخم بود وقت یتاک ساعت هم رو کیت یقفل شده بود و حت یلعنت ینهیاون آ یرو نگاهم

 .نفر بود هیکه فقط متعلق به  یبودن داشتم؛ عروسک

 

 .قرار گرفت دمیسرخدمتکار عمارت رادمنش، تو معرض د ن،یباز شد و قامت بلند شه در

 

 ...بود زیچ نیبهتر نهیبدم و آ ریگ یزیچ هیبه  خواستمیبودم و فقط م یعصب

 .تخت نشستم و نگاهش کردم یرو

 

 !رونیاتاق ببر ب نیرو از ا نهیآ نیا -

 

 !دختر؟ یدیوا! جن توش د -
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 .مشتم فرو کردم و چشم چپ کردم یرو تو بلندم یهاناخن

 

 !دمیو توش دخناس هیو نه. خودم -

 

 .باال انداخت ییو ابرو دیکوب شگهیرو محکم رو دست د دستش

 

 :کرد و گفت نهیبه آ یقیعم نگاه

 !؟یدید طانیتوش ش یمطمئن یمن غلط کنم به حرفتون گوش ندم... ول -

 

 .شروع کردم به کندن موهام هاوونهیو مثل د دمیرنگ تخت کوب ییرو به تاج طال بار محکم سرم چند

 

 :دمینال غیج با

 !خب به درک ؟یبرینم -

 

که با  دمیکوب نهیم رو محکم وسط آبزنه، دست مشت شده یبذارم حرف نکهیبرداشتم و قبل از ا زیخ نهیآ سمت

که از  یظیغل یهیما یهمزمان شد با گرم هاشهی. خرد شدن شختیر نیزم یخرد شد و رو یوحشتناک یصدا

 .ختیر نیزم یمچ دستم رو

چکه  نیزم یکه رو یسرخ یهااما، نگاهش قفل خون و قطره دیسرش کوب یو محکم تو دیکش یبلند غیج

 .بود کرد،یم
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 !کنهیم مچارهیدستت پاره شد دختر! خدا بکشتم! ماهبانو به دادم برس آقا ب -

 

که  یخاطر مردبار بود دستم به نیچندم نیشدم. ا رهیخ ختیریم رونیو منگ به دستم که خون ازش ب جیگ

 ...؟شدیحواسش بهم بود پاره م شهیهم

 

بود. به  سادهیدر وا ی. ماهبانو، خشک شده جلودمیو نگاهم رو باال کش دمیجلو اومد، دستم و عقب کش نیشه

 :د زدنگاه کرد و دا نهیآ زیر یهامن و تکه

 ا مرگم بده!(! )خدمینَژ خواای -

 

 .سر خورد نیزم یرو گرفت و رو نیشه یبازو

 

طور که دور دستم تخت چنگ زدم و همون یرو از رو یدستم حالم بد شد. شال یخون رو دنید از

 :دمیکش غیج بستمش،یم

 

  !کل اموالم مصادره بو دعن یکورت باعث ب رهیژِنَگهَ. ش نیخوب بب -

من  یدر بارم. االن تو دان شگانمیو مخارج خوم خوکنم تا او پول خرج یمجبورم بچم واسه مردم نقاش ید منِ

 و چه اوشم؟ شمیچه ک

کنم پول  یهر روز برم واسه مردم نقاش دیباعث شد کل اموالم مصادره شه! با رکردتیبانو. ش نیو ببخوب من)

 (!؟یفهمیم ناروی! اارمیو دربو خواهرمخرج و مخارج خودم
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سر و کار داشت  اریکه با دان وونهید هیبعد پنج سال و فقط  باً یتقر زدم،یحرف م میها بود به زبون پدرمدت بعد

 شیهست به زبون پدر یخون مخش و پر کرده حساب کنه چند سال یدستش پاره شده و بو یوقت تونستیم

 ...حرف نزده

 

ممکن بود  انتیخ نیساشا، بدتر انتی. خکردمیرو درک م فاجعه. تازه عمق دمیبه موهام زدم و باز نال یچنگ

دست ساشا بود و ما  میکردیم یکه توش زندگ یاسند خونه یها دستش بود؛ حتها و مدارکچون تموم اسندا

 .میخودمون نگه نداشت شیپ کیسند کوچ هیکه حداقل  میچه احمق بود

 !... من چه احمق بودمنه

 

 .و درآوردزد و صداش هق

 

 .(رهیبِمرِه. )نکن مادر برات بم کوینکندا -

 

فرود  نیزم یسست شدن و محکم رو قرارمیب یافتاد. پاها نییموهام شل شد و پا یحرفش، دستم از رو با

 .اومدم

 

 .هاشون پر بودشون چشمبودن و همه ختهیاتاق ر یهمه تو هاخدمتکار

 یاتاق دلشون برا یفکر کنم که سه نفر تو نیبراشون دردناک بود و دوست نداشتم به ا دنمیزجر کش انگار

 .سوختیبخش داشت مدختر افشار جهان
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 !(اروی! )تورو روح بابات آروم باش. ولش کن داناروکِمیکَه دان یو آرام وَه. ِولبابه یتو روح -

 

 .کردیم موونهیداشت د خت،یریدستم م یکه رو ییهااشک

 .وا رفتم وارید یاز اشک، نگاهم رو بهش دوختم و گوشه زیلبر ییهاچشم با

 

 !(شهیم کهیت کهیقسم نده بانو. قلبم داره ت ی! )تورو علتیاَو کهیت کهیت کهیقسم نَدَه ژنگه. قلبِم خَر یتو عل -

 

 .بود سیبغضم شکسته شده بود که صورتم خ نکهی. مثل ادمیم کشبه صورت سرخ شده یدست

 .ختیریمن اشک م یکه پا به پا دمیدیو م ییماهبانو سمیخ یهابهتر از من نبود چون از پشت چشم حالش

 

 :گفت یبا لحن تند کردن،یاتاق بودن و ما رو نگاه م یتو سالن که حاال تو یبه خدمتکارها رو

 !(رونیب نیها؟ گمش ن؟یزنیم دید ویوَ دِشت! )چ نیها؟ گُم بو ن؟یکِ تِماشا چَ -

 

 نیاز ا شتریو صورتم ب زنیهام، نرپلک زدم تا اشک یشدم و ه رهیو به سقف خ دمیگلوم رو تند تند بلع آب

 .وفتنیهام تا مرز کور شدن گود ننسوزه و چشم

 

که کنترلم از دستم در  زدیو با خشونت بهم دامن م انهیچنان وحش یگاه یشده بودم و دلتنگ یعصب یخودیب

 !کشانم به راه بودو مراسم نعره رفتیم

 !به سراغم اومده بود یو خطرات جان یمشکالت مال ،یعالوه بر دلتنگ حاال
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 .دادم رونیرو پر صدا ب خوردم و نفسم یزیکنارم جا گرفت. تکون ر ماهبانو

 

 بد شد؟ بگو جانم!( هوی! )بگو مامان. چرا حالت انِمیبوش گ هو؟یِ ی. اَرا حالِد َگن بهیَبوش دا -

 

هام. ضعف کرده بودم و توان نشستن نداشتم و درد.. حاکم شده بود به به دستم کرد و بعد به چشم ینگاه

 دادم،یمقابلش بهش فحش نم یخونه نبود و من تا وقت یتو شدیم یسه روز اریدان یسلول به سلول تنم، وقت

 !شدمیآروم نم

 

پسرت  گفتمیشدم. م یبدونه چرا روان خواستی. مدنیروع کرد به پرسرو ش هاشرو پاک کرد و سوال خون

 ...خب زشت بود ه؟یروان

 

 .درد هم نداشتم یو حت کردمیرو حس نم به دستم زد که انگار دستم یچ دونمینم

 

  .شدم رهیخ اهشیس یهاهام بود، به چشمچشم یکه تو یایوونگیگرفت و با عمق د مخنده

 

 ؟یچَ کِ نیقاتل و قاچاقچ یرید یکه دوس یگِشت خانوادَت وَ کس یشُوَه بِزان هیِوَقتِک  -

کِه  تیوَ دََرک! وَقتِک عاشق کَِرک بو انَهیچَ؟ هوم؟ گِشت  تیاشتین چیه یگِشت اموالِت مصادره بو وَ د وَقتِک

 باوکِه قاتل باوکتِه َچ؟
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 کاریچ نیقاتل و قاچاقچ یکه دوسش دار یکل خونوادت و کس یشبه بفهم هی یبانو؟ )وقت تیکِ تحمل

عاشق  یبه درک! وقت نایهوم؟ همه ا ؟یچ ینداشته باش یچیه گهیکل اموالت مصادره شه و د یوقت ؟یکنیم

 بانو؟( یکنیتحمل م ؟یکه باباش قاتل باباته چ یبش یپسر

 

هاش رو بازوم تکون نخورد. لب یرو گهیخشک شد و د ،یزیهرچ ای یدلدار یدستم بود برا یکه رو یدست

 .آوردمیداشتن اون مرد رو به زبونم مبود که حرف از دوست یبار نیدوم نیداخل جمع کرد و احتمااًل ا

 

 .شدم زیخمیجام ن یتو یبزنه که در با شتاب باز شد. چون انتظار اون حرکت و نداشتم فور یحرف خواست

 

هاش بود و سه روز کرده بود، گود افتادن چشم نیا یکه تو یراتییغبه دست من و ماهبانو بود. ت نشیسنگ نگاه

 ...رنگش یآب یهالهیرفتن برق از ت

 

 یکه وقت نیگرفت و ا یبست و بدنم کم کم سر شد. قلبم به تپش افتاد و آهنگ ناموزون خیهام تو رگ خون

 .خوب نبود رفت،یم ادمی یچهمه دمشیدیم

 .رنگ رو لمس کردم دیو باند سف دمیکش رونیولو شدم و دستم رو از دست ماهبانو ب یرو صندل 

 

که  ینگه و مقابل دختر یزیتا بهم چ کردیو کنترل مداشت خودش یفکش منقبض شده بود و انگار به سخت 

چرا داشتم از شدت بغض خفه  دونمیرو محکم بهم فشرد و من نم هاشنشه. چشم یدوستش داشت، مرد بد

 !شدمیم
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به وضوح تو تک به تک رفتارهاش،  نیو ا شدیم وونهی. داشت ددیش کشبه صورت سرخ و عرق کرده یدست 

 .معلوم بود

 

 !اریدان رونیبرو ب -

 

 .زد هیرو به ماهبانو دوخت و به در تک شیو عصب رینگاه دلگ اریدان

 

 .باهاش حرف بزنم خوامیبانو. م رونیبرو ب -

 

 .تحکم داشت که ماهبانو، رفت یقدراز حسش به یو عار یلحن دستور و

 تیموقع یتو بارنیاول یبرا یاون روان یهام نشست و لبگونه یباال اومد و با کمال آرامش، رو دستش

 .به لبخند کش اومد ،یترسناک

 

 !یزدیحرف م یچه قشنگ کُرد -

 

و  دیشنیداشت م دادم،یو جر مو خودم کردمیکه من داشتم قلبم رو خاکستر م ی. تموم مدتدیباال پر ابروهام

 نزده بود؟ یحرکت

 

بگم. در  یچ دونستمیرنگ... نم یآب یو قفل شد تو مرکز اون دو گو دیرو کاو فر و پر پشتش یهامژه نگاهم

 !گفتن نبود یبرا یزیواقع، چ
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رو  . ساعد دستشتخت ولو شد یو رو دیکش رونیرو از تنش ب شرتشیکرد و پوزخندزنان، ت زیرو ر هاشچشم

 :لب گفت ریهاش گذاشت و زچشم یرو

 !یباش میزندان یستیمجبور ن گهیبرو. د یخوایهرجا م -

 

  .رو بهش دوختم رمقمیب یهاچشم

 

 اومد،یاصاًل خوشش نم یباز نیاز ا مچارهیو قلب ب کردیتو وجودم لونه م شتریداشت لحظه به لحظه ب نفرت

 .شدیمچاله م شتریو ب شتریچون داشت ب

 

 !و پر از حس نگاهش کردم، پر از حس نفرت دمیکه دورم پخش بودن کش ییبه موها یدست

 

 :گفت یلبش گذاشت و با حالت مزخرف یرو رو باز کردم که از جاش بلند شد و انگشتش لب

، برو تا مجبور نشدم پا بزارم رو کارم باهات تمومه عروسک. یازم متنفر یبگ یخوایاآلن م دونمیم -

 !زمیو بردلم و خونت یخواسته

 

و از دست دادن. قلبم به تاالپ تولوپ افتاده بود و  ستادنیسر شد و پاهام توان ا هامبست. نوک انگشت خی تنم

 .دادینم یکار چی. نفسم بند اومد و مغزم فرمان هسوختیاز درد م منهیس یقفسه

 

 !و بکشهمن خواستیم
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 !ساشا یهامثل اون مرد، مثل آدم ان،یآر مثل

 .رو شکست سرم و خودم یدفعه آوار شد رو کیهام نقشه تمام

و  اهیهام به ستو پالت رنگ دنش،یکش یبرا شهیکه هم ی.. به مردرنگ. اهیباخته بودم به خناس س من

 !تا... محو شم کردیم یو خاکستر اهیو هم سداشتم و اون داشت خودم ر اجیاحت یخاکستر

 

شده بود؛ چون... بار اول بود  انیتموم ب تیش بودم که با جددادم، من هنوز تو کف جمله هیبه کمد تک ناباور

 ...از تهه دلم دوست داشتم ویکی

 

 :با بغض گفتم 

 !برم؟ -

 

رو داشت  و من بودم که خرد شدم! مغزم تازه راه افتاده بود و عمق فاجعه دمیازش شن "هوم"مثل  یزیچ

 .کردیو برام پردازشش م کردیدرک م

 

 :نشوندم و داد زدم میشونیپ یرو یاخم یسخت به

 ؟یخوایو نممگه من -

 

 .دفعه سرجام موندم نیا ریبرداشت و من متح زیخ سمتم
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و  کردمیش متجربه یه م،یتو زندگ اریکه با وارد شدن دان یزیچ هیوسط گلوم و گرفته بود.  بیعج زیچ هی

 !بغض بود یاون لعنت

 

 قهیزد و چند دق یام ضربه، به زخم شونهو با انگشت اشاره دیلباسم رو کش یقهیرو داخل جمع کرد،  هاشلب

  .دیم چسبوند و بوسرو به شونه داغ و مرطوبش یهابعد، لب

 

 یاهیبه س یخوابیهام که شک نداشتم از شدت خشم و بچشم یخاکستر یفت و نگاهش تورو باال گر سرش

 .حل شد زد،یم

 

 :رو سمت لبم آورد و آروم پچ زد لبش

که لقب  یباش یاتو فرشته خوامیداره و من نم ازیخناس ن هیبه  انیپا نیبرم... ا دیمن دوستت دارم اما با -

 !خناس و داره

 

 .پرت نشه پتوسشیآدامس اُکال یکردم حواسم به عطر سردش، همراه بو یرو دوباره قورت دادم و سع بغضم

 

داره،  ازینداره؟ داره... به تو ن ازیپرست نخناس هیبه  انیپا نینداره؟ ا ازیفرشته با دوتا شاخ ن هیبه  انیپا نیا -

 !پرست شمداره که خناس ازیو به من ن یداره که بمون ازیداره! به تو ن ازیبه من ن

پرست بشم چون مرد زدم. من خودم خواسته بودم خناس یرو نگاه کردم و لبخند صورتش یبه تک اجزا تک

پرست و خناس شدمیبغلش آروم م یبود که تو یخواب راحت و آرامش بود. خناس یمن برا لیروم، تنها دلروبه

 .دوتا شاخ بودفرشته با  هیآغوشش فقط سهم  یشدن چه خوب بود وقت
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 .زدیم یانداختم و نگاهم قفل دستش شد که مشتش کرده بود و از زور فشار، به کبود نییرو پا سرم

 

 !رمی. خب... من مینزد یحرف -

 

  .لبم نشست یرو گرفت و تا برگردم، لبش رو در رفتم که بازوم سمت

 

رو پشت گردنش  بود که دستم یکاف لیدل نیو هم نمشیبب ستیقرار ن یمدت طوالن هی گفتیبهم م یحس هی

 .نرم بود یلیحلقه کنم و همراهش شم... خشن نبود، رفتارش خ

 

  .بود نیمتفاوت بود چون اسمش آخر ایدن یهابوسه با تموم حس نیا دیشا 

 ...به انتقام ختهیمملو از عشق و نفرت و آم یاز حد متفاوت چون پر بود از حس شیمتفاوت، ب یسهبو هی

 

 نیمن تا آخر یهاهاش بسته بود و چشمداشت. چشم یشد که برام تازگ قیهام تزرگخون و ر یتو یجانیه

 .حد ممکن باز

 

لختش زدم و جدا  ینهیبه س یدوست نداشتم تموم شه. در آخر مجبور شدم و چنگ یکم آورده بودم ول نفس

 .مقطره اشک، از گونه نیشدنش، همزمان شد با افتادن اول

 

 .هام گرفت و آروم فاصله گرفتو مرطوب بودنش و از لب دیکش نمییلب پا یرو رو تشانگش
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. دلم شدم دنشیکش گاریهم نکرد. محو ژست س یخداحافظ یشد و حت دنشیزد و مشغول کش شیآت یگاریس

 :داد بزنم خواستیم

 !یریتو نکش. دوست ندارم زودتر از من بم یول اد؛یبهت م گاریس -

 

و  ریبود... درگ ی. عصبدادیبه بغل کردنش نشون نم یواکنش چیبود که ه یبارنیکردم و اول از پشت بغلش 

 !خسته دیشا

 

 :گفت د،یکشیاتاق رو گرفت و اون همونطور که م گاریس یبو

 .به زنده بودنت ارزهیدور بودنت از من م -

 

 .بود ادیز اریتر از دانگندهکله دونستمی. مکه دورش حلقه شد بود، مشت شد دستم

 

 :آروم ادامه داد و

 ...من  ِیفرشته کوچولو -

 

 .دستم رو باز کرد یاما اون گره دمیبهش چسب شتریب شتریب من

 

. یدیچ ویباز یخودت نقشه دونستمینم یول ،یباز نیتو ا یبش دهیکش خواستمیبکشمت! نم خوامیبرو، نم -

 !و اآلن به من گفتن تو رو بکشم یتو درست کرد ویباز
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  ...بدو گفتیکه خسته شدم و اون م دمیکشیاز درد... داد م یتو امواج وامونده

 

 :دادش در اومد یزده شد و صدا وارید یبزنم که مشتش محکم تو یحرف خواستم

 !هیوونگیموندن د نجایبرو! ا -

 

 :بردم قدم فاصله گرفتم و صدام رو باال هیاز خودش،  تیطبع به

 

 !شم یروان یچون تو خواست می! من روانمی! من روانموونهیمن د -

 

 

روم نگاه روبه اهیس یهیکه به زبون آورده بودم، به سا ییهایقهقهه زد و من مثل همون روان هاوونهید مثل

اون  یزنده بودن نبود وقت یبرا یلیو بکشه چون دلمن دیکه گفت با دمی. ازش نترسدمیکردم و ازش نترس

 ...رمیدوست داشت من بم

 

  !تمیکردم چون من روان تیروان -

 

عوض  یچیالکل رو با ه یجون به جونش هم کن گهیشده و د یالکل یعنینفر معتادِ الکل شده  هی یوقت

 !نه قهوه ،ی. نه چاکنهینم
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 یو شراب یسکیوُدکا و و شهیرنگِ ش دیالکل بهش بخوره... نبا یِبو دیکالً نبا گهیبخواد الکل رو ترک کنه، د اگه

 !فکر کنه دنشیاصاًل و ابداً به الکل و لذت نوش دی... نبانهیرو بب

 

و اون، الکل خون من شده  رهیمهمه چون اگه دوباره شروع کنه، همه زحماتش هدر م یلیخ یآخر نیا خب،

 ترکش کنم؟ کردم،یام بهش فکر ممد یبتونم وقت یبود و چطور توقع داشت منِ الکل

 

به سمت اون  خواستیدرونم م یزیچ کردم،یزدم و  احساس م رونیرو بهش انداختم و از اتاق ب آخرم نگاه

 .فرار کنه

 کردیروز داشت پرتم م هیکه  ییهارفتم، همون پله نییها پااز پله یها چسبوندم و با ناباوررو به نرده دستم

 !یبپوش دیمن با یرو فقط برا هاتت یهالباس گفتیو م نییپا

 

 نگاه کردم. لپم رنگ شبش یهازدم و به چشم یای. لبخند زورکستادیروم اسمتم اومد و روبه دنمیبا د ماهبانو

 .سر تکون داد نانیو آروم و با اطم دیرو بوس

 

 !. لطفًا تحمل کنگردهیبرم گهیبهم گفت تا دو ماه د -

 

 !جذاب بود یلیدنبالم، خ ادیب اریدان نکهیلبم شکل گرفت. تصور ا یرو یلبخند

 .کرد رو باز نیرفتم، چاووش در ماش اطیرو تنم کردم و سمت ح مانتوم

 

 !شده بود ادیز گارهاشیرو به پنجره دوختم و تخس نگاهش کردم، تعداد س نگاهم
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نشون  تریو عصب دهیجذاب بودن، ژول یبه جا ش روهبود و چهر ختهیصورتش ر یرو گوششیباز یچند تار مو 

 .باغچه پرت کرد و پنجره رو بست یرو تو گارشی. سدادیم

 

رو  و سرم دمیرو جلو کش یبه در عقب که چاووش باز کرده بود، در جلو رو باز کردم و نشستم، صندل توجهیب

 .بهش چسبوندم

 

 بره؟ خوادیچرا م اریدان یگیم چاووش، بهم -

 

 .سفت شد نیفرمون ماش یهاش رورو باال فرستاد و دست شیدود نکینگاهم کرد و ع کوتاه

 

 .نتشیبب خوادیبزرگ م سیرئ -

 

 .دیباال پر ابروهام

 بود؟ یبزرگ کدوم خر سیرئ

 

 دیکه دست تو دست هم بودن نگاه کردم. با عشق داشتن خر یرو به پنجره چسبوندم و به زن و مرد سرم

 .کردنیم

 

 ست؟یبزرگ خطرناک که ن سیرئ نیا -
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 .رو باد کرد و لپش دیبه سرش کش یدست

 

به اصطالح  سیاون رئ یکار ی؛ تو محدودهقرار نبود عاشق شه اریتو رو بکشه. دان خواستیبار م نیآخر ادمهی -

 .داره یبزرگ که قدر فنچه، بودن با دختر بدبخت

 گهید دمیترسیانقدر آروم که م زد،یآروم م شهیشد. ضربان قلبم بر عکس هم خیتنم س یگرفت و موها گر بدنم

 .نزنه

 

  .بزرگه سیرئ یساشا از آدما -

 

 هیسا هیگفته بود مثل  اریو بکشه. داننبود که بخواد من یگفتن نبود! ساشا عدد یبرا یچینگفتم. ه یزیچ

 ...حواسش بهم هست

 

 .بهش کردم یبارنگاه حسرت  ال،یو یتوقف کردنش جلو با

 .بود اریدان شیبه حالش که پ خوش

 

 گارد شد؟ نیعضو ا شهیم یچجور -

 

 :زد و گفت یلبخند

 .عضو باند بشن، گارد فرق داره توننیدخترا نم -
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 .منطقش زدم ریغ یهابه حرف یپوزخند

 

 نیتر حیو به فجو من اریآدم همونه! ساشا، دان ارمیدان یگیطرف م نیو از ا اروئهیساشا آدم اون  یگیتو م -

 !نن؟یبب وسیتا اون رئ رنیشکل ممکن شکنجه کرد و حاال مثل دوتا همکار م

 

 .رو تکون داد سرش

 

 ش و بکشه؟دختر نشون شده خواستیکه م شهیم یآدم کس اریدان -

 !کشتن سام ؛تیمامور یبرا هیترک رهیم

 

 شدیرفته رفته بهم وارد م یکه ه ی. شُکدیکوب منهیس یرو به قفسه باال رفت و محکم خودش یقلبم آن ضربان

رو دوست  یچرا من هنوزم قاتل ؟یچ شدیو کشته م شدیموفق نم اریو اگه دان آوردیو از پا در مداشت من

 کشت؟یآدم م یخودیداشتم که ب

 

رو از  و سرم دمیچسب نیآخر، به ماش یشدم. لحظه ادهیپ نیکردم و از ماش یخونه ترمز زد. تشکر یجلو

 .پنجره داخل بردم

 

 .یششیخوش به حالت که از صبح تا شب پ -
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 .واکنش رو از خودش نشون بده نیهم تونستیلبخند زد. انگار فقط م دوباره

 

 .کنهیرفتار نم کنه،یاون طور که با شما رفتار م چکسی. با هکنهیبا من مثل شما رفتار نم -

 

 .قدم برداشتم الیسمت و ،ی. با خداحافظرمیبگ یکه زد، باعث شد منم لبخند بزنم و از حرفش انرژ یحرف

 

ها، پا اومد و در باز شد. بعد ماه یکیت یصدا ه،یرنگ فشردم و بعد چند ثان یانقره یدکمه یرو رو دستم

 !پدرم یخونه یتو ذاشتمیم

 

 دهیچیپ مینیگل رز تو ب یکه بو دمیکش یقینفس عم قدم زدم. اطیرنگ ح یخاکستر یهاسنگ فرش یرو

 .شد

 

 ختنیر یتنگ شده بود. صدا نجایا یچقدر دلم برا دمیفهمیو تازه م دادیها رو تکون مدرخت یهاشاخه باد،

 .هاش به گوشم خوردقدم یاومد و چند لحظه بعد، صدا رونیاز استخر ب دم،یرو شن نیزم یآب رو

 

 نینکنه اما هم یتالق باشیز یهاهام به چشمدفعه دم دار و مرطوب شد. استخر رو دور زدم که چشم کی هوا

 .بغلش رفتم یشد و آروم تو دهیرو بلند تر کردم، بازوم کش که قدمم

 

 ...نرمال نبود که ازم بپرسه کجا بودم و تمونیوضع یاونقدر
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هاش سر خورد و انگشت نیکه دستش بود از ب یدور تنم حلقه شد و جام مشروب سشیو خ فیظر یهادست

 .افتاد نیزم یرو

 

 ازین یفرستادم، من به محبت مادر هامهیرو ته ر رو شکست. با ولع عطر تنش شکستنش، سکوت باغ یصدا

 !ادیز یلیداشتم... خ

 

هم اشک، از  دیشا ایآب  یهاهام باال اومد و دور کمرش حلقه شد. قطرهبدنم شل شد و دست ناخودآگاه

 .ختیر مپوست شونه یصورتش رو

 

 دادیهاش بچشم یقرمز تو یهاهاش زل زدم. رگهو از خودم جداش کردم و به چشم دمیکش یقیعم نفس

 کرد؟یم هیو اون واقعاً به خاطر من داشت گر کردیم

 

 هیدوستش نداشت گر شدیها مکه تا چند سال قبل مادرم بود، به خاطر دختر بزرگش که سال یکس ل،یسو

 !کرده بود

 

و من  دیرو بوس میشونیکه توسطش لمس شده بود هنوز گرم بود. آروم پ بسته بود و بازوم خیهام انگشت نوک

 !دیرو بوس باز شکه شدم. اون دخترش

 

 !بود متنفر هایکه از چشم طوس یاون گرفت،ینگاهش رو ازم نم یاهیو ثان رو قاب گرفت و نگاهم کرد صورتم

 هیهام سوخت و در چند ثاناستخر. چشم یفرو رفته بودم که با شتاب پرت شدم تو ینیریحس تلخ و ش یتو

 .شدن پیک مینیها و بپر آب شد و گوش اطرافم
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رو باال  خودم یاستخر بود. فور یکه دم دستم اومد رو گرفتم و احتماالً لبه یزیچ نیو پا زنان اول دست

  .کردیم میعصب شتریبود و ب دهیو به سرفه افتادم. موهام به صورتم چسب دمیکش

 

ذهنم نقش  یتو ار،یآب با دان یپرت شدن تو یلعنت یسوخت و باز خاطره هامهیکه ته ر دمیکش یقیعم نفس

 .بست

 

و به خنده وا داشت و باعث شد من شیلعنت یهاقهقهه ی. صدابازشون کردم اطیو با احت دمیرو مال هامچشم

 .بخندم

 

 .استخر یقفل شد که پرتم کرده بود تو ییآوا یکه هنوز شکه بود افتاد و بعد رو لیبه سو نگاهم

 

 .اومد رونیاز خونه ب یبزرگ ینیبا س رفتم. سودا، یاو چشم غره دمیلب گز آروم

 .چسبوند منهیرو به س لم خودش رو جا کرد و سرشبغ یتو یرو باز کردم که فور هامجام بلند شدم و دست از

 

 .تنشون بود ویشون ماو اونا همه کردیم ینیشده بود و تو تنم سنگ سیخ هاملباس

 .دیبوس یرو طوالن رو چسبوند به صورتم و لپم صورتش

 

و کم مونده بود داد بکشم  زدی. درد تو مغزم داشت جفتک مزدمیشده بود و دم نم ادیدردش ز میزخم دست

 .دمیکردم و آروم خند یاما، خودخور
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 :گفت شیشگیهم یبا لحن خانومانه سودا

 .میاستخر بخور یناهار و تو میخوای. مایبپوش ب ویبرو ما یآبج -

 

 .گفتم یازدم و باشه یلبخند

 .بود دهیهام بهم چسبشده بودم و لباس نیسنگ یلیو در و باز کردم. خ سمت خونه رفتم یبدبخت به

 

 دهیوسط خونه ترک نیو پال شده بود. انگار که م پخش یزیچ بود و همه ختهیر تر رفتم. تمام خونه بهم جلو

 !بود

 

 .خودش بود یسر جا زیچرفتم، خداروشکر همه گرفتم و سمت اتاقم واریرو به د دستم

 

 .به بدنم انداختم ینگاه نه،یآ یرو تنم کردم و تو ومیکردم. ما وم پرتحم یرو از تنم کندم و تو هاملباس

 

 یجا چیهام که ههام.. آخ دستشکمم خراش برداشته بود و دست نییم ناجور تو چشم بود و پاشونه زخم

 .با تبر، به جونشون افتاده بود یکینداشتن و انگار که  یسالم

 !نداشت دهیفا ینطوری. اکیپالست یجراح یبرا رفتمیزودتر م یهرچ دیبا

 

 

 .آب انداختم یرو تو پاهام
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و  دمیرو جلو کش ینی. سخوردنیم یو آوا و سودا داشتن مرغ سوخار کردیداشت ورزش م لیطرف، سو اون

 .بود ینیس یاز همه، ساالد سزار گوشه ترسس کچاپ فرو بردم. لذت بخش یمرغ رو تو

 

 :وضع بدنم گفت دنیبا د آوا

 .دکتر میبر رمیچهارشنبه برات وقت بگ یبرا . بهم گفتیایخبر داده بود امروز م اریدان -

 

 .کردیترم مو داغون ختیریرو بهم م میفقط وضع روح ار،یدان ینگفتم. حرف زدن درباره یزیچ

 

تا شب مثل آدم بخوابه و سر  میکرد هیآوا رو تخل یها، انرژو مثل بچه میکرد یآب باز یغذا کم از خوردن بعد

 .به سرمون نذاره

 

 

 !راحت حموم رفته بودم ،یمدت طوالن هیتخت ولو شدم. بعد  یرو خشک کردم و رو موهام

 شهیاز هم ترحالیرو کنار زدم و به آوا که خواب بود نگاه کردم، صورتش ب صورتم یتو یپخش شده یموها 

 .شده بود دیبود و رنگ صورتش، سف

 

 !بود و آخ لعنت به همشون قیعم یلیکنار گوشش خ زخم

 

 یکه رو یرو از دختر یزیقرار بود چ یمن لعنت نیبهش نگفته بودم. ا یچیمهراد هنوز ه یهیاز قض من

 !قاتله هیدوستش بگه عشقش  نیتریمیرو نداشت که به صم نینکنه و توان ا یبود، مخف دهیتختش خواب
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مسلمًا  دیفهمیکه اگه م خواستیمهراد رو م یقدرکشنده باشه چون، به تونستیآوا م یتصورش هم برا یحت

 .آوردیسر خودش م ییبال هی

 

خوش رنگش، زل زد  یرو از هم فاصله داد و با اون فندق هاشموهاش نشست و اون نم نم چشم یرو دستم

 .هامچشم یتو

 

پتو رو از  دم،یبغلش خز ی. آروم توکردیغش م دش،یدیم تیوضع نیمامانش نرفته بود چون اگر تو ا شیپ

 .رو کج کرد هاشو لب دیرو دور صورتم کش روش برداشت و انگشتش

 

 .شهیزخم کنار گوشت خوب م -

 

 .صورتم بود، برداشته شد یکه رو دستش

 

 ارن؟یرو از چنگمون در ب خونه انیم ینظرت کبه -

 

 .دیو دمر خواب دیکش یآه

 

 !نکرده یخونه هنوز کار نیبا ا یکارا کرده ول یلینکرده... البته خ یکار واال فعالً ساشا -
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بود که نصف  نجایم ارو به نام خودش زده، اما برگ برنده تشیاکثر ایکل اسناد رو سوزونده و  دونستمیم خوب

 .بودم و هنوز به اسم خودم بود دهیرو خر نجریشرکت کارمن ر

 

 ..شدمیم کیشر اریو با دان گرفتمیشرکت رو دستم م... نصف اون ایرو یتو رفتم

 .که عاشقش بودم، هنوز حاضر نبودم از شکنجه دادنش دست بردارم نیچرا با ا دونمیداشتم و نم هانقشه

 

 .فاصله گرفتم ازش

 .و بنفش فضا رو روشن کرد ی، نور آبوصل کردم و شب خواب رو روشن کردم یرو به گوش میهنذفر

 .رو بستم هامکردم و چشم یرو پل "یبودکهوقتهر" آهنگ

 !خوب بود که آوا رو هنوز داشتم چقدر

** 

 

 .کردیو داشت کورم م زدیتو چشمم م دیبود چشم باز کردم. نور خورش دهیچیسرم پ یکه تو یدرد بد با

 

 .جره رو بسته بودمبود، پن ادمیکه  یبار نیهم باز بود و آخر اطیسمت ح یباز بود و پنجره هاهپرد

 .گرفتیرو م آفتاب یو گرم دیوزیم یمیمال مینس

 

زدم، آوا با هول از جاش بلند  یبلند غیشد و ج دهیشکل ممکن کش نیترحیجام بلند شدم که موهام به فج از

 :شد و داد زدم دهیکش شتریرو سمت صورتش برد که موهام ب شد و دستش

 !انگشترت ی! موهام رفته الالمصب -
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 :زدم غیو واج به دستش نگاه کرد و خواست دوباره بخوابه که ج هاج

 !آوا -

 

 !گشاد شده نگاهم کرد. تو هپروت بود یهادفعه با چشم نیو ا دیاز خواب پر دوباره

 

 .رو از دستش در آورد گفت و انگشترش یادهیکش درد

بدم،  یبه سمتم پرتاب شد و تا بخوام جاخال یانگشتر که بالشت یپرت شد به در آوردن موهام از ال حواسم

 .نیسنگ یلیبالشتم پَر بود و خ د،یپر رونیهام بلب نیاز ب یتو صورتم خورد. آخ محکم

 

و  دیبعد از ظهر، خواب از سرم پر میساعت پنج و ن دنیبهش رفتم و به ساعت نگاه کردم. با د یاغره چشم

 .هام گرد شدچشم

 

 

 .انداخت یواریبه ساعت د یاش بلند شد و نگاهج از

 

 !ساعت اتاقت خرابه -

 

 .نیبب وتیگوش -
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 :به ساعت انداخت و گفت یپاورش رو فشرد و نگاه یدکمه

 .خرابه نمیا -

 

 :نگاهش کردم و گفتم یحالت بد با

 !کسخل ستیخراب ن -

 

 .میو نزده پنج -

 

 :زدم غیج

 !مهیو نچون که ساعت پنج -

 

 .کرد یگرد شده از جاش بلند شد و پوف یهاچشم با

-- 

 

 .گوشت بود کیعاشق است نکهیسودا بود، دست به غذاش نزده بود با ا خیم نگاهم

 

از  یکیسمت دهنش برد.گاز کوچ یلیمیازش رو کند و با ب یاکهیگوشت فرو برد و ت یو چنگالش رو تو کارد

 .گوشت زد و دوباره نگاهش کرد
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 .به ما نداشت یو توجه کردیصحبت م لیداشت با سو خوردیطور که غذاش رو مهمون آوا،

 

 .از نوشابه خوردم یبلندِ نوشابه رو سمت لبم بردم و کم هیپا وانیل

 .داد و ناجور تو سکوت خونه دامن زد یبد یپرت کرد که صدا یکیبشقاب سرام یچنگال رو تو لیمیب

 

 .ممنون -

 

کوبوند که باعث شد  باً یتقر زیم یرو رو وانیازش خورد و ل کمیرو لبالب آب کرد.  وانیآب رو برداشت و ل پارچ

 .زهیبر زیم یاز آب، رو کمی

 

 .بودمش دهیوقت انقدر آشفته ند چیتعجب نگاهش کردم، ه با

 از جام بلند شدم و ها رفت. متقابالًبلند شد و سمت پله یخورنهار زیرو به عقب هول داد و از پشت م یصندل

 .دنبالش رفتم

 

 .به در زدم و داخل رفتم یا. تقهزدیهق هقش ناجور تو ذوق م یاتاقش بسته بود و صدا در

 

 

 .نشون ندادم ختیریم شیساحل رهنیدامن پ یهاش روکه از چشم ییهالرزونش و قطره یهابه شونه یتوجه
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. عطر دمیگره خورده بود، کش هم یموهاش که تو یش و برداشتم و آروم روشلوغش؛ شونه شیآرا زیم یرو از

 !خوب یلیموهاش خوب بود، خ اسی

 

سمتم و  دیهق زدنش بلند تر شد... از جاش بلند شد و چرخ یدستم گذاشت و هق زد. صدا یرو رو دستش

 .محکم بغلم کرد

 

 !کشنیتو رو م و.. قلب.. روح مناروی... دانوالی. مهراد و ساشا، دانکشنشونیم ،یآبج -

 

 .دمیرو گز لبم

 :از رون پاش گرفتم و آروم در گوشش گفتم یشگونین ،یشوخ به

 . خب؟شهینم یچیه -

 

 .در آوردم و انداختم بغلش ییهاش، مانتوکمد لباس یرو بافتم و از تو رو پاک کرد. موهاش هاشاشک 

 

 .رونیب میحاضر شو بر -

 

من  نیمرهم بشم. ا قدرنیفقط بلد بودم هم یزدم. من لعنت رونیبده، از اتاقش ب یصبر کنم جواب نکهیا بدون

 !باشه و آرومش کنه یدختر خوب تونستیم یاون مرد روان یفقط برا یلعنت

 

 .بود لیبردم، آوا مشغول حرف زدن با سو نییها گرفتم و سرم رو پارو محکم به نرده هامدست



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

441 
 

 

 .رونیب میریم میحاضر شو دار ایب -

 

 :زد داد

 ساعت هفت شب؟ میکجا بر -

 

 .سرم نگه داشتم یرو جمع کردم و با دستم باال موهام

 :بود ادامه دادم دیکه ازم بع یذوق با

 !دربند -

 

 .رو عوض کردم هاماتاق رفتم و لباس یتو عیو از جاش بلند شد، سر دیکش یغیج

 

 .برداشت و سمت آشپزخونه رفت زیم یرو از رو رفتم. ظرف غذاش لیسو شیاومدم و پ رونیاتاق ب از

 .نگاهم کرد نهیزد و دست به س هیتک نکیس به

 

 :زد یکینگاهم کرد و بعد لبخند کوچ یکم

 .. خوش بگذرههیدیرو جا کل چیسوئ -
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و  دمیش رو بوسگونه هوایلبم نقش بست. ب یرو یاییهوی ی. انقدر ازم شناخت داشت؟! لبخنددیباال پر ابروهام

 .زدم رونیاز آشپزخونه ب

 .عوض کنم ییحال و هوا هی خواستیدلم م یرفتم. حساب اطیرو تنم کردم و سمت ح هاملباس

 

 .سرش گذاشت یرو دوباره رو در رو باز کرد و کالهش م؛یو بستم. مش رحشدم و کمربندم نیماش سوار

 .و سودا هم سوار شدن آوا

 

 .رو برسونن نگ کرده بودم تا ساعت نه، خودشونهماه هیبق با

 

 ی... و اما دلم تنگ بود! برامیدیخندیو م میگفتیچرت و پرت م یو الک میظبط رو باال بردم. حال نداشت یصدا

 .یروان هی

 

 .رو نگه داشتم، هوا مطبوع بود و خنک نیماش

 .شدیبود، مانع م میزندگ یکه برام الگو یاما شعر ارمیهام رو به زبون بددر یداد بزنم و همه خواستیدلم م 

 :لب زمزمه کردم ریز

 .بانگ مزن یشکافد، نفس نهیدرد اگر س -

 ...خود را به دل چاه مگو درد

 تو اگر آب کند آتش غم، استخوان

 !شو، آه مگو آب
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 .شدم کشیزدم و از پشت نزد یزیر یلبخند د،یکشیم ونینشسته بود و قل قیآالچ ینهان که تو دنید با

 :گلوش گذاشتم و صدام رو کلفت کردم ریرو ز میبیج یچاقو ه،یاز ثان یکسر در

 .یدار یرو آب هرچ زیبر -

 

 .رو باال آورد هاشاز دستش افتاد و دست ونیقل شلنگ

 

 ...پو...پول؟ی...اخوی...میچ -

 

 یرو رو یو بطر دمیش کوبپس کله میشگیانقدر ترسو بود! آروم به عادت هم دونستمیگرفت. نم مخنده

 .گذاشتم یصندل

 

 :زد غیج

 !یوثید یلیخ -

 

 .کردم یرو گاز گرفتم و اهم لبم

 

 سرکار مکرمه؟ ی! چطورگنیکه همه م ونیا -

 

 :دیرفت و توپ یاغره چشم
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  !یشما بهتر -

 

 .بهم نگاه کنه، سمت آوا و سودا رفت نکهیبدون ا و

  .بود قهر

 

ش پشما گفتم،یشده بود به جهنم براش م لیچند ماه تبد نیکه ا یاینبودم فقط اگر از زندگ معرفتیب

 !ختیریم

 .دنیهم رس هیو کم کم بق میخوش و بش کرد یکم

 

  .میآوردیچشم همه رو با هم درم شهیبودن که هم یاینقاش میعضو ت دهیآرمان، نهان و سپ پرهام؛

 

 .دیها رو دورش چگذاشت و جام زیم یمشروب و رو یشهیپرهام، ش 

 .شد ونیو باز کرد و آرمان هم مشغول درست کردن قل ریو موس پسیچ یهانامزد پرهام، بسته ده؛یسپ

 .بود و نهان و سودا هم مشغول صحبت کردن بودن شیسرش تو گوش آوا

 

  .پام نشست یجلوم زانو زد و دستش رو یکیکه  زدمیچرخ م نستاگرامیو داشتم تو ا کردم یپل یآهنگ

 

 .هیرو صورتش و بتونم بفهمم ک وفتهیبود، سمت جلو چرخوندم تا نور ب کیبردم و چون تار نییرو پا یگوش
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پام رو تکون دادم . کردیبگه، داشت نگاهم م یزیچ نکهیآرمان نگاه کردم و اونم بدون ا یهابه چشم هیثان چند

 .افتاد قیبود، کف آالچ نیزم یزانوم افتاد و چون دو پا رو یکه دستش از رو

 

 ...خوندیهمچنان آهنگ داشت م و

 

 .رتهیکه د یانگار یریم یایم یجور هی 

 ...رتهیاز تقد یدادن منم جزئ عذاب

 ...یکنیم تمیاخمات دلبر یهمه ونیم

 ...کتهینزد میگاه یکنیو دورش م دل

 

 .نگاهش کردم شه،یاز هم تریاما لبخند زد و من خنث نمشینبود که دوست داشتم بب یزیلبش چ یرو لبخند

 

که  یایورق نقاش هیآورد و  رونیرنگ ب یپوشه صورت هی ز،یم یرو یهالیوسا نیرو دراز کرد و از ب دستش

 .دیکش رونیکاور بود رو ب یتو

 

 تو کوچمون پهن باشه؛ یاپر ستاره شب

 ..دلم تنگ باشه یوقت ،یپنجره نگام کن از

 ،یدونیم وونهیدل د نیبد بودن با ا یجا

 !دلت سنگ باشه کنمیباش فکر نم مهربون

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

446 
 

موند  شیسرخ یها رو برداشتم، نگاهم رواز جام یکیکه توش دوتا جام مشروب بود رو سمتم گرفت.  یاینیس

 .دمشینفس، سر کش کیو بعد 

 

. شدیپرش کرد و بدن من تازه داشت داغ م یالیخیشدم و باز جامم رو سمتش گرفتم. با ب رهیخ یانقطه به

 .سوخت هامنوسینفس، باال رفتم که تا ته س کیدوباره 

 

 .سفت نگه داشت پوشه یدستم رو رو ش،گهیروم گرفت و با دست درو روبه ینقاش

 

مثل  یزیباال انداخت و چ یاکه شونه زهیمشروب بررو باز و بسته کردم و دوباره ازش خواستم برام  هامچشم

 .به زبون آورد "ریخ"

نبود که بتونه  یو درصد الکلش، اصالً قو آوردیدر م یچرا داشت مسخره باز دمیفهمیمست نبودم و نم بد

 .و بد کنهحالم

 

 .یدیآموزش، کش یبرا شمیپ یاومد یبود که وقت یاینقاش نیاول نیا -

 

و حس خوندن  خوندنیداشتن آهنگ و م هیدرآوردم. بق بمیرو از ج گارمینشستم و س یصندل یرو الیخیب

 .بود دهیمن، پر

 

توش نبود اما فقط من و آرمان  یاگهید یزیمورب، چ اهیس یهاانداختم که جز خط یابه ورقه نگاه

 .نهفته بود یتو عمق اون چندخط، چ میدونستیم
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 :زدم شین ل،یدلیزدم. ب ششیگرفتم و آت گاریس ریرو ز فندکم

 !ینیداخلش بب یتونیو مخودت اهیخوشت اومده؟ چون روح س میچرا از نقاش یدونیم -

 

 :زد و در گوشم پچ زد یشخندین احتماالً 

 ست؟یاز من ن تراهیس اریدان یمطمئن -

 

بود و  ینه نور گهیچون د هیبدم دست ک صیتشخ تونستمیدفعه نم نیدستم نشست و من ا یرو یسرد دست

 .دمیشنیم یینه صدا

 ...و دستش سردتر از حد معمول شدیتار م یواضح نبود و ه رشیرو باال گرفتم، تصو سرم

 

 .و باز سرم رو باال گرفتم دمیهام کشدور پلک یانداختم و دست نییرو پا سرم

 

 .درست راه برم تونستمیو نم زدمیلب گفتم و از جام بلند شدم. شَل م ریز یهوم

 

 :زمزمه کردم آروم

 .خودم بسوز شیبه آت یبسوز یخوایتو که م -

 .خودم بدوز یهَرزِتو به چشا یچشا اون
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 شنهیس یو سرم رو رو دمیدور پهلوم حلقه شد. بهش چسب یکه دست افتادمیخورد. داشتم م چیپ پام

 .گذاشتم

 

 ؟یست یخوب -

 

آرمان بود. ازش جدا شدم و بهش  ه،یدفعه تونستم بفهمم ک نیرو نداشت. ا اریدان یصدا تیابهت و جد صداش

 .زدیکه هربار بهم تلنگر م یبود و مرد مینگاه کردم، آرمان؛ چوب لباس

 

 دادیباسنم ب یهیافتادم. درد تو ناح نیزم یکرد و محکم؛ رو ریگ یازش جدا شدم که پام به سنگ بزرگ لنگان

 .کرد

 

 یرو رو کامل باز بود کردم و پام پشیکه ز اهمیبه بوت س یم کرد. نگاهبلند نیدستم و گرفت و از زم آرمان

افتاد و  نیزم یرو هالیچسبوندم که تمام وسا زیرو به م و تکون دستم دمیو باال کش پیگذاشتم. ز یصندل

 .دیچیآروم پ یفضا یها، مثل ناقوس مرگ توو جام ونیو قل یبطر یشهیشکستن ش یصدا

 

از کنارمون گذشتن. دست آوا رو گرفتم و سمت  ده،یباال پر یبهمون انداختن با ابروها یبیعج ینگاه رهگذرها

 .دمیکش نیماش

 

 :نجوا کردم یو آغشته به درد زیخمارم رو باز کردم و با لحن غم انگ یهاچشم

 .ندازنیخاص راه م یهاشبا مسابقه نیکلوپ! ا میبر -
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درآوردم و سمت سودا پرت کردم.  بمیرو از ج چیهاشون جا خوش کرد و موافقت کردن. سوئلب یرو لبخند

 .حرکت کردم و سوار شدم لیسو نیآهسته سمت ماش

 

 .شدم رهیکه تو دل شب رفته بود، خ یاهیس یهم جمع کردم و به جاده یرو تو پاهام

 

هام لب یرو یزیذهنم نقش بست و باعث شد لبخند ر یتو طونش،یو لحن خمار و ش دهیکش یهاچشم حالت

 ...بود شیقابل ستا ذاشت،یماهبانو م یکه برا یکه داشت و احترام ی. ابهترهیشکل بگ

 

 .دمیپر نییپا نیاز ماش یترمز کردنش، در و باز کردم و فور با

 .بودم اریهوش یول زدمیلنگ م یکم

 

 :در و زدم و گفتم ،یصورت رمز به

 .مستاره -

 

 .چشمم ظاهر شد. پسش زدم و داخل رفتم ینگهبان، جلو ختیریخشن و ب یباز شد چهره در

 

 .و داد، کر کننده بود غیج یصدا

تو  یکه اون روان یزیچ نیتر از اآلنم بودم و آخرگذاشته بودم افتادم. جوون نجایکه پام رو ا یبار نیآخر ادی 

 ...تکرار شد و تکرار یمخم آپلود شد و ه یکلوپ بهم گفت تو نیا
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 "!دمتیم سیپل لیقبرستونا باز شه که خودم تحو نجوریپات به ا گهید باریدِ اگه " 

 

 .که باز شده بود و نگرفتم شمین یجلو

 .هاش، دست نخورده سر جاشون بودمخصوص نهان و باز کردم. لباس یرختکن رفتم و کشو سمت

 

با لباس خودم عوض  یبود رو برداشتم و فور ریداشت و باالش حر یکه رنگ ارغوان یباز یهااز لباس یکی

 .کردم

 .به خودم انداختم نهیآ یاز تو یرو باز کردم و با دست بهشون حالت دادم. نگاه موهام

 

هام ترک رفته بود و لب نیهام از بگود افتاده بود. برق چشم یبود و کم انینما یقرمز یهام هالهچشم دور

 !بشم یختیر نیا دیگنجیوقت تو تصوراتم نم چیخورده بود. ه

 

پخششون کردم. کرم و برداشتم و به پوست  ز،یم یها در آوردم و رولباس ریرو از ز شیلوازم آرا فیک عیسر

 .دمیکش یصورتم زدم و خط چشم

 .رفت نیاز ب باً یتقر ،ینگاهم بهتر شد و اون کدر یجلوه

 .دمیرو گاز گرفتم و برق لب رو روش کش لبم

 

 .و سمت سن قدم برداشتم دمیکوب نیزم یپاشنه بلندم رو رو اهیس یهازدم. چندبار کفش رونیاتاق ب از
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 .قلبم سوزن سوزن شده بود کردم،یخودم حس م یاطراف رو رو یهانگاه ینیقطع شد و باز سنگ آهنگ

 

مشتاق،  هایها رو خاموش کرد و بعضسن رفتم. گروه رپ، تمام ضبط یجماعت رد شدم و رو نیاز ب آروم

 .کردنیخمار نگاهم م هیو بق حوصلهیب یبرخ

 

ثابت  هیچون پا شناختنیو مبودن من نجایکه ا ییکلوپ بود و اکثر کسا یهارقصنده نیاز برتر یکی نهان

 .نجایا اومدمیبار مسه یاهفته م،یبه زندگ اریبودم و قبل ورود دان نجایرقص تو ا

 

 یسرش خال یرو رو شهیو بق دیسر کش جاکیبرداشت. نصفش رو  زیم یآبش رو از رو یآروم بطر ل،یسه

 !هاکالب یو رقصنده تیال یهادهیبا ا ینقاِش رقصنده! نقاش هیپالس بود.  نجایا شهیکرد. اون هم هم

 

چرا  دمیفهمیقرار گرفته بود و نم دید یتو شیلکوبش، خراب شد. بدن برهنه و پر خاژل زده یموها حالت

 !پسر نیاز تنِ ا بردنیلذت م

 

 .ها باال رفتمبهش رفتم. دو طرف لباسم رو با انزجار گرفتم و از پله یاغرهچشم دارمون،ید نیآخر ادی به

 

درخواست  هایو بعض دنیکشیم ادیو فر زدنیم غیج یکه حاال از شوک در اومده بودن، با شاد یجماعت

 .میبرقص یبا هم دونفر لیکه من و سه کردنیم
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م قرار گرفت و دست بغلش. دستش پشت شونه یشد و پرت شدم تو دهیچیپ مینیب یو نعنا، تو موترشیل یبو

 .شد دهیکش شنهیس یمن ناخودآگاه رو

 

بعد از برخورد  دونستمیکنم که م کیرو تحر یحسادت مرد کم،هیتا  کردمیو م یچندش و لعنت یکارها نیا

 .عضو بود یرسانکلوپ، تو چنل اطالع نیاون شبمون تو ا

 

 .م قفل کرد و چرخوندتمشونه یرو رو شیو طوس یوحش یهاچشم

 

بودن تو  بیرق دیو خارج از د نی، بدون تمرشروع به پخش شد و ما هماهنگ با هم، بدون برنامه یتند آهنگ

 .میدیرقص ،یعرصه نقاش

 

 

خورده بودم  یحیکه سرش کتک فج دارمونید نیبه آخر یبودنش نکرد و من توجه بیبه رق یتوجه اون

   .نکردم

 

 !دختر یدیچشم سف یلیخ -

 

 .دمیرو باال کش مینیعجز به لحن تلخش گوش کردم و ب با

 

 !که پسر هیچشمام طوس -
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بودن. مغزم نشسته بود با هام منقبض شده . عضلهدیم رو تو آغوش کشتوجه به آهنگ، بدن سر شده بدون

 .کردیهامون نگاه مو به پارادوکس رفتار شکستیراحت تخمه م الیخ

 

و  غیج یلبم نشوند و دوباره چرخوندتم که صدا یرو یابوسه ییهویکوتاه و  یلیو خ دیرو جلو کش صورتش

 .باال رفت تیدست جمع

 

کوبش قلبم باال رفت و ضربان  یشه. صداخورد ب منهیسمت چپ س یزیباعث شد چ م،نهیتنش به س برخورد

 .قلبم اوج گرفت

 

و از من ذاشتیم دیکه نبا یغلط بود. اشباه نیو ا شدنیم داریداشتن از خواب ب یایمیقد یلیخ یهاحس

 !کردیدور م اریشکستن دان یعنیهدفم، 

 

با لذت بوش رو ته  یوقت یبود ول نیدلنش یلینعنا، خ یهمراه عطر تند و خوش بو دادیکه م ییمویل یبو

 !زهرمار استشمام کردم یبو دم،یکش هامهیر

 

 .لبش نشوند یرو یم داشت و لبخند خجولخوردم که سفت نگه تکون

 

به دست، از ما  یدادم که گوش ییشرم زده نگاهم رو ازش گرفتم و به دختر و پسرها ،یجیبلند د یصدا با

 !گرفتنیم لمیداشتن ف
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 .شدن دهیکش رونیب هو،یتر تو اعماق قلبم فرو رفتن و ها، محکماوج گرفت و سوزن شتریقلبم ب ضربان

 

که بهش  یو وقت شدیاونجا گذاشته م لممونیها بود و مسلمًا فکلوپ و گپ ارکستر یِتو چنل اطالع رسان ار،یدان

 !نهیبب لیو با سهبشه و من کیدوست نداشتم حسادتش تحر کردم،یفکر م

 

 .زد ستیا گرفتنیم لمیکه ف ییم جماعت رو رصد کرد و رو تک تک کساوق زده یهاچشم

 

 .بردن نییرو پا هانیبود که دورب ینگاهم به حد تیجد

 

 .گذاشته بود سمتمون اومد یمس ینیس یکه تو یکیهام سر شده بود. آرمان، با دو پانگشت نوک

 

و  دمیدستش کوب یرو یجلو اومد تا جام رو برداره اما، فور لی. دست سهدمیاول رو برداشتم و سر کش کیپ

 .رو هم برداشتم یکیاون 

 

 .گذاشتم ینیس یرو تو یخال وانیو ل دمیدوم هم سر کش کیباال انداختم و پ ییابرو

 

 .دیش لغزشماره یهام، روو ناخودآگاه انگشت دمیکش رونیشلوارم ب بیرو از ج میگوش

 

 :جواب داد امیبه خودم ب تا
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 .شنومیم -

 

 :دمیو توپ دمیخند مستانه

 !مندت کردهنعمت بهره نیخوشحالم که خدا از ا -

 

 .دیرسیواضح به گوشم نم صداش

 

 !کلوپ؟ یرفت ؟یهست یکدوم قبرستون -

 

 :زدم غیو ج دمیخند گهیبار د مستانه

 .دمشیو بوس دمیرقص لینبستم... با سه نمیو سوت دمیپوش ریلباس حر هیاوه پسر!  -

با تک تک پسرا  خوامیمشروب خوردم و حاال م کیپ شیدر آوردم. ش یجلف باز یبغل کردم و کل وآرمان

 !و ببوسنو بذارم لبام رمیعکس بگ

 

 :لب گفتم ریرو از گوشم فاصله دادم و ز یزد که گوش یبلند یعربده

 !ور ور ور ور -

 یلخت استور یبا دخترا ایکه تو در ییخوش بگذره! منتظر عکسا تتیمأمور هی! تو ترکادیصدات نم اریدان

 .هستم یکنیم

 !یبا
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 .رو فشردم و خاموشش کردم یپاور گوش یبزنه، دکمه یبذارم حرف نکهیقبل از ا و

 

 یدنیزده بود و نوش هیبه کانتر تک ارهیرو درب شالش نکهیبدون ا نه،یو آوا دست به س کردیاخمو نگاهم م لیسه

 .خوردیم

 ...سودا و

بفهمم با  تونستمینبودم نم یکه چون مترجم خوب یاگهید دیو هزار شا یدیناام دیعجز، شا دیدرد، شا با

 .کردینگاهم م گه،یداره م یهاش چچشم

 

بار دوم به  یرو خودش نداشت، برا یشده بود و تسلط یتعادل خودش رو از دست داد و چون روان یلعنت من

 .بود هیترک یزنگ زد که برا یخط

 

 !بود رممکنیکردم که اگه مست نبودم، ابرازش غ یرو جواب داد و من اجازه ندادم حرف بزنه و اعتراف یگوش

 

 !اما فردا صبح هم دوستت دارم شم،یم مونیفردا صبح پش دونمیدوستت دارم. م یآره من مستم ول -

 

خاموش شده رو به  یگوش ،یانکار نشدن یجانیس و هپشت خط قطع شد و من با استر دنشینفس کش یصدا

 .قلبم چسبوندم

 

که فرزتر عمل کردم و  رهیشلوارش بردم. خواست دستم رو بگ بیهام رو سمت جرفتم و دست لیسه سمت

 .دمیکش رونیب بشیاز ج جاکیرو  و فندکش گاریس یبسته
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 !طلبت یکی -

 

گم و گور  تیجمع نیندادم و ب یتیبلندم حس کردم خرد شدن، اهم پاشنه یهاکه کفش دمیپر نییسن پا از

 .شدم

 

 .اونجا رو ترک کردم یخفه یزدم و هوا رونیرو تنم کردم و از کلوپ ب اهمیکت س یحرف نیترکیکوچ بدون

 

که اونجا بسته شد بود ننداختم چون دوست نداشتم بهش فکر کنم و  یپشت باغ و تاب یهابه درخت ینگاه

 .زمیدور بر ،یهام و با اون مرد لعنتخاطره یهمه خواستمیم

 

 :مخم پردازش شد یتو یایمنطق لیتنها دل یصبر کردم ول قهیدق چند

 !یفراموش کن قهیدق شیتو ش ،یماه ساخت شیکه تو ش یخاطرات یتونیتو نم -

 

 .کج کردم و نشستم نیراهم رو سمت ماش دادن،یکه اون اطراف جولون م یمست یهاپسر دنید با

 

 

 .بزنه رونیگذاشتم که فکرش از مخم ب یو سرم رو چپک یرو صندل دمیکش دراز

 

 .سبک شدم دم،یاول رو که کش نخ
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 .دود کردم دمیکشیکاش از اول نم یدوم رو به بهونه نخ

 .پخش کردم نیو دودش تو ماش دمیکه سرم اومده بود، کش ییسوم رو به خاطر بالها نخ

 

 .پر شده بود نیماش یخفه کننده یتو فضا گار،یس ظیو دود غل رفتیم جیداشت گ سرم

 

که  یایلعنت یبه اون کرونا دادمیو حتم م گرفتیخاطر نِخ پنجم دود کردم. نفسم داشت مچهارم رو به نخ

 .نبودم یطورنیاستراحت نکرده بودم، ربط داشت چون قبل از اون، ا یکاف یدچارش شده بودم به اندازه

 .از رو نرفتم یبه سرفه افتادم ول 

 .هام گذاشتم و تو فکر غرق شدملب نیپنجم رو هم ب نخ

 

 ...لبم شکل گرفت و نگرفتم یکه رو یپوزخند یجلو دم؟یکشیاصاًل چرا م نکهیفکر ا به

 

 .و باز کردم و عق زدم نیدر ماش یرفت که احساس حال و تهوع بهم دست داد و فور شمیسمت نخ ش دستم

 

 .رو عق زدم شیخاطرات شش ماه پ تمام

 .هوس رو عق زدم یو از رو یزورک یهابوسه تمام

 .هام رو قورت دادملمس تنم توسط کفتارها رو عق زدم و تمام درد تمام

 !ارمشونیدادم تا سر جاش باال ب قورت
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 .ولو شدم و در و بستم یصندل یو خسته رو حالیب

 

 یی. اون درداکردیدرونم درد م یزیشده گرفتم. چ شیگرگ و م یِ تو هوا یقیو دم عم دمیکش نییرو پا شهیش

 ...که قورت دادم، بود

افتاد بود،  ریو گ زدیروح و جسمم داشت لق م نیجا ب هیکه  یخوب بودم و روحم و اون قلب لعنت یجسم من

 !افتاده بود ریدلتنگ بود... قلبم تو کالبد جسمم گ

 

هم فشردم و آروم چشم و  یهام رو محکم روو پلک ختمیرو دور ر دنیلولیبهم م یکه مثل کرم ه یافکار

 .دمیخواب

 

 

 

22 .feb. 

torkish : 

 

 .دینوازش بشه کش یدوست داشت توسط اون دختر لعنت شهیرنگش که هم یپر پشت مشک یموها نیب یدست

 

تمام بهش گفت برو، رنگ شب رو  یرحمیبا ب شیکه چند روز پ یرو دوست داشت چون دختر موهاش رنگ

 .شناختیم یرو با رنگ مشک اریو دان دیپرستیم
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بود که  یبارنی...؟ اولکردیم کاریچ دیرنگ چسبوند و به سقف زل زد. حاال با اهیس یرو به صندل سرش

هاش و بهم زده کل برنامه ار،یدان یبه زندگ شییهویکنه. اون دختر با وارد شدن  کاریچ خوادیم دونستینم

 .بود

 

نداره  یحالِ خوش کردیم دادیکه ب یاهیرو به آسمون س رو کنار زد، پنجره رو باز کرد و نگاهش ریحر یپرده

 .دوخت

 

 .کنه هیخودش تشب یها رو به ستارهاون تونستینم یول کردنیم یآسمون دلبر یتو ها،ستاره

 

 دیتا شا دیچرخیم یهاش رقصون دنبال دخترو چشم دنیکشیم ادیفر یاز شدت دلتنگ هاشاستخون

 ...نهیدخترونه و جذاب دلبرش رو بب یچهره

 عاشق بود؟ اون

 

نگاه  شدنیم دهیآخر برج مثل مورچه د یطبقه یکه از فاصله یو به مردم دیسرش رو به پنجره کوب چندبار

 .کرد

 

به ذهن  یقبول کنه... خاطرات چنگ تونستیهنوز نم یتخس، ناجور دلِ خناس رو برده بود ول دخترک

 .ارنیهر طور شده، اون رو به سجده در ب خواستنیش زدن و مآشفته

 !زهیبادها بلرزه و فرو بر نینبود که به ا یدیرادمنش، ب اریدان اما
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و دلش  دیکشیم ریت شقهیبود. شق شیاغی یفرشته دنیدر یدخترک محال نبود اما، خناس تشنه داشتن

 .کردیش، تمنا مدلبر دردونه یبرا

 

روش  شیپ "عشق"مهم تر از  یتیمأمور یول خوردیخناس چرخ م ینیب یعطر شکالت تنش هنوز تو یبو

 ...بود

 .شدیرو به جنون کشونده بود که سر و ته افکارش، به اون دختر ختم م رشیذهن درگ ،یخوابیب

 

 

 .زد و کنج لبش گذاشت شیآت یگاری. سدیکش رونیو فندکش رو ب گاریشلوارش کرد و س بیج یتو دست

 یرو، نوازش دستش رو هاش رو، تقالهاشتنش تصور کرد. آه و ناله ریپلک بست و دخترک رو ز قهیدق چند

 ...و تاب تنش رو چیشکمش رو، پ

 

ستاره رو  ار،ی. دانشدیم شیزن رسم یتا وقت زدی. اون دست به دخترک نمدیش کشخسته یهابه چشم یدست

 !خواستیم یزندگ یبرا

 

و اکثراً  دیپوشیاسپرت م یهاکنه... لباس یبلد نبود خونه دار یکم نداشت، ول یلوند یکه تو یدخترک

 .آوردیبودن داشت و خم به ابرو نم یقو یِ و ادعا کردیقد نسبتاً کوتاهش پا م یلژ دار، برا یهایکتون

 

 ...بود نیریتصوراتش براش ش یو همه همه

  و دیکشیتنش م یکه با عشق، چاقو رو رو یزمان
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دختر  یشده دهیبه تن بر ینگاه یکه هر کس ی. زمانبردیو خودش لذت م ساختیدختر م یبرا یقیعم درد

 ...خَناسه هی ینشون شده دیفهمیم انداختیم

 

 یرو یقیهاش نقش بست و لبخند عمچشم شینبرده بود پ یاز مهربون ییرنگش که بو یطوس یهاچشم

تو تک به تک رفتارهاش  شهیو به موقع مظلوم... هم یمرد نشوند. اخالقش جذاب بود، به موقع وحش یهالب

 !شدینم مونیپش وقتچیو ه دادیرو انجام م یتضاد داشت و تو لحظه کار

 ...دادیآخر کار دست جفتشون م هاشیکله شق باز نیا

 

حرف زدنش، همه و همه روح از تن خناس  یکُرد نیریو لحن ش دیکشیکه از درد م یقیعم یهانفس یصدا

 !رو نداره یعشق نینگه داشتن همچ یکه عرضه دونستیم یول کردیجدا م

 

  .به در خورد یاتقه

 .پنجره خاموش کرد یرو لبه گاریفرستاد و س رونیرو ب گارشیس دود

 

 .تو ایب -

 

 رییتغ یش که به تازگتنش بود و بدن برنز شده یل یِ . سرهمستادیا زیم شیروش، پبهرو ا،یباز شد و مه در

 !قدر آروم بود؟ نیهم د،یدیلباس م نینگاه خناس قرار گرفت. اگه دلبرش رو تو ا یکرده بود، با سخاوت جلو
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رو  انداز دلبرش نیطن یذهنش صدا یدخترک تو اتاق مثل ناقوس مرگ به گوش خورد و اون تو یصدا

 .تجسم کرد

 

 م؟یخب... بر -

 

 .تکون داد و پنجره رو بست یسر آروم

انداخت و  شدیم دهیگراند دبک یبه لب تاپش که باز بود و عکس دلبرش رو یرو مرتب کرد و نگاه کوتاه کتش

 .لب تاپ رو بست

به  ینیش کرد و چبه تن سبزه یقدم برداشت. نگاه ایفرو کرد و سمت مه بشیج یرنگش رو تو اهیس کلت

  .انداخت شیشونیپ

 .اومدنیچشم م یتو یو حساب شدنیضربه سرخ م کیکه با  ییدهایدوست داشت، از اون سف دیسف اون

 

 ...شکالت یش بوو ستاره دادیم یفیکث یبو ایمه

بود که نذاره دست  اریاگر هم نبود، دان ایستاره بلد بود از خودش محافظت کنه،  یول گشتنیدو آزاد م هر

 .به تنِ صاحب دارش بخوره یکس

 

 .باعث شد مکث کنه و به عقب برگرده شیلرزش گوش یصدا

 

مرد  نیا یاه کرد. حاضر بود برانگ نشیسنگ یهابه گام رهیبرداشت و خ اریدان یهاش رو از دور بازودست ایمه

 !جون بده
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 .بود رانیاز ا تماس

 

 .شنومیم -

 

 .اون همه صدا در اومد نیدختر پشت خط، آروم ب گوشیخسته و باز یداد و صدا جواب

 

 !مندت کردهنعمت بهره نیخوشحالم که خدا از ا -

 

 یموها یِ خوش طعمش. برد ال یهابراق دختر و لب یهاچشم نیب ییروح از تن خناس برد... برد جا صداش

 .رنگ دختر ییبراق و طال

 

جواب داد و  شهیتر از همو اون دختر، رو مخ دیاز ستاره پرس یدرهم شکسته شدن و با داد سوال هاشاخم

 .شرح داد لیبه نام سه یو رقص با پسر دنیبازش رو همراه بوس یهالباس

 

رو  اریو چه خوب بلد بود دان اریهم فرو رفت. باز گند زده بود به اعصاب دان یتو شتریلحظه به لحظه ب شهچهر

 !حرص بده

 

دختر شکست و  هیتوسط  بارنیاول یخورد شده بود. برا شنهیسمت چپ س یزیو چ دیکوبینامنظم م قلبش

 .قطع شد یگوش اد،ی. تا به خودش بانداختیبزرگ به راه م یشکست اون؛ طوفان
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شده بود  شیدختر وارد زندگ نیها گوش کرد. اخورد شدن گلدون یرو چپ کرد و با لذت به صدا زیم ،یعصب

 !برج ساخته بود هارانهیاز و سشیکنه اما خبر نداشت، ابل رانشیتا و

 ...نجریشرکت کارمن ر یبه بزرگ یبرج

 

 .جواب داد دهینکش هیدست راست سام رو گرفت، به ثان ،میابراه یشماره یبه ذهنش زد و فور یاجرقه

 

 جانم داداش؟ -

 

 !که بهش خورده وی... بپا بذار براش، تو کلوپِ اآلن. دورادور حواستون بهش باشه. قلم کن دست کسیاب -

 

 .بخش بودبه دست آوردن دختر افشار جهان یبرا یرقابت سخت دونستی. خوب مدیکش یقینفس عم میابراه

 ...کردیتک تکشون رو نابود م اریو اما دان خواستنیم سشونیرئگله، دخترک رو به عنوان همسر  چهار

 ان،یقدم. بعد کشتن آر نیدوم یداشتن و حاال اومده بود برا شد،یکه زنش محسوب م یبه دختر یاگه چشم 

 ...نوبت سام بود

گرفته بود و خوش نداشت پسر  اریبود که دختر عموش رو با چنگ و دندون از دان یسوم مهراد یپله و

 .ناموسش بشه کینزد یابهیغر

 

 .افکارش رو پاره کرد یدهیچیبلند و پ یرشته م،یابراه یصدا
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 .! حواسم بهش هستایکثافت کار نیبه ا یدیاون دختر و کش یاشتباه پا یدونی... خودت خوب ماریدان -

 

...! قسم خورد دادیصدها مرد قر م نینداشت. ساعت چهار صبح بود و دخترک تو کلوپ ب حتینص یحوصله

 ...وفتهیکنه به غلط کردن ب یدستش به دختر برسه، کار

 

لب گفت و از  ریز یایبود، نگاه کرد. لعنت شرهیگشاد شده خ یهاکه با چشم ایرو قطع کرد و به مه یگوش

 .جاش بلند شد

 

 .بود دونستیم سیابل سیکه خودش رو رئ یاکت با مردشب شر نیاول امشب،

 

داشت توجه  یسع یکه به هر نحو یبه دخترک مو بلوند یخنث یزد و نگاه هیتک یچوب یبه صندل خسته،

 .رو به خود جلب کنه، انداخت اریدان

 

 دشیسف یهاپا انداخت. رون یو خوش تراشش کنار زد و پا رو دیسف یپاها یرو از رو اهشیدامن س دخترک،

 .کرده بودن جادیا اهشیبا دامن س ییبایتضاد ز

 

 .چرخ خورد هاشنهیس یرو ش،گهیپاهاش حرکت داد و دست د یشده و قرمز رنگش رو رو کوریمان یهاناخن

 

 .رنگش رو خمار کرد یشیم یهاو چشم دیگرفت و سرش رو باالتر برد. دخترک لب گز نقصشیاز تن ب نگاه

 !نوع دخترها نیبود از ا متنفر
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 .و از جاش بلند شد دید یدختر شد، اوضاع رو خطر یکه متوجه رفتارها ایمه

 

 .حرکت داد اریدان یهاشونه یوار روهاش رو نوازشگذاشت و دست یچوب یصندل یچرمش رو رو یدست فیک

 

و  خوردیداشت بهم م ییهمه خودنما نیحالش از ا ار،ینشوند. دان سیابل یگلو یرو ینرم یشد و بوسه خم

 !نکنه یش رو روشون خالدل و روده اتیمحتو کردینم نیتضم

 

 .و از پرز بودنش کالفه شد دیکش یچوب زیم یرو دستش

 ...همه از جا بلند شدن و سکوت همه جا رو فرا گرفت یالحظه

 !بزرگ، اومده بود سیرئ

 

سرخ  اتیاز محتو یلبش برد و کم کیجام خوش دست رو نزد توجه،یب اریدان یول ستادیصاف ا یفور ایمه

 .دیرنگ جام نوش

 

 .شده بودن، انداخت زیآو یکه از سقف گچ بر یبزرگ یهادفعه به لوستر نیگرفت و ا زیم یرو از رو نگاهش

 

 !لطف نکرده بود به مرد نگاه کنه یحت اریخورد، افراد سر جاهاشون نشستن و دان زیکه به م یاضربه با

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

468 
 

نگاهشون در هم  ینشست که تالق نهیخودش چشم چپ کرد و دست به س یرو یفراوان یهانگاه ینیسنگ با

 .شد و به قهقهه انداختش ترظیهاش نشست و کم کم غللب یرو یشد. پوزخند دهیتن

 

 .جا خورده بود و گارد گرفته بود اریحرکت دان نیاز ا ا،یمه

داشت به  اریو حاال دان کردنیآب م ریحرکت، سر اون دوتا رو ز کیعمارت بودن با  یاون مرد همه جا افراد

 ...شدینم دهیشن ییصدا ار،یدان یقهقهه یسکوت بودن و جز صدا ی! همه تودیخندیبزرگ، م سیرئ

هم  یهاش رو توبود و انتظار توجه داشت، اخم ومدهیحرکت به مذاقش خوش ن نیکه انگار ا پیخوش ت مرد

 .فرو برد

 

 .شده بود جادیا یپر کرده بود و جو بد اریدان لیدلیب یِ هاسالن رو فقط خنده سکوت

 

رنگ کرده از صورتش  زدیرو که داد م دشیبلند و سف یتر بود. موهاجوون اریبلکه از دان چ،ینبود ه ریکه پ مرد

 .زمزمه کرد " ؟یخان خوب اریدان " هیشب یزیکنار زد و چ

 

 :از جاش بلند شد و رو به جمع گفت اریدان

  !الف بچه مذاکره کنم هیخب... قصد ندارم با  -

 

 .ستادیکه مرد داد سر جاش ا یشنهادیبزنه که با پ رونیدستش انداخت و خواست از سالن ب یرو رو کتش

 

 !دمیبه تو م وکتمیو مال دمیدر قبال کشتن ستاره، من از باند استعفا م  -
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... ضربان قلبش کردیو آوردن اسم اون دختر، داشت رگ گردنش رو متورم م خوردیامش مدروغ به مش یبو

 .رفتیذهنش رژه م یسوال تو کیشدت گرفته بود و  یآن

 !دست و پا نداشت آدم بکشه؟ خودش

 ...؟یچ افرادش

 

 :جبهه گرفت و گفت یفور مهراد

 

 .یبِکش یباز نیا ی! قرار نبود ستاره رو تویکنیم یرو ادهیز یکارول! دار -

 

دستش  ینازک قرمز رنگ تو یقفل شد و حلقه زیم یهاش روبود اسمش کاروله، دست دهیکه تازه فهم یمرد

 .شکسته شد

 

خوب  یلیخ نیو ا کردیدستش زل زد. استعفا دادن کارول، کل باند رو منحل م یتو قیاخم به انگشتر عق با

 !بود

 ...بندازه ری. اومده بود سام رو گنهیرو بب کیبود که استعفا دادن مرد کوچ ومدهین اریدان یول

 

 !بوده نجایمهراد هم ا دیفهمیبه مهراد انداخت. تازه م یقیقدم برداشت و نگاه دق زیسمت م آهسته

 

 .انگشتر رو برداشت و نگاهش کرد یخرد شده یو تکه زیم یشد رو خم
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 .شدنیجا به جا م ز،یو با هر ضربه به م کردنیحرکت م زیم یخرد شده رو یهاشهیش

 

 :به مهراد انداخت و گفت ینگاه کارول،

نظرم . مورد دوم بهدتشیبه من م ایو  کشهیستاره رو م ایقانون و شکسته... در عوض کار اشتباهش،  اریدان -

 !بهتر باشه

بود که دوست داشت بهش فکر  یزیچ نیرو دور زد و سمتش رفت. تصور بودن ستاره با کارول آخر زیم ار،یدان

 .کنه

 

خون اومد  یشاهرگ اون حرکتش داد. در کمال ناباور یشاهرگ کارول گذاشت و آروم رو یخرده رو رو شهیش

 .سرخ از گردنش روونه شد یهیو ما

 .تر سرش رو گرفتمحکم اریخواست سرش رو بچرخونه که دان کارول

 

اون دخترک مو بلوند، سر جاشون  یبا بلند کردن دست ناگهان یبرداشتن ول زیخ اریکارول سمت دان افراد

 .ومدنیو جلو ن ستادنیا

 

 :دیغر متیکه به گوش همه برسه با مال یطور اریدان

 یخشم من رو گردنت باز یانگشترت که به تخمم، ول یشکسته یشهیش کنمینم نیتضم یو بچرخونسرت -

 !نخواستم دست کفتارا بهش بخوره یعنینشونش زدم  یوقت ،یجوجه رنگو پاره نکنه... نکنه و گردنت

 

 .خشک شد کارول
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دختر وارد عمارت کارول شده بود و بدونِ ترس اون رو  کیو نداشت. اون با  اریاز دان یحرف نیهمچ انتظار

 !دیترسیو نم کردیم دیتهد

 

به خاطرش از  اریها ارزش داشت که دانحرف نیاز ا شتریلبش نشست. پس اون دختر ب یرو یکیبار لبخند

 ...گذشتیجون خودش م

 

گذاشت  اریدست دان یو از جاش بلند شد. دستش رو رو دیمستانه خند کردنیلوند که رها خطابش م دخترک

 .گذاشت زیم یرو ازش گرفت و رو شهیش متیو با مال

 

 .دشیو به عقب کش دیکش اریدان ینهیس یرو یدست

 

 :رو مشغول نکنه گفت اریذهن دان نکهیا یکه از بهت در اومده بود لب تر کرد و برا کارول

اون دختر فقط داره تو  یسخته ول گناهیب یخون دخترا ختنیافرادمم قاتل بشن. ر خوامی. نمستمیمن قاتل ن -

 .کنهیم جادیباند تفرقه ا ستمیس

همه رو از سر راه  یدار یدونیتو کارا دخالت نکنه، خودتم م نیاز ا شتریتا ب یخواستم از سر راه برش دار ازت

 !تلنگر وصله هیباند به  نیا ی. نابودیتا بهش برس یداریبرم

 

 .دختر ضربه بخوره کیاز طرف  دیترسیرو گفت، اون م قتیحق کارول

 .بود دهیبه خاطر اون دختره کش اریقتل سام رو هم دان یسر همون دختر کشته شد و نقشه انیآر

 !دیدیخطر م یخودش رو تو کارول
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 :هر چه تمام تر گفت یبا گرفتگ اریدان

 .حرف نزن گهیفقط د کنمیسرم درد گرفت! خودم درستش م ن،ییپا ایب -

 

به سوزش گردنش نکرد. واقعاً هم که شکستن  یزد و سر تکون داد. از جاش بلند شد و توجه یلبخند کارول

 !و بس کردیم دیفقط شاهرگ کارول رو تهد ار،یغرور دان

 

  .گرفت اریرو مقابل دان دستش

 :دیبا مکث دست سام رو پس زد و غر اریدان

 !بهت دست بدم دهیکرونا اجازه نم -

 

قاچاق تن و  یکه شروع کرده بود به جمع کردن افراد برا یکرد... پنج سال شیمرد رو ستا نیکارول غرور ا و

 یقرار داده بود و پنج سال نذاشته بود کس شیزندگ یرادمنش رو الگو اریدان یها، خلق و خوبدن دختر

 .نهیش رو ببچهره

 

از  یشناخت نیترکیکه کوچ یدرحال کردیم یشرط بند شیزندگ یساله داشت با الگو ستیاآلن، پسرک ب و

 ...نداشت ینیشبیقابل پ ریغ اریدان

 

 یپر شد از غذاها ونیپر از اسلحه و مشروب و قل زیبعد م قهیرو مجاز کرد و چند دق ییرایدستور پذصلح،  بعد

 ...یرانیا



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

473 
 

 

25. feb. 

iran- 

 

اومدم. آوا تندتر  نییها گذاشتم و آروم پانرده ی. دست چپم رو رومیرفت نییها پاو از پله میزد رونیمطب ب از

 .سفارش بده تزایتا دوتا پ نییاز من رفته بود پا

 

که  یمن یو کار کردن برا کردمیبازش م دیم رو چند بار تکون دادم. چند روز بعد باشده یچیباند پ دست

 !سخت بود یلیبودم و اآلن دست چپم بسته بود، خ یدست راست

 

 .اول رستوران یدوم مطب بود و طبقه یشاپ رو باز کردم. طبقه یو در کاف دمیکش یپوف

 .پرت کردم زیم یرو رو فمیو ک دمیکش رونیرو ب یقرمز مشک یچرم یصندل 

 

 یهاسر دادم و با دستم لبه نیی. آروم شالم رو از سرم پامیشدینم دهید ادیو ز میگوشه نشسته بود نیتردنج تو

 .که سرد بود چسبوندم زیم یم رو روباز مانتوم رو به هم رسوندم. کف سرم رو مالش دادم و بعد کله

 

 .حالم رو جا آورد یو کم دیچیپیبازم م یموها یتو باد

 

هام پخش تو تک تک سلول ی. احساس خنکدمیو باز کردم و تا تهش سر کشرنگ اهیس کیکوچ ینوشابه در

 .لبم نشوند یرو یشد و لبخند
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 .و به دستم نگاه کردم دمیکش یدردناک آه

 

اون اتاق، با  یساعتم که تو کیو  میعالف شده بود شدیم یکرد. چهار ساعت یرو به روم نشست و کالفه پوف آوا

 .بودم و واقعًا خسته شده بودم زدیور م یاون دکتر که ه

 !دادیاونجا بسته بود و فقط حس حال و تهوع به آدم دست م طیمح

 

 .بهمون رفت ینگاه میشت و بدون نگذا زیم یها رو رواومد و سفارش گارسون

 

حاال همه  یتو کرونا همه جا بسته بود ول گفتنیو با دندون، سس رو باز کردم. م دمیرو سمت خودم کش غذام

 !ماسک هم نزده بود کسچیرستوران پر بود و ه نکهیجا باز بود و جالب تر ا

 .هاشونبا خانواده رونیبه مناسبت روز پدر اومده بودن ب البد

 

 رونیب بمیرو از ج میگاز زدم و گوش هیبردم. قاچش رو برداشتم و سمت لبم  هیو  ختمیر تزایپ یرو رو سس

 .شدم نستایو وارد ا دمیکش

 .کردن کیو ال اریدان یهاعکس اقیکردم با اشت شروع

 

رنگ  یادرشت و قهوه یهاو چشم دیسف یبا موها یها پسر جووننبود و تو اکثر عکس ششیپ یزن چیه

 .آوردمینم ادیبود که به  یکس هیش شبدلبر بود و ته چهره بیفکش عج یهیکنارش بود. زاو

 

 .قلپ ازش خوردم هیو  دمیآوا رو سمت خودم کش یدهن یزدم و نوشابه گهیگاز د هی
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 :دیغر

 !میبدبخت ش یریبگ یسیباشم توام کرونا انگل ضیممکنه مر ارمی! بگو برم برات بیوحش یهو -

 

 .نوشابه فرو بردم یرو تو یگذاشتم و با دست چپم به زحمت ن زیم یرو رو یتوجه بهش گوش بدون

 

 .خوردم ونیخودت بردار؛ من ا یبرا یکیبرو  -

 

 گهید کهیت هیلباسم پاک کردم و  یهوا تکون داد و مشغول خوردن شد. دستم رو با گوشه یتو یدست الیخیب

 .برداشتم

 

کباب و برگ و  یها. تابلوگرفتیخوردن رو از آدم م لیبود و م دهیچیسالن پ یمختلف تو یغذاها یبو

 !کردنیفقط فست فود سر م نکهینصب شده بود و بدتر ا هاواریچنجه... رو د

 

 .شدم رهیخ ینثار خودم کردم و به عکس بعد یریلب خود درگ ریز

تو  باًیتقر اریدان شیکه پ یدو دختر دنیکردم و دوباره به عکس نگاه کردم. با د کیرو باال گرفتم و ال سرم

 !ارمیبود شاخ درب کیحلقش بودن، نزد

 

 .دیکمرم کوب یسمتم اومد و محکم تو یو به سرفه افتادم. آوا فور دیگلوم پر یتو نوشابه

 .رو باال آوردم که کنار رفت دستم
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 :کردم و گفتم اخم

و ستون فقراتم ینت زدکمک کرد یبه جا ،یخاک بر سر یهاخرچنگ پستاندار، تمام فحش نه،یاالغ، بوز -

 !یشکست

 

چنگ زد و بهش  زیم یو از رو یگوش یجاش نشست و انگار که برق گرفته باشش فور یکرد و دوباره تو یشیا

 .نگاه کرد

 !بغلش بود یلخت، تو باًیبلند و تقر یو قد یآب یهابا چشم یمو بلوند دختر

اون رو هم با  یعنی نیبود و ا ایبود مه ششیکه پ یاگهیکه دختر د زدیم شیرو آت من نیا یزیاز هرچ شتریب و

 !خودش برده بود

 

 .ش توجه نکردمرو از دستش گرفتم و به دهن باز شده یگوش یفور

 

 

 .ش رو گرفتمرو سرچ کردم و شماره "بکِ زبون بستهگنده" یها شمارهکانتک نیب از

 

 !زنگ نزنم گهیبار د شینشم و ش الیخیبوق خورده بود و هنوز جواب نداده بود اما خب منم قرار نبود ب ده

 !تماس، باآلخره جواب داد نیهفتم با

 

 !دییبفرما -
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 :تموم تر گفتم یهرچ تیتکون خوردم و با مظلوم لیمیکتفم! بغ کرده و ببود اما به یعصب لحنش

 !تیمأمور رهیم اریدان یوش؟ تو که گفتچاو -

 

 .حرفم رو بگم یکرد و منتظر شد تا ادامه یاخنده تک

 !الل یکهیمرت

 :زدم غیج یگر یدفعه با وحش نیرو باال بردم و ا صدام

 

 !خورن؟یم یبز تو بغلش، اونم لخت چه گوه یو اون دختره ایپس مه -

 

سلف با بهت نگاهمون  یداد. افراد تو رونیجا خورد که چند لحظه مکث کرد و نفسش رو پر صدا ب انگار

 .هاشون گشاد شده بودو چشم کردنیم

 

 :گفت آروم

خانوم  یخونه نیو بر رونیب نیاز اونجا بزن یو اآلن هم فور نیاین رونیاز خونه ب ادیز نیکن یس. سعنقشه -

 !نیو سرتون کن... شالتوننکهیا یبعد یمشکات. نکته

 

بوق ممتمد  یلب گفتم که صدا ریز یاتونست قانعم کنه. آروم باشه یپا گذاشته بود ولبرام به دونستمیم

 !رو قطع کرد یاحمق! گوش یتو گوشم پخش شد. پسره یگوش

 .دمیگذاشتم و ته نوشابه رو سر کش زیم یو رو یگوش
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 .آوا میبر دیپاشو با -

 

رو هل دادم و بدو بدو سمت  یاشهیرو گرفتم و در ش گذاشت و از جاش بلند شد. دستش زیم یرو رو پول

 .رفتم نشیماش

 .. کمربندم رو بستم و شالم رو سرم کردممیرو زد و سوار شد ریدزدگ

 

 .سر قبرستون. بابام تنهاست هیبرو  -

 

چسبونده بودم و آهنگ  شهیرو به ش مقهیو آروم استارت زد و راه افتاد. تو تموم مدت شق چوندیرو پ فرمون

 .کردمیلب زمزمه م ریرو ز شدیمرداد، که پخش م "فاک"

 

 ...میغرور داشت یکمی ،یول میو دوست داشتجفتمون هم -

 

و با  کردمیتر مرنگ ضرب گرفته بودم و با اوج گرفتن آهنگ، ضربات رو محکم اهیس یهایکف یپام رو با

 .دادمیرو تکون نم عطفش پام ینقطه

 

 ...پسر نیبه دلم نشسته بود ا بیعج صداش

 .بودن گرفته بود که کنار یبا دو دختر اریافتادم که دان یعکس ادی

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

479 
 

 .ساکت شده بودم بیو من عج کردینم وونهیفرد رو د کی انت،یمثل خ زیچ چیه

 .فرستادم هامهیهوا پخش شده بود رو به ر یکه تو یمطبوع یو بو دمیکش نییپا یرو کم شهیش

 

 ...؟یاز مهراد چخبر ست -

 

 یبو کردم،یکه داشتم با لذت استشمامش م یمطبوع یروح شد و بو یو ب رهیها برام ترنگ یآن همه کی در

 .شد لیتلخ تبد یلبم جاخوش کرده بود، به زهرخند یکه رو یخون گرفت و لبخند

 

 

بسته شد و  یهاچشم ش،یکه سمت گلوم نشونه گرفته بود رو قورت دادم. از تلخ یو طعم زهرمار دمیگز لب

 .دمیچند بار آروم و پشت هم نفس کش

  .گفتن نبود یبرا یحرف

 .مهراد رو قبول کنه انتیخ تونستینم آوا

 

 .و با قدرت حبسم کردن نیریش انه،یوحش یمختلف یهارو گرفت و همون لحظه حس دستم

 

که لرزشش رو  ییاز کف دادم. لب تر کردم و با صدا اریزده و سر شد و اخت خیهاش س دستتنم از لم تموم

 :گفتم کردمیم یمخف

 .دمیسرش شلوغ بود. منم از عموم شن یلی. ختهیمأمور -
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 .سر تکون داد آروم

 

 !موفق باشه -

 

الل بود و  نیکنه و چه خوب که مرغ آم کاریچ خواستیزمزمه کردم. معلوم نبود مهراد م یالب خدا نکنه ریز

 !نزد دییبه حرف آوا تا

 

که توش دروغ و دغل  یآزاد یو فضا دمیپر رونیب نیاز ماش یترمز زد و من فور یگل فروش یمغازه یروبهرو

 .دیکشیم ریت منهیس یکه قفسه دمیکشیو با درد نفس م انهی. انقدر وحشدمیکش هامهینبود رو به ر

 

 .رنگ و رنگ دوختم یهاو نگاهم رو به گل دمیآسفالت شده کوب نیزم یهام رو روبار بوت چند

 ...بود میعاشق گل مر شهیهم بابا

 .کردم مینیب کیها رو نزدهم تلنبار شده بود برداشتم و اون یکه رو ییهاگل نیگل سالم، از ب شاخه دو

 ...رو آروم کرد از آشوب دلم یاثر گذاشت و کم مییایبو یهاتو سلول میمر یهاگل نیخاص و دلنش یبو

 

 

انگشتم رفت و باعث شد صورتم جمع  یش، توساقه یرو غیرز رفتم و شش شاخه برداشتم. ت یهاگل سمت

 .بشه

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

481 
 

 یبطر هیشالم فرستادم و  ریز د،یرقصیهوا م یزده بود و به لطف باد تو رونیاز شالم ب گوشانهیرو که باز موهام

 .داشتمگالب هم بر

 

زودتر از اونجا  خواستنیکه م ییهاابروهام نشست. مرد و زن نیب یاخم ت،یجمع یمغازه رفتم و از شلوغ یتو

 !کردنینوع ممکن داشتن تالش م نیتر انهیبه وحش رون،یبرن ب

 

به  میمغازه مال کیکوچ یفضا یمختلف تو یهاگل یزدم. بو هیتک میمر یهاگل یتکون دادم و قفسه یسر

 .خوردیمشامم م

 

 کباریفرو کرده بود و هر چند  یگوش یتنش بود، سرش رو تو یرنگ اهیها که کافشن چرم ساز فروشنده یکی

 .کردیم شیگوش یو باز سرش رو تو کردیبه اطراف نگاه م

 !الیخیب یکهیمرت

 

 یشدن مغازه، دست از بررس. با خلوت تر شمردیها رو منشسته بود و تند تند پول زیپشت م یاگهید مرد

 .رفتم زیکردنش برداشتم و سمت م

 

دور  ی. دستدمیگذاشتم و دست چپم رو که خار توش فرو رفته بود، به مانتوم کش زیم یرو رو هاگل

 .و کارتم رو گرفت دیهاش کشچشم

 

 رمز؟ -
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 .چهار تا صفر -

 

ها رو برداشتم تکون دادم و گل یرو جلوم گرفت. سر دشیو چند لحظه بعد، رس دیدستگاه کش یرو رو کارت

 .زدم رونیو از مغازه ب

 

 

که توشون  ییهاسرش رو به فرمون چسبونده بود. در رو باز کردم و سوار شدم که سرش باال اومد. چشم آوا،

 .و بهم دوخت و اخم کرد زدیموج م یقرمز

 

 !اومدیزودتر در م یکاشتیتخم گل م -

 

 .دمیرو که خم کرده بودم جلو کش یفرو بردم و آروم صندل هایصندل یباال انداختم و خودم رو تو یاشونه

 

 .بلند کاج ترمز زد یهادرخت یبعد، جلو قهیافتاد و پنج دق راه

 .میشد ادهیپ نیماش از

 

 .داشت رو در آورد و سمت قبر رفت شهیکه هم یآب یبه بدنش داد و از صندوق عقب، بطر یو قوس کش
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 تمیمانتوش گرفتم. دستش رو پشت کمرم گذاشت و به جلو هدا یها دنبالش راه افتادم و از گوشهبچه مثل

 .کرد

 

 ریبود، ضربه زد و ز دهیخواب رشیز یمرد واقع هیکه  یخم شد و با ناخنش چند بار به سنگ نیزم یزانو رو دو

 .قرآن یهاهیلب شروع کرد به خوندن آ

 

 .رو باز کردم شیکیآب رو برداشتم و با بغض در زرد رنگ و پالست یبطر

 

و  ختیسنگ ر یش چسبوندم و کجش کردم که آب رودستم رو به بدنه یکیگرفتم و اون  رشیرو ز دستم

 .سنگ رو براق کرد یاهیس

 

و پر پر کردم و رز ر یهاو آروم گل دمیقبر کش یدرد داشت! دستم رو رو نیقورت بدم و ا تونستمیرو نم بغضم

 .ختمیکنار اسمش ر

 

ها تنها موقع نجوریدوست داشتم ا دونستی. مکردیدوتر از من نشسته بود و آروم نگاهم م یصندل یرو آوا

 !شناختیو مباشم و چه خوب که من

و  دمیکش یقیهام رو به اجبار به لبخند وا داشتم. نفس عمو لب دمیکش دشیو سف اهیعکس س یرو یدست

 .به گلوم زدم یاضربه

 

 .المصب نییپا رهیبابا! نم نیبب -
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 ...نگفت یچیباز ه یبدون حرف زل زدم به عکس ول قهیدق چند

 شتریو ببزنه و دردم رونیهام بمنحلش کنم، از چشم خواستمیکه م یکرد و باعث شد بغض میعاص سکوتش

 .کنه

 

اگر  ستمیو خراب نکنم. ستاره ناگر اعتبارش ستمیبخش نبشه. جهان یروان ارمیسرش م ییبه خدا که بال -

 ...صبر کن بابا ،وشیزندگ کنمی. طوفان مرمیو تو چنگم نگاگر نصف شرکت ستمیو نشکونم. دخترت نقلبش

 

 .به سنگش زدم یازده بود گذاشتم و بوسه خی یسیکه از خ یسنگ یرو رو سرم

 ...نبود یانسان چیدلِ ه یوقت تو چیه یغرور لعنت نیاشتم و کاش اچقدر دوستش د گفتمیبهش م کاش

 .رو پاک کردم م رو تکون دادم و صورتمزده خی یهاانگشت

 .خوندم یاسرم مرتب کردم و فاتحه یرو رو شالم

 .کردم شیسنگ خال یبار آخر، گالب رو برداشتم و رو یبرا

 .رو پر پر کردم و کنار اسمش گذاشتم و آروم از جام بلند شدم میمر یهاگل

 

 :آخرم رو به سنگ دوختم و آروم گفتم نگاه

 !روزت مبارک -

 

 .رو برداشت و کج کرد یسمتم اومد و بطر آوا

 .دمیبه صورتم پاچ خت،یریدستم م یرو به هم چسبوندم و آب رو که تو هامدست
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 .قدم برداشتم نیسمت ماش آروم

 

*** 

 دیبون کنار درخت ب هیسا ریرو ز نی. ماشمیکه زد، در باز شد و داخل رفت یش ترمز زد. با تک بوقخونه یجلو

 .پارک کرد و در و باز کرد

 

 .که تازه توش گل کاشته شده بود کردم یابه باغچه یشدم و نگاه ادهیپ

 .در اومدم نیو از پشت ماش دمیکش یاازهیخم

هاش رو دور شکمم حلقه محکم خودش رو از پشت بهم چسبوند و دست یکه جسم میقدم برداشت الیو سمت

 .کرد

 

 :کمرم فرو کرد و آروم گفت یبزنم که سرش رو تو غیبودن کارش شکه شدم و خواستم ج ییهوی از

 .نزن خاله؛ اهورام غیج -

 

سمتش  یشد و فور ادیاز ذوق ز غیج هیکه قرار بود بکشم،  یغیلبم نشست و ج یکم کم رو یلبخند

 .سمت استخر دییهاش رو از دور شکمم باز کرد و دوکه دست دمیچرخ

 .باال فرستاد یینگاهم کرد و ابرو یطونیش با

 

 ؟یاومد یراه گم کرد -
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حساب که  نیآوا بود. با ا یِکه آوا اسمش رو با تشر صدا زد. اهورا درست کپ دمیخند طونشیبرابر لحن ش در

 !ده سالش بود

 

 !دست جنبونده بودن و بعد هفده سال، اهورا رو ساخته بودن رید یفرانک و شوهرش حساب خاله

 .رو زمزمه کردم و مانتوم رو از تنم کندم میتوانیلب شعار ما م ریز

 !فرق داشت یلیاهورا... خ یها متنفر بودم ولبچه از

 

 .ا نگاه کردهوا گرفتش و با بهت به م یو شالم رو سمت آوا پرت کردم که رو مانتو

 

شنا  نیتوش و نتون نیقبل جفتتون باهم شوت ش یو مثل سر نیکن یدور استخر باز نیخوایشماها که نم -

 !ن؟یکن

 

 .تکون دادم یرو به عالمت منف انداختم و سرم مینیبه ب ینیاون روز، چ یآور ادی از

 .باال برد دواریش رو تهدگفت و انگشت اشاره یاخوبه

 !ایخل ش نی. تو رو بپا گول نزنه مثل ازنهیتند تند گولش م طونیخاله باش. شاهورا مواظب  -

 

 .آورد رونیرو ب هاش رو باز کرد و زبونشگفت و دست یکشدار شیا اهورا

 

 ...آوا... اِم آوا... خب آوا ه،یفسقل یخاله ست -
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 !بهش بده یچه لقب دونستیمن و من کرد. انگار نم یکم

 .دیکش غیو بلندتر از اهورا ج دیزد که آوا دومتر باال پر غیج

 

 چته تخمِ جن؟ -

 

 :بود رو کنار زد و گفت ختهیر شیشونیپ یلختش که رو یو با ناز موها دیخند

 !سآوا جِغجِغه -

 

باغ  یتو فضا "نره ادتیاهورا اشهدت " گفتیداد آوا که م یزدم. صدا میشونیبه پ یاو ضربه دمیخند بلند

 .پخش شد

 

 !ترکیتر بود و اهورا کوچکه انگار نه انگار پونزده سال ازش بزرگ کردنیها رفتار مباهم مثل بچه چنان

 

بود رو برداشتم و سمت اهورا، اونطرف استخر پرتابش کردم که موهاش  اطیح یگوشه شهیکه هم یفوتبال توپ

 .زدن ییدستش جمع کرد و شروع کرد روپا هیرو با 

 

 

 .استخر پرت شد یپاش افتاد و تو یاز رو توپ

 .رو باال داد ابروهاش
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 !چهل تا زدم ز،یدمم ج -

 

واقعاً  یهاداشته باشه، چون خواهرش آوا بود! اهورا جزو بچه یزبون نیمثل اهورا چن ینداشت پسر یتعجب

 .و تو دل برو بود وتیک

 

 

 .کنهیتو استخونام درد م میبر نیایب -

 

 .باال انداخت یاشونه اهورا

 

 .میکن یباز نیایبعد ب نیناهار بخور نیدرست کرده. بر یراشکیمامان پ -

 

موهام  یرو ال . دستشختیطرف سرم، سمت آوا ر هیو سرم رو کج کردم که موهام  دمیموهام رو مال یشهیر

 .کرد و مشغول بافتن شد

 

 !باز گشنمه یول میما خورد -

 

 .درخت داد یهانگاهش کرد و بعد نگاهش رو به برگ یچشم ریز اهورا

 

 :افتادن در آورد و گفت یادا
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گفتن تو مخ دخترا  میاز قد رون؟یب نیبه دست رقصان باد سپرده شد و به رعشه افتاد. تو کرونا رفت میهاگبر -

 !کردمیها! من باور نمستمغز ماسه یجا

 

 :دیو غر دیم گرفت و خواستم بلندتر بخندم که آوا موهام رو کشخنده شانهیعام ییهویو  یبرابر لحن ادب در

 !نه ای رمیگیگازت م نیکن بب عیو ضابهش بخند من یعنی -

 

 .کردم نخندم یرو داخل جمع کردم و سع هاملب

 :و همونطور داد زد دییسمت خونه دو طونیش اهورا

 ...خونه یظرفا رو بشوره. من به عنوان آقا دیغذا خورده، دو ماه با رونیکن! رفته ب میمامان، آوا رو تحر -

 

 .تو بغلم. از کارم شوکه شد و حرفش رو خورد دمشیسمت اهورا رفتم و کش یدست آوا در رفتم و فور ریز از

 :شدم و اون با حرکت لب گفت رهیرنگش خ یتخس علس یهاچشم تو

 !؟یکنینگاه م ینطوریاموقع  هیبهم  یاکثر اماما. تجاوز نکن ای -

 

و  دمشیخونه کش یتو یگفت که فور یهاش در اومد. آخشکستن قلنج یبغلم فشردمش که صدا یتو محکم

 .نیزم یخمش کردم رو

 

 :زد و گفت غیج

 .اایخاک بر سرم نکن -
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بخندم تا  شتریب شدیو باعث م زدیکه م یدرشت یهاحرف ینفس ه یول شدمیم یاز دست زبونش شاک داشتم

 .شم یعصب

 .دمیشلوارش رو از پاچه باال کش زد،یم غیکه ج همونطور

 .دیخند

 

 !نه که بدن باال نییپا کشنیخواهرم. م یزنیاشتب م یدار -

 

 .زد غیج آوا

 

 !اهورا زشته -

 

 :رفت هوا و همونطور گفت غشیو پرش رو گاز گرفتم که ج دیسف یچهیماه یآن در

 .و باردار کردنتپسر ی. ننه کوشستنین یفسقل چمی. هالیدوتا گودز نیدست امامان! نجاتم بده از  -

 

 .اومد رونیبه دست از آشپزخونه ب ریآوا، خاله فرانک، کفگ مامان

 .ش رو پر کرده بوداز خنده قرمز شده بود و اشک چهره صورتش

 .دیزد و خند هیتک واریبه د آروم

 

 .و در گوشش پچ زدم دمیکش نییشلوارش رو پا یپاچه
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 ! با کدوم دختر آره...؟ایاتجربه یِ خدا طونیش -

 

 .رفت یارو تاب داد و چشم غره یهارو باز کرد و ابرو ششین

 

 !گمیبهت م یحاال بزرگ شد -

 

 .دمیباز بغلش کردم و لپش رو بوس محکم

 

 !مونیم اتیزبون نیریتو و ش یخاله فدا -

 

 .کرد زیرو ر هاشچشم

 

 !ندارم یمن که مشکل ؟یفدام ش یخوایم -

 

 .از بازوش گرفتم و از جام بلند شدم یشگونین

 .دتمیبغلش کش یسمتم اومد و محکم تو یفرانک، فور خاله

 :با ناز از جاش بلند شد و آروم گفت اهورا

 قاً؟یتو کجام دق تیتکنولوژ ای! خدارهیکرده، بغل مادر شوهرشم م ی. با پسر مردم کار خاک بر سرگاین گاین -
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 .بهش زد که اهورا ساکت شد یایزدم. آوا پس گردن یاومدم و لبخند رونیبغل خاله ب از

 

25 .feb. 

istanbul- 

 

 .دیکش اریدان کیرو نزد فشیهم جمع کرد و بدن ظر یپاهاش رو تو رها،

 

 ...لباس هرز تر رفت یتاب داد و کم کم دستش از رو اریکمر دان یرو رو شیاستخون یهاانگشت

 شدیبلکه داشت باعث م کرد؛ینم کشینه تنها تحر شد،یم دهیکش اریبدن دان یسردش که رو یهاانگشت

 !حالش از جنس مونث بهم بخوره شتریب

 

گرون  یشامپوها ینداشت... فقط بو ی. عطر خاصدیدختر فرو برد و نفس کش یموها یاجبار، سرش رو تو به

 .اددیو مارک دار م متیق

 .زد اریدان ینهیبه س یخود شد و چنگ یاز خود ب دختر

 

و بدتر از  رفتنیم یاسک اریکه وسط سن مشغول رقص بودن، داشتن رو اعصاب متشنج دان ییو پسرها دخترها

 .دیچرخیخودش و دختر م یبود که رو یمشتاق یهاهمه نگاه
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جلو فرستاده بود  اریامتحان کردن دان یکارولِ و خود کارول اون دختر رو برا یِدخترک سوگل دونستیم خوب

 !و اون دخترک فضول و البته تخس، وجود داشت؟ اریدان نیب یعشق ایتا بفهمه آ

 

 اریدان یتنه نییش رو به پاتنه نییکرد و با ضرب پا ی. رها، آهدیگوشش رو به دندون کش یشد و الله خم

 .دیکوب

 

اون،  یجا دونستیم دیدختر شکه شده بود. چه خوب که لباس تنش بود و اِال بع ییاز شدت پررو خناس،

 !دختر بهش دست نزنه

 

 رته؟یغیفکر کرد کارول، انقدر ب نیسالن خوابوندش و به ا یمبل گوشه یرو

 

پروتز  یاهبه لب یدستش مچ هر دو دست رها رو قفل کرد و باال سرش برد. خم شد روش و نگاه خی با

 .ش کردشده

 !زیبود. نفرت انگ زینفرت انگ ییبایز یهاش بود به جالب یکه رو یبنفش رنگ رژ

 

 اریشدن جلو برد اما دان قدمشیپ ی. رها از مبل فاصله گرفت و سرش رو برادینبوس یرو جلو برد ول سرش

 .دیفاصله گرفت و آروم خند

 یهالب کیهاش رو نزدبارها و بارها لب اریمبل رها کرد و دان یرها، کش اومد. دوباره خودش رو رو یهالب

 ...دینبوس یدختر برد ول
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پخش شده  "دَنس یوتیب" یکانال اطالع رسان یتو لمشیکه ف لیشدن ستاره توسط سه دهیبوس یادآوری با

 .دیرها رو به دندون کش یهابود تحملش و از دست داد و لب

 

 !یتالف ی... برادیبوسیخشم م یرو از

شد و  دهیشکل ممکن رو بدن رها کش نیرها رو محکم گاز گرفت و دست چپش، به دردناک تر نیریز لب

 .تنش نشونده شد یرو یمحکم یهاضربه

 

 !خشونت درد داشت نیبود، ا دهیند یزیمثل رها که جز روابط عاشقانه از طرف کارول چ یدختر سوسول یبرا

 

ش که پر از بغض و بم شده یکرد. صدا خیرها م یشیم یهامردمک یرو روسرش رو بلند کرد و نگاهش  اریدان

 .درد بود، به گوش رها خورد

 

 ؟یدختر -

 

 .جدا کرد اریگفت و مچ دستش رو از دست دان یادهینچ کش دخترک

 .که باعث پاره شدن لباس شد دیاز پشت لباس دختر رو محکم کش ار،یاز جاش بلند بشه که دان خواست

 

 .و از جاش بلند شد ختیهاش رچشم یو ترسش رو تو دیخند یبا لوند رها

 

 .و عوض کنملباسم رمیم -
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 !بود. رفتن رها به اتاق دهیرس خواستیکه م یزیبه چ اریدان

 

 .دیدستش کش یهاانگشت نیرنگ رو ب ییسر تکون داد و جام طال آروم

 .ش زدشونه یخورد و از جاش بلند شد. سمت کارول رفت و رو کیپ چند

 

 .انداخت اریبه دان یکه مختص خودش بود نگاه جالب یبرگشت و با غرور خاص کارول

 

 !یمدت هیشب آرامش داشته باشم... بعد  هی خوامیبود بذار صبح. م یزیبا رها کار دارم، چ -

 

 ...دید اریمشت شد و دان بشیج یشد، دستش تو دیسف دِ یو سف دیاز صورت کارول پر رنگ

 .به اطراف کرد یسر تکون داد و مشتاق، نگاه کارول

 .دیو تو دل خند دیلبش کش یگوشه یدست س،یابل

 بود؟ مست

 !بود مست

 ...بود اون بوسه رو ادشی یول

 !بود لباس باز ستاره رو ادشی یبود ول مست

 !ولیبود رقصش با سه دشای یبود ول مست

 !اون دختر و یبود ابراز عالقه ادشی یبود ول مست
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 !وشده بودن دهینفرت کش یکه از رو ییهاینقاش یبود همه ادشی یبود ول مست

 

 

 دونستیو چه خوب که م اومدیآه و ناله م یصدا گهید یهاها باال رفت. از اتاقاز پله ،یچوب یهاکمک نرده به

 .رها تو کدوم اتاق بود یهالباس

 

 .لبخند زد دوباره

  !ارهیو سر رها در ب لیبود تاوان تمام حرصش از سه قرار

 

 .رنگ در رو فشرد ییطال یرهیدستگ

 !تو راه نبود یخوب یها... اتفاقشدیوارد اتاق م اگه

 

به  یزد و نگاه هیو داخل رفت. به در تک دیکش نییرو پا رهیسالن چرخوند و بعد، دستگ ینگاهش رو تو مردد

 .بود، انداخت ریکه با لباسش درگ ییرها

 

 .زد و در رو قفل کرد دیرو د فشیحال ظر نیتو پر و در ع اندام

 !دیاز رخ رها پر رنگ

 

 .بود دهی. ترسدیکوبیم شنهیس یقفسه واریقالب شد به دلش. قلبش، داشت خودش رو محکم به در و د ترس

 ...ادیب رونیرادمنش ب اریدان ریسالم از ز یکس اومدیم شیداشت! کم پ حق
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 .رنگش نگاه کرد یشیخمار م یهاسمتش رفت و به چشم ار،ی. دانزدیهاش دو دو مبا لرز عقب رفت، چشم رها

 

هنوز  پشیکه ز یانگشت رها گرفت و رهاش کرد. لباس نیرو دور کمر رها حلقه کرد و لباس رو از ب دستش

 .بود اریبسته نشده بود، از تن رها افتاد و رها حاال لخت، مقابل دان

 

 .سرش رو کج کرد و به تخت نگاه کرد تیاسیبا س رایدان

و دستش رو تخت  دیبو کش اریاختیاتاق پخش شده بود. ب یفضا یداشت؛ تو یعطر رها که طعم نارنگ یبو

 .دیلخت رها کوب ینهیس

 

خودش  یفور اری. خواست از جاش بلند بشه که داندیکش یآروم غیتخت پرت شد و ج یبا ضرب رو دخترک

 .دختر انداخت یرو رو

 .برداشت یرنگ و از پاتخت اهیبرد و دستنبد چرم س یرو سمت پاتخت دستش

 

 .دینال

 !کشهیو مکارول من -

 

 .کنار زد کشیرو از صورت کوچ هاشیگوش دختر چسبوند و چتر یالله یداغش رو رو یهالب
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تن دختر چرخ خورد و دختر مثل مار، به  یپروا رو یهاش، بگردن دختر فرو کرد و دست یرو تو هاشدندون

 .دیکشیم یاکننده کیتحر یهاآه یو گاه کردیتقال م ی. گاهدیچیخودش پ

 !دار بود سابقه

 

ها رو گذاشش و اون اریدان رهنیپ یهادکمه ی... رها دستش رو روکردیرو رام م یهر دختر اریبدن دان یگرما

 .دونه دونه باز کرد

 

 .زد شنهیس یرو ینرم یرو به دندون گرفت و بوسه لبش

 

به وضوح تو تک  نیبود و ا ریهاش هجوم برد. خود درگکرد و مشتاق به سمت لب اریدان یرو قفل آب نگاهش

 !شدیم دهیرها د یهاتک رفتار

 

 .ش رو فشردو چونه دیلب دختر کش یش رو رواشاره انگشت

 :و مردونه گفتدختر انداخت  یهانهیبه س ینگاه

 !یستیهوم. بد ن -

 

دختر هنوز گنگ بود و  یتقال و لذت برا نیدخترک رد شد. مرز ب ینهینوازش وار تا خط س دستش

 ...کنه یچه انتخاب دونستینم

 

 .زد غیکه سرش رو چرخوند و ج دیدختر رو کش یحرکت، موها هی تو
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 .دیخند یدستبند کرد و به تاج تخت بست و دخترک از شدت بدبخت ریرو اس فشیظر یهادست

 

 اریدان دونستیم نکهیدردناک بود با ا یرابطه هی یتخت تکون خورد و بدنش تشنه یرو قراریب پاهاش،

 ...و اون عروسک رها نبود خواستیعروسکِ خودش رو م

 

ش گرفت از استخون ترقوه یگردن رها فرو برد و گاز محکم یو تاب خورد. سرش رو تو چیتنش پ ریز دخترک

 !اوردیکم ن یدختر شکست ول یهیکه سد گر

 

 اریشلوار دان ریز یو تارش نگاهش رو به برجستگ سیخ یهاسمت کمربندش رفت و رها با چشم دستش

 .زد رونیهاش بدوخت و بغضش، از چشم

 

 !رابطه داشته  باشه اریدوست داشت با دان شهیود. هممورب از عشق ساخته شده ب اریقلبش دو ش یحوال

 

 .گرفتیرها بود، نفس ازش م یمشت شد و تنش که رو شنهیس یمرد رو یهادست

 

 .بود اریخوش طعم دان یهالب ریاس هاشلب

 .دیرها انداخت و خند یبه جسم وامونده یاز روش بلند شد و نگاه اریدان ه،یاز ثان یکسر در
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رقم زد. دو حس  یشد و اتفاق جالب بیرها ترک یهااندازش با نفس نفس زدن نیطن یخنده یصدا

 !...متفاوت

 

 یکه صدا دیکوب نیزم یرو محکم رو شهیازش خورد. در آخر، ش یسبز رنگ ودکا رو برداشت و کم یشهیش

 .اتاق پخش شد یخرد شدنش بدتر تو

 

 ییچه بال دیفهمیشکسته در گردش بود و نم یشهیو ش اریدان یعضالن ینهیس نیش بگشاد شده یهاچشم

 .ادیسرش ب خوادیم

 

شاهرگ رها هم  یگردن کارول گذاشته بود، رو یکه رو ییبرداشت و درست جا شهیتکه ش کیشد و  خم

 .گذاشت

 

  !نفس نکشه یتقال نکنه و حت گهیگردنش باعث شد د یرو شهیش یزیت

 .زدیرگ گردنش رو م شهیش دنش،یکه با نفس کش انگار

 ...کرد ینیشبیو پ اریدان شدینبود که نم ادشی یشه نه زده شه ول دهیداشت رگ گردنش بوس انتظار

 

 ؟یسوگول ،یدوست دار یخون باز -

 

 .ذهنش تکرار کرد یرو تو اریدان یمنگ مات و مبهوت جمله ج،یگ رها؛
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 ه؟یم..منظو...رت..چ -

 

 .کج کرد یشگیهاش رو طبق عادت همکرد و لب زیرو ر هاشچشم

 

بود،  ومدهیکارول انگار درست از آب در ن یهاینیشبیو پ خوردنیرها همه داشتن شکست م یباز یهامهره

که به دستور کارول، سام با ستاره  یبده! درست کار لیبدن رها رو شکافته شده تحو خواستیم اریچون دان

 .کرده بود

 

و  دیدلبرش. دلبر چشم سف دِیتِن سف یکرده بود رو جادیکه خراش ا ویکنه اون بدن کهیت تخواسیم اریدان

 .خواستیم یباز یو برا اریکه دان اقتشیلیب

 

 :و گفت دیتخت دمر خواب ی. رودیکش یقیعم نفس

 .رونیاتاق گمشو ب نیاز ا -

 

 .بود جیهنوز گ رها

 

 .ندستام... بسته -

 

 !خب به چپم -
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و در  اریدان یکرد و ادا یداشت خال دادیکه تو دلش م ییهارو با فحش هیاز کارول و بق شیتمام دق و دل رها،

 .آورد

 

 !میپیچ یب بیخ -

 

 .هم جمع کرد یهاش رو چپ کرد و صورتش رو توچشم و

 .دیدختر رو از فشار دستبند آزاد کرد و باز دراز کش یهابه خودش داد و دست یتکون

 

و آروم چشم بست. انقدر خسته بود که تا دو روز  دیسرش کش یداشت رو تا رو یجالب یهاکه طرح پتو

 !بخوابه تونستیم

 

-- 

 ��(: اریدختره رو پاره کنه؛ دانلود دان ومدیجنتلمنه دلش ن نقدیا مبچه

3 .march. 

iran- 

 

چرم رو  یجامداد یِرنگ پیتخت پرت کردم. ز یاضافه رو رو لیگذاشتم و وسا زیم یخاطراتم رو رو یدفترچه

 .در آوردم یرنگ یمشک سیباز کردم و خودنو

 

 ...ننوشته بودم یزیرفته بود، چ اریکه دان یوقت از
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 .خوردیمن با اون مرد رقم م یزندگ جانیاوج ه یعنی نیبود و ا وفتادهیهم ن یکه نبود اتفاق خاص یمدت تو

 

 نیداشت. از ا یمی... اما هوا آروم بود و جو مالدیباریبرف م دیکه با یزمستون بود. زمان طنتِ یو ش اهویه یِحوال

 !غربتِ پر از غم، دلم گرفته بود

 

 آوردم که تا کجا ننوشته بودم...؟ ادیو به  دمیکش یقینفس عم 

 .که نوشته بودم دلم ضعف رفت یخط نینگاه کردن به آخر با

 

 !استفاده کنم میاز قدرت لوند خوامیکه بهش گفتم م یهمون روز .میکه از اون سفر برگشت یروز

 

 "بکفلـــــش#

 

 .و بند آورده بودنبود و نفسم یکاف دنینفس کش یبزرگ اتاق هم برا یبه شماره افتاده بود. فضا هامنفس

 

 .شده بودم عشیو من مثل ربات، مط کردیهاش، مثل شالق به پوست گردنم برخورد مداغ نفس هرم

 

  .نداشتم نفس

  ...هم صدا

افتاده بود،  ریهام گخشک شده و نفس یگلو نیم رو برگردوندم و آب گلوم رو که باز دست رفته لیتحل قدرت

 .فرستادم نییپا
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رو به تنم چسبوند و من قدرت تکون  بچسبم. تنش یقد ینهیقدم به جلو برداشت که باعث شد به آ کی

 .خوردن نداشتم

 :لب زمزمه کرد ریرو به دندون گرفت و ز گوشم یالله

 .یمن عیبگو که مط -

 

 .رو با زبونش مرطوب کرد گلوم خفه کردم و اون پشت گوشم یرو تو صدام

 

 .ش رو تکرار کردبه کمرم وارد کرد و دوباره جمله یابودم که ضربه نهیبه آ رهیسکوت خ در

 

 .دادیم ینارنگ یبوهاش کرد، دست کیبه دهنم نزد یپر نارنگ هی

 

م ترک خورده یهالب نیرو ب ی. ناچار لب باز کردم و نارنگدیچسب شنهیکه به س دمیرو عقب کش سرم

 .به تنم انداخت یاگهید ی. برخورد انگشت داغش با لبم، لرزهدمیکش

 

 :جمله گفتم هیرو تو  خودم داشتم هیاون مرد  یکیکه از نزد یو تمام وحشت دمیکش یقیعم نفس

 !برو اونور -

 

 .دمیخودم هم نشن یآهسته گفتم که حت انقدر
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 .م قفل بودکمر برهنه یهاش روبود، نگاهش کردم. چشم انیصورتش نما یهم اثرات خشم تو هنوز

 

 یرو رو هاششد و دست رهیخ نهیآ یتو رمونیشد. به انعکاس تصو دهیکه سرم به عقب کش دیرو کش موهام

 .هام گذاشتشونه

 

 !اومدیرنگ گرفته خوشش م یهاگونه نیسرخ شده بود و اون از ا هامگونه

 

 ...تواَم عیمط -

 

 .نشست شیشونیپ یرو یظیدر هم شکست و اخم غل ابروهاش

 

 !دمینشن -

 

 !فرستادم نییرو درسته پا یدهنم رو قورت دادم و نارنگ بزاق

 

 ؟یچرا ساکت -

 

اخم کنه و فشار  شدیباعث م شتریسکوتم ب هیبگم. هر ثان یچ دونستمیو نم دیچرخیدهنم نم یتو زبونم

 !شدیکنه. موهام داشت کنده م شتریرو ب دستش
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 !عتمیگفتم مط -

 

 

پوست گلوم فرو رفت و آخ  یتو زشیت یهاتکون داد. دندون یرو کمتر کرد و آسوده، سر هاشدست فشار

 .دیپر رونیاز گلوم ب یزیر

 

 !شکنمیو خودم مباالت یریهرز م نمیبب یول یمن یفرشته -

 

گلوش که کبود شده بود دوختم. دستش پشت کمرم نشست و  بکیو به س دمیرو باال کش گفتم و نگاهم یهوم

 .دیرو باال کش لباس بلندم پیآروم ز

 

شدم که  رهیهمه بهش خلبم گذاشتم و با وا یرو رو لباس شد. دستم پیز دنیمن همزمان با باال کش سردرد

 !کردمیحسش م یو من به راحت خوردیتو سرش چرخ م یدیپل یهافکر

 

  .دستم جا داد و چرخوندتم سمت خودش فیظر یهاانگشت نیرو ب هاشدست

 

 !متنفر بودم کردمیم یرو بازدختر خونسرد  هینقش  نکهیا از

 

خودم...  یو برگردونده بود تهران. اما نه خونهحرف زدن نداشتم. من یشده بود و نا دهیدر هم کش صورتم

 !عمارت خودش
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پوست تنم فرو  یبود که مثل خنجر، آروم تو یقعر یاهیو سکوتش س دمیدیرو تار م اطرافم یفضا تمام

 .شدیم دهیکش رونیب هویو  رفتیم

 .قلبم قفل شد یرو دقت به اطراف نگاه کرد و من ناخواسته دستم با

 

از  ش،یشگیمرموز هم یروم ثابت شد و با خنده . در آخر نگاهشستمیو باعث شده بود کج با دیکش ریت پهلوم

 .رفت رونیاتاق ب

 

 !بود یمرد روان نیچشم دوختم. ا شیخال یو واج به جا هاج

 

 "حـــــال#

 

 .بلند شدم زیرو تر کردم و از پشت م لبم

گرفت و باعث شد لرز  انیپوستم جر یهوا تو یرو کنار زدم. خنک یصورت یطوس یهاهرو باز کردم و پرد پنجره

 .کنم یفیخف

 

 .گرفتم یقیهام گذاشتمش و دم عملب نیو روشنش کردم، ببرداشتم یگاریس

 .فرستادم رونیداشت رو ب یخوب و همزمان بد یحهیکه را دودش
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که روش  یاهوا از سوز سرما خشک شده بودن چرخوندم و بعد به باغچه یکه تو ییهاگبر یرو رو نگاهم

 .نزنه دادم خیها گذاشته شده بود تا گل کیپالست

 

گلوم کشته  یبود که تو ییهاش سر حرفو همه دیچرخیبود. طعم خون تو دهنم م شیپر از ن گلوم

 ...بودمشون

 

خودم رو  نهیآ یپنجره رو بستم و از تو زدن،یم خیهام که بهم فهموند داشتن استخون کیریت کیریت یصدا با

 .نگاه کردم

 

 اریتماس هم از دان هی یمدت حت نیدستم خوب در اومده بود و دستم کامل خوب شده بود. اما تو ا یِ جراح

 !نداشتم

 

 اریاختیقدم برداشتم. ب اطیسمت حزدم و  رونیاز کمد برداشتم و تنم کردم. از اتاق ب یرنگ یزرشک ژاکت

 .قفل چرخوندم یکه روش بود رو تو یدیرفتم و کل یسمت در چوب

 

رو زدم که همه جا روشن شد و نور تو  زیشده بود. با باز شدن در، پر نیهام سنگضربان گرفته بود و نفس قلبم

 .نشست یمیقد یهالیتک تک وسا

 

 .که چهار آدم توش بودن نگاه کردم ییرو پشت گوشم زدم و با بغض به تابلو موهام
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زن رو بغل  هیکه  یبودن و مرد بلند قامت ستادهیغد که کنار هم ا یلوس، در مقابل دختر یدختر هی یچهره

 .زدیذوق م یگرفته بود، تو

 ...ژاکت مشت شد و قلبم یتار شد، دستم رو مدهید

 

و شکل ممکن قلبم نیشده بود داشت به بدتر یها زندانکه مدت یعقلم به راه افتاد و بغضقلب و  نیب ییکودتا

 .شکافتیم

 

 .دنبال آهنگ مورد نظر گشتم یگوش یبرداشتم و کنج لبم گذاشتم. در همون حال تو یگاریس

 .شد یپل یجو ساکت و حال بهم زن انبار یتو یصدا

       

 من است ینهیبرس یزخم -

  زندیبا من حرف نم که

  زندیدکترم حرف نم با

 .زندیدوستانم حرف نم با

 !ایب تو

  !خواهدیتو را م دیشا

 که منتظر مانده است شب شود یزخم

 .تو را صدا کند اشیاز اعماقِ خون و
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سرشار از آرامشش گوش  یکردم و به صدا شیزدم و با پشت دستم صورتم رو پاک کردم. دوباره پل یشخندین

  .سپردم

 

 .م به حالت اول برگشتتار شده یدهیرفته، د رفته

حرکت  یانبار یشهیش یدوختم و دستم رو رو شدیختم م اطیکه به سمت ح یایآجر یرو به پله نگاهم

 .دادم

 

 .کردیم دادیب لیتک تک وسا یو پر رنج، رو یطوالن یهاوضوح سال به

 

 .نشستم نیزم یرو

 .قاب عکس افتاد یو رو دیچرخ یبه کند سرم

 

که بر اثر نفرت خورد شده  یقلبم، قلب یکرده بود تو شهیبه اسم نفرت که ر یزخمم درد گرفت، زخم یجا

 .بود دهیبود. پودر شده بود. بر

 .انداختم و با ته کفشم لهش کردم نیزم یرو رو گاریزدم و س یشخندین

 

 

4 .march. 

ankara- 
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 .قرمز شد ،ی. رنگ طوسدیرنگِ آسانسور کوب یطوس دیکل یرو رو انگشتش

 

 نیزم یپاهاش رو نیچرمش رو ب یدست فیچاووش رو گرفت و ک یشماره حوصلهیداد و ب هیتک وارید به

 .گذاشت

 

 بله آقا؟ -

 

 .شد که دخترک سالمه نیو مطمئ دیچیگوشش پ یپر ابهت و محکم چاووش تو یصدا

 

 حالش؟ -

 

 .خوبن آقا -

 

 

رو  شیدست فیشونه و سرش گذاشت و خم شد و ک نیب ییرو جا یهمکف، گوش یآسانسور طبقه دنیرس با

 .رو قطع کرد یگوش یالیخیبرداشت، سوار آسانسور شد و با ب

 

 یگوش یصفحه یکه رو الیبه اسم دان یتلفنش، اعصابش رو خرد کرده بود. نگاه یاپیزنگ خوردن پ یصدا

 .رو خاموش کرد یانداخت و گوش شدیخاموش و روشن م
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 .کتش در آورد بیج یاز تو یگاریخودش رو نگاه کرد و س نهیآ یتو از

 

قفل چرخوند و  یرو تو دیزد و سمت در رفت. چند بار کل رونیاونجا ب یخفه طیآسانسور از مح ستادنیا با

 .آنکارا اجاره کرده بود یتو یشد که به تازگ یوارد آپارتمان

 

 .رنگ پرت کرد اهیس مبل یرو فشیو ک چییرو از تنش در آورد و همراه سو کتش

 

و با دست راستش مشغول باز کردن  دیو چند جرعه سر کش دیکش رونیرو ب یآب یرفت و بطر خچالی سمت

 .شد رهنشیپ یهادکمه

 

 .فضا پخش شد یتو یرنگ یرو روشن کرد که نور مات آب آباژور

 .رو چنگ زد شیمبل رفت و گوش سمت

 

  .ستین ی! مشکلالیمن خوبم دان -

 

 .رو سند کرد و منتظر جواب نشد امیپ

 .ها رو باز کرددکمه یهیاتاق قدم برداشت و بق سمت

 

  .کرد یاکه با رها کرد افتاد. تک خنده یکار ادیرو در آورد و  کمربندش
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 ...خودش بدنش رو به حراج گذاشته بود یاجازهتا به اآلن کل عمارت به فنا رفته بود! رها با خواست و  حتماً 

 .درآوردن حرص کارول، به رها دست زده بود یلحظه برا نیاما در آخر اومدیها خوشش نمدست دوم از

 

 یاومد و حوله تن پوشِ طوس رونیب یاقهیحموم رو باز کرد و داخل شد. بعد از دوش ده دق یومینیآلوم در

 .رنگش رو تنش کرد

 

 .تخت ولو شد یچنگ زد و رو زیم یرو از رو فشیتاپ و ک لب

 

 .سام هیمدارک عل یسر کیانداخت،  فیک یبه محتوا یرو باز کرد و نگاه فشیک

 ...گرد بود نیزد. خب زم یشخندین

 

 :لب زمزمه کرد ریز

 (شیآت ری. )خاکستِر زۆملهیژ -

 

 .باال انداخت ییچاپ شده بود رو دوبار خوند و بعد ابرو یکه با فونت خاص یزیر یهانوشته

 

 .ها رو کنار زد لیو وسا دیلبش کش یگوشه یدست

 .دیکرد و همونطور با حوله، خواب میشب تنظ ازدهیساعت  یرو رو شیگوش
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-- 

 .شد نشیماش سوار

 .ش رو چک کرد و استارت زداسلحه یهاخشاب

 !و طرف پشتِ خط، قصد جواب دادن نداشت خوردیبوق م یگوش 

 .دیش زد و با نگاهش اطراف رو کاوژل خورده یموها نیب یچنگ ،یعصب 

 

 !اومدیاز معطل شدن خوشش نم چیتوقف کردن. ه هانیقرمز شدن چراغ، ماش با

 

بار  ید. براشماره زده ش یهاش هم ناخوداگاه، روو انگشت دیکش یرنگش کرد و باز پوف اهیبه ساعت س ینگاه

 ...گرفتیو جواب نم زدیچهارم داشت زنگ م

 .شد دهیدختر از پشت خط شن یِ با سبز شدن چراغ صدا همزمان

 

 ...نیکنیدوتا دوتا تور م دمیتون خوب هستن؟ شنبه! حالِ شما؟ بانوان مکرمه -

 

که  دادیپستش همراه اون دو دختر گذاشته بود، نشون م ریکه ز ی. کامنتزدیتو کالم دخترک موج م حسادت

 .شدیابراز عالقه محسوب م یحسادت نبود، نوع نیشده بود. گرچه خودش قبول داشت ا شیچقدر حسود

 

 :گفت یصاف و روشن یرو تر کرد و با صدا لبش

 ؟یروال -
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 !تهییسو یلیاون پسره رو تگ کن، المصب! خ گذره؟ی.. خوش میتو بهتر -

 

 !بود؟ نیریش کارول

بهش نباشه پارک کرد  یادیز دیکه د ییو مقابل ساختمون جا چوندیزد و سر تکون داد. فرمون رو پ یشخندین

 .داد نییرو پا شهیش یچسبوند و کم یش رو به صندل. کمر خشک شدهدیعقب کش یرو کم یو صندل

 

بود که دورتادورِ ساختمون  ییهانیتر از همه، ماشبود و مشکوک ادیاز حد ز شیو آمد داخل ساختمون ب رفت

 .رو پر کرده بودن

 

 یها بود و از نقشهاون یهیفقط نظر نیشده بود. البته که ا ینیشبیبار درست پ نیاول یبرا اریترس بود. دان از

 ...خناس خبر نداشتن

 .تموم جواب دختر رو داد یرحمیب با

 

 و داره؟قصد جونت ت،ییهمون پسرِ به قولِ خودت سو یدونی. فقط مکنمیتگش م -

 

 .گفت یباشه هوم دهینشن یدیجد زیانگار که چ ستاره،

 .دیترسیمرگ نم از

 

 ویکی ستنین اینکشت! به هرحال همه که مثل بعض دینباشه. شا تیحاال، تو کار رکتشیدا رمیخب من م -

 !و حالعشق هیبرن ترک گهید یکیبا  چوننیبپ
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 .زد دیزد رو د رونیرو که از ساختمون ب یو با نگاهش مرد دیخند

 

 .دادیبود و راحت تو شهر جوالن م اریتو چنگ دان یباز یمهره

 

 .پاترولِ سام کرد کینزد یو خودش رو کم دیکش ییال هانیماش نیرو روشن کرد و با فاصله، ب نیماش

 

که  نمیبینم ویزیچ جه،ی. در نتیریگیتخمِ پسر نداشتمونم نماع؟ متأسفانه منم به تو عالقه دارم و تو، به  -

 .بدم حیبهت توض

 

 قِ یخودش، کشته شدن سام به اصطالح رف یهابا چشم دی... بانیمعطوف دختر بود و ذهنش سمت ماش قلبش

  .دیدیرو م رستانشیدوران دب

 

 ...نبود شیب یایرنگ واریمثل کوه پشتش بود و تازه گرفته بود که د یهفت سالگ وستیکه از هفده تا ب یقیرف

 .نبود اریدان ریتقص نیو ا دادیسام باآلخره داشت کار دستش م یطلب جاه

 

 

از پشت تلفن حس  یکوبش قلبش رو حت یصدا یبه راحت اریپشت خط سکوت کرده بود و دان دخترک

 .کردیم
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 .آسمون بودن هی ریکشور نبودن... تو قلب هم نبودن، حداقلش ز ایشهر و  هیکنار هم نبودن... تو  اگه

 .بسته بود گهید یِ هاستاره یماه و حت یکه چشم رو یآسمون

 

اون  یتموم به دلبرش گفته بود بهش عالقه داره... آغاز رابطه ییپروایبه خاطر سکوِت ستاره زد. با ب یلبخند

 .هنوز استارت نخورده بود وانه،یدلبر و د

 

 .خب... مواظب خودت باش. برگشتم باهات کار دارم -

 

 .قرمز رنگ زد که تماس قطع شد کونیآ یرو انگشتش

 

تر تشنه ختیریخون م شتریب یکه هرچ یباز نی. خسته بود. از ادیسوار شد و در و محکم به بهم کوب ایمه

 !خسته شده بود شد؛یم

 

 یقلپ از آب خورد و بطر هیرو در آورد.  شیآب معدن یبطر فشیو خم شد و از ک دیسرش کش یرو رو شالش

 .برد اریرو سمت لب دان

 

 .صورتش گذاشت یرو رو شیدود نکیتکون داد و ع یبه عالمت منف یسر ار،یدان

 

 .رو دستش کرد اهشیچرم و س یکش هاهاش رو با دستمال پاک کرد و دستدور لب ایمه
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 .نیپمپ بنز رهیم -

 

  .روند نیزد و سمت پمپ بنز استارت

 

 .ها خفتش کنپشت سوله رسه،یزودتر م قهیراه هست. اون پنج دق قهیدق ستیب نیتا پمپ بنز -

 

ککش هم  اریدان یول رهیبم اریدان یکرد. حاضر بود برا دیباال انداخت و رژش رو تمد یابعد آروم شونه و

 !دیگزینم

 

 .ش رو در آورداسلحهو  ختیر رونیرو ب فشیک اتیمحتو

 یتو ادیز تونستیتا هوا بخوره چون نم شدیم ادهیپ نیاز ماش دیکه از سام کرده بودن، با یاینیشبیپ طبق

 .بمونه نیماش

 

 !شلوغ یلیشد که شلوغ بود. خ ینیسرعتِ کم وارد پمپ بنز با

 

 .شدیتر مراحت کارشون

 .شدیم دهید یبه راحت یاختالف داشت ول اریبا دان نیصف بود و حدوداً شش ماش یسام، تو نیماش

 

هاش رو باال آورد و متشنج و داغون چشم یخورد. با اعصاب شهیبه ش یمحکم یفکر فرو رفته بود که ضربه یتو

 .انداخت کردیکه داشت داد و هوار م یبه مرد ی. نگاهدیکش نییرو پا شهیش
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 دادیکرد، به وضوح جا خوردنش از اون فاصله ب اریدان نیماش یحواله یشد و نگاه ادهیپ نیاز ماش سام

 .کردیم

 .زد غیو ج دیبه در کوب یمشت ایمه

 

 !دیفهم -

 

زد و محکم با سر، تو صورت  رونیب نیاز ماش هیاز ثان یفرمون کوبوند و در کسر یچند بار سرش رو رو اریدان

 .داد و هوار راه انداخته بود یخودیکه ب دیکوب یمرد

 .زد رونیاونجا ب یسوار شد و از محوطه ن،یزم یافتادن مرد رو با

 

گرفتنش رو  یراه برا یو داشت به هر صورت دیکشیم ییال هانیماش یِاز ال یسام با سرعت وحشتناک نیماش

 .بستیم

 

 وونهیاز قتل سام، داشت د یش رو به دندون گرفته بود و از استرس ناشالک زده یهاناخن یگوشه ایمه

 .شدیم

 !نداشت یادهیفا نیترکیکوچ یشده بود تا عشقش رو بهش ثابت کنه ول اریدان همراه

 

 .بود نیجفتشون سنگ یاسلحه فشرده شد و مرگ سام برا یماشه یرو دستش
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عبرت  یبرا اریدان نکهیا یکرده بود. تنها برا یکه خودکش یبود. دختر کشیدوست نزد ه،یبردار سام سام،

 !گرفتن سام، بهش تجاوز کرده بود

 

 .نشست شیشونیپ یرو یاخم

دستش تو چشم بود  کی یِکه موهاش با وسواس تمام باال داده شده بود و ابروها اریرخِ دان میبه ن ینگاه

 .انداخت

 !دل داده بود؟ رحم؛یمردِ ب نیا هیچ به

 

خاموش شده رو  یِرو از وسط نصف کرد و گوش کارتشمیرو در آورد. س لشیموبا یکرد و باطر یپوف کالفه

 .چپوند بشیج یتو

 .پرت کرد و آدامسش رو باد کرد رونیب نیماش یرو از پنجره کارتمیس

 

 :گفت اریبه دان رو

 .ومتیبده درارم س وتیگوش -

 

 .بهش انداخت ینگاه مین اریدان

 

 .تو داشبرده -

 

 .بود، درآورد دهیرو که مشابهش رو دست ستاره د یرو برداشت. قابِ ست یرو باز کرد و گوش داشبرد
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 .نگاه کرد یپاور رو فشرد و با حسرت به بک گراند گوش یدکمه

 

 .شده بودپخش  اریصورت دان یبلند و خوش رنگش، تو یبغلش بود و موها یکافه بودن. ستاره تو هی تو

 

لب ستاره  یبغلش گرفته بود و لبش... آخ لبش که گوشه یتو یدختر رو زورک اریکه دان زدیداد م عکس

 ...نشسته بود

 .غد خودش رو حفظ کرد تیرو قورت داد و خصوص بغضش

 

 ه؟یرمزت چ -

 

 :گفت رهیسام بگ نینگاهش رو از ماش نکهیبدون ا ار،یدان

 .و پنج دو تا هشتاد -

 

 .در گذاشت و تند تند رمز رو زد ی. دستش رو کنج رودیکرد و لبش رو گز یاتک خنده ایمه

 

بود رو با لذت  شیگوش یکه از ستاره تو ییهاعکس یهمه ،یرحمیرو پاک کرد و با ب یگوش یتو اطالعات

 .که قرمز شده بود زد یسطل آشغال ینگاه کرد و انگشتش رو رو

 

 .پاک شد یگوش یششصد و هشتاد عکس که فقط مختص ستاره بود از تو ه،یثان کی در

 .خودش، شکستش کارتمیو درآورد و مثل س کارتمیها شد و سعکس یهیبق الیخیب
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 :دیگذاشت و غر بشیج یرو هم تو اریدان یگوش

 .م اومد تو دهنمو رودهتر برو دلآروم کمی -

 

 :زد و گفت یشخندین اریدان

 !یاین یخواستیخب به کتفم. م -

 

 .گرفت ارینگاهش رو از دانزمزمه کرد و با قهر  "یاقتیلیب"لب  ریز ایمه

 

 .بزنه رونیپارک کرد که سام نتونه از کوچه ب یطور اریو دان دیچیکوچه پ یسام تو نیماش

 

 .رو تا آرنجش تا زد هاشنیپرت کرد و آست نیعقب ماش یصندل یرو درآورد و رو کتش

 

دو  نیب کردیسلول به سلول تنش رو در بر گرفته بود و حس م یادیز جانیخود شده بود. ه یاز خود ب ایمه

 .افتاده ریبه شدت مجهول گ یمعادله

 

 .... اون دوتا حاال دشمن شده بودنزدیسام رو داشت کنار م اریدان

هم  یروحاال هر کدوم اسلحه به دست، روبه زدیکه جونشون به هم وصل بود و نبضشون با هم م ییهاقیرف 

 .بودن ستادهیا

 

 !داده بود یرو از دست بده، ول اریهرگز دوست نداشت دان سام
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 یِ چوب یبه دسته یزد و نگاه هیتک نیبه ماش اریخارج شد. دان ؛یطوالن یبلندش همراه بازدم یهانفس

 .ش انداختاسلحه

 

 .بود یبفهمه حق با ک تونستیوقت نم چیدو برادر چرخ خورد و ه ای قیدو رف نیب ایبراق مه نگاهِ

 

خاص و  یهاو چشم خوردیبه چشم م یاگهیاز هر موقع د ترییطال دینور خورش یسام تو یبور شده یِ موها

 .بود حسیبراقش ب

 !ترس یحت ،یاز هر حس یته

 

 .برمیو مدمت ،یبهت گفته بودم دم درار -

 

 .دوخت نیزم یرو یپاره شده یهاهاش رو به کارتنزد و چشم یشخندین سام

 

پاش  ریگذاشت. با ته کفشش با سنگ ز شیدستش رو به نما هیو  دیسف یهازد و دندون یپر رنگ لبخند

 ...متنفر بود یاز وقت کش اریو دان کردیم یداشت باز

 .دیسام کوب یقهیشق یش رو روسام رفت و اسلحه سمت

 

 ار؟یدان هیت چنقشه -
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 .دیموهاش کش ید و دستش رو الرنگ توش تنش ز یابه دامن نقره یبا حرص چنگ ایمه

 

و در مقابلش، سام خونسردتر  دادینشون م تریجا خوش کرده بود و صورتش رو وحش اریدان یابروها نیب اخم،

 !رهیحاضر بود بم یاگهیاز هر وقت د

 

 .دیخند

 

 داره؟ یاکه نقشه میکس هیمن شب -

 

خون  تونستیانقدر پر انتقام نشده بود و حاال اون راحت م وقتچیهاش هبود. چشم اریدان سیبه ف نگاهش

 !زهیبر

 

که  یاکرم مرطوب کننده یو بو دیکش یقینفس عم شهیصورت سام نشست و سام مثل هم یرو اریدان دست

 .دیرو بو کش زدیبه دستش م شهیهم

 !یبلوبر یبو

 

 !و به خاطر من. نشکن قانونتاریبزن دان -

 

 شِ یها بود و منتظر بود نماگنگ اون یهاهنوز تو شک حرف ای. مهاریدان رهنیپ یسام مشت شده بود رو دست

 .اون دو مرد به اتمام برسه یاشهیکل
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 .کرده بود یانداخت که به اجبار چند بار به دلبرش دست دراز یمرد یهنگاهش رو به بازتاب چهر سام

 !ستاره رو ازش گرفته؟ یِ و واج شد. نکنه واقعًا فکر کرده بود دخترونگ هاج

 

 .رو صاف کرد صداش

 

 ...س. من بهش دستستاره باکره ار؛یدان -

 

زهرمار  یپخش شد و بو شییچشا یهاسلول یخورد خفه شد. طعم گس خون تو اریکه از دان یایتو دهن با

 .کرد کیرو تحر شییایبو برد،یازش لذت م یحساب اریمانندش که دان

 ...کردینم یفکر نیزد. پس همچ یپر درد لبخند

 

 !ودهنت ری! گل بگیزنیراجع بهش حرف م یخوریتو گوه م -

 

 .انداختش نیزم یفکِ سام نشست، رو یکه تو اریدان یِهوا یب یشد و ضربه ترظیسام غل شخندین

 

 !و دم نزد. حق داشت دیچیفکش پ یتو درد

 !نشون شده دونستیم یوقت کردیدختر نشون شده رو لمس م یحت دینبا
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 .دیسام سمتش لرز یاشاره انگشت

 

 ستاره دوستت نداره؟ یفهمی! تو نمیروان -

 

 .از خشم برق زد اریدان یهاو چشم دیکش شیرو دور دهن خون دستش

 

 !بفهم. یخودت نابود کن وتیزندگ یِ آدما نیزتریکه تو؛ عز کنهیم یداره کار -

 

 .رو نشون بده شیانفجار درون تونستینم حالتشیب یهاچشم

 .به سام نگاه کرد سرد

 

 .مونده بود حرکتیب ا،یلرزون مه یهاسام منقبض شده بود و مردمک صورت

 .کج کرد ایزد و گردنش رو سمت مه یبلند یقهقهه اریدان

 

دورم معلومه.  یکه دوست داشتنش از چشماش معلومه. حسادتش نسبت به دخترا دونهی! مدونهیم ایمه -

 !پس کس نگو

 

 ...دیهاش لرزو زانو دیرو گز لبش

 :ادامه داد شهیتر از هم رحمیو سام ب شدیداشت بد م حالش
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 !شهیم روزیو در آخر... اون پ یکنینابود م وناتیترزیتو عز -

 

 :لب زد حالیب ایمه

 یک ینیبیاون دوستت نداره نه م ینیبی! نه می... کوراریدان یدیو تو چشماش ندرنگ نفرت وقتچیه -

 .خوادتیم

 

 .زدیداشت تند م بارنیاول یو قلبش برا شدیم سیهاش داشت خدست کف

 

 کدوم حاضر نبودن بگن ستاره دوستش داشت؟ چیه یعنی

 

 !کنه... ستاره دوستش داشت یوقت کش خواستیزد و از سام فاصله گرفت. اون احمق م ینیغمگ لبخند

 

 :رنگ درد گرفت و سام با عجز داد زد نگاهش

 !نیو ببکه لونه کرده تو کِل وجودش یو باز کن. زل بزن تو چشماش نفرتچشمات اریدان -

 

 .خوردیباد به گوششون نم یتو مخ هوهو یجز صدا ییصدا چیه

 :ا حرص لب زدرو سمت سام آش و الش شده چرخوند و ب گردنش
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 یریکه بم یمن با اون کاملم؟ چرا بهش دست زد یبفهم یخوایچرا نم دم؟یبهش رس ینیبب یخوایچرا نم -

 !بدبخت؟

 

 ...دیاز چشمش چک یاهم گذاشت و قطره یهاش رو روخس خس کرد. پلک شنهیو س دیبا درد خند سام

 

 !یکه تو با خواهر من کرد یآبروش کنم. درست همون کار یب خواستمیم -

 

 یها از روو پرنده دیانگار باد هم ساکت شد... طوفان خواب یکل کوچه رو پر کرد و حت اریدان یعربده یصدا

 .دنیبرق پر یهامیس

 

 !ونشنوم عر زدنات  -

 

 .زد که تمام عضالت صورتش درد گرفت یشخندین سام

 ...بود یشدن خناس، کاف یوحش یبرا نیو هم اریشد تو گوشِ دان یبه ملود لیتبد شخندشین

 

آروم سام،  یهانفس یو صدا دیچیپ هاشنوسیوحشتناک باروت تا ته س یو بو بیمه یو صدا دیرو کش ماشه

 ...قطع شد

 

 .سر خورد نیزم ینگاه کرد و رو زدیم رونیسام ب یشونیکه از پ یبه خون ینگاه یجیگ با
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 ...گرفت و بدنش شل شد یدینگاه کرد که کم کم صورتش رنگ سف یبه سام مبهوت

 

 :وارانه لب زد التماس

 من؟ قِیبه جهنم رف یرفت -

 

 .رنگش زد یب یبه گونه یایلیسام رفت و س کینزد

 

 دونستیکه م یش رو کشته بود؛ سر دخترساله ستیب قیشک بود. رف یو هنوز تو زدینفس م نفس

 ...بزنه بیبهش آس خواستیم

 

آسفالت  یخون رو یو دستش رو دیبه گوشش خورد. پلکش لرز ایمه یاز پژواک زر زرها یفیضع یصدا

 .نشست

 

 .دیلب سام گذاشت و عربده کش یرو رو انگشتش

 

 !قشنگ باشه تونهینم گهیمثل تو د یبدون جاکش ایموال که دنپاشو! به -

 

شد و اشک حلقه  سیهاش خمژه اراده،یس کرد و بخس خ شنهیکرده بود. س یایسام ظالمانه سکوِت ابد و

 .دیسام چک یموها یرو رحمش؛یب یهاچشم یتو یزده
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 .شکم سام زد یتو یو مشت دیلرز هاشلب

 

 ...بود هاشیتمام خوش لیدل یشد که روز رهیخ یکس یبسته یهاچشم به

 

 :وار گفت زمزمه

 چشم من!( نمتیبب قهیدق هیچو گم! ) ینینیب کیسات -

 

 .خوابوندش نیزم یکتش رو گرفت و رو یلبه انهیکرد. وحش شیسام عاص سکوت

 کرد؟یم هیبود که داشت گر اریشکه شد؛ دان ای... مهختیر اشک

 

 .دیلرزیو بدنش داشت م دنیکش ادیفکش فر زیر یهاتکون

 

 :تمام گفت تیجد با

داداشم،  یدورم بستم. حت یپسرا یو رو همه)چشمم ت؟یبِرام، دِ یدورِم بَسام. حت لِهیچووانِم رو گِشت کَرِ -

 (؟یدید

 

 .داد هیتک نیسام غرق اضطرابش کرد. از جاش بلند شد و پهلوش رو به صندوق ماش سکوت

 

 .از موهاش رو باال رفت یاتکون داد. طره یداد و سر نییرو پا هاشنیآست
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 !کندنیو انگار داشتن جون م ردنخویها آروم آروم تکون مکرد، عقربه شیبه ساعت مچ ینگاه

 

 هِزگر سام. غلط کِردِم! )پاشو سام. غلط کردم!( -

 

 

 .دیتپیشکل ممکن داشت م نیقلبش گذاشت که به آروم تر یگرفته بود. دستش رو رو یآهنگ ناموزون قلبش

 ...شده بود. خونِ برادرش ختهیآسفالت ر یبود که رو یخون خکوبیم نگاهش

 

 یبرا ختنیرو موقع اشک ر اریدان ا،یانداخت. مهم نبود غرورش خرد شد. مهم نبود مه ایبه مه ینگاه طلبکارانه

 .بود دهیمرگ سام د

 

 ...ببرنش، کار و تموم کردم انیزنگ بزن بگو ب -

 

رو  ایاگه کار مه گرفتیو عذاب وجدان نم کردیم یداشت با روح و روانش باز ا،یمظلوم و پر از حس مه نگاه

 .کردیکنار سام، تموم م جانیهم هم

 

 نیچ یِشونیپ یرو یگوشیکه با باز یی. چند تار مودیکش ششیبه خط ر یکج کرد و دست یرو کم گردنش

 .شر شر آب گوش سپرد یش افتاده بود رو باال فرستاد و به صداخورده
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ه خاطر کرونا، بسته شده توش حق رفت و آمد نداشت و ب یکه کس یطیبود... مح ایچند قدم اونور تر در باًیتقر

 .بود

 

 !انداخته بود ریهمون مکان بسته شده گ یخوب سام رو تو اریدان اما،

 :نگاه آخرش رو به سام انداخت و گفت ایکوچه بود. با رفتن مه یروشد که روبه یجلب چراغ قرمز نگاهش

 

تو  قشیرف نیبهتر کنهیداره اعتراف م اریدان نی. )ببتیتو ب یقیرف نیخاص تر یدِره اعتراف اِکِ اریدان نیب -

 .(یبود

 

20 march. 

torkish- 

 

 :دیبود عربده کش دهیخودش ند یکه تا به حال تو یاز حد شیب تیعصبان با

 که رفته اونجا؟ یچ یعنی -

 

 اریکه دان ییهارو از گوشش فاصله داد و با بهت به عربده یبا اضطراب گوش بارنیاول یپشت خط، برا چاووش

 .گوش کرد دیکشیم

 و جمع نکرده بود؟حواسش چرا

 

 :که حالش بهتر شد، آروم گفت قهیاز چند دق بعد
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 .رانمیا گهیسه ساعت دحواست بهش باشه تا  -

 

 !بخره طیداشت که بتونه بل دیچمدون چپوند. ام یرو تو هاشلیوسا یرو قطع کرد و فور یگوش

 

 .کرد پیتا یحوصلگیب با

 

 " . رواله؟میباش رانیا دیبا گهیتا دو سه ساعت د .ریبگ طیدوتا بل "

 

 .شد نیسند کرد و همون لحظه س وامیپ

 

 " ران؟یا میبرگرد یخوایهنوز چهل روز از مرگ سام نگذشته. م "

 

 یهابه پشت چشم یهم گذاشت و دست یهاش رو روشده بود. پلک جیو گ دادیکه مغزش فرمان نم انگار

 .دیش کشخسته

 

 .فرستاد سیوو

 

 "!ایتر از چهلم سام دارم، مهکار واجب "
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چرم  فیک یکاناپه پرت کرد و لب تاپش رو تو یرو رو یگوش یداد. با آسودگ ویبراش نوشت و اوک یآهان ایمه

 .دوم چمدون چپوند پیچنگ زد و داخل ز یچوب یرو از رو پاتخت شیمخصوصش گذاشت. شارژر و هنذفر

 

رنگش  یانقره یکاور ورق یتخت افتاده بودن برداشت و سه قرص آرام بخش از تو یقرصش رو که رو یبسته

 .در آورد

ها رو رنگ و شفا بخشش کرد، قرص یب یهیرو پر از ما یاشهیبلند ش هیپا وانیرو برداشت و ل یکیسرام پارچ

 .دیو آب رو سرکش ختیحلقش ر یتو

 

چند هفته موهاش به  نیا یرو باال فرستاد و با کش، از پشت بست. تو شیاستخون یتازه رنگ شده یموها

 .ها رو ببندهشده بود که بتونه اون یقدر

 .زد شیشونیبه پ یاکه ستاره رفته بود، ضربه ییجا یادآوری با

 

 !تخس یدختره یاتخس... عامل فتنه یدختره یکنیشر درست م -

 

بذارن که  قهیپنج دق یقرار نبود تو یریتاث چیها هتا خشمش فروکش بشه. انگار قرص دیکش قینفس عم چند

 .دیتخت و چنگ زد و سرش رو به تاج تخت کوب یبا خشم مالفه

 ...دیرسیحسابش رو م بارنیسرتق! حتما ا یدختره

 

** 

iran- 
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 .دیکش یانشست، نفس آسوده نیزم یپاش که رو نیشد. اول ادهیپ مایاز هواپ ا،یمه الِیخیب

  .که منتظرشون بود رفت یرنگ اهیس نیرو از گوشش در آورد و سمت ماش هدفون

 

 .داشتیقدم برم اریآروم و با غرور، پشت دان ایو مه دیکشیها رو دنبال خودش مچمدون چاووش،

 .شدن نیماش سوار

 

 .آورد رونیاز توش ب ییساق طال تییسکویو باز کرد و بزرد رنگش بیعج فیک یرنگ پیز دختر،

 

 .نزده بود یزیاز مرگ دلبرش لب به چ یناش جانیکه ستاره کرده بود، بود و از ه یشک کار یهنوز تو اریدان

 

دهن  یاز داخل ظرفش در آورد. جلو تییسکویب هیو  دیرو کش تییسکویقرمز رنگ ب یکینوار نازک و پالست 

 .رو پس زد ایدست مه ،یحالیگرفتش و اون با ب اریدان

 

سمت در راننده بغ کرده، سر جاش  تییسکویکرد و باز به کارش ادامه داد اما با پرت شدن ب یاخم ایمه

  .نشست

 

خردشون کرده بود. بدون وسواس همه رو  تیتو دستش کرد که از عصبان یپودر شده یهاتییسکویبه ب ینگاه

 .رو بست پشیو ز ختیر فشیک یتو
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 .خودم یو ببر خونهمنچاووش،  -

 

 .تکون داد یسر ایمه یبرا چاووش

 

 .شد و سمت خونه رفت ادهیپ نیاز ماش یبدون خداحافظ ایمه ال،یو یساعت بعد، با ترمز زدنش جلو مین

 

زد  یشخندیبراش فرستاده بود کرد. ن میکه ابراه یشنیبه لوک یآورد و نگاه رونیب شیسرش رو از گوش ار،یدان

 .خر بودن ستاره تکون داد یبه معنا یسر یو به آروم

 

جنگ به تمام معنا بود.  هی نیدر اومد و ا ابونیکف خ یهاسنگ فرش یرو نیماش یهاکیالست غیج یصدا

 !. خصوصاً دلبرشرفتنیراست تو قعر جهنم فرو م هیکه تهش همه  یجنگ

 

رو که  و خاطرات آوار شده نداختیچنگ م انهیوحش نیماش یساکت تو یتاک ساعتش، به فضا کیت یصدا

 .کردیم رانیبود، و دهیها رو کنار هم چها زمان گذاشته بود و اونساعت

 

شلوار  یش داد. پاچهبه بدن خشک شده یو خسته در رو باز کرد و کش و قوس حوصلهیب ن،یتوقف ماش با

 .دیبا موهاش داشت کش یجالب یکه هارمون یرنگ یمشک یبه هود یو دست دیکش نییرو پا شیاسپرت و ورزش

 

اولش  یها رو جارو چک کرد و بعد اون شیکلت کمر یها! خشابشدیآماده م یاگهیقتل آدم د یبرا دیبا

 .گذاشت
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 :خودش رو برانداز کرد و رو به چاووش گفت ن،یماش یدود یشهیش یتو از

 .باال رمیبذار تو خونه، م ونیبرو دورب -

 

که قرار بود از اونجا  یآروم سمت ساختمون اریو دان دیپشت خونه دو عیکوتاه اما سر یهابا قدم چاووش

 .چکشون کنه، رفت

 

 .دو گلوله بود یحاو فیک کیدست راستش،  یدارش رو با دست چپش گرفته بود و تو زریبزرگ ل تفنگ

 !نره نیو از ب ارهیدر مقابلش دووم ب تونستینم یکه آغشته به زهر بود و هر بدن یاگلوله

 

 .ش کرد بودشد که از قبل، چاووش آماده یبه اطراف انداخت و وارد ساختمون متروک ینگاه

 

 ورویکه چند هزار  یابه دو گلوله یباز کرد. نگاه کیت هیگذاشت و درش رو با  یچوب یصندل یرو رو فیک

 .داده بود؛ انداخت دنشیخر یبرا

 .ستادیبدون پرده ا یزد و کنار پنجره یشخندیلذت ن با

 

در  شیگوش یرو از تو مکارتشیشلوارش درآورد و روشنش کرد. کنج لبش گذاشتش و س بیاز ج یگاریس

 .رو به جاش انداخت یو ناشناس دیجد کارتمیآورد و س

 ...بود گناهیو دلبرش، ب رفتینم شیکه سام گفته بود پ یطور زیکاش همه چ یا
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 .کرد یاسرفه تک

 .به ارتفاع ساختمون انداخت یو نگاه دیسمت راستش لبش رو گز یزانو دنیکش ریت با

 

 .پا بودقلبش به یتو یادلش رو غوغا کرده بود و ولوله یینا آشنا استرس

گوش  شدیم دهیاز کجا داشت شن دیفهمیکه نم یخراشگوش یهم گذاشت و به صدا یرو رو هاشچشم

 .سپرد

 یبه زهرخند لیخوش فرمش، تبد یهالب یرو شخندیزانوش به رقص در اومد و کم کم ن یرو هاشانگشت

 ...شد بیعج

 

 .دیکش رونیشلوارش ب بیرو از ج شیبار دوم چک کرد و گوش یرو برا ساعتش

 

 شد پس؟ یچ -

 

 .شد رهیبار، منتظر به صفحه چت خ نیاول یرو سند کرد و برا امیپ

 

 ...حله آقا -

 

به  یکامل دیکرد که د میتنظ یرو، درست طور نیدورب زریبه گردنش داد و ل یرو باال فرستاد. تاب ابروهاش

 .ستاره و مهراد داشته باشه

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

539 
 

 .مبل انداخت یرو رو شیگوش

 .انداخت ینگاه میبغلش گرفته بود؛ ن یبه مهراد که ستاره رو تو 

 

 .دوخت شد؛یکه وارد سالن خونه م ینگاهش رو به سمت در بزرگ 

 ...باز بود در

 !شکه شده بود قتاً یحق

 

*** 

 

 .ختیریم وانیل یتو یرنگیب هیما ،یسبز رنگ یچرخوندم که داشت از بطر یرو سمت مهراد گردنم

 .رمیرو بگ مینیب یبد الکلش باعث شد جلو یبو

 

 خل؟ یکنیم یدار کاریچ -

 

 .انداخت شد،یروشن و خاموش م یکه چراغش ه یبه المپ یباال انداخت و نگاه یاشونه یدیقیب با

 المپ بخره؟ هی! پول نداشت بدبخت

 

 .چشمم کور شد ؟یخریالمپ نم هیپول! چرا  یمن! نفله! ب یچارهیداداش ب -
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 .رو با حرکت سر، به باال فرستاد شیاقهوه یمشک یرفت و موها یاغره چشم

 

سر  گوشش،یباز یاز موها یاکهیکرد و رقصون، سمت عقب فرستاده شد.  ت جادیا یموهاش، موج جالب یملود

 .اولشون برگشتن یجا

 

 .ممن خسته ار،یکمد هست. تو کشو دوتا المپه. برو اون بزرگه رو بردار ب هی یتو اتاق پشت -

 

از  شیپ قهیکه چند دق یخیآب  وانیل ،یعسل یکه مخصوص اداره بود نشستم و از رو یرنگ یمبل خردل یرو

 .درش آورده بودم، برداشتم خچالیتو 

 .بهش انداختم یقیقلپ ازش خوردم و نگاه عم هی

 

 ؟یچالغ اناًیاح -

 

 م؟چقدر نفله ینیبیانصافاً به قول خودت، نم -

  

  .تکون دادم یسر

پام کردم. حداقل از استخون  ه،یک یکه معلوم نبود برا یادخترونه یال انگشت یهاییجام بلند شدم و دمپا از

 .اومدیستون فقراتم در نم غیدرد، ج
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گذاشتم  یعسل یالمپ رو رو م،یکشو المپ رو برداشتم و سمت حال قدم برداشتم. با زنگ خوردن گوش یتو از

 .زدم کردیو پاره مکه داشت خودش یایبه گوش یو چنگ

 

سبز رنگ رو لمس کردم و سمت  کونی. آدیکه همش صفر بود، ابروهام باال پر یناشناس یشماره دنید با

 .آشپزخونه رفتم

 .آب رو باز کردم ریم گذاشتم و شگوش و شونه نیب ییرو جا یگوش

 

 بله؟ -

 

 .دیچیگوشم پ ینداشتم تو ییکه انگار هرگز باهاش آشنا یبم و خشدار یصدا

 

 .شده تیشخص سومم که وارد باز -

 

 .مختل کرد ومییایکه درشون باز بود، تمام بو ینیالکل و بتاد یبو

 

 خب؟ -

 

  .شد نیهاش سنگنفس یصدا

 

 ؟یهست انشی. در جرکننیسوم حال نم یشخص اول و دوم با شخصا ن،یبب -
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 .رو بستم و به اطرافم نگاه کردم آب

 

شخص  هیبا  نجایو منم ا کردیداده بود و داشت به سقف نگاه م هیتک یصندل یسرش رو به پشت مهراد،

 !هاش نداشتمهم به حرف یو حس خوب گفتیم یچ دونستمیکه نم یمشکوک طرف بودم. شخص

 .گنگ بود یادیخب اون ز یبودم... ول جیمن گ دمیشا

 

  ...یکن یبرام کار دیو ندارم. باسر و کله زدن باهات یبهت چون حوصله گمیرک م یلیخ -

 

 بشه؟ یکه چ -

 

 !یبراش داشت ییهانفهمه چه نقشه اریمن بسته بمونه و دان که دهن -

 

ظرف  نکیو به س دمیساکت و مخوف شد. دست لرزونم رو به گردنم کش یبیبه طرز عج زیبرد و همه چ ماتم

  .زدم هیتک ییشو

 

قلبم رو به  یکوبش باال کردمیبکنم خبر داشت. حس م اریکه قرار بود با دان یبود که از کار یتنها کس سام،

 .دیشنیداشت م یخوب

 

 :گفتم مردد
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 سام؟ -

 

 .هم فشار بدم یهام رو روپوزخندش باعث شد با استرس پلک یصدا

 

 :دادم ادامه

 سام؟ قیرف -

 

 !امتیق ی... بواومدیدردسر م یگلوم رو گرفت. بو انهیوحش نفسم

 .به موهام زدم یگلوم رو قورت دادم و چنگ آب

 

 :تمسخر گفت با

 م؟یمعامله کن -

 

 !سام ،میهامون رو کرده بودما از قبل معامله -

 

 .کردم به خودم مسلط شم. حس کردم نفس اون شخص بند اومد یاز بازوم گرفتم و سع یشگونین

 

 :دادم ادامه

 !دمیبهت باج نم اریخاطر دان. بهمونهینم جوابیب تیگروکش نیا -
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  .زدیم ذوق یمرد پشت خط، ناجور تو یقهقهه یصدا

 

 ؟یدیکه باج نم -

 

 .دمینم -

 

 !شکنهیم شهی. بخوام بزنمت شرونیب ایپس از اون آشپزخونه ب -

 

  .به اطرافم انداختم ینگاه

 .کردم منهیبه سمت چپ س یحاکم شده بود به تمام من... با استرس آب دهنم رو قورت دادم و نگاه ترس

 .شدیم نییباال و پا یافتاده بود و ه یرنگم، نور قرمز رنگ یتاپ مشک یرو

 

 دینبض زد. اگه من هدف گرفته شده بودم، بع انهیشد و قلبم، وحش نییاز شدت ترس باال و پا م،نهیس یقفسه

 !نبود مهراد هم هدف گرفته شده باشه

 

باشه مهراد و  یمشکل دیبود و پس نبا زیبکشم که برام عز ویآدم یکه تو باعث شد هینطوریمون امعامله -

 ؟یبکشم. موافق

 

 .افتاده بود یقرمز رنگ زریگردنش، ل یانداختم که رو یبه مهراد ینگاه
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 :زدم غیکه سراسر بدنم رو فرا گرفته بود، ج یوحشت با

 

 !نیمهراد؛ بخاب رو زم -

 

 .دیهول سمتم چرخ با

و تا خواستم هولش بدم،  سهیکرد وا ی. شوکه شده سعدمییپرت کردم و سمتش دو نیزم یرو رو یگوش

 .بکشه یوحشتناک یپهلوش فرو رفت و باعث شد عربده یتو یزیچ

 

شاهرگ مهراد رو هدف گرفته بوده و  یبود که اون لعنت نیا کردم،یکه داشتم فکر م یزیلحظه به تنها چ اون

 !پهلوش رو سوراخ کرده بوده اد،یگردنش فرود ب یکه قرار بوده تو یریت

و من؛  رمیمن نم خواستینبود، م شهی. نگران شکستن شدیشکسته چرخ یشهیه و شسمت پنجر گردنم

 !هوس مرگ کرده بودم انهیناش

 

نفر  هیو فقط  رمیبم خواستیش، از شوک در اومدم و آروم از پنجره فاصله گرفتم. نممردونه یهاناله دنیشن با

 !ارینفر به اسم دان هیزنده موندن من مصمم بود.  یانقدر رو

 

 .رو نداشت قتیبا حق ییارویهام هنوز قدرت روشکل ممکن درد گرفته بود و چشم نیترحیبه فج سرم

 .انداختم شیخون یبه پهلو یزانو زدم.  نگاه نیزم یمهراد رو گرفتم و کنارش رو یبازو

 

 :گفتم کردمیم هیبغضم شکست و من همونطور که گر باالخره
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 داداش؟ -

 

 :جواب داد حالنی. با ادیکشیبسته بود و سخت نفس م رمقشیب یهاچشم

 جونِ داداش؟ -

 

 بمون تا برگردم. خب؟ -

 

 .دمیدو ییکذا یسمت آشپزخونه یقلبم گذاشتم و فور یرو رو دستم

. با سرعت چنگش زدم و خودم رو دمیرو د هیاول یهاکمک یبهم زدم تا باآلخره جعبه یکی یکیرو  هانتیکاب

 .رو باز کردم کنارش زانو زدم و در جعبهبهش رسوندم، 

  .همون حالت هم دست از چرند گفتن برنداشت یتو

 

 هم داشتم؟ ایجعبه سوسول نیمن از ا -

 :گفتم هیگر با

 !کنم کاریچ دیخفه شو و بهم بگو با -

 

 .دینکش دنیدست از خند یهم رفت ول یاز درد تو شچهره

 

 !کنم؟ لعنت بهت کاریچ -
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 نیزم یغلت خورد و رو زیم یمشروب، از رو یشهیخوردم. ش یبلند شدم که محکم به عسل نیزم یرو از

 .افتاد

 

 .گفتم و هق زدم یکف دستم، آخ کم جون یقیرو کنار زدم. با سوزش عم یبطر یشکسته یهادست، تکه با

 .همراه خودش آورده بود یاو ناخونده بیعج یاطراف بو یتار شده بود و فضا مدهید

 "!رحمیقاتل ب" هی یبو

 

هام دو دو زد و اون خون آلود مهراد سرخ شده بود؛ انداختم. چشم یکه در اثر پهلو میبه دست خون ینگاه

 .ختیجعبه رو به هم ر لیوسا

 

 .رو برداشتم نیو بتاد لینداشتم. صدا هم... کر شده بودم! گاز استر لیتحل قدرت

به  سشیخ یش زدم. موهاعرق کرده یشونیپ یرو یابغلم گرفتم و بوسه یبدن آش و الشش رو تو محکم

 .هاش رو بسته بودبود و از درد، چشم دهیکف سرش چسب

 :گفتم عامرانه

 .رینم -

 

 .هام قالب شده بودچشم یو وحشت تو دیلرزیرو با ساعد دستم پاک کردم. بدنم داشت م هاماشک
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بعد  یقهیتا چند دق دادمیکه احتمال م یاز شخص سوم و مجهول یاثر چیرو دور خونه چرخوندم، ه نگاهم

 .آوار بشه رو سرمون، نبود

شکسته شده؛ جز  یهاشهیمهراد، جز ش یپهلو یگلوله تو هیبا چندتا صفر، جز  کارتمیس هیجز  یاثر چیه

 !و عطرش شیباروت، آت یبو

 

 .کنار مهراد بلند شدم و سمت در حرکت کردم از

 یکنان، روم احساس کردم و نالهزده خی یهاخون رو تا انگشت یمچ پام فرو رفت و گرم یتو یزیچ یآن به

 .پرت شدم نیزم

 

 .و دو برابر کردمشروب، تو زانوم فرو رفت و دردم یِبطر یخرد شده یهاکهیت

 

 .افتاده بود ینبود چه اتفاق میشد و دست و پام درد گرفت. داغ بودم... حال خیتنم س یموها

 

 یکه دستش محکم  رو دمیکش یخراشگوش غیآغشته به خونم، ج یپا دنیبه مچ پام انداختم و با د ینگاه

 .صورتم نشست

 ،یپخش شد، من حاضر بودم الکل رو بو بکشم ول مییچشا یهاگس و زهرمار مانند خون تو تمام سلول طعم

 !وقتچیخون رو ه

 

نشست و  مختهیبهم ر یموها یبزرگش رو یهاکه دست دمیشبه مبل زدم و خودم رو باال ک یچنگ ،یسخت به

 .شد دهیمحکم کش
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از  یکم دیدستش گذاشتم تا شا یرو باال بردم و دستم رو رو مدهیضرب د یزمان مچ پاو هم دمیکش غیج

 !دردم رو بتونم کم کنم

 

که  ییهابدتر از شکنجه یمرگ دمیخونه پخش شد، تازه فهم یکه تو ینفت یو با بو چدمیدرد به خودم پ از

 ...بود شیبرام در پ دادن،یداستان م یها رو توامام شهیهم

 

 یاکر کننده غیخورد. نتونستم ج یاشهیش یعسل زیت یمبل پرت شدم و پام به لبه یرها کردن موهام، رو با

 !نخورم ینکشم و از اون مرد، تو دهن

 

 .که اوق زدم دیچیپ هامهینفت چنان تا ته ر یرو به زور آزاد کردم و بو هامنفس

 

 !شکمم زد دوباره تا مرز مرگ رفتم یکه تو یکردم رَهام کرد اما؛ با لگد فکر

 

 ...بشه ختهیقرار نبود ر یسادگ نیکه به هم یزدم و گلوم دوباره طعم خون گرفت. خون غیج

 

 ؟یلعنت یخوایم ی! چمارستانیبزار ببرمش ب -

 

 .حس کردم، نفسم رفت و سکوت کردم منهیس یقفسه یکه تو یدرد با

مزخرف، قرار بود حاال  یِ باز نیچرا ا دمیفهمیو نم گذشتنیم نیزم یالک پشت رو هیتلخ مثل گذر  یهاهیثان

 .کنه دایحاالها کش پ
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 .کرد سکوت

 .که از درد ساکت بود انداختم ینگاهش کنم، خودم رو سمت مهراد نکهیا بدون

 !وحشتناک؟ یهادرد نیبخش رو چه به ادختر افشار جهان و

 

 

زده بود گذاشت و من باز  ریکه ت ییمهراد گذاشتم که اون شخص پاش رو درست جا ینهیس یرو رو دستم

 ...مردم

 .ترک خورده و خشکم خارج شد یهالب نیاز ب یکیبلندم همراه فحش رک غیج

 

صحنه، انگار جونش رفت و من چه صادقانه داشتم تالش  نیا دنیهاش رو باز کرد و با دآروم چشم مهراد

 !نشم هوشیب کردمیم

 

 !بودم یمن مترجم خوب ایداشت و  سیرنویهاش زچشم کاش،یو ناخواناش زل زدم و ا یشیم یهاچشم به

 

حبس  منهیس یکمرم گذاشته شد. نفسم رو تو یشکستن قلنجش به گوشم خورد و بعد زانوش رو یصدا

 .دیسرش کش یکیکردم که موهام رو دوباره گرفت و تا نزد
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خرد  یاز صدا دی... با مرطوب شدن گوشم، از انزجار و شازدیم شیو آتداشت من شیوحش یهاداغ نفس هرم

هام رو نبندم رو بروز ندم... نتونستم چشم دنمینتونستم درد کش ،یو مِن لعنت ختمیشدن ستون فقراتم اشک ر

 !فراهم نکنم نمکرد هیبا گر ویو حال مرد روان فیفکر، نتونستم بساط ک یِر بو مِن خ

 

 !بود یایگرفت و انصافاً که بد باز یرو به باز مییخشدار و پر دردش، عصب شنوا یصدا

 

 

 ؟یموندیفرشته م هی شدیم یچ -

 

و سلول  شدیقلب مهراد فرود اومد. اسکلت بدنم انگار داشت از هم جدا م یرو رها کرد و فکم، محکم رو موهام

 ...آشنا بود یبهیاون غر یِبه سلول تنم در حال پردازش صدا

 

 .آشناش   زل زدم یادیز سیگردنم، به ف یهااستخون کیریت کیریت یبه صدا توجهیخوردم و ب یزیر تکون

 

رو باال زد و ساعد خوش فرمش رو به  شیهود یهانیروم، نشست. آستو روبه دیدار رو جلو کشچرخ یصندل

 شده بودم که کمر به قتلم بسته بود؟ یگذاشت و من چرا محو مرد شینما

 

 !بود دیخناس، پل نیو آخ که چقدر ا دیقرمزش رو کاو یهام چشمگشاد شده یهامردمک

 

 :دیغر زدیرو باال م هاشنیکه آست طورهمون
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 !و خورد کنمچقدر دوست دارم گردنت نکهیمثالً ا ،یدونیهست که نم ییزایچ هی -

 

 .ادامه داد تریندادم که عاص یجواب

 

 !یکرده باشم که الل شده باش یبا زبونت کار ادینم ادمی -

 

که در هم شکسته  ییولو شد. سرش رو باال گرفت و با ابروها یصندل یبرداشت و رو نشیاز سر آست دست

 .شده بودن، نگاهم کرد

 

 یبکشه. کالفه سرم رو رو شیجفتمون رو به آت خواستیتلخ... انگار م یجهنم بود. سوزناک و کم نگاهش

 !...گذاشتم و آخ قلبِ بدبختم هاکیسرام

 

 .زدم که عضالت صورتم درد گرفت یزهرمار مانند دهنم، پوزخند یمزه الیخیب

 

 :گفتم اومدیه چاه در مکه از ت ییصدا با

 ...درد...بک..شم؟یبزن بکش. چرا دو...ست..دار... -

 

و ازم رو  دیمهراد کوب یقهیبه شق یاکرد. با مفصل انگشت وسطش، ضربه زیهاش رو رو چشم دیرو گز لبش

 .گرفت
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 . درسته؟رهیاگه ستاره بم یدیاستعفا م یمهراد. گفت یهو -

 

 رمیافتادم که با عشق بهم زل زد و گفت م یروز ادیانگار کر شدن و توانم رو از دست دادم.  هامگوش

 "...بکشنت خوامیچون نم تیمأمور"

سر دلبرش  دیبا ییبال نیمتمرکز بشم. اون، چرا همچ اریدان یکردم ذهنم رو از افکار پوچ دور کنم و رو یسع

 آورد؟یم

 

 یکردم خودم رو قو یسع شهیباال انداخت و من مثل هم یاشونه یدیقینگاهم، با ب نیبذره ریکردم. ز نگاهش

 .نشون بدم

 

 .گرده نیزم یبفهم یکوچولوم، تو نخواست ستیسخت ن یقانون زندگ -

 

 لیهاش رو تحلشدن. بغضم رو قورت دادم و حرف دهیتک کلماتش زهر شدن و مثل پتک تو سرم کوب تک

 .کردم

 

که دستش مشت شد... نگاهم زوم  دمیمهراد زد که مهراد ناله کرد و من د یخورده ریت یبه پهلو یاپا، ضربه با

هاش گرفته بود و دست ی. روحم رو تودادیاز حد رو مخم داشت جولون م شیخونسرد، ب ارِیمهراد بود و دان

 .دادیم یجسمم رو داشت بد باز
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 :دیغر

 !کیبه هم. آخ چه رمانت نیمثل دوتا عاشق زل زد ن؟یبهم توجه کن نیخواینم یجد -

 

 .زد و به من نگاه کرد یپوزخند

 

 :وار گفتم زمزمه

 !یکه در به در دنبالم بگرد نمیبیو م یاون روز -

 

و من  دشیشکمم کوب یسرم گذاشت. پاش رو برداشت و محکم تو یکه پاش رو رو ارمیرو خواستم باال ب سرم

 .شدم کهیحس کردم از ده قسمت ت

 

 !و کامل کنممبزار جمله -

خفن ترش  کمی دیشا ن،یزنده باش گهید قهیاگه تا ده دق یکارِتون. ول نیا کهیرمانت یلیخ گفتم،یم داشتم

 .کردم

 ...بنگ هوی ختمیکه دور خونه ر ینفت دیشا

 

 .کردیم جادیقلبم ا یِحوال یهاش داشت شکافو حرف دمیچیپیدرد به خودم م از

 

جز  یزیچ یهاتخس نگاهش رو به مچ پام دوخت. تو چشم یهامثل بچه نه،ینشست و دست به س نیزم کف

 ...طوفان نبود
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ناقابل زدم.  ریت هینشون بده. دختره رو جنازه کردم هنوز زبونش درازه، به تو فقط  یاکشنیر هیمهراد!  یهو -

 چرا دهنت بسته شد؟

 

 یقلب پاک؛ سم هیبا  فیمغز کث هیبدوزه...  طانیهاش رو به اون شتکون بخوره و چشم تونستینم یحت مهراد

 .بود بیترک نیتر

 

-- 

 ��(: ریشب بخ دددیمهربان باش ارمی. با دانادیو ازش بدمون ن میبهش حق بد نیایب

 .کمر مهراد یش رو محکم زد توکه اسلحه ومدیخوش ن اریمهراد، انگار به مذاق دان سکوت

 

 !میکن یباز شیآت یبه مناسبت چهارشنبه سور کمی خوادیچقدر دلم م -

 

بود که  یزیتر از چانگشت فاکش بود؛ قفل شد. آرم بارکدش وحشتناک یکه رو یبارکد وحشتناک یرو نگاهم

 .خونسردش، نگاه کنم سیو به ف رمیبتونم سرم رو باال بگ

 

 .هام رو باز و بسته کردمگلوم رو قورت دادم و چشم آب

 

 .گذاشت کیسرام یدر اورد و رو شیهود بیج یاز تو یزیچ
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تمام کارها و رفتارهاش،  ی. توختیر شهیش یرنگ رو تو یب یهیفرو کرد و ما شهیبزرگ رو توش ش سرنگ

 .کردیم دادیب حیتفر

 

بهت کشش  یبود و از بچگ یکه روان یبا مرد یکارهاش مرگ نبود... اتفاقاً باالتر از مرگ بود!  اونم باز ته

 .داشته

 

 .فک مهراد کرد یحواله یگذاشت و مشت یعسل یرو رو سرنگ

 

 :زد داد

 !الل نشو -

 

 .رمیرو بگ ندیچکیم نییهام پااز چشم یکه از سد دلسوز ییهااشک یجلو تونستمیهق زدم. نم آروم

 .کنم کاریباهاش چ خواستمیم دیفهمینم وقتچینذارم دلم به حال خودمون نسوزه. کاش ه تونستمینم

 

 

 ...مهرا -

 

اسلحه بود و هنوز  یماشه یش روباال انداخت. انگشت اشاره ییدهنم گذاشت و ابرو یتفنگش رو رو سر

 !درونش شیآت نینداشت ا یقصد خاموش یخیآبِ  چیبودن. انگار که با ه نیهاش خشمگچشم
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هام لب یکه خون، رو دمیلبم رو گز یهام به هوا رفت. جوراستخون غیکوبوندتم، ج نیزم یکرد و رو دمرم

 .دیخند واروانهیو د کیریستیدستش بود مشت شد و اون ه ریم نشست. دستم که استرک خورده

 

 من گوه خورده بخواد خر فرضم کنه. هوم؟ ینشون خورده -

 

 .کردم و اون باز ادامه داد سکوت

 

پول بدم تا از  ورویچهل هزار  ریدوتا ت ینداشت که برا ونیستاره؟ مهراد اصاًل ارزش ا هیچ یدونیم یول -

 دردیب یتپهلوش کنم! قرار بود بره تو شاهرگ المصبش، نذاش میتقد یدست یو منم، دست ارنیبرام ب کایآمر

 !رهیبم

 

انداخت و انگشت فاکش  نیزم ی. تفنگش رو رودیمهراد رو گرفت و سرش رو باال کش یاتمام حرفش، موها با

 ...اون بارکد رو نشون مهراد بده خواستیرو مقابل صورت مهراد گرفت. احتمااًل م

 

با مرگ تو آدم شد!  دی... شابی. دختر عموت قصد آدم شدن نداره باومدمیبه استقبالت م دیانقدر خفن نبا -

 نظر مثبتت؟

 

 .لحظه ساکت شد چند
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شد و اون دست راستم رو گرفت و باال برد. دستش رو پشت  دهیکوب نیزم یسر مهراد با شتاب رو دفعه،هی

زدم که  غیج یخرد شدن استخون و مفاصل دستم، طور ی. با صدادیآرنجم گذاشت و دستش رو باال کش

 .کرد بازهام رو م کاشت باز چشمگونه یکه رو یایلیهام تار شد و س. چشمم زخم شد..هنجره

 

 !نشدم یشم تا باز مرد بد ی. بذار خالیکن هیو گر یو حرص بخور ینیبذار بب ،یریتو بم ذارمینچ! نم -

 

 !نشم هوشیتا ب کردمیکه داشتم تمام تالشم رو م ینحس یخونه نی. زمختیریم نیزم یداشت رو هاماشک

 

 :حال لب زدم یب

 !یدیکه براش جون م قتیخاطر اون رفبه خاطر سام نکشش. به -

 

 .دمیخند میروزیفاصله گرفت و من به پ ازم

 ...شده بود آروم

 :دیو عربده کش دیمهراد کوب یتنه نییبه پا یبعد، لگد یاهیثان

 

باعث مرگ چند نفر جز  یسام؟! خبر نداره فرستادمش تو قبر؟ پس بهش نگفت گه؟یم یدختره داره چ نیا -

 .بشه خوادیتواَم م

 

 .دمیخند کیستریلب زدم و ه آروم

 :گفتم تخس
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 !اریجرت بده، دان گمیبه عمو کارما م -

 

 

 :در گوشم گفت آروم

 .شدم، بذار کارما بزنه الیخیمن که ب -

 

 .مبل انداختش یبلندش کرد و رو نیزم یمهراد آش و الش شده رو چنگ زد و از رو یقهیفاصله گرفت و  ازم

 

اومد و  نییکه پشت چشمم نشسته بود، پا یاشک یآلود زد و هالهمهراد خون قیبه زخم عم یازانو، ضربه با

 .م سرخوردگونه یرو

 

 .دمیکش غیکه مهراد باال آورد ناباور ج یخون با

 

 !فقط نکشش کنمیم یبگ ی! هر غلطواتیکثافت کار نیبس کن ا -

 

 یرو تو یباشه، لگد بعد دهیش رسها به طعمهکه بعد مدت یو اون مثل گرگ دمیهام کشدندون نیرو ب لبم

 .شد دهیپاچ هاکیسرام یرو یشتریشکم مهراد زد که خون ب

 

تر بگم... فکر واضح ایبکشمت.  یزبخوام رو کردمیفکر نم دمتیکه د شیمهراد! دوسال پ یشد چه نفله -

 !مثل تو، عضو گارد کارول باشه یبچه سوسول کردمینم
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به سرنگ  یو چنگ دمیکش زیخودم رو سمت م زیخ نهیبود انداختم. س زیم یکه رو یبه تفنگ و سرنگ ینگاه

 .ستادمیا یزدم. از مبل گرفتم و به سخت

 یپام حفظ کردم و تو همون حالت، سرنگ رو رو هی یفاصله دادم و تعادلم رو رو نیم رو از زمخورده ریت یپا

 .گردنم گذاشتم

 

 

 !رکردیش یهو -

 

 .شاهرگم فشردم یرو شتریو من سرنگ رو ب دیسمتم چرخ گردنش

 

 !زنمیم ش؛یبزن -

 

 .مهراد و رها کرد یقهیو  دیخند ناباور

 

 .م نکردمقلب شکسته و غرور خدشه دار شده یبه صدا یتوجه

 

 !جالب شد -
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 ی. نصفش رو بدون فکر توفشردمشیگردنم م یبه سرنگ کرد که کم کم با دستم داشتم تو یزد و نگاه پلک

 ...کرده بودم یگردنم خال

 

 دونستمیم یو حت دمیعشق رو د یاو ذره یمونیسردش، وحشت و پش یِگردنم زل زد و من ته اعماق آب به

 .بود که سرم سام داشت یتمام کارهاش، بابت عذاب وجدان

 

 :دادم ادامه

 یلیخ ،یکنیم یباهاش باز یکه دار یعروسک نیخناس! ا هیاز  تردی. پلشنیم دیپل یلیها به وقتش خفرشته -

 .آنابل شده شیوقت پ

 

 .. منصف باشم؟ دلم براش تنگ شده بوددیخند ناباور

 باشم؟ یمنطق

 .تکرار اشتباهاتم نبود یبرا یاو قانع کننده یکاف لیلد یدلتنگ

 

 !و بردکاراش دلم نیکله خره تخس که با ا هیدختر واقعاً کله خره!  نیمهراد. ا یهو -

 

 .کرد یلبش رو خاروند و نچ یگوشه

سرنگ رها  یاز لوله حسم،یب یهادستم خورد و انگشت یرو چنگ زد و پرتش کرد سمتم که صاف تو تفنگ

 !بودن دهیها نرسکدوم از اون چیکه ه دمیاز مرگ رس یوحشتناک یشدن و من به درجه
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که  یزیچ دنیترک بیمه ینگاهم کرد و صدا قیافتادم. عم نیزم یمبل رها شد و باز رو یاز رو مگهید دست

 .شد یکی سیپل ریآژ یبا صدا ه،یچ دونستمینم

 

 :زدم داد

 !دادم حیتو بودن ترج یِ و به خواهرخناس بودن هیو ببخش که دلبر مهراد؛ من -

 

 ...دیخودش کش یو تومن ،یقعر یاهیشد و س دهیچیدور کمرم پ دستش

 

 .رو مختل کرد مییایکه تمام بو یبود، طور دیشد نیالکل و بتاد یبو

 

 .هام بود زل زدمچشم یکه جلو یدیتار، به سقف سف یادهیرو تکون دادم و با د نمیپلک سنگ یسخت به

 .در حال پردازش بود مغزم

 !رو زیداشتم... همه چ ادیرو به  زیهمه چ خوب

 رونیاز ب فیضع یلیها رو خبچه دادیداد و ب یمخ بود و صدا یتو انمینامشخص و گنگ اطراف یصداها

 .دمیشنیم

 

اعصابم خط  یرو شتریهق هقش ب یدرحال نوازش شدن بود و صدا یاراستم توسط دست زنونه دست

 .نداختیم
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توان حرف زدن  یول کردمیسرم خوابش برده بود رو هم حس م یکه باال یکس نیسنگ یهانفس یصدا

 .نداشتم

 

که توجهم رو جلب کرد، نرخ ضربان قلب  یزیچ نیبود؛ گردوندم. اول دیکه کلش سف یرو دور اتاق هامچشم

 .بود

 

و  دیچیاتاق پ یگفتنش تو "دکتر" یکه بدنم رو محکم تکون داد و صدا دمیخشکم کش یهارو دور لب زبونم

 .سالن شد یتو انتها یمیبه پژواک مال لیبعد تبد

 

چه  اریدان دونستمی... و اآلن نمشیوقت پ یلیخطابش کرده بودم، خ ناموسیبود که ب یپسر ریدرگ ذهنم

 !سرش آورده بود ییبال

 

م سر خورد. گونه یزد و رو رونیاز چشمم ب ،یاشک قطره یقلبم دوباره اوج گرفت و در کمال ناباور ضربان

 .شدیم نییمحکم باال و پا منهیس یزبونم بند اومده بود و قفسه

 

 .قلبم قرار گرفت یرو یبه صورت ضربدر یزده مالفه رو چنگ زدم که دست وحشت

 .رو چنگ انداختم و پسش زدم دستش

 

 :به گوشم خورد لیسو یصدا
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 !خبر بده اریکارا برو به دان نیا یبعد دو هفته به هوش اومده؟ به جا ینیبیولش کن! مگه نم -

 

مشت شدن  اریاختیهام بکه به زبون آورد، وحشت سرتاسر بدنم رو فرا گرفت و دست یاسم مرد دنیشن با

 .دیکردنم به اوج رس هیشدت گر

 

 !نیباهاش حرف بزن -

 

که صاحبش برام  یابلک، همراه ادکلن مردونه تانیکاپ یو بو دادیتاک ساعت خبر از شمارش معکوس م کیت

 .گرفت یرو به باز مینیب یهاحکم جهنم رو داشت پرز

 

تو چهارچوب در که درست مقابل تخت  نمش،یدوست نداشتم بب گهیکه د یخورد و فرد واریبا شتاب به د در

 .بود؛ قرار گرفت

 

 دیفهم شدیکه پشت در بودن م یو سرکش... تمامش رو در بر گرفته بود و با وجود دو محافظ یوحش ،یته

 !نشده بود یتیاصاًل شکا دیو شا رنشینتونستن بگ هاسیهنوز پل

 

به  یشد و نگاه کیاومده بود تا نفرت بورزه. با خنده نزد ایبود، انگار به دن یو نگاهش وحش دهیدر هاشچشم

 .انداخت جونمیبدن ب
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 کمینزد نیاز ا شتریروم قرار گرفت و نذاشت اون خناس، بفشرده شد و قامت بلند ماهبانو روبه شتریب دستم

 .بشه

 .دیکشیداشت براش خط و نشون م ش،یمشک یهاکه با چشم دونستمیبه من بود و م پشتش

 

 لیسمت سو باًیماهبانو رو گرفت و تقر ی. بازودیچیخوف آور اتاق پ یِ فضا یبلندش تو یهاقهقهه یصدا

 !هولش داد

 

 .گوشت دستم فرو بردم یهام رو توناخن د،یلرزیاز شدت وحشت داشت م بدنم

 

م حاال شده بود از دست داده بودم... دغدغه کردم،یعبور م اریداشتم از جهنم دان یروحم رو وقت یهاتکه من؛

 !مهراد، اونم ازم گرفته بود

 

 .دیکش رونیست و دستم رو از دست سودا بتخت نش کنار

به استرسم دامن  یپناه گرفت؛ حساب الیکه از شدت غم تو بغل دان ییهق هق آوا فضا رو پر کرد و سودا یصدا

 .زدیم

 

 .داشتم دیرو پشت تخت برد و دکمه رو فشرد. تخت باال اومد و حاال به صورت کامل به همه د دستش

 .دمیشن یهوشیها ببم شده و محکمش رو بعد مدت یصدا

 

 .یدیبهت گفتم نخواب! تو که دو سه هفته خواب -



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

566 
 

 

 :بهم انداخت و ادامه داد ینگاه

 .دادیاآلن مخت ارور نم یکردیتو گردنت نم ویاگه اون سرنگ لعنت -

 

 .شدم رهیرو ازش گرفتم و با عجز به ماهبانو خ نگاهم

 :گفت اریانتکون داد و روبه د یسر

 !بلند شو پسر. بلند شو برو -

 

 .به من انداخت و از جاش بلند شد ینگاه اریدان

. قبل از دیکرد و سمتم چرخ یایرو گرفتم. مکث طوالن نشیآست یبا انزجار گوشه یبره؛ فور نکهیاز ا قبل

 :لب زدم یرو از صورتم درآوردم و به سخت ژنینگاهش روم قفل بشه ماسک اکس نکهیا

 ...شد؟یم..هرا...د...چ.. -

 

 .کرد زیهاش رو رهاش رو دو طرف تخت گذاشت و چشمخم شد روم. دست ینگاهم کرد و به آن موشکافانه

 .صورتم فوت کرد ینفسش رو تو ،یآروم به

 

 زبون بسته؟ یگیم یچ -

 

 .هام شد و جلوتر اومدلب یرهیخ
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 یو نفس دیطول کش هیلبم، فقط پنج ثان یهاش رولبم گذاشت و نشستن لب یلبش رو رو ه،یتوجه به بق بدون

 .دیحرفم داشتم رو بر یادامه یکه برا

 

 :گفت یرحمیم رو به زور تکون دادم و اون با بقفل شده دهن

 مهراد؟ -

 

 کردیم یرو تداع یخناس قاًیش، دقبودمش. مدل خنده دهیند وقتچیبود که ه یطور دشیجد یخنده مدل

 .که با لذت درحال گناه کردن بود

 

هام بسته هام، دوباره چشمگر یگرفتم و پسش زدم. با فرو رفتن سوزن تو شقهیرفت و به زور از  جیگ سرم

 .شد

-- 

 .دمیکش غیمبل پرت کردم و ج یرو از رو کوسن

 

 ؟یکرد کاریباهاش چ -

 

 .مبل پرتم کرد یهام رو گرفت و رودست مچ

 

  !کردم و بردمش جهنم یباز شیسوزوندمش، باهاش آت شیآتکشتمش. تو  -
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 یبه فحش یو عصام رو چنگ زدم و توجه دمیزانوش کوب یسالمم رو باال بردم و تو یرو قورت دادم و پا بغضم

 .که داد نکردم

 

 یهالیچرا کنترل اعصابم رو از دست دادم و تک به تک وسا دونمینشستم و نم ینهارخور زیم یصندل یرو

  .پرت کردم نیزم یرو، رو زیم یرو

 

 .و هق زدم دمیتکه شدنشون، موهام رو کش یو صدا دیسف یهاکیسرام یبرخورد هر ظرف رو با

 

که  دنیترسیم اریانقدر از خشم دان هیباز به هوا رفت و بق غمی. جدمیکوب زیحمله ور شد و محکم به م سمتم

 !انیجلو ب کردنیجرئت نم

 .دستم رو گرفت مچ

 

 ها؟ ؟یشدیم یانقدر وحش مردم،یدِ اگه من م -

که با تمام  یازش متنفرم دروغ بود. از خودم متنفر بودم... از من گفتمیم یوقت دیفهمی... خر بود نمدیفهمینم

 !دوستش داشتم از خودم متنفر بودم نکهیوجود دوستش داشتم، از ا

 

فرد  هینزنم و نتونستم خناسم رو بغل کنم و مثل  ششیفقط دو سانت با من فاصله داشت و من نتونستم ن اون

 ...باهاش حرف بزنم یمعمول

 

 !یمردیسام، تو م یجاکاش به -
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شد و  رهی. ناباور بهم خمیما بعد از اون حرف، خشک شده بود یو هردو شدیداشت پخش م یآهنگ لعنت اون

 !اون حرف رو من زده بودم نهیبب خواستیانگار م

 

 ...و داره یرنگ یایدن هیچشماش  تو

 ...نداره یمن به جز اون که درد دل

 

اما قبل فاصله  نمیهاش و ببچشم ینتونم بغض تو گهیکرد که د ادیز یازم فاصله گرفت و اون فاصله رو به حد 

 !بودم دهیگرفتنش... د

 

 .ها وا رفتمخرده شهیکنار ش ن،یزم یچنان روخودم نبود، اما هم دست

 

 یتو خوب بلد ویتلخ

 ستیبودن کار تو ن نیریش 

 ...خوبت با منه یروزا

 !ستیقسمت تو ن گهید که

 .پر دردش قلبم رو به تالطم انداخت ی. صدادنیسوت ممتد کش هامگوش

 

 .افتاد، با فاصله از من نیزم یکه لقبش خناس بود، دو زانو رو یمرد
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 م؟یشکستیرو م گهیهمد دیما... حتماً با -

 

 :بود، داد زدم دهیگلوم و چسب خیکه ب یم نبود اما قهقهه زدم و با بغضخود دست

 ؟یافتاده بهش فکر کن ادتیتو اآلن  -

 

رو که دوستش داشت آزار  ی. مثاًل دخترکشدیو مرهم م زدیبود! مثالً زخم م نیهم شهیبود... هم نیهم اریدان

اما داد سرش داد  کردیاز رنگ قرمز پر م یاهالههاش رو . مثالً دور چشمکردیو بعد براش بغض م دادیم

 یزخم یخاطر اون دختر لعنت. مثالً بهاومدیو صداش درنم موندینفر م هیسال عاشق  نی. مثاًل چندزدینم

 .افتادیم نیزم یو... رو شکستیو قلبش م شدیم

 

 ؟یشدم، ولم کرد یپس چرا هر موقع زخم -

 

 .شکستمیکه زد و خفه شده بودم، داشتم آروم م یبار حرف ریخم شد و کمرم شکست ز مشونه

 

 یکرد وونهیرو تو د وونهید من

 ...یدرمون، اآلنا درد قبلنا

 و دارهبدون دلم هوات دورادور

 و کاره کَسیکه ب یقلب ومنم

 

  .شبعد از خفه کردن بچه یانداختم، مثل مادر نییرو پا سرم
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 !ینگفت -

 

 ترنییپا ه،یرعد و برق خشک شده بود و سرش هر ثان یخاطرات با صاعقه یوسط سونام یاچارهیب دخترک

 .رفتیم

 

 !سوالش نشد که نشد بیجز سکوت من نص یزینجوا کردن اسمش از هم باز شدن، اما چ یبرا هاملب

 

دوست  گهید افتاده بود و نییرسوندم. حاال سر اون پا ششیشدم، لنگ زدم اما بلند شدم و خودم رو پ بلند

 !رمینداشتم ازش انتقام بگ

 

 !صحنه بود نیانداخته بود و مادرش شاهد ا ریمن سر به ز یرادمنش، جلو اریدان

ش رو کنم و سر افتاده میقا شنهیخودم رو تو س خواستمیچسبوندم و م شنهیتموم وجود، سرم رو به س با

 .نمینب

 

و دور تن من حلقه نشد. بغضش نشکست و سوالش رو دوباره تکرار نکرد چون مِن  ومدیدستش باال ن ؛یروان اون

 ...و به همه؛ با انگشت نشون داده بودمکه تو بغلش بودم ساخته بودم و اون یخناس از مرد هی ،یلعنت

 

که  از درد درحال اکران بود یایطنز با چاشن یشیگرفت و انگار نما یضربان قلبش، گوشم رو به باز یصدا

 .دادیخناس جون م هیداشت تو بغل  یو نقش اول اون باز دیرسینم یصداش به گوش کس
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ساعت  کیفقط  نکهیا یبرا کردی. سرم درد مدادیانگشتش پشت پوست کمرم نشون از آروم شدنش م گردش

 .تو بغلش بخوابم تا مغزم آروم بشه

 

 ؟یدوستم دار یگفت ادتهی -

 

 !اون ابراز عالقه رو؟ بردیم ادیاز  یاوونهید کدوم

 

 .ش با بغض مخلوط شده بود و من باز هم خفه موندمزمزمه یصدا

 

 ...یو دوست داشتخوب بودا! من دوستت داشتم، تو من یچهمه -

 

 !نکرد اما دوست داشتم سرزنش بشم ادیدرد داشت، داد و فر بی. اما مکث کالمتش عجدمیدیرو نم صورتش

 

به چشم  یمختصر یچشمش سرخ ریش زل زدم و خب زآوردم. به چهره رونیب شنهیس یرو از تو سرم

 .خوردیم

 

 هاکیسرام یرادمنش، رو اریبغل دان یتو ی! دخترکیبیعج یهام فراتر نرفت و چه صحنهچشم یاز تو نگاهش

 .کردیسرخ خناسش نگاه م یهادردناک نشسته بود و به چشم یبا حالت
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 :هاش نشست و آهسته لب زدچشم یاون سرخ یرو ارادهیب دستم

 !دارم بزنمت دوست -

 .زدیپلک هم نم یجا نشده بود و حترو گرفتم، نگاهش هنوز هم جابه ششونه

 

 ...باورت نشه دیشا -

 

  .دستش بود یتو مگهیش نشسته بود و دست دشونه یرو دستم

 

 و؟یچ -

 

بدم،  شیهنوز هم قصد داشتم تا باز دیفهمیروشن شده بود و اگه م شهیاز هم شتریرنگش، ب ینگاه شفاف و آب 

 کرد؟ینگاهم م یطورنیهم

 

 .و تا صبح بهت فکر کرد دیشبا نخواب یبعض شهیم نکهیا -

 

 دنیکه توان نفس کش زدمیم غیو اون وسط ج زدمیپرسه م یدیاحساس شناور جد قیتو عمق عم وامونده

 ...غرق بشم خواستیندارم و اون م

 

 .تمسخر یاز رو یاعمق گرفت، خنده شخنده
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 و بخورم؟دوباره گولت دیچرا با -

 

و اسم خناس  سوختیکه براش درست کرده بودم م یشیداشت تو آت یرادمنش، به چه گناه اریدان ؛یراست به

 کرد؟یرو حمل م

 

 !. باورم کنیچون دوستم دار -

  .هوا مونده بود گرفت و بلندم کرد یشد. دستم رو که تواز جاش بلند  ه،یاز ثان یکسر در

 

گرفت تا بپوشمش، شال رو هم سرم  قهیافتاد. خم شد و مانتو رو از  نیزم یرو باال بردم که مانتو رو دستم

 .انداخت

 

 .برد رونیو از خونه ب دیرو کش دستم

 

باور برسونه که  نیو به امن تونستینم زد؛یکه م ییهاکدوم از حرف چیقبول کرده بود مهراد مرده و ه مغزم

 .مهراد رو نکشته بود اریدان

 

خاک نم خورده  یرز و حت یهاگل یبه بو یرفتم و توجه نییبلند پا یبا کمک نرده و دست اون، از چهار پله 

 .نکردم

 

 .سوار شدم ب،یعج یرو باز کرد و من با مکث نیماش در
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 .مرد قاتل بود هیعطر من، عطر سرد  یبه جا نیرو عوض کرده بود و داخل ماش نیماش روکش

 .و عصا رو پشت انداختم دمیکش هامهیعطرش رو به ر نامحسوس

 

 .روند یخارج شد و سمت مقصد نامشخص اطیهم از ح اریسوار شدنم، دان با

 

سد بغضش رو بشکنه و  خواستیکم مباز، به آسمون که کم  مهین یپنجره یو از ال دمیکش نییرو پا شهیش

 .بباره زل زدم

 

 !عر بزنم نمیروح و قلبم رو سوزوند و کم مونده بود مثل آسمون بش دیکه روم بود، مثل اس ینیسنگ فشار

 

 .دادیم شیبود؛ نشون از درندگ دهیقلبم پاچ یکه رو یدیانداختم. اس شیجد رخمیبه ن ینگاه

 

 .رو باال داد و نگاهم کرد شهی. شدنیکوب هاشهیشدن و خودشون رو محکم به ش تردیبارون شد یهاقطره

 

 آورده بود؟ میو زندگسر من ییچه بال یجفت چشم آب کیهم قفل شد و آخ که  ینگاه ناهمسانمون، تو یتالق

انگشت فاکش  یکه هنوز هم رو یبارکد ینگاهم رو د،یرون پام کوب یرو ازم گرفت و دستش رو رو نگاهش

 .بود؛ قفل شد

 .بهش نگاه کردم یچشم ریگلوم رو قورت دادم و ز آب
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 !چرا قباًل نبود؟ -

 

 .چرا از سوالم خشک شد دمینگه داشت و من نفهم هوی بردیم نهیرو که داشت سمت آ دستش

 .به انگشتش کرد ینگاه

 

 :رو صاف کرد و گفت صداش

 !سزهیجا نیکن ا شده. فکر یکه کشتم سه رقم ییتعداد آدما -

 

 .دیاسم آدم کشتن، ناخوداگاه لرز دنیاز شن بدنم

 میبه گوش یدادم و نگاه یرو به صندل مهی. تککردیم دییرو تا به تاالپ تلوپ افتاد و مغزم داشت حرفش قلبم

 .انداختم

 یگوش یکه اومد؛ صفحه یفینوت یبود و بهم اجازه نداده بود برش دارم! با صدا نشیداشبرد ماش یرو روزید از

 .روشن شد

 

 .میانداخت ینگاهمون رو به گوش جفتمون

هم  یتو شتریپرپشت اون، ب یهارو برداشت. نگاهم به صورتش بود و ابرو یرو بردارم، گوش یخواستم گوش تا

 .خونسرد شد هویفرو رفت و بعد 

 

 :رو خاموش کرد و گفت یگوش

 .ینگران بود، گفتم خوب -
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 .رو پاک کردم شهیکه شروع کرد به غرش دوختم و با دستم بخار ش یآسمون نگاهم رو به 

 

 م؟یریکجا م -

 

 .آروم یجا هی -

 

 !بود هاشیمحلیب ار،یکردن دان شکنجه دمیکردم و اون هم ساکت شد و من تازه فهم سکوت

رو داشت تو  نیزم یآِب کره یرهیبارون گرفته بود که انگار خدا تمام آسمون رو شکافته بود و تمام ذخ یجور

 !کردیم یحرکت خال هی

 

 .دمیرنگم رو جلو کش اهیس یمانتو یشدم و با دست لبه ادهیدرخت ترمز زد. پ هی کنار

 

دور  یدستم رو دور بازوش حلقه کردم. دست اریاختیب کردم،یسرمون نگاه م یباال یابر یکه به هوا ینیح

 .زد یو پوزخند دیدهنش کش

 .م رو به شلوارم چسبوندمکف دستم عرق کرده یکردم و فور نگاهش

 

 .و صورتم رو تر کرد دیم چکگونه یاز آسمون رو یآب قطره

رعد و  یکرده بود و صدا جادیا یافوق عاشقانه یفضا زد؛یکه چهچهه م یایخاک بارون خورده و قنار یبو

 !عاشقانه یبرق، گند زده بود به تمام فضا
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هام همراه شاالپ شاالپ آبِ جمع تق تق کفش ی. صدازدیشد و پام داشت لنگ م دتریشد قمیکنار شق خون

 .دیچیکف آسفالت تو گوشم پ یشده

 

دو  نیکه ب یدیبود، به تاب سف یشدم که پشت اون در چوب یرو هول داد و داخل رفت. محو بهشت یچوب در

 .انداختم یسرو بود نگاه یدهیفلک کشدرخت سربه

 

 !خوردیحالم از غذا بهم م ار،یاختی. برمیبگ مینیب یرو زد و باعث شد دستم رو جلو مینیکباب ب یبو

 

 .کرد؛ به دردم اضافه کرد سیکه مچ پام رو خ یو حس کردم آب دیکش ریپام ت مچ

 !که معلوم نبود از کجا سرچشمه گرفته بود یدرد

 

 .بود کردم یمیقد یکه لوکس و کم یدیبه در سف ینگاه

 مونیمیبه خاطرات قد یچنگ رهیو ت شیگرگ و م یبارون مخلوط شده بود؛ تو هوا یعطرش که با بو یبو 

 .شمال انداخت یتو

 .خوردنیتک تکشون هنوز مثل خوره داشتن مغزم رو م یرو پاک کرده بودم ول یلعنت خاطرات

 

 .د انداختمبو ستادهیبارون بدون چتر ا ریش که به انتظارم زچهارشونه کلیبه ه ینگاه

 .شد تررهیدلم ت یهوا
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 .هام رو تندتر کردمکرده بود رو پاک کردم و قدم سیکه صورتم رو خ یدست آب بارون با

 

هم بود و انگار  یش تومردونه یهابلندش در برابر بارون و رعد و برق و صاعقه راست و استوار بود. اخم قامت

 .که از انتظار خسته شده بود

 

 .لبم جا خوش کرد یرو یکیحرکتش لبخند کوچ نیمنتظر موند من برم داخل. از ا بارنیو باز کرد و ا در

 

 !باهام حرف داشت یعنی نیسالن نبود و ا یتو یداخل سالن انداختم. کس یبه تم قرمز مشک ینگاه

 

 .م رو درآوردمهاکه ته سالن بود اشاره زد، سمت تخت رفتم و کفش یتخت نیش به آخرانگشت اشاره با

 .گفتم یپام حس کردم آخ کم جون یکه تو یو همزمان با درد دمیرو باال کش شلوارم

 

 .دمیتخت بود رو سمت خودم کش یکه رو یونیبه سوزش مچ پام، قل تیاهمیو ب دمیرو باال کش مینیب آب

 .کردمیبود راحت حس م نمونیکه ب یایمتر هی یرو از فاصله زشیت نگاه

 

 .نکش -

 !دادیگند م یزدم، تنباکوش بو شخندیکردم و ن یصورتش خال یشلنگش رو برداشتم و دودش رو رو توجهیب

 

 .نشست و سرش رو به موازات صورتم بلند کرد کنارم
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 .سمت خودش دتمیزد و کش ینیزهرآگ شخندین

 .رو عقب فرستاد لیاست ینیو س دیچیپ شهیرو دور ش ونیشلنگ قرمز رنگ قل 

 

  .ندازمتیدورت م یآدما از چشم کل -

 

 .م زد و سرم رو بلند کردچونه ریو پر نفوذش گره زدم. دستش رو ز رایرو به نگاه گ نگاهم

 .رو پشت گوشم فرستاد موهام

 

 بشر؟ یچرا؟ کرم دار -

 

 .زد یمحو لبخند

 :هام بود گفتلب یکه نگاه خمارش رو یحال در

 .خودم یبرا یکه بمون -

 

 .هاش کردم و سرش رو باال گرفتمرو قفل چشم نگاهم

 .ها سخت شده بودواژه یهج

 

 که..بمونم...برات؟ -
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مرد مغرور چه بد تو دلم نفوذ  نیو ا دادیکه ازش داشتم داشت دوباره جاش رو از دست م یترس و وحش حس

 !کرده بود

 .لرزونم رو تکون دادم یهالب

 

 برام؟ یمونیبمونم برات، م -

 

تاوان  ایبود. ببوستم  ریگ یسخت یدوراه نیگرده بود.. ب ریدوخت. گ میشونیو نگاه سرخش رو به پ دیخند

 .رهیکه سرش آورده بودم رو ازم بگ ییبالها یهمه

 

هام پخش شد و آخ که چه بغل به به آغوشش تو تک تک سلول ازیو حس ن یدلتنگ د،یمچ دستم رو کش هوایب

 !بود یموقع

 

 .زل زدم نقصشیب یادیز سیپاش گذاشتم و به ف یشد. سرم رو روسرش طرفم خم  

 !به راه انداخته بود یاناجوانمردانه یِباز قلبم

 

 .ساکت بود

 .نفوذ داشت یادیز شینگاه آب عمق

 

 ...اریدان -
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 .بود؛ روشن شد دایمخمل قرمز پ یهاپرده یکه از ال یو آسمون دیچیرعدوبرق تو گوشم پ بیمه یصدا

 

 .شد بینگاهش عج حالت

 ینجوا زدیمخم داشت پرسه م یتو یبیعج یِ اهویهاش دادم. هش گرفتم و به لبهارو از چشم نگاهم

 .قفل شده بود اریدان یهالب یکرد و نگاه مات من رو پیگوشم رو ک یادختر پونزده ساله یهاهیگر

 

 ...گفتیم یزیداشت چ شد؛یاز هم باز و بسته م هاشلب

 

 .قلبم هم نفوذ کرد یتو هیاز ثان یدختر در کسر یصدا یول کردمیرو حس م نشیسنگ یهامردمک نفوذ

 :زمزمه کردم یلحن خشدار با

 .کشتن روحش یعنیخط آخرت  -

 

 .بهش انداختم یپاش بلند شدم و نگاه یرو از

 ...کنه رانهیرو و یادیز یهاقلب تونستیم یسونام هیشده بودن.  یهاش وحشحاال مردمک 

 

 :دیتوپ

 !یزنیاز حد توهم م شیینقاش،  هیبه عنوان  -

انداخت و با ته  وانیل ینبات تو هی. ختیفنجون ر یداخلش رو تو یرو برداشت و محتوا یکیسرام دیسف یقور

 .رو سمتم هول داد یهمش زد و بعد فنجون چا شیچوب

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

583 
 

 !ینداد ویچیتو تقاص ه یول -

 

  .گلوم رو سد کرد بغض

 .ترسناکش قطع کرد یرو بهم دوخت و حرفم رو با صدا زشینگاه ت اریدان

 

  .یریتا ازم تقاص بگ میتو زندگ یو گذاشتپات -

 

 .ادامه داد یازد و با لحن اغواکننده یپوزخند

 

 ...یم آزاد بچرخگذاشتم تو محدوده -

 

 .م رو محکم گرفتبرداشت و چونه زیخ سمتم

 

 .دختر ست،ین یخبر نیبه بعد همچ نیاز ا -

 

 دینشون بده که شا یرو عصب مرهیتونست نگاه خ یقدربود، به "دختر  "ش که آخر کلمه یکردن واژه یهج

 !گفتن اسم خودم، بهم گفته بود دختر یجاجاش و پر کنه. اون به تونستینم یاگهید یکلمه چیه

 

 .کندمیم دیدندون لق رو با نیا
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 .خوردم نیریش یقلپ از چا هیجرئتم رو جمع کردم و  تموم

 

 .رو سمت قلبش نشون گرفتم زهرم

 

 !یایاز حد احساس شیقاتل، ب هیبه عنوان  -

 

دردناک شد.  یم شل شد. لبخندم، تلخندهاش زل زدم. دستش از دور چونهچشم یزدم و تو ینیزهرآگ لبخند

 !بد بود نیو ا شدیداشت تار م مدهید

 .هام رو پام کردمجام بلند شدم و کفش از

 

 .تو دهنم انداختم کردمیهام رو سفت مبرداشتم و همونطور که بند کفش لیپاست دوتا

 .پا تند کردم یو سمت در خروج دمیم بود باال کشچونه ریرو که ز یاهیس ماسک

 بود؟ یچ یدونیدرخواست مهراد م نیآخر -

 

 .خورد چیگوشم پ یتو ار،یپر از ابهام دان یهاخنده یبست و صدا خیهام انگشت نوک

 

 !یبه پام افتاد بذارم زنده بمون -

 

 !وسط قهقهه هیمثل گر یداشتم. حس یبیهام... حس عج. آخ گوشدیخند
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 .مخورد زیل تنم

 !چشمم اومد، اون پسر جوون و خوش قد و باال یجلو شچهره

 

 .خوردم تلو

  !آوا نگه دارم، حداقل آوا یمهراد رو برا خواستمیم

 .یو کدر یزیشد. خشک و پر از خار... پر از ت ریهام کوچشم د،یگلوم رو چسب خیب بغض

 

 .تو مارم کرد  شِیباشه، ن ادتیزدم!  شتی... نیختیو رتزهر -

 

 .زد شهیقفل شد و حرص و نفرت درونم ر فکم

 :نگاهم کنه گفت نکهیداشت و بدون ا منگه

 !ارنیگفتم غذا ب ست؟یت نگشنه -

 

 .دی. دستم رو باال بردم و خواستم تو صورتش بکوبم که دستم رو گرفت و سمت خودش کشدمیچرخ

درحال  تیو بدنم از شدت عصبان دیش چسبهام به چونهفاصله نداشت. لب شتریسانت ب کی هامونصورت

 .بود دنیلرز

 .زد یرو دور کمرم حلقه کرد و آروم لبخند دستش

 

 ؟یمنو بزن یخواستیم -
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 .ضربدر زده بود اهیبا رنگ س یکی میبد بود، انگار وسط نقاش حالم

 

 .و بدهعصام -

 

 .هام افتاداز چشم یاشک قطره

 

 !. پات قطع نشده کهیراه بر یتونیخودت م -

 

 .مقابله باهاش صفر بود یاعصابم رو از دست دادم، توانم برا کنترل

 

 یمرد مرموز رو نابود کنم ول نیا گه،ید یهاتیتو موقع تونستمیاشک پر از حرص شد. من م یبه جا هامچشم

 !نکرده بودم

 

 .سوختیآسمون م یهاو قلب من همراه اشک کردیغرش م آسمون

 

 مهیخ ینگاهش خونسرد یبهش انداختم. کل آب ینگاه میتخت گذاشت. ن یبازوم رو گرفت و چندتا تراول رو 

 .کردیمن، داشت با حرص دست و پنجه نرم م اهیس یایزده بود و در عوض دن

 

 .گام برداشتم یرو به زور حرکت دادم و سمت در خروج پاهام
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 بد بود؟ سیسرو -

 

 .مهراد بود، موند هیالعاده شبکه فوق یپسر یرو نگاهم

 :در جوابش گفت اریدان

 .بود یاوک ینه، همه چ -

 

 .شدن انینما دشیسف یهازد که کل دندون یرو با سر دست باال فرستاد و لبخند جذاب شیمشک یموها پسر،

 .گردنم حس کردم یخشدارش رو همزمان با نفس داغش رو یشدم که صدا دنشیطرز خند مات

 :گفت آروم

 برات؟ رمیو بگشمارش -

 

 .ختمیگردنم ر یرو کج کردم و موهام رو رو گردنم

 

 :پروا گفتم یبهش انداختم و ب یاگستاخانه نگاه

 !یبکش یبزن نمیا ترسمیمنتها م تونمیخودم م -

 

 .رونیهولم داد ب باً یزد و در و باز کرد. دستش رو پشت کمرم گذاشت و تقر یپوزخند
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 یو نگاه دمیچسب نهیبه آ نهی. اخم کردم، دست به سرونیآسانسور رو باز کرد و با انگشتش اشاره زد برم ب در

 .هام انداختمخنبه نا

 

 .امینم میکجاست و چرا آورد نجایا یتا نگ -

 

 .دیبه موهاش کش یکرد و دست یپوف

 

 .و سگ نکنمن رونیب ایم! بخونه -

 

 .ادامه دادم تخس

 

 .یباهام ندار یقول بده کار -

 

 !قول -

 

 .باال انداختم یاگاه دستم کردم و شونه هیرو تک عصام

 

 .بهت اعتماد نکنم دمیم حیترج -
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دهنم گذاشت و به اطراف نگاه  یزدم که دستش رو رو یفیخف غی. جرونیب دتمیلباسم رو گرفت و کش یگوشه

 .کرد

 

 !ادیصدات در ن -

 

 .دمیدهنم برداشتم و تند تند نفس کش یش زجرآور بود. دستش رو از روکرم مرطوب کننده یبو

 

 .هاش رو درآوردو باز کرد و کفش در

 .سوخته بود پاش کرد و داخل رفت یاکنار دره قهوه یجاکفش یکه رو یایمشک یهایال انگشت ییدمپا

 .بندش داخل رفتم پشت

 

 .و درارکفشات -

 .دیباال پر ابروهام

 !بزن بابا مهیبرو تو کوچه خ ایب -

 

 .رو در آورد و برگشت سمتم کتش

 :وحشتناک گفت ییهاهم بود و چشم یکه تو یبا اخم 

 ها؟ -
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 .مبل انداختم یخودم رو رو رفتمیفرش راه م یرو هاییطور که با اون دمپاو بستم و همون در

 

 .شدیبه زور صد متر م دیانداختم که شا یاینقل یبه خونه ینگاه نانهیزبیرو از سرم کندم و ر شالم

 

 !افتاده تو دهنم خب گهی. آوا مدونمینم -

 

 .انداختم ینهارخور زیم یرو یِبهداشت لیبه وسا یهاش شد. نگاهآشپزخونه رفت و مشغول شستن دست یتو

 

 .رو روشن کرد و کنترل به دست، سمت اتاق خواب رفت ونیتلوز

 

رو برداشتم، در  یرنگ ینارنج یشهیرو باز کردم و ش خچالی. در دمیجام بلند شدم و آشپزخونه رو سرک کش از

 .کردم و سمت دو سه قلپ خوردمپارچ رو باز 

 .دراومد صداش

 

 .ستیاون آب ن -

 

 

 .آب گرفتم ریآب رفتم و دستم رو ز ریتلخ شد و اوقم گرفت. سمت ش دهنم

 :گفتم ختمیریحلقم م یکه آب گرم رو تو همونطور
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 !اه چقدر تلخ بود ش؟یختیآب ر یتو بطر هیزهرمار چ نیا -

 

 .اپن انداختم یرو آب زدم و مانتوم رو رو صورتم

 .برهنه یابا باال تنه شه،یپاش کرده بود و مثل هم یرنگ اهیس شلوارک

 

 .بود یطوس یآب باًیش تقرکردم. تم خونه یآسمون یالِ آب یهابه مبل ینگاه

 

 .جالب کنار هم گذاشته شده بود یهااپن و کنار پنجره، تو ظرف یرو یمختلف یهاگل

 

 .نجایا ایب -

 

باز با احساسم جلو برم  خواستمی. نمزدیشکل ممکن م نیترپاش بودک قلبم داشت به محکم یانگشتش رو 

 .ذاشتیحرف نم ینگاهش جا یرگیاما خ

 

 .... پام درداریدان ادیخوابم م -

 !ایگفتم ب -

 

 .ختمیپاش ر یپاش گذاشتم و موهام رو رو یمبل انداختم، سرم رو رو یسمتش رفتم و خودم رو رو حرفیب
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 .هاش تندتر شده بودنفس کردمیم حس

 :رو تر کردم و گفتم لبم

 ختهیکه برات ر نقشه یبشم. چشمات گوه زد به هرچ تیقاتل زندگ خواستمیم دمت،یکه د یالحظه نیاول -

 .بودم

 

 .اما پوزخندش صدا داشت دمیدیرو نم صورتش

 

 !میتو زندگ یکم گوه نزد -

 

 !یکرد یاقهوه ومیزندگ شتریچون تو ب یداشته باش یآروم یزندگ ستیحقت ن -

 

 .دیموهام برد و آروم کش یرو ال دستش

*** 

 ...هفته بعد کی

 

 .حس نکردم یزیزانوم گذاشت و آروم فشار داد، چ یرو رو دستش

 

 خب؟ -

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

593 
 

 .رو کج کردم و موهام رو پشت گردنم فرستادم سرم

 

 .ومدیدردم ن -

 

 .زد یشخندیدوخت و ن نیزم یرو یرو به عصا نگاهش

 

 .کرمانشاه میبر دیبا ،یخوبه. راست -

 

بود!  ریهفته کنارش داشتم، وصف ناپذ کی یکه ط یجا شد. آرامشقلبم غوغا به پا شد و ضربان قلبم جابه یتو

 .بودن ارزشیحسم ب فیتوص یها براو کلمه ذاشتیحرف نم یبرا ییسقف با اون جا هی ریکردن ز یزندگ

 

و مثل  شدیم دهیرنگ، آسمون د دیسف یهاپرده نیشدم. از ب رهیخ یزدم و به آسمون رنگ هیمبل تک به

 .دیدرخشیم یو صورت یبنفش، خاکستر یهابا رنگ کهیچهل ت یابقچه

 .بودم یکه من اوک یاهفته هیهوا، حالش خوب بود. مثل همون  نیا

 

 م؟یقراره بر یکِ -

 .گوشم برد کیو سرش رو نزد دیچینشست، دستش رو دور پهلوم پ کنارم

 

و  دیشاهرگم کش یکوبش قلبم، اوج گرفت. دستش رو رو یداغ شد و آوا کپارچهیمورم شد، تمام بدنم  مور

 .شاهرگم، انگشتش رو نگه داشت یکنار خال رو



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

594 
 

 

 .نتتیبب خوادیماه سلطان م -

 

 .بودم، مادر ماهبانو بود دهیشن ادیدر هم گره خورد. اسمش رو ز ابروهام

 .هم نفرت داشتم دیوحشت و شا نیب ،ی. حس دوگانگاومدیازش بدم م ناخواسته

 

 !امینم -

 

 .آورد رونیچند قاب عکس ب ،یعسل زیم ریرو از کنارم رد کرد و از ز دستش

 

 .عکس نشسته بود یشهیش یبود کردم؛ گرد و غبار، رو دهیکه دورش با رنگ قرمز پوش یبه قاب ینگاه

 

بغلم انداخت و منتظر،  ی. قاب رو تودیعکس کش یبرداشت و رو زیم یرو یاز جعبه یبرگ دستمال کاغذ هی

  .باغ گرفته شده بود هی یزانوم برداشتم. تو یشد. با مکث، عکس رو از رو رهیم خبه چهره

 

وسطشون  یو زنبودن  ستادهیمختلف کنار هم ا یهادر سن ره،یت یهاو چشم یمشک یبا موها یادیز یهابچه

 .بود ستادهیا

 

 .دیرسیزانوش م یتنش بود که تا رو یایمشک یصورت یِ گل گل یمانتو
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 یرو ش،یفر و مشک یاز موها یاش بود و از پشت گردنش گرده خورده بود. ترهسر یرو یروشن یروسر

 .افتاده بود شیشونیپ

 

 یداشت و آسودگ یابرجسته یهامهربون بود. گونه اهشیداشت اما نگاه س یخشن یبلند و خطوط چهره ینیب

 .خوند شدیهاش مرو از چشم

 

داشت و  یادهینازک و کش یها. انگشتدیدرخشیم دینور خورش ریماه مانند دور گردنش بود که ز یگردنبند

 .زدیهفتاد م باً یسنش تقر

 

 .شدم رهیعکس افتاده بود، خ یکه تو یمرموز یهیکردم و به سا زیرو ر هامچشم

 

 .نشست هیسا یش رومردونه یهاانگشت

 

 .افتاد مهیفرار کنم، سا نشونیاز ب زدمیمنم! داشتم زور م -

 

 .از استرسم کم شده بود کمیبه ماهبانو داشت و  یزدم، شباهت کم یلبخند

ش مجذوبم که همه جا حرف مرد بودنش بود... دوباره نگاهش کردم، جذبه نمیرو بب یدوست داشتم زن حاال

 .کرد

 

 شد؟ یپدربزرگت؟ اون پس چ -
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فرستاد که گفتنش تلخ  نییرو پا یگلوش تکون خورد. حس کردم درد بزرگ بکیگلوش رو قورت داد، س آب

 .تربود و نگفتنش تلخ

ها داشت آرامش روز نیهولم داده بود سمت پرتگاه، ا شیکه تا چند وقت پ ییایو رو شده بود. دن ریز زیچ همه

 .زدیو برام رقم م

 ...پوچ یهااز فکر خارج

 

 .وابسته شده بودم یکیبود به  بارنیچشمام کشتنش، اول یجلو -

 

 !متأسفم -

 

از درد و  یناش یهام زد. چند لحظه سکوت کرد، سکوترو به لب یلبم گذاشت و حکم خاموش یرو رو انگشتش

 .یالیخیهم ب دیشا

 

 .ینابود کن وگرانیقلب د دیدرد بتپه؛ با یقلبت ب یخوایاگه م -

 

 .دستش حرکت دادم یدستم گرفتم. سر انگشتم رو رو یهاش رو توخنده سر تکون دادم و دست با

 

 .شهیاون نم کسچیبره... ه یو وقت ستین کسچیه هیکه شب تیتو زندگ ادیم یکس یگاه -
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تو  ادیهمون فرد مجهول که م یول ادیبدم م یاشهیکل یحرفا نیاز ا ه؟یگمشده چ یمهی. نستنیکامل ن آدما

 .مغرور توئه ایو  یروشن، احساس ک،یتار یمهیدر واقع ن ت،یزندگ

 

 .هام روش مطمئن شدم ادامه دادماز اثر حرف یصورتش چرخوندم و وقت یایزوا یکردم. نگاهم رو رو مکث

 

و  تررهیتر، تخشن یغدتر، کم کمی. فقط یتو من ،یستیمن ن یگمشده یمهیو مثال بزنم. تو نخودمون بزار -

 !تردرونگرا

. منم یچون تو من یهم شد مالِ خودم باش یکه قرارِ تهش هرچ یهست ی. تو همون ابدیتو خود من ؟ینیبیم

 !هیچرخه زندگ نیترت. او حساس یاغی یسرکش تواَم، اون رو یرو

. ستادیروم اگذاشت و روبه زیم یرو رو ینیمالم یِنیرو نگاه کردم. س ختنشیمبل نشستم و قهوه ر یلبه

 .دمیکاناپه دراز کش یهولم داد که به پشت رو کباره،ی

 

و جون  شدیداغ م کردیکه لمس م یی.. هرجادیکش نییرو از باال تا پا ییهابدنم بود. حلقه یرو هاشدست

 .داغ بود ریهاش مثل قانگشت گرفت،یم

 

 !یاز هر حس مبهم و پوچ یبودن داشتم؛ ته ی. احساس تهمیچشم تو چشم بود تمام مدت در

 

 .جوجه ادیگنده گنده بهت نم یحرفا نیا -

 !گمیچرا؟ خب بهت م یپرسیکامل بودم. م ینبود یتا وقت 

 .کردمیم فیسه کلمه توص یرو تو یزندگ ،ینبود یوقت تا
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 .گرفت یقیموهام رو باز کرد و دم عم یرهیگ

 

اما؛ اآلن  شدمیقائل نم ضیتبع یکس نی. بشیبود اما به سبک خودم. عدالت دوم میاصل زندگ نیشرافت، اول -

 .ستیتر از تو برام نپرمفهوم یکس

و تجربه به  باختمیم ای کردم؛یو به خودم افتخار م بردمیم ای. کردمیم سکیبودم و ر سکی. عاشق رشجاعت

 !چون ممکنه از دستت بدم کنمینم سکی. اآلن رآوردمیدست م

 

خشنش که رگ  یهاو به چشم دمیهام به رقص دراومد. دستم رو به گردنش کشرون یتا رو هاشانگشت

 .اضطراب داشت زل زدم یو کم رتیغ

 

. خمار و براق سوختیهام از شدت برق نگاهش داشت مچفت شده بود و مردمک شنهیس یرو هامناخن

 .شده بود ادیو غلظت خونم انگار ز دیکوبی. قلبم سخت مکردینگاهم م

 

 !... و تا ابدشهی.. هروقت، همخواستمشینکرده بود؛ م یها عبور کرد. قانون شکنزاز تمام مر دستش

 .به مالِ هم بودن میشدیو اون محکوم مکه من یابد

  .پارک کرد یاگوشه

 .کرده بود نیو سنگتو هوا بود که اون یزیرنگ و رو گرفته بود و چ ،یاخنک بود. آسمون نقره هوا

 

 .میرنگ نگاه کرد یانقره یهاو به ابر میستادیبا هم ا م،یشد ادهیپ نیماش از
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 .گل رز رو آورده بود یها بوهمه جا حاکم شده بود و باد از دور دست یترسناک سکوت

 

 .میو بر میول کن شیلعنت یشهر و با آدما نیا شهیهم یِبرا میتونستیکاش م -

 

 .دیانداخت و روش دراز کش نیزم یانداز رو رو ریز

 .سبز بود نیزم

 

 م؟یکجا فرار کن یدوست دار -

 

 .ختمیخاک ر ی. شراب رو روستادمیا یدرخت یمشروب رو برداشتم و پا یشهیش

 

 .شد دهیاز دستم کش یلبم بردم، بطر کیازش مونده بود که نزد یکم

 .انداخت نیزم یرو رو شهیرو ازم گرفته بود کردم که ش ییطال یشهیکه اون ش یو دست یبه بطر ینگاه

 .خون پخش شد یهامثل لکه نیخاک زم یقرمز رو شراب

 

 .هاش نگه داشتمچشم یگرفتم و تو نیزم یرو از رو نگاهم

 

 !مهیپا یهرجا بگ -
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 .بازوش گذاشتم ی. کنارش جا گرفتم و سرم رو رودیزد و دوباره دراز کش یشخندین

 

 دیمن با شیبره حالشون بده... تو، پ ادشونی خوانیم یوقت ای. زننیحالشون بده لب به شراب م یآدما وقت -

 .حالت خوب باشه

 

من رو با  خواستیم شیکه تا چند لحظه پ یگرفت و باد وحشتناک یرفت. آسمون رنگ آب نیهوا از ب سوزش

 .خودش ببره ساکت شد

 

 .دیرس قیسکوت بزرگ و عم کیبه  عتیکل طب ایعشق ما؛ سکوت کرد و  یبرا عتیکل طب بارهکی انگار

 

 ...بشنون عتیکل طب خواستمیاوج گرفت. م صدام

 

 !بمونه ادتی ونیشد ا یمن... دوستت دارم! قول بده هر چ -

 

براق شده بودن. رنگ سرخ  دینور خورش ریخرد شده؛ ز یهاکهیکردم. تنگاه  شهیرو چرخوندم و به ش سرم

 .زدیم یاقوتیشراب به 

 

 نمونیب یاینامرئ واریجمله د نیساکت بود. انگار با گفتن ا اریو اما دان زدیذهنم پرسه م یحوال یادیز جمالت

 .شده بود جادیا
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 واریرو شکستم. د نمونیب واریگذاشتم و د شنهیس ی. دستم رو رودمیپر شور سمتش چرخ ییهاچشم با

 .شدمیم یخودم زخم شکوندمش،یاگه م دونستمیکه م یاشهیش

 

 

 .بازوش گذاشتم یرو رو سرم

شده  نیبا بدنش عج گار،یس یرفته بود و بو نیبدنش از ب یبو یانگار اون همه ادکلن و حت داد،یم گاریس یبو

 .بود

 

 گارشیاز عطر س واروانهیو چه د کردمیخودم رو هم حس نم یبو یبود که حت ظیغل یبه قدر دادیکه م ییبو

 .ومدیخوشم م

 

 .کردم تشونیبردم و سمت باال هدا شیاستخون یموها یِرو ال دستم

 

 :دمیپرس احمقانه

 ار؟یدان هیجهنم چ -

 

 .هام کردشد و نگاه گرمش رو قاب چشم کمیکرد. نزد مکث

 

 !جهنم گنیم خوانیو مکه هم ییآدما نیب یبه فاصله -
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 :فرو بردم و لب زدم شنهیس یرو تو سرم

 .خوامیازم دور نشو، جهنم نم -

 

 .دورم حلقه شد دستش

 

 .یتو دلبر و دلدارِ دلخواهِ دلکش قلبم -

 

 .شدم زیخ میبازوش برداشتم و ن یرو از رو سرم

 .بهم ابراز عالقه کنه ینطوریا دیگنجیتو فکرم نم وقتچیداغ شده بود و ه بدنم

 .هاش زل زدمچشم تو

 

 ؟یچ یعنی یکه گفت یینایا -

 

 .و گوشم رو لمس کرد دیگردنم کش یِ به کبود یدست

 

 یدل و داره و معن یکه هوا یاون شهیدلدار، م یو برده. معنکه دل یکس شهیدلبر م یتو لغت نامه، معن -

  .خوادشیکه دل م یاون شهیدلخواه م
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 .تر ادامه دادآروم ییگردن و گوشم گذاشت و با صدا نیب ییتو بغلش. لبش رو جا دتمیکش دوباره

 

 !یکه دل بِهش کشش داره. پس تو همون دلبر و دلداِر دلخواهِ دلکش من یاون یعنیدلکش  -

 

 

*** 

 

 هم قفل کرده بود و زل زده بود یهاش رو توخونه نشستم. آروم دست یاون مبل گوشه یرو یکج خلق با

  .بهم

 "!ادیاز تو خوشم نم" زدنیداشتن داد م اهیو س یاغی یهااون چشم انگار

 

خونه نشسته  یرفته بود و من و ماه سلطان، تو رونیب یانجام کار یبرا ار؛ی. دانمیبود دهیرس شدیم یساعت دو

 .میبود

 

 ریدهنم گذاشتمش و ز یبرداشتم. تو یکیگذاشته بود؛  زیم یکه رو یاینیریدستم رو جلو بردم و از ش آروم

 .فرستادمش نییبه زور از گلوم پا نشینگاه سنگ

 

 .ختیر رونیب یگلگل یِاون روسر ریرنگش، از ز یفر و بلندِ مشک یکج کرد که چند تار موها گردن

 :گفت یظیغل یکمک عصاش از جاش بلند شد و با لهجه به
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 .دختر ایدنبالم ب -

 

بار  نیاول یحال احساس ضعف و کم آوردن، نداشته بودم و براو از جام بلند شدم. تابه دمیبه گردنم کش یدست

 .کردمیم یفیزن، احساس ضع هی یداشتم جلو

 

  .که اول من داخل برم دیاتاق رو باز کرد و کنار کش هی در

. دمیرنگ قرمز کش میبه گل یانداختم. دست شیمیحال قد نیجذاب و در ع یبه فضا یاتاق شدم و نگاه وارد

 !قشنگ بود

 

 :دیپرس یموند، با لحن تند رهیکنار اتاق خ یاطیبه چرخ خ نگاهم

 ؟یبلد یاطیخ -

 

 دهیبر دهیخونسرد باشه، آروم و بر کردمیم یکه سع یاز حد معمول شده بود و با لحن شتریب یکم استرسم

 :گفتم

 .ستمینه... نه، بلد ن -

 

 

 :گفت یایجد یصدا با

 ؟یستیبلد ن یکه گفت -
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 .زمزمه کردم رلبیهوم ز هیشب یزیدستم شدم و چ یبا انگشت ها یباز مشغول

 

  :گفت یبلند یصدا با

 !وجوابت دمینشن -

 

 .حبس شد نهیتو س نفسم

 

 !ستمیگفتم که بلد ن -

 

 !اهیس یهاها بهتر بود تا اون چشمدستش موند. نگاهم به اون لباس یتو یهالباس یرو نگاهم

 

 .رنگش رفته بود اد؛یز یخاطر شستشودستش به یتو یشلوار برداشت، شلوار نخ خی

 

  .دیرو جلو کش چرخ

 

قار  یصدا د؛یچیش پچهل متر اتاق خونه یکه تو ییشده گذاشت و بعد تنها صدا میچرخ تنظ ریرو ز پارچه

 بود یاطیچرخ خ

 

 !ها نبودزن هیشب چیبه دست بزرگش انداختم، ه یخم شده بود. نگاه کوتاه هاششونه
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 .جا گرفتم کنارش

زانوش گذاشته بود،  ریو همزمان پدال چرخ رو که ز دیبه سمتم چرخ یالحظه رزن،یرو باال آورد و نگاه پ سرش

 .فشار داد یکم

 

 !یدار ییچه چشما دهیورپر -

 

 .شدم رهیخ کردیجا مزمزمه کردم و به دستش که پارچه رو جابه ی"دونمیم"تخس  یهادختر بچه هیشب

 

 :دمیپرس یفور

 ؟یدوزیم یکس یبرا -

 

 .خانوم میعروِس مر یآره برا -

 

 .رو خاروندم سرم

 

 !کنمیوهلل حس مزاحمت مبگو! به یزیچ هیخانوم حاج -

 

 .پاش انداخت یزانو یباال فرستاد و پارچه رو رو ییابرو
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 .و باهام باز کنهسر صحبت زدیبود که داشت تموم زورش و م دهیرو فهم نیگرفت و اون ا بغضم

 

 .دختر یم و برددل نوه یبگو چجور -

 

 .بود ومدهیخوشش ن تیمالک میو اون م "منوه"پا شد. انگار که قلبم از لفظ به یادلم ولوله تو

 .دادم اطیح یباز به درخِت تو مهین یهراسونم رو از پنجره نگاه

 

 .شد یچ دونمیمن.. نم -

 

دوست نداشتم  لیدلیگفتن بهش نداشتم و ب یبرا یحرف چیباهام حرف بزنه، من ه استخویکه اون م حاال

 !ارهیرو ب اریاسم دان

 

 ؟یکرد بندشینفر نبود. پا هیآدم رابطه با  ارمیدان -

 

 

قلبش بود که به  یاتیو ح یاصل یاکهی. انگار تزدیصدا م تیمالک میبا م شهیرو هم اریبودم که دان دهیشن

 .دیبخشیشور م شیزندگ

 

 .نگهش دارم یبلد باشم چجور دیحال باهربه -
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 .کرد یآخ بلند هویگرفتم و به خودم دادم.  اریرو هرچند کوتاه از دان حواسش

 

 .دمینال

 

 !یاطیسوسن خ ری! انگشتت رفت زیوا -

 

 .رو داخل فرستاد شیاز روسر ختهیر رونیب یو آروم با دست سالمش موها دیخند

 

 !نه؛ سوزنسوسن  -

 

 .کردیم میداشت عاص تشیمالک میدادنش به اشتباهاتم و م ریبودنش و گ نیزبیر

 

 درد گرفت؟ -

 

 :گفت کردیرو کوک م یمیکه چرخ قد یدرحال

 .و پرت نکنحواسم کش،شیکمک کردنت پ -

 

 .به چرخ بندازه یدیرو صاف کرد و دوباره دوال شد تا سوزن جد کمرش
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 .بهم وصل کرد یدواریسر بلند کرد و نگاهش رو با ام عیافتاده باشه سر ادشی یزیبعد انگار تازه چ و

 

 م؟یبخور وتونیعروس ینیریقراره ش -

 

 .دلم رو چنگ انداخت اهشیستاره بارونش و برق نگاِه س یهاچشم

 ش بکنم؟با نوه خواستمیکه م ی... خبر داشت از کارخب

 

 :انگار که با خودش حرف بزنه گفت رزنیپ

 .هیحتماً قصدش جد یعنی نمتیآوردت که من بب نجایتا ا یوقت -

 :دیپرس شیذات تیبا جد بعد

 ؟یتو چ -

 

 

وانمود کردم که انگار اصالً برام مهم نبود! خودم رو به اون راه زدم و خواستم از  یطور یول دمیش ترسجذبه از

 .جواب دادن طفره برم

 

 ؟یمن؟! من چ -

 

 !ومدیتر بود و کوتاه نحال از من سمج نیداشتم. با ا چوندنشیدر پ یحرفا بود که نفهمه سع نیاز ا زتریت
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 ه؟یقصدت جد -

 

 :گفتم یااغوا کننده یزدم و با لحن یمحو لبخند

 .هیمعلومه که قصدم جد -

 

 !اونکه از قصد من خبر نداشت یداد ول شیلباش نشون از شاد یرو تیرضا لبخند

 ..اما ارمیدرب یم دوست نداشتم بازبماند که من البته

 

 .و از کنار چرخ بلند شد دیرو از برق کش یسراه

 

 .به گال آب بدم اط؛یح میبر ایب -

 

که  کردمیم یتنم کرده بودم و به شدت احساس راحت یرنگ یگلبه یِ از جا بلند شدم. سرهم بندش؛پشت

 .بگم یزینزد و ازم نخواست چ یحرف گهید

 

 

تخت نشستم و زل زدم با  ی. رودشیوصل کرد و سمت باغچه کش رآبیرو پاش کرد و شلنگ رو به ش ییدمپا

  .اطیحوِض وسط ح
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 یرو رشیز ینیروشون گرفت. سبد رو با س یسبد تکون داد و آب یبود رو تو دهیدرخت چ یکه از رو ییهاآلو

 .تخت گذاشت و هول داد سمتم

 .ده سالش بود یکاشته بود، وقت اریدرخت و دان نیبخور. ا -

 

 .از آلوها رو برداشتم یکی

 

  !شما بشم یآخ من فدا -

 

 یرو یلرزونش چند لحظه آروم شد و روم موند و منم موندم از اون حرف خودم. دست یهاچشم مردمک

 .آورد رونیو من رو از هپروت ب دیزانوش کوب

 

 !دختر ،یکنیم یچه دلبر -

 

صدام  یبود اون مدل یعصب یوقت اریبود دان نیاما، فرقشون ا کردیاستفاده م "دختر  "از لفظ  اریدان مثل

 ...زدیم

 

 :ها زد و ادامه دادبه گل یااشاره

 .امیآب بپاشم روشون م کمیطفلکا هالک شدن.  -
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غروب  داشت دیرفته بود و کم کم خورش ی. هوا رو به خنکختیگردنم ر یتکون دادم که موهام رو یسر

 .کردیم

 

 .خونه رو دوست داشتم نیزن و ا نیمحله؛ ا نیرو دوست داشتم. ا نجایا

 

 .دوختم "یروان"نگاهم رو از قامتش گرفتم و به اسم  م،یزنگ خوردن گوش با

 .دیچیگوشم پ یبمش تو یسبز رو لمس کردم، صدا کونیآ عیسر

 

 

 رم؟یبرات بگ یالزم ندار یزیچ -

 

 شهی. هممیچرت و پرت گفتن به هم نداشت یبرا یابهونه چیو ه میبه هم سالم نداده بود وقتچیه دیشا

 .دیکشینم قهیتلفن کوتاه و مختصر بود و به دو دق یحرفامون پا

 

 :گفتم یفور

 ؟یبخر یریبگم م -

 

 زیها آوکه از شاخ و برگ درخت اهیزرد و س یبالشت گذاشتم و به آلوها یرو خاروندم و سرم رو رو گردنم

 .بودن نگاه کردم
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 خرم؟ینم یچرا فکر کرد -

 

 !ممکن بود ریتصو نیدار ترخنده یفروش ریلباس ز یتو مغازه اریگرفت. تصور دان مخنده

 

  .خوامیم زینگاه... چ -

 

 !بگو -

 

 .ارمیب نییپا یباعث شد صدام رو کم شیامر لحن

 :پروا گفتم یب

 !اوردمین نیسوت -

 

لباسم  یرفت. دستم رو یهام به سرخبار، حس کردم تنم داغ شد و گونه نیاول یکه برا دونستیخدا م و

 .دمیالعملش بودم، لبم رو گزمشت شد و همچنان که منتظر عکس

 

 [10:59 16/01/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

#  

هام عرق اندازش بلند شد و حس کردم کف دست نیطن یخنده یلحظه مکث کرد؛ کوتاه.. و بعد صدا چند

 .دهنم گذاشتم یدستم رو جلو عیکرد. سر
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 ن؟یسوت ای یشورت ندار -

 

 " !ز؟یچ ای یندار زیچ " گفتیو م آوردیرو گاز گرفتم، کاش به روم نم لبم

 

 !وجفتش -

 

 .دیگلو خند تو

 

 بخورمت؟ امیجون! ب -

 

تو ذهنم براش رقم زدم! از تصورش،  یاجدهیمثبت ه یهادهیو کنارم تصور کردم و اخودم نبود که اون دست

 .و حرارت بدنم باال رفت دیهام جوشگر یحرف زدن قفل شد. خون تو یجا شد و زبونم براضربان قلبم جابه

 

 :گفتم یفور

 .! فعالًای. زود بزنهیماه سلطان داره صدام م ار،یدان -

 

 چیشک ه یگذاشتم. ب منهیس یرو قطع کردم و اون رو رو یحرف زدن بهش بدم؛ گوش یاجازه نکهیاز ا بلق

 .سر به هوا تر از من نبود یدختر
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هام رو باز کردم. شلنگ رو جمع و چشم دمیکش یقینفس عم اریاختیخاک نم خورده کم کم بلند شد. ب یبو

 .گذاشت رآبیکرد و کنار ش

 

 .کردیدست گرفته بود و موشکافانه نگاهم م کیرو با  کمرش

 .ذوب شدم اهش،ینگاه س ینیسنگ ریز

 

 .شام می! پاشو مادر. برودنشی! خجالت کشجانیا -

 

 .سمت خونه رفتم ان؛یتخت برداشتم و چشم گو یرو از رو اهیس یهاآلو سبد

 

 .دشونیها کشکاهو یبرداشت و رو زیگذاشتم و حرکاتش رو نگاه کردم. چاقو رو از آو زیم یرو رو ینیس

 

 .یستیبلد ن میآشپز گنیچشمات م -

 

 .کردم و موهام رو پشت گوشم فرستادم یاخنده تک

 

 !ندیگویها دروغ نمهشتگ چشم -

 

 .برام باال انداخت ییانگشتش رو شکست و چشم و ابرو قلنج
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 .یریگیم ادیخب،  -

 

 .گذاشتش. درش رو باز کرد، توش گوشت بود زیم یآورد و رو رونیب خچالیرو از  یبزرگ ظرف

 

 .معروف کرداست یدرست کنم، غذا خوامیکباب م شیبرات ش -

 

 :نگاهش کردم که ادامه داد کنجکاو

. اصالً کننی. بعد کباب مخوابوننیم تونیو روغن ز ازیگوشت گوسفند و تو مخلوط فلفل، نعنا، زعفرون، پ -

 داره؟ یکار نیا

 

 .هام رو غنچه کردمداختم و لبباال ان یاشونه

 

 .شمیم یجور هی. زنمیآخه من به گوشت خام دست نم -

 

 .به ساعت انداخت ینگاه

 

 .ی! )جانم( تو چقدر ناز و ادا دارانمیگ -
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 .نهیلبم بش یباعث شد خنده رو نشیقشنگ و دلنش یلهجه

 

  .مخصوصه یِ نیس هیساج  پزنش،یخاصه. رو ساج م یلی. اونم طعمش خکنمیکالنه تردم درست م -

 

 .داد ادامه

 

 ارمیآسونه! دان نمی. اکننی. بعد با کره سرخش مذارنیمخصوص م ریخم نیو ب کننیو خورد م جاتیسبز -

 .دوست داره ادیز

 

 !قربون دستت -

 

 .دیدوتا انگشتش گرفت و کش ونیرو م لپم

 

 !کنمایگوشتا کباب م ینکن تو رو جا یانقدر دلبر -

 

 .رو مظلوم کردم هامچشم

 

 و کباب کنه؟ یناز نیعروسِ به ا ادیدلش م یآخه ک -
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 .صورتش انداخت یرو یاخم ،یشوخ به

 

 !من -

 

  !نیخشن یلینچ نچ مادرجون؛ شما خ -

 

 .دمیرو بوس شگونه

 

 .ترررفیلط یکم -

 

 .دلم جا خوش کرده بود یتو بیزن، عج نی. ادنیخند هاشچشم

 

 .ادیم ارممیغذا حاضره. دان ،یریدوش بگ هی یتا تو بر -

 

 .بود رفتم اریمن و دان یکه برا یگفتم و سمت اتاق یچشم

 .کردیخاصش م نینداشت و هم یامکانات خاص یبود ول یبزرگ اتاق

 .اتاق خواب رفتم یچمدون برداشتم و سمت حموم تو یرو از تو محوله

* 
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تا باسنم رو  نهیاون هم فقط س دم،یچیساعت، دوش آب رو بستم و حوله رو دور خودم پ کیاز حدوداً  بعد

 .گرفته بود

 

خشک  کرد،ینگاهم م قیعم یلیکه داشت خ یاریدان دنیو با د دمیاومدم. چرخ رونیحموم رو باز کردم و ب در

 .شدم

 

 .بکشم یبلند نیمخم پردازش شد و باعث شد ه یبار سوم تو یبرا تصوراتم

و خودش  وارید نیب ییو جادهنم گذاشت و من یپرش، از کنار پنجره سمت حموم اومد و  دستش رو رو هی با

 .انداخت ریگ

 

 .سر جاش نبود یچیبود. انگار بدون حرارت بدنش، ه تابیکه براش ب یقلب یبودنش خوب بود برا نجایا

 

گردنش حرکت  یرو رو سمیخ یها. آروم لبدمیرو پشت گردنش گذاشتم و سرش رو سمت خودم کش دستم

 .دیلبم زد و کنار کش یگوشه یادادم و سرش رو از خودم فاصله دادم، بوسه

 

 .زدم هیتک واریفاصله گرفتنش، حوله رو دور خودم سفت کردم و به د با

 

 برام؟ یدیخر زیچ -

 

 .ادا کرد یظیرو با لحن غل یلعنت زیداد و اسم اون چ هامنهیرو به س نگاهش
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 !آره ن؟یسوت -

 

 .نبود پروایداغ شد، کاش انقدر ب صورتم

هام رو باز کرد و و انگشت دیرو برداشت و سمتم اومد. دستم رو که دور حوله چفت کرده بودم کش کیپالست

 .انگشت فاکم انداخت یرو رو کیپالست یدسته

 

بود نگاه کردم، قرمز بود و خوش طرح.  زیکه از دستم آو ینی. به سوتدمیکش رونیست ب هیچرخوندم و  سر

 !رو دوست داشتم شقهیسل

 

 !خوشگله -

 

 .بود ریدندونش گ ونیقفل شده بود و لبش م منهیس یهنوز رو نگاهش

 

 !نه. هفتاد و پنجه ایس اندازه نیبب زتیش و بکن تو چت باشه. کاسهفکر کنم اندازه -

 

 یایبم رو گاز گرفتم که سرش باال اومد و با لحن امر. لشدمیشدت حرص و خجالت داشتم رنگارنگ م از

 :گفت

 .نکن -
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 .باال انداختم ییابرو

 

 رم؟یگیو گاز نمو لب خودم دمیش مبه حرفت گو یرو چه حساب فکر کرد -

 

، هامصورتم گذاشتم و آروم فشرد. لب یمن باال رفت. دستش رو رو یاز ابرو تیپرپشت اون به طبع یابرو

 .دندونش نبود ریگ گهیکرده بود و حاال لب اون هم د ریدستش گ نیغنچه شده ب

تو مخم آپلود  ویک دوباره اون تصورات لعنت کردیپا مهاش داشت غوغا بهنگاهم کرد. چشم هیثان چند

  .کردیم

 

هام، شدن لب سیکه با خ کردمیم یخودم واقع یو برا یاالتیهاش زل زده بودم و داشتم ختو چشم من،

  .دستم پشت گردنش نشست

 

 .خودش رو بهم بچسبونه شتریبچسبم و اونم ب واریبه تنم آورد که باعث شد به د یمختصر فشار

 

 .زدیو تند م آوردیدرم یباز عیمن داشت ضا ینهیس یگرم بود و قفسه نفسش

 

 !که تو شکالت گذاشتنش دهیو م یایتوت فرنگ یلبات مزه -

 

 .قشنگ بود یلیتضاد؛ خ نی.. و انیریش یترش بود و گاه یکه گاه شیشاتوت یهاکه نگفتم از لب آخ
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 .مکث کردم و سرم رو باال گرفتم میدرون لیمن هرز نرفت، عالرغم م دست

 یو سرم رو تو دمیرو بوس نشیریش یو خارج از تصور، خنده ییهوی یلیو من خ دیخندیداشت م هاشلب

 .بودم دهیبهش چسب یبغلش پنهان کردم. حاال دو دست

 

 خوامت؟یچقد م یدونیالکِردار م -

 

 یلرزونم رو تو یهاو مردمک دمیکش رونیاز دستش ب یداغ شد. مچ دستم رو فور مقهیکنار شق خون

 .مرتعشش دوختم یهامردمک

 

 :در گوشش گفتم دادمیکه به زور داشتم نشون م یوضوح متیکردم و با مال رونیرو ب بازدمم

 فرشته، قشنگه؟ هیدوست داشتن   -

 

صورتم رو پر کرد و  یلظیاخم غ ش،ییهویمرموز رو نشون دادن. از عقب رفتن  یخنده هی ریتصو هاشلب

 .انداخت میشونیپ نیبه چ یایافتاد و اون نگاه سر سر نیها چخاطر اخمبه میشونیپ

 

 !مرگته یت، فرشتهفرشته یبدون یوقتنه تا  -

 

زده بودن و اون  رونیلباس، ب یدستش بر اثر فشار و مشت رو یهالباسش نشست. رگ یباال اومد و رو دستش

 .رو بست رهنشیپ یهاتو همون حالت دکمه
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 .داد یاخم ظاهر هیرفت و جاش رو به  نینگاهش کم کم از ب متیلبش و مال یمرموز از رو یخنده

 

من قرار نبود  دیدوست داشتن انتخاب نکرد و فهم یو برا یآدم درست دیکه اشتباه کرد. فهم دیفهم انگار

 !کنارش بمونم

 

 .چشم بدوزم شیخال یبخورم و به جا یزیشدن در بهم، باعث شد تکون ر دهیکوب یصدا

 

و اسمش رو به زبون  دمیکش غیبلند ج قه،یافتاده بود، برداشتم و اما بعد از چند دق نیزم یرو که رو ینیسوت

 .آوردم

 

 !اریدان -

 

 :دیشده پرس زیر یداخل آورد و با نگاه یدر چوب ونیرو از م سرش

 بچه لگد زد؟ -

 

 .روش گرفتمبرداشتم و روبه زیم یرو از رو نیبرابر لحن شوخش چشم چپ کردم. سوت در

 

 س؟اندازه یفکر کرد یرو چه حساب -
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بود اما،  ستادهیروم اپشت در نبود و باز هم روبه گهیبغلش و حاال اون د یقرمز رنگ رو پرت کردم تو نیسوت

 .زدیاز دوست داشتنم نم یحرف

 

 .زد و تو هوا گرفتش ریبه اون لباس ز یابروهاش نشست و چنگ نیب یاخم

 

 ؟یستیمگه هفتاد و پنج ن -

 

 زدم،یحرف م زمیسا یش دربارهصدام رو باال نبرم تا ماه سلطان نفهمه داشتم با نوه کردمیم یکه سع یدرحال

 یهاش و اون خندهدهنش گذاشتم که باعث شد ساکت بشه. دهنش بسته شد اما برق چشم یدستم رو جلو

 .مرموز، هنوز هم معلوم بود

 

 چاووش ببره عوض کنه؟ یگیخب! م کهیداد نزن! کوچ -

 

در برابر  دونستیلحنش بود و نم هیشد که رگ گردنش متورم شد اما خنده قاط یعصبانگار  یالحظه

 .کنه کاریمن، چ یپاردوکس رفتارها

 

 هشتاد بخر؟  آخه خنگ، مگه چاووش باهامون اومده؟ زیسا نیدوست دختر من سوت یبه چاووش بگم برو برا -

 

گفت. ازش فاصله گرفتم و آروم ناخنم رو سمت دهنم بردم و  یبلند یو صدا دییآخرش رو با تأک یجمله

 .گازش گرفتم
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 ست؟یخب به من چه اندازه ن ؟یکنیدعوام م یچرا دار -

 

 دیسف شرتیبه تن لختم، ت شرهیگذاشتمش. مقابل نگاه خ یچوب لباس یرو از دور تنم باز کردم و رو حوله

 .بودم دهیتنم کردم. شلوارم رو قبل اومدنش پوش یرنگ

هام نشست. موهام رو بدون خشک کردن جمع کردم و باال چشم یباال تر رفت و رو شرتمیت یاز رو نگاهش

 .بستم یسر

 

 تحمل کنم و نخورمت؟ دیلعنت بهت! چرا با -

 

حساس شده  یرنگ رو باز کردم. سرم داد زده بود و من به قدر یاکنان از کنارش عبور کردم و در قهوه قهر

 !وست داشتم قهر کنمبودم، که د

 :که بشنوه لب زدم یطور

 .بز ی! پسرهتیهیب تیعنیل -

 

 .کردیها رو آماده مظرفآشپزخونه بود رفتم. داشت  یکه تو یسمت ماه سلطان دمیرو بهم کوب در

 .دمیسفره چ یآشپزخونه برداشتم و تو یتو زیم یرو از رو هالهیپهن کردم. وس نیزم یرو برداشتم و رو سفره

 .ها برگشتکباب خیرفت و با س اطیسمت ح ار،یدان

 

 .باعث شده بود ناخودآگاه دلم بخواد باهاش قهر کنم نی. همزدینم یحرف
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 .نشستم اریبرداشتم و کنار دان خچالیو وسط سفره گذاشت. نوشابه رو از  دیچ ینیس یرو تو هاخیس

 :رو جلوم گذاشت و گفت خیسه تا س بانو،

 !اینزد یزیدختر؟ بخور از صبح لب به چ ینکردو چرا خشک سرت -

 

 .بود یش عالدهنم گذاشتم. مزه یو تو دمیکش رونیب خیگوشت از س کهیت هی

 :گفتم دادمیکه قورتش م همونطور

 .شده یاومم دستت درد نکنه بانو. عال -

 

 :گفت اریبهم زد و رو به دان یلبخند

 .وفتهیدهن مپسر چرا اخمات تو همه؟ بخور سرد شه غذا از  -

 

 .خورمیبانو؛ م خورمیم -

 

 .کرد ینون خال یها رو رومن رو برداشت و گوشت یجلو یهاخیس

 .ختیها رگوشت یرو رو مویبرش خورده رو برداشت و آب ل یهامویدونه از ل هی

 .کارش، ته دلم گرم شد نیا از

 

 :گفتم آروم
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 .اه یچالغ نبودم که! مرس -

 

 .ها رو بشورمتا ظرف ستادمیا یی. کنار ظرفشومیساعت بعد سفره رو جمع کرد مین حدود

 .شمیاومد پ ارمیدان

 

 .باال انداختم ییابرو

 

 ؟یظرف بشور یخوایم -

 

 .ها شده بودبه پسر بچه هیرو با کش باال بسته بود و شب موهاش

 

 اد؟یبهم نم -

 

 .کردم ینچ ذاشتم؛یم نکیس یکیاون  یرو تو یکف یهاکه ظرف یهمونطور

 

 .ادینم -

 

ماه سلطان رو که  یهاقدم یگوشم زد. صدا یرو ینرم یموهام رو عقب فرستاد و بوسه ش،کهیانگشت کوچ با

 .دمیشن اومدیآشپزخونه م یداشت تو
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بودم زدم و همونطور که مطمئن  اریدان یبه پا یالبم رو گاز گرفتم. با پام، ضربه دنشیرو برگردوندم و با د سرم

 :گفتم فهمهیهام نماز حرف یزیسلطان چ

 !دی! دویفاک  -

 

 :و رو به بانو گفت دیآروم خند اریدان

 .برهیاز شما حساب م نکهیمثل ا یول دهی! همه رو درسته قورت مستاین یاصالً خجالت نیا -

 

 .دیکوب اریدستش رو به کمر دان بانو

 

 !نبودا یمنم خجالت شیپ -

 

 .و ادامه داد دیخند

 

 .بار زورش کردم چرخ و فلک سوار شه هیآقات که زنده بود؛  -

 

 :گفت ذاشتیآبچکون م یها رو رو. همونطور که ظرفدیکشیآب م اریو دان شستمیم من

 !نه بابا -
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 ...نداشتم که زنش شدم یبه غرورش برخورده بود. منم سن -

 

 .دیخند آروم

 

 " وار چرخ و فلک شده؟کدخدا با زنش س گنیزن؛ فردا نم " گفتیم -

 

 .دیکش یکوتاه آه

 

 .بود. چهار دور چرخ و چرخوند مونیهمسا ه،یبه زور بردمش سوارش کردم. چرخ و فلک -

 " .من رسمیاحمد، حساب تو رو بعداً م " گفتیم آقات

 

 .خنده دار بود تصورش

 .ش زدمگونه یرو یارو با حوله خشک کردم و بوسه دستم

 

 دلت براش تنگ شد؟ -

 

 .زود رفت خوردن،یدِه رو اسمش قسم م هیبود.  یمرد خوب یلیخ امرزیخداب -
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 .کردیو داشت به بانو نگاه م نتیداده بود به کاب هیتخس، تک یهاپسر بچه هیکردم. شب اریبه دان ینگاه

 

 ن؟یجا بندازم براتون؟ محرم نیخوابیاتاق م هیدستتون طال. تو  -

 

 !میسوالش جا خوردم. محرم نبود از

 .گرفتم اریرو از دان نگاهم

 

 ...یستیمحرم ن -

 

 .دیکش رونیو سمت ب م کامل نشده بود که دستم رو گرفتهنوز جمله و

 

 ؟یخوابیخودم م شیکه؟ پ یترسی. نمندازمیبرات جا م گهیاتاق د هیخب تو  -

 

 .رو از موهام باز کردم پسیکل

 

 !من دختر افشارما ه؟ینه بانو ترس چ -

 

و  میبگه محرم خواستیم دونستمیزبون درآوردم. م اریدان یسلطان به اتاق، سرم رو کج کردم و برارفتن ماه با

 یانبودنمون برام ذره ایمن عاشقش بودم؛ محرم  ی. وقتمیستیخاطر درآوردن حرصش، گفته بودم نمن به

 !نداشت تیاهم
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 :لب زدم آروم

 !چیه ک؛ی -

 

 .کالمم رو گرفت با خنده ازم رو گرفت ینهطع

 .رو باال برد صداش

 

 ...گهیتهران د میگردیما برم -

 

مرد، هوش از سر  نیدادم. ا هیاتاق انداختم.  در رو بستم و بهش تک یو توبهم زد که خودم یچشمک همزمان

 !بردیمن م

 

رو هم  یو حت شدنینم نیهام سنگ... پلکزدیچهار صبح بود و هنوز نتونسته بودم بخوابم. دلم شور م ساعت

 .افتادنینم

 

برداشتم و بلند شدم. در اتاق رو  فمیاز ک گاریرفتم. فندک و دو نخ س فمیناچار؛ از جام بلند شدم و سمت ک به

 .رفتم اطیباز کردم و سمت ح

 .شب بود یلیبود... هنوز خ شب

 .کردم زونینشستم و پاهام رو آو وونیا یرو لبه 
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 .سوختنیم هامهیرو روشن کردم و کنج لبم گذاشتم، با هر دود، انگار ر گاریس

 

تو  دیو کشو گذاشت رو دستم و اضطراب وجودمکرد و دستش زونیو آوخودم پاهاش نیکنارم. ع نشست

 .خودش

 

 .تو صورتش ختیریکارش، موهاش م نی. با اکردینگاهم م یچشم ریز کردیو خم مسرش قهیچند دق هر

 

. از بهمن کنار لبم، کام دمشیکشیو سمت باال م بردمیموهاش م یسمتش و دستم رو ال دمیچرخیم منم

 .و چسبوند به گوشمگرفت. لبش

 

 ،یکه همه دار و ندارش ینشست یکی شیپ ی. وقتیم. من شب باشم تو تک ستارهیمن آسمون باشم تو ماهم -

 ...؟بتیاونم بهمن ته ج گار؟یبه س یرو برد

 

 .سمتش دمیو چرخ دمیخند آروم

 !مثل رفتن و فرار یبهم قالب شده بود، حس یبیشد. حس عج یهام جارگر یهاش توبه تک حرف تک

 .گلوش بکیگلوم رو قورت دادم و زل زدم به س آب

 

آسمونت، از اون  یتو یخودمم، از اون تک ستاره یکه گفت یشب یاهیس نی.. از ای. از همه چاریدان ترسمیم -

 .شده میماه که پشت ابرا قا
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 .زدم هیرو به بازوش تک سرم

 

 .زد گاهمجیبه گ یاضربه

 

 .یگیم ونیهذ یوقت خوابت گذشته دار -

 .میبخواب میبر پاشو

 

به  یانداختش. از جاش بلند شد. نگاه نیزم یو رو دیرو از دستم کش گاریتکون بخورم اما س خواستمینم من

 .ماه انداختم و پشت سرش راه افتادم

 .دمیطچرخ د،یاتاق، دستم رو کش یروروبه

 .موهام زد یرو یابوسه

 

 .میگردیعروسک. فردا برم ریشبت بخ -

 

 .بود نگه داشتم و وارد اتاق شدم دهیکه بوس ییجا یرو رو دستم
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موهام  یتنم کردم و شالم رو رو یجلو باز و آزاد یچمدون گذاشتم. مانتو یهام رو تواز صبحونه، لباس بعد

 .انداختم

 .رفتم رونیکردم و از اتاق ب دیرو تمد رژم

 

 م؟یبر -

 

 .اومد رونیمبل بلند شد. ماه سلطان، با اسفند از آشپزخونه ب یتکون داد و از رو یسر اریدان

 :گفت یامر

 .نگاهتون کنم نیسیکنار هم وا -

 

 .دیموهام رو بوس یبهش. دستش رو دور کمرم حلقه کرد و آروم رو دمیرفتم و چسب اریدان کینزد

 .زدم و به سلطان نگاه کردم یزیر لبخند

 .رو دور سرمون چرخوند اسفند

 

شماهم  ه؟یشب باشه و ماه نباشه چقد آسمون خال یدی... دنیایدورتون برگردم که مثل ماه و شب بهم م -

 .شهیاصاًل نم نیهم نباش شیپ

 .مادر نیبش خوبشخت

 

 .دمیرو بوس شگونه
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 .یبرقص مونیعروس یای! بقربونت برم من که -

 

 .پروا شده بودم ی. چقدر بدمیحرف خند نیبا زدن ا همزمان

 .دیمردونه خند ار؛یدان

 

 .نکن یزبون نیریش گهیبسه د -

 

 .بودم دهیچیهام رو دورش پکوتاه تر بود. سفت دست یبغلم گرفتم. قدش از من کم یرو تو سلطانماه

 .و ازش جدا شدم دمشیبوس دوباره

 

 :و گفت دیرو بوس شیشونیپ اریدان

دمت  یستاره رو داشت یچند روزم که هوا نیبهم بگو سلطان. مواظب خودت باش. بابت ا یالزم داشت یزیچ -

 !گرم

 

 .به بازوش زدم یمشت

 

 م؟مگه من بچه -
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 .دیرو کش لپم

 !تردوساله؛ بچه یبچه هیاز  -

*** 

 

 ...بود و جَو آروم یاوضاع اوک باًی. تقرمیگشته بوداز کرمانشاه بر شدیم یروز دو

 .دو روز ده بار چشمم بهش خورده بود نیو ا دیکشیکه پندار توش نفس م یاعمارت. همون خونه میبود اومده

 

 .ها رو کنار زدمکردم و پرده یپوف یعصب

 .هنوز برنگشته بود اریو دان کردیداشت غروب م دیتو چشمم زد. خورش آفتاب

 

 .جا مونده بود نییپا میزدم. گوش رونیو از اتاق ب دمیرو کش هاپرده

 

 .انداختم کردنیخونه کار م یکه تو ییهابه خدمتکار یرفتم و نگاه نییها پاپله از

 

رو گرفتم. چند بوق زد اما جواب نداد. دوبار؛  اریدان یمارهرو از روش برداشتم. ش میمبل نشستم و گوش یرو

 .دادیش رو گرفتم اما جواب نمشمارهباره  شیسه بار؛ و ش

 

 .شهدوباره بلند  شیاغی یبره و اون رو نیباز اون آرامش از ب دمیترسیگرفته بودم.. م ساستر

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

637 
 

 .دیچیگوشم پ یش رو گرفتم که صداش توشماره گهید بار

 .بود یبم، محکم و جد یلیخ

 

 ؟یداشت یکار -

 

 :من کنان گفتم من

 ؟ییکجا -

 

 .دیچیگوشم پ یتو یانازک و دخترونه یپشت خط، تند نبود اما صدا نفسش

 

 !شمیپ ایب ااار،یدان -

 

 .اون دختره پشت خط، نفسم رفت یِ صدا با

 

از دست  یباشم برا دهیترس نکهیهام تموم شده بود... نه انفس ی. انگار همهاومدیقلبم هم نم یصدا یحت

 ...بودم از دل باختنم دهیدادنش، ترس

 :گلوم رو قورت دادم و آروم گفتم آب

 

 !شیو بهت دادم، اما هربار شکستبار دوم قلبم یمن برا -
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 !هامتو تمام برنامه زدیرو قطع کردم و سرم رو فشردم. هربار با کارهاش گوه م یگوش

 

و  دیتخت انداختم. زل زدم به سقف سف یسمت اتاق برگشتم و در رو از پشت قفل کردم و خودم رو رو خسته،

 !هام عادت به اون رنگ نداشتنچقدر چشم

 .به خواب برم اد،یز الیچشمم رو زد و باعث شد پلک ببندم. پلک بستم و از شدت فکر و خ دیرنگ سف اون

 

 

 .دمیاز جام پر شد؛یم دهیکه به در کوب یمحکم یهاضربه با

 :گفت یبه در زد و با حالت خمار یاگهید یضربه

 !وصاحابیب نیدِ باز کن ا -

 

 .بود، از جام بلند شدم و در رو باز کردم. هنوز منگ بودم اریدان

 

 ؟یدر و چرا قفل کرد -

 

ابروهام نشوندم و به حالت  نیب یاخم ،یاون دختر افتادم و فور یصدا ادیرو باز و بسته کردم. تازه  هامچشم

 .زدم یپوزخند شیتهاجم
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خشم و  یادادم کنار که دستم رو گرفت. با انزجار ازش فاصله گرفتم، نگاهم به نگاهش افتاد. با ذره هولش

 .بود مرهیتفکر خ

 

 !یبود ششیکه از صبح پ یاهمون جنده شیبرو پ -

 

 .شناختمشیکه اصالً نم یناخواسته اون لقب به دهنم اومد و نسبت داده شد به دخترمن نبود که  دست

 

  .نمیمن نبود که بعد از زدن اون حرف، زل زدم بهش تا واکنشش رو بب دست

 

 .هولم داده بود نداخت،یاون دوران م ادی بیو عجکه من یشخندیکف دست هولم داد، با ن با

 .دیشده بودم و اون با دو دستش کمرم رو سفت چسب زیها آونرده از

 

 .باال انداختم ییابرو

 

 سراغ من، جناب رادمنش؟ یحال نداد بهت اومد -

 

 .هامچشم یسرخش زل زد تو یهالبم گذاشت و با چشم یرو رو انگشتش

 

 !ارمیتو، دان یبرا -
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 .زدم یو پوزخندفکر کردن درآوردم یادا

 

 !گمیم ونیبهم بِده بهش هم یکی خوامیم ینه رادمنش. خب بگو وقت د،زیصدات م اریاونم دان -

 

و اما  ستادمیکه باعث شد لبم از اسارت دندونم آزاد بشه. صاف، مقابلش ا دیو دستش رو کنج لبش کش دیخند

 ...نبود یایمهربون گهید

 

 رو مخم... حواست هست که؟ یریم یدار -

 

اون ادکلن زنونه، داشت چنگ  یشدم. بو شنهیبه س نهیس شتریهاش آزاد کردم و برو از حصار دست کمرم

 !شدینم ینجوریبه اعصابم و کاش ا زدیم

 

 یتو فکر کرد ؟یاریو سرم ب یاریسرم نم یکه قول داد ییقولت و بال ریز یبزن ؟یکن کاریچ یخوایمثالً م -

 من رو قوالت حساب باز کردم؟

 

 .شاهرگ گردنش حرکت دادم و در گوشش لب زدم یرو رو دستم

 

 !بهت اعتماد ندارم، تموم -
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 .اوردمیخم به ابرو ن ی.. درد داشت ولدادیرو گرفت. محکم فشار م بازوم

 

 

و  دادینم یحیتوض یطلبکار! حت یادر هم و چهره ییهاسپر کرده بود. با اخم نهیرادمنش مقابل من س اریدان

 !!به من انتش؛یخ یبود، برا یمحکم لیدل نیکنه و هم هیکارش رو برام توج ایاشتباهش،  خواستینم

 

 .بسوز؛ رادمنش یکه درست کرد یشیحرصت گرفت؟ خب به کتفم! خودت تو آت -

 

 .سرش گرفت یدار من نشون نداد و صداش رو رو شین یهابه حرف یتوجه

 

 !نیهمه مرخص -

 

 کرد؟یم یانداختم. داشت چه غلطسالن  یتو یهابه آدم ینگاه مین

 ...اریمونده بود، من و دان نیو ساکت شد. شه یخال باً یخونه تقر قهیعرض چند دق در

 

 .شدیشدم که داشت پشت پرده اکران م رهیخ یشیرو به دندون گرفتم و به نما لبم

 

 .م رو بجوهقرار بود خرخره دونستمیکه م یقفل شد و ناخواسته ترسم گرفته بود از مرد نیشه یرو نگاهم
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 !کنم سیخورد شده، باال رفت و عماًل باعث شد بخوام خودم و خ اریدان یصدا

 

 !یاهیاز بق یتواَم جزئ ن،یشه -

 

 .تکون دادم و نگاهم و ازش گرفتم نیشه یبرا یبا قورت دادن آب گلوم، تخس؛ دست همزمان

  

. مییتنها یها. من موندم و غول بزرگِ شباهیس یوالیه هیآشفته. من موندم و  یرفتنش، من موندم و فکر با

 !!دمشیپرستیکه م یو... خناسشدن قلبم. من موندم کهیت لیمن موندم و دل

 

هاش داشتم قدرتم شدم. در برابر چشم میمبل قا یقورت دادم و تو یجلو اومد. آب گلوم رو به سخت انهیوحش

 .دادمیرو از دست م

 

 . نه؟یبهم اعتماد ندار یگفت -

 

 !چیبودم... ه چیمن ه کلش،یبه سمتم برداشت. در برابر ه گهید یقدم

 .کردم شیدستم رو به پاهام چسبوندم و نگاهم رو قفل نگاه طوفان کف

 

 .کنمیو مکه بخوام ی. کاریبهم اعتماد ندار ستیبرام مهم ن -

 

 .رو مماس تنم قرار داد. بدنش داغ بود تنش
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 .و مماس با تن گرمش قرار دادد و منکر بلندم

 

که من شروع  یایرو دوست داشت. باز یباز نیو اون ا دیکوبیم منهیس یقلبم محکم خودش رو به قفسه 

 ...تمومش کنه خواستیکرده بودم و اون م

 

 .گوشم گذاشتم یم رو آزاد کردم و دستم رو روحبس شده نهیتو س نفس

 

 :زدم داد

 !رمی! به جون بابام مرمیم شهیهم یبرا ؛یکار و کن نیاگه... اگه ا -

 

 ...باز کردم، دربرابر حرفم تنها لب زد، کوتاه چشم

 

 .یخوریگوه م -

 

 ی. ولشدیشروع م میتازه باز زد؛یبودن... اگه بهم دست م دهیفرستادم. نفسم رو انگار بر نییبغضم رو پا گهید بار

 ...بد موقع بود. من دلم رو بهش باخته بودم

 

 .کردمیم یدرهم بهم زل زد. انگار داشتم اعصابش رو خط خط یهق هقم، با ابروها ونیم
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فرستاد. زبونش، نرم و ماهرانه گوشم رو مرطوب کرد.  گهیرو کنار گوشم گذاشت و موهام رو طرف د دستش

 .دمیکوب شنهیم رو به سشده دست مشت

 

 .یدیاز دست م وزتیکه همه چ ییرادمنش! تو بازمیتهش من نم م؟یکن یباز یخوایم -

 .یدیو از دست مکه من ییتو

 

نبود قرار بود خاکستر بشم و  میو حال دادمیدستش م تینبود که بدتر رو کبر می. حالگفتمیم ینبود چ میحال

 .مشت خاطره بدون اون ادامه بدم هیو  یاحساس خفگ هیبا  یعمر

 

  .دمیرو عقب کش سرم

  .مبل پرت شدم یوارد کرد که رو منهیبه س ییهوی یضربه

 .زانو زد جلوم

 

 !کوچولوم ،یو ببازدلت یخوایم یدونستیتو دفترم م یکه پا گذاشت یهمون وقت -

 

 نییرو تا ناف پا میلباس گشاد و راحت ش،گهیم رو گرفت. فکم رو محکم فشرد و با دست دچونه هاش،انگشت

 .نگاه کرد منهیس یو به شاهکارش رو دیکش

 

 

 .منهیس یرو ینه چندان روشن، زل زد به سرخ یکرد و با نگاه ریدندونش گ یلب اون ال بار،نیاول یبرا
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 !ادیخوشم م یشیسرخ م ده،یبدنت سف -

 

چرخوند. سرم رو با حرص به مبل چسبوند و تنش رو بهم فشار داد.  مدهیصورت رنگ پر یرو حوال نگاهش

 .به مچ دستش زدم ینگدستم رو باال آوردم و چ

 

 ...بهت برسه یبیآس نیکتریسالم بود دوسِت داشتم و نذاشتم کوچ ستینوزده ب یاز وقت -

 

  .که با پاهاش، قفلم کرد دمیلبم رو گاز گرفت. زانوم رو محکم به شکمش کوب انهیوحش

 .شدمیداشتم له م رشیز

 

 !بزنم بیبهت آس خوامینباش، م یاغی -

 

 .جا شدبهاول لباسش رو باز کرد که هولش دادم کنار. جا یدکمه

داغش، داشت با روحم  یهاهخند یاتاق انداختم. صدا یو خودم رو تو دمییدستش رفتم و سمت اتاق دو ریز از

 .کردیم یباز

 

 ...تو اتاق یم باهات رو مبل باشه. خوب شد خودت رفترابطه نیدوست نداشتم اول -

 

 !کشتیم جاکیقلب و روح و جسمم رو  دی! نباشدیم ینطوریا دیرو باز کردم و بلند داد زدم. نبا پنجره
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 :زدم داد

 !چاووش ؟یچاووش هست -

رو بست و سرم رو محکم به سر  مقابله باهاش ازم گرفت. پنجره یرو برا میانرژ یاز پشت سرم، همه صداش

 .خودش کوبوند

 

 .من نه؟ جالب بود و به یبه چاووش اعتماد دار -

 

 .رو به صورت خونسردش انداختم و وحشت زده صداش کردم نگاهم

 

 !و نابود کردممن خودم، خودم ،یمنو نابود کن یتونیتو نم -

 

 :گفت یش رو بهم چسبوند و کاماًل امرتنه نییخفتم کرد. پا وارید یاومد و گوشه جلو

 .و باز کنلباسم یهادکمه -

 

 .زدم و نگاهم رو ازش گرفتم واریبه د یمنقبض شده چنگ یفک با

 

 ! مگه نه، کوچولوم؟یخواستیو نمبود... از اولم من نی. مگه نه؟ از اولم همیخرابم کن یتو دوست داشت -
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که گفته  یم، کارزده خیسر شده و  یهاجا به جا کرد. انگشت رهنشیپ یهادکمه یرو گرفت و رو هامدست

 !من یبود رو کردن. بدون خواسته

 .رو درآورد رهنشیرو تکون دادم که جاهامون رو عوض کرد و پ تنم

 ...که داشتم، انزجار بود یحس تنها

 

 !اریکنم، دان دایراه بهتر پ هی دمیقول م ینش یاگه... اگه روان کنه،یاآلن فرق م -

 

 

  .دیکش رونیلباسم رو از تنم ب ش،گهیو با دست د دیش رو محکم بهم کوبتنه نییبه هق هقم، پا تیاهمیب

 .بود نیکه تهش ا یرو با درد بستم. لعنت به انتقام هامچشم

 

 .آشکار یبا غم د،یخند

 

 .... به جهنمیکنیم دایپ گهیراه د هی یگی. میریگیو نمانتقامت یگینم -

 

فشار تنش قدرت از دست  ری. کم کم داشتم زشدیبدنش داشت به پوستم منتقل م یتخت پرتم کرد. گرما یرو

 .دادمیم

 

خشتک شلوارم  یکرد و همزمان دستش، رو یهاش طرو با لب منهیدستم رو فشرد و از گردن تا خط س مچ

 .چرخ خورد
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 .میبه نفس نفس افتاده بود جفتمون

 

 !وا بده دختر. وا بده -

 

 .تنم خم شد و بدنم رو صاف کرد یبالش افتاد. رو یمرموزش قلبم رو مچاله کرد. سرم رو لحن

 .افتاد شنهیس یرو یو فرشته طانیش ینگاهم به خالکوب 

 

 !مردمیو من هربار م کردیتنم حرکت م نییپا یخونسرد رو یلیخ دستش

 

 .یکرد میشه.. عصب ینطوریمون ارابطه نیاول خواستیدلم نم -

 

 .لب زدم عاجزانه

 

 !خودت نذار برم -

 

 :گفت شهیاز هم تریو ته دیهام رو دچشم یکرد. التماس تو نگاهم

 .کشهیطول نم ادیز -
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 .ش به خودم اومدم و نگاهش کردمقهقه ی. تنها با صدارفتیتو مغزم نم یادیز زیهاش چحرف از

 

و فروش  یو هاله کرددورت یایاهیو واست بزارم. اما، تموم سخودم بیورژن و وا نیکردم بهتر یسع شهیهم -

 ...تو قلبم، کوچولوم یکرد

 

هاش، وا با توجه به حرف یهام رو از هم فاصله دادم و از چه وقتنگاهم کرد. دست داریرو زد و معن حرفش

 دادم؟یم

 

هام، رو دوست داشت. اون الل شدن من مقابلش رو دوست داشت و از ترس چشم میحرفیاز ب یناش سکوت

 .بردیلذت م

 

 .به هوا رفت غمیج یگاز گرفت که صدا انهیو وحش دیرو کاو هاملب

 

 !ادیدردم م -

 

 .نسبت به من رو به روم آورد شیالیخیو ب یکرد و اوج خناس یایطانیش یخنده

 

 !!من دوست ندارم و اآلن مهم منم ؟یدوست دار کیرمانت -
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 .و نفسم کاسته شد دیگفت که تنم لرز یاز ته دل و جد چنان

 

 .دیکش نییرو پا شلوارم

  .دیتر کشهام باالو نگاه خمارش رو از رون دیسکته کنم... خودش رو باال کش خواستیم دلم

 

 ...بردیخوابم م دیهام تار شد اما نبامردمک چشم یاهیثان

 غیزد که با تموم توانم ج یاضربه ییهوی یلیهام به حرکت دراومده بود و خرون ونیم ییداغش جا یهاانگشت

 !زدم. کار خودش کرد... تموم کرد

 

 .دردناکم نگاهم رو بهش دوختم یهانفس نیب از

 .دیضربه زد که تنم لرز یترو محکم شتریدفعه با شدت ب نیدستم قفل کرد و ا یرو تو هاشانگشت

 

 .دیو براقش رو به رخ کش دیسف یهادندون فیزد و رد شخندین

هام باز موندن چشم یبرا یتوان گهیاما؛ د شدیم حس مگلو و گونه یداغش رو یهاکدر شد. نفس نگاهم

 ...هم افتاد یهام رورو از دست دادم و پلک یدارینداشتم. نم نم قدرت ب

 !چقدر؛ سست بودن مقابلش بد بود و

*** 
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تاک  کیت یو صدا لیسو یبود. صدا ادیسرو و صدا ز کردم،یگردن و دلم حس م هیتو ناح یوحشتناک درد

 ...ساعت

ماه  تونستمیشدم. م رهیخ رونی. از پنجره به بدمیکش سمیبه گردن خ یپاهام رو تکون دادم و دست یبه سخت 

  .نمیکامل رو بب

 

 !شکستیدر گم از جام بلند شدم و شلوارم رو آهسته و با درد پام کردم. استخون کمرم داشت م سر

 

 .برام شفاف شد ش،یاتفاقات چند ساعت پ یتنم انداختم و همه یتو یمردونه رهنیبه پ ینگاه

 

 .سستم رو تکون دادم و در اتاق رو باز کردم یپاها

 !هاشتموم قول ریزده بود ز ت،یعصبان یبودم که از رو یگ مردنداشت، درد داشت و من دلتن یمعن یدلتنگ

 

  ...اطراف و خشک شدم یآدما یرو چرخوندم رو نگاهم

 

بغل پندار رادمنش داشت  یانداخته بود که دشمن بود... اون زن، تو یدست دور گردن مرد یبا طناز یزن 

 !!کردیم یدلبر

 

 ...اتفاقات نیکه دخترش؛ توسط پسر اون مرد مورد تجاوز قرار گرفته بود و اون خارج از ا یشب همون

 

 .سرم انداختم یلرزونم رو رو یصدا
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 چخبره؟ نجای.. انجایا -

 

 !. مات شد؛ مثل مندیسمتم چرخ گردنش

دلسوز، نگاهم  دیو شا نیخشمگ یهاشد و با چشم زیخ مین اریپندار برداشت و دان یشونه یرو از رو دستش

 .کرد

 

 .رو باال بردم صدام

 

 !!!یهرزه، الش -

 

اون لقب رو به  تونستمی. حاال، نمشناختمشیدختر که نم کیرو داده بودم به  یلقب شیچند ساعت پ من،

 ...آدما رو کردیخطابش کنم. کارما، چه زود خفت م یمادر خودم بدم و اونطور

 

 .برداشت سمتم زیصورتش رو پر کرد و خ اشک

 

 !دخترم دمیم حیتوض -

 

 :زدم داد

 !!م! خفه شو، نگوهرزه هیبه من نگو دخترتم! به من نگو دختر  -
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 :زدم غیبه پندار ج رو

 !شونمتیم اهیبه خاک س خورمیبه مرگ بابام قسم م -

 

تو چشمش باشم. منِ  خواستمیو من نم کردیم ینیداشت روم سنگ ارینگاه دان ها،نیاما خارج از تموم ا و

و  یو چقدر بد که تو اوج بدبخت کنهیم دیدختر داره پدرش رو تهد هی نهیاون مرد بب خواستینم یلعنت

 !به فکر غرور اون بودم ،یزیناچ

 

 ...صحنه رو نیا نمیوار تکون دادم و انگار اون هم انتظار نداشت از خواب بلند شم و بب دیرو تهد انگشتم

 .بودم خورده یبد یضربه

 

نبود و خودش  شیب یاییغلط امال دونستمشیکه همدردم م یکس ایو گو ختیریمن اشک م یپاهم لیسو

 !هم، درد بود

 

بود که قبل شکفتن توسط  یااون شکوفه دیدلش بمونه. شا یشده بود که قرار بود رو یاون مرد حسرت غرور

 !برسه و وسط راه، خشک بشه ایقرار نبود به در وقتچیبود که ه یهم رود دیسرما کشته شده بود و شا

 

 !نینگام نکن یاونطور -
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 .دمیکش میصورت اشک یرو یدست

 

 !کنمینم هیشد... گر دهیبه گوه کش میزندگ یدوره نی. هشت سال از بهترکنمینم هیبابا ندارم، گر -

 !کنمینم هیگر نه؛یبب ستیندارمش، ن ن،یو گرفت... بابامکنمینم هیگر ن،یازم گرفت ومیگبچه

 ...ش و زدمند شدم، اونم ضربهپسر قاتل بابام عالقه به

 

 دمش؟یدیمن تار م ایدوختم. بغض داشت  اریرو به دان نگاهم

 .رو ازش گرفتم و داد زدم نگاهم

 

 !!کنمینم هیچشمم زنده زنده مرد، گر ی! مامانم جلوکنمینم هیگر -

 

  .شد کهیت کهیپرت کردم، ت نیزم یرو رو یستالیکر گلدون

 !من مثل

 

افتاد.  نیزم یرو هیو با گر دیکش یبلند غیج لیشاهرگ گردنم گذاشتم. سو یازش رو برداشتم و رو کهیت هی

 .زدم غیسمتم هجوم آورد که ج اریدان

 

 !زنمیجلو م یایبه مرگ بابام ب -
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 .زد واریبه  د یاداد و با مشت ضربه رونیرو آهسته ب نفسش

 

 !خودم شیپ ایکن. ب هیبغلم گر ایب -

 

  .اومد جلوتر

 منهیس یو قفسه دادیرو از دست م ستادنیزدم. پاهام داشت کم کم توان ا شخندیو ن دمیبه گردنم کش یدست

 .شدیم نییشکل ممکن باال و پا نیداشت به بدتر

 

بود که شاهرگم و نزنم و هجوم ببرم  ارزشیب یشد و فکر کرد جون بابام اونقدر کمیمرد رفته رفته نزد اون

 :که بشنوه لب زدم یو طور یرحمیسمت بغلش... فکر اون اشتباه از آب در اومد چون، با ب

 ...زنمیبهت گفتم به مرگ بابام م -

 

 !... دوبار، سه باردمیرگ گردنم کش یرو رو شهیش

 .ختیر نیزم یگردنم رو یاز رو خون

 

 یهاو قطره نیکه داخلش ترس بود، به زم ییهاخون از گردن من، مکث کرد و با چشم ختنیبعد از ر اون

 ...شد رهیخون خ

 

بغلش گرفتتم و داد  یتو اریپرت بشم، دان نییها پااز پله نکهیرو پرت کردم و عقب عقب رفتم و قبل از ا شهیش

 :زد
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 !!رو سرتون کشمیو مخشتکتون ادیسرش ب ییبال -

 

 

 اد؟ینم ادتی یچیه یبش هوشیب گفتیم یک

 .بود ادمی 

 ییایهام رو باز کنم و دنچشم تونستمیبود اما ترس داشتم و نم ادمیبود...  ادمیرو  هاشونیکثافت کار یهمه 

 .که غرق کثافت شده بود نمیرو بب

 

 .کنج لبم نشست یشخندیهام رو باز کردم، ننم چشم نم

 

 :کردم زمزمه

 !تو دختر یچقدر سگ جون ؟یو باز زنده بمون ادیشبه سرت ب هیبالها  نیا یهمه شهیچطور م -

 

 .دمیآوا رو کنار گوشم شن یصدا

 

 رون؟یبگم برن ب -

 

 زیخ می. تو جام ندمیکش رونیدستم بود رو ب یکه تو یبه بدنم دادم و سوزن سرم یسر تکون دادم. تکون آروم

 .هام رو بستمگردنم، چشم دنیکش ریشدم که با ت
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 .رو بست و اومد کنارم در

 

  ؟یدونیم چیخورده! ه هی! گردنت چقدر بخ؟یبا خودت روان یکرد کاریچ -

 

 شیقلبم رو تحمل کنم و ن یرو یهاینیو نگرفته بود اآلن مجبور نبودم سنگمن اریرو تکون دادم. اگه دان پاهام

 .بخورم

 

 .یبد لمیچرت و پرتا رو تحو نیکه ا ینگفتم بمون -

 

 

 .دستم کرد و منتظر شد ادامه بدم یبه کبود یتخت کنارم نشست و نگاه یرو

 

 .ایمان شیپ هیترک رمیبرام، م ریبگ طیبل هی -

 

قلبم پردازش کنه که  یرو تو یو از رفتن منصرف کنه و حسدار اون هم نتونست منبغض ی. خندهدیخند

 .نگم یچیها، ادامه بدم و هبودن کنار اون یبرا

 

 ؟یکنیم یشوخ -

 

  .اومدیهاش به چشمم نمبرق چشم ایاثر خنده و  چیکردم. ه نگاهش
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 .مجبور شدم دردم رو اعتراف کنم تنها

 

 !ستمیآوا، خوب ن ستمیخوب ن -

 

 ایو مان یمن با مان یباهم نداشتن ول یخوب یها بود رابطه. سالکردیاقامت م هیترک یتو ما؛یس ل،یسو خواهر

 .خودش در ارتباط بودم یهاش و حتبچه یعنیکه 

 

 .رو تکون داد سرش

 

 .کنمیم شیباشه نفس. اوک -

 

 ...نفهمه یکس -

 

که اوضاعش بهتر از من  دادیزمان، داشت نشون م نیرو فشرد و سر تکون داد. سر تکون دادن اون تو ا دستم

 .نبود

 

 .فهمهینم -

 

 .دیرو بوس میشونیپ
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  .کنمیهماهنگ م یبرم، با مان دیامشب هرجور شده با -

 

 .اومدیسرم بدم م یتو ختنیریکه م ییهاالیمتنفر بودم... از فکر و خ مییرفت. از تنها رونیدر ب از

 

سه  لیسو دونستنیکه م ییاونا یخورده بودم متنفر بودم. از همه میآدم زندگ نیتر کیکه از نزد یاز زخم 

 !اومدیسال قبل با پندار ازدواج کرده بود و به من نگفته بود، بدم م

 

. کردمینم یبه سقف و حرکت زدمیزل م ایو  زدمیخودم رو به خواب م اومدیاتاق م یتو یهرک یساعت دو

 .سکوت کرده بودم

 

اونم به خواست خودم. حاال  شم،یکردن و فقط آوا رو نگه داشته بودن پ رونیبودن، همه رو ب ادیهمراهام ز چون

 .تر بودها، راحترفتنم از کنار اون

 

  .لبم گرفتش یکرد. جلو وهیآبم یرو تو ینشست و ن کنارم

 .رو پس زدم شهیخوردم و بق یکم

 

 .ساعت دو پرواز داره سمت اونجا ی. براهیاوک یتون برداشتم کردم تو چمدون. همه چو از خونه هاتلهیوس -

 !!برو، خوش باش 
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گلوم رو  خیهام پر از اشک شد نه بغض باز لبخند. نه چشم یکیلبم نشست نه طرح کوچ یرو شخندین نه

 نیسرم رو تکون ندادم و اما فکر کردم به آخر یم کرد. نه دستش رو فشردم نه تکون خوردم. حتو خفه دیچسب

 .شجمله یش توکلمه

 " !برو خوش باش "

 

 .به درد اومد شخندمیصورتم از ن یباز کرد. کل اجزا شخندیذهنم، لبم رو به ن یدوباره اون جمله تو پردازش

 

 دادیداد و ب کمیو  ستمین ینیبیم یایم ی. بعد که اومدیغذا بخر یریتو م نجا،یاز ا رونیب زنمیمن م -

  .رونیب ایکن بعد ب یطونیش کمی. یریگیپرستار رو م یقهیو  یکنیم

 

 .. بلد بودمشمیاومده بود مارستانیب نیا قبالً

 

 .دنبالم ایمغازه منتظرتم، ب یروروبه -

 

 .من رو خورد و ابروهاش رو کج کرد وهیآبم یهیبق

 

 ؟یهمه کارآگاه گجت باز نیچرا ا -

 

 .رفتم یاغره چشم
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 !احمق ره،یو نگ تقهی اریکه دان -

 

بدون  م،یبزن رونیب مارستانیاز اون ب میکه گفته بودم تو سه ساعت انجام شد و باآلخره موفق شد ییکارها

 .بفهمه یکس نکهیا

 

 .سرد فرودگاه نشسته بودم و آوا مقابلم، زانو زده بود یهایصندل یمن رو حاال

 

بد؛ تو چند روز  یاتفاقا یهمه دیبود، شا زونینا م یو حالم کم کردیبغلش گرفت. بدنم درد م یو تومن محکم

 !سرم آوار شده بودن و تحملشون رو واقعاً نداشتم یباهم رو

 

 .دیم رو چند بار پشت هم بوسباال اومد و دورش حلقه شد؛ گونه دستم

 

  .مواظب اون دختره مظلومِ کنِج قلبت باش -

 

 :رو تکون دادم و فقط گفتم سرم

 .مواظبشم -

 

 .زد و ازم فاصله گرفت یتلخند

 

 .ما رو دور ننداز -
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 .زده بود خی تنم

 .دیرسیدختر بود و با دور شدنش، جونم به لبم م نیاز قلبم دست ا یاکهیاز آوا؛ سخت بود. انگار ت یدور 

 

هام بشکنه. تو همون حالت گذاشتم صد اشک شه،یبار؛ برعکس هم نیچندبار سرم رو تکون دادم و ا نانیاطم با

 :و گفتم دمیرو باال کش مینیب

 !ازت ممنونم یبابت همه چ -

 

 .رو دستم داد چمدونم

 

 !قیرف ی. تو قلبِ منیازم تشکر کن مفهیبابت وظ ستیقرار ن -

 

شده  شهیبرعکس هم زد،یهاش پر شده بود و برق مهام رو با دست پاک کردم. چشمرو گاز گرفتم و اشک لبم

 .میبود

 

برم.  گفتیو م دادیاون چمدون دستم م شه،یو آوا ساکت بود. برعکس هم کردمیم هیمن گر شه،یهم برعکس

 .بد یهااون آدم یهمه نی. بذاشتمیمن قولم رو شکونده بودم و داشتم تنهاش م شه،یبرعکس هم

 

 .کنهیبرو. اآلن پرواز م -
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 .هم فشرد یهاش رو روچشم نانیقدم برداشتم و همونطور نگاهم بهش بود. با اطم مایهواپ سمت

 

 

 کیو ترک کردن  تیزندگ یآدما یبهش دوختم. دور بودن از همه شهینگاهم رو از ش ،مایبلند شدن هواپ با

 .سخت بود کردمیکه فکر م یزیاز چ شتریشون، بشبه

 

که معلوم نبود  یایدر انتظارم بود. زندگ یدیجد یِهام رو بستم. زندگگوشم کردم و چشم یرو تو میهنذفر

 !ذاشتیروم م شیپ یچ

 

  ...؟اومدیسرش م یمخم بود و بعد از من چ یتو یلعنت یرنگ اون دلربا یآب یهاچشم

 کرد؟یم شوونهید یچجور دشیخورش نبود

 .گلوم رو گرفت خیب بغض

 !آخر کار دست جفتمون داد هاشیلجباز

 

 .شد ریمبل جا گ یبهم انداخت و کنارم رو ینگاه ایمان

 

که قلبم بهش  یمرد زد،یپرسه م یآب مردِ چشم هی یبود و مغزم داشت حوال ونیتلوز یقفل صفحه نگاهم

 ...که قرار نبود بهش ببازم اما یداشت. مرد یدیکشش شد

 

 خوبه؟ یهمه چ -
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 .دیکش رونمیفکر ب یم زد و از توبه شونه یاحرف، ضربه نیبعد از زدن ا و

 

 !ستیکه... ن نهی. مشکل استین یچیه -

 

 .نبود. حالم خوب بود یمشکل چیه ست،ین یچیه گفتمیم من

 !بگم چمه؟ تونستمیآخه چطور م 

  و؟که داشتم یدرد گفتمیچطور م 

 گه؟ید یجاهیبودم دلم  نجایخودم ا فهموندمیبهشون م یچطور

 .بغلم گرفتم یهام رو تواز بغض شدم و زانو پر

 

 .بشم یخال دیکنم تا شا هیبکشم و گر غیج خواستیدلم م 

 

 دیکه با یو اون شدیکه داشتم اضافه م ییدرده و روز بعد باز هم به دردا نیا یآخرا گهید گفتمیدفعه م هر

 !نبود بود،یکنارم م

 

 

  .رو لمس کرد مشونه

 .دیکشیم ریداشت ت یخال یجا نیپر کنه و ا تونستینم چکسیو آوا رو ه اریدان یِ خال یجا
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 !یزنیتوپ که دست رد بهش نم شنهادیپ هیعوض شدن حالت..  یکنم برا یکار هی خوامیم -

 

تر بهم نگفته بودن و بودم، از گل نازک نجایکه ا ینگاهش کردم. سه ماه یاز حس یو ته دمیچرخ سمتش

 !خانواده هیخودشون رفتار کرده بودن.  یخانواده یباهام مثل اعضا

 

 ...اومدیاز دستم بر نم یترحم متنفر بودم و کار نیاما، نذاشتن. از ا رمیبگ ییجدا یبرم خونه خواستمیم

 

 .باال انداختم ییابرو

 

 ؟یشنهادیچه پ -

 

 .لبش نشوند یرو یرو پشت گوشش زد و لبخند موهاش

 

کار  یخونه به صورت مجاز یاستخدامت کنه و تو یو ازش بخوا یبه مهرسام زنگ بزن یتونیو؛ ممن نیبب -

 ..یکن

کار بلد  یانقدر یعنی. شهیم یاوک یهمه چ یبرگشت یاز چه قراره؛ هم وقت انیجر یوفتیهم راه م ینطوریا

در  اریکه نصف شرکت به نامشه کار کنه و اونجا رو از چنگ دان یبه عنوان کس نجریتو کارمن ر یکه بر یشیم

 !ارهیب
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 !شدیم یحال جذابش، وادار به فکرم کرد. عال نیو در ع دیفکر پل نیبرق زد. ا هاشچشم

 .لبم باال رفت کنج

 

 !سالعاده... فوقنیا -

 

 .و سمت اتاق رفتم دمیش رو بوسجام بلند شدم. گونه از

 

 .ش رو گرفتمشماره ،یهام انداختم. بعد از مدتبه مخاطب یرو برداشتم و نگاه میگوش

 

 .ش به گوشم خوردو خسته فیظر یصدا

 

 ؟یمنگل؟ الل یو نگاه کردساعت ؟یزنگ زد ینصف شب یهان؟ کسخل -

 

 ...رهیبرام اطالعات بگ اریاز دان نکهیا یآوردم که به آوا زنگ زده بودم، برا ادیرو به  یخودم نبود که روز دست

 

 .م اوج گرفت و گوشش رو پر کردخنده کیشل هو،یسکوت به فکر فرو رفته بودم و اما  تو

 

 ...بود من زنگ زده بودم دهیمآروم شد. انگار اون فه ش،یهاش تند و شاکقطع شد و نفس صداش
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 ؟یست -

 

 !هیرو زد!! درست مثل بق ششیکرد اما اون هم ن یزد و ابراز دلتنگ غیزد؛ ج غیج

 

 !!گهید میشد بهیها؟ غر ،یریگیخبر نم هیت کتفم پس کله ؟ییتو یست -

 

و حرف...  زدیپشت هم حرف م یگفتن نداشتم. زبونم به تکاپو افتاده بود و آوا ه یبرا یکردم و انگار حرف بغض

 .گفتن داشت یبرا یادیز یهابرعکس من، حرف

 

 .از پشت خط قلبم رو لرزوند شهیگر یصدا

 .رو صاف کردم صدام

 

 آوام؟ ینکن، خوب هیگر -

 

 :زد داد

 یایآره؟ اون مان گهیجام پر شده د ؟یکن کاریچ یخوایداره؟ خوب نباشم م تینه؟ اهم ایبرات مهمه خوبم  -

 !دونمیو پر کرده خودم مسگ جام

 

 !وخودم یبود. حساس بود و من، چه بد همه رو ول کرده بودم و حت حسود

 !بد همه رو از دست داده بودم و به کتفمم نبود.. و چقدر من نامرد بودم چه
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 .گمینکن بهت م هیگر ره؟یو بگتو هست که جات یبه خر یفداتشم من آخه کدوم خر -

 مرتبه؟ یچ همه

 

 ؟یچ ای یکرد دایجات؟ کار پ هیاوک ؟یآ... آره! تو چ -

 

 .رو فشردم مقهیو شق دمیتخت دراز کش یرو

 

 .یو بهم بدمهرسام یهوم. زنگ زدم شماره -

 

 ..زنمیدر به در دنبالته. خودم بهت زنگ م اریدان سوزونم،ی. خط و مفرستمشیبرات م -

 

و  رهیهام شدت بگخون دوباره تو رگ انیو محکم بزنه. جر وفتهیبود تا قلبم به تپش ب یاومدن اسمش کاف انگار

 گشت؟یدنبالم م دمیشن یچرا خوشحال شدم وقت

 

 .نگاه انداختم ختهیبهم ر یزده، به روتختوق ییهاتخت بلند شدم و با چشم یاز رو هول

 

 .دمچسبوندم و مانع شدت گرفتن ضربان قلبم نش واریرو به د تنم
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 .دمیبه سرم کش یموهام رو لمس کردم و دست تار

 

 :و استرس، لب زدم جانیضربان گرفته از ه یقلب با

 ده؟یفهم یزیچ -

 

 .استاد بودم یادیندادن ز تیتو وانمود کردن و اهم ست،یکردم اصاًل برام مهم ن وانمود

 

که  یبدن یحت انداخت؛یم ادشیو من ینشونش! و چه بد بود که هر المصب یم نشست. جاشونه یرو دستم

 .به نام اون یمن بود ول یاسمش برا

 

 !دهینفهم -

 .دوستت دارم یلی. مواظب خودت باش. خکنمیقطع م 

 

 :زمزمه کردم آروم

 .منم -

 

خودم  یدست یگلوم جا خوش کرد. دست ی. بغض تودیچیتو گوشم پ یبوق گوش یصدا ،یبعد زدن پوزخند و

 !رو بدبخت کرده بودم
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 ،یکنیباز م یو وقت یهات رو بستو چشم یدوش ریکه ز ی. مثل وقتکردمینم دایحالم پ یبرا یفیتعر

 .چکهیهات مآب از جلو چشم یهاو قطره نهیبیهات تار مچشم

 

 !یدینم صیتشخ تیو خواب و از واقع یایداریکه تو خواب و ب یوقت ای

 

 !یشیغرق م یکیتار تینهایب یایدن یو تو رهیم یاهیهات سچشم هویو  یریراه م یکه دار یموقع مثل

 

 .حالم مبهم بود قدرنیهم قاًیدق

 !زدیتو من داد م یحوصلگیو ب یو ناراحت تیحال خاص؛ عصبان هی

 

 

 .بودم نجاینگن من ا یبود. قول داده بودن به کس یاوک یبودم همه چ نجایکه ا یماه سه

 

 .خودش بود یِ شخص یشماره رو گرفتم. شماره یدراومدم و فور الیفرستادن شماره، از فکر و خ با

 

 .دمیش رو شنرسا و مردونه یاز چند بوق، صدا بعد

 

 .... اِگهید کمی امیجانم مامان؟ گفتم م -
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 :نفس گفتم هیو  یش رو کامل کنه و فورجمله نذاشتم

 اد؟یکارا دستم ب کمیوقت کار کنم تا  مهیمدت تو شرکتت ن هیو  یمجاز تونمیم. زنگ زده بودم بگم مستاره -

 

 !و رک حرف زده بودم ییهوی یلیخط سکوت شد. انگار خ پشت

 

 و؟حرفام یدیشن -

 

بهم حس داره؛ ازش متنفر شده بودم. و حاال من  دمیفهم نکهیبعد از ا م؛یبود قیباهم رف ش،یتا سه سال پ دیشا

 .ها، حرفم رو بهش زده بودمو مثل طلبکار هویبعد از سه سال زنگ زده بودم و 

 

 معرفت؟یب یچطور -

 

 .صداش به وضوح قابل حس بود لرزش

 .دمیخند

 

 زوده؟ ایکنم  ی! سوسماس پلستیِز حال ن یِز شرح و شرح یحال -

 

 . مگه نه؟رهیگیکارما خفت همه رو م -
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 .زدمبرداشتم و گاز  بیس هیو از سبدِ بغل تخت،  دمیبه موهام کش یدست

 

 !!بخورم شیکه ن ستیطعنه نزن، باور کن اآلن حسش ن -

 

 .توش غم داشت میدونستیکه جفتمون خوب م یا. خندهدیخند فقط

 

  .دمیم حیرو توض زایچ هیبق رمیگیکال م ویدی. فردا ده صبح وفرستمیآپ مبرات تو واتس رمیگیم سیوو هی -

 

 ...میگفتن نداشت یچقدر حرف برا و

رنگ  خواستیم میرو قطع کردم. انگار کم کم زندگ یگوش ،یمختصر یِ کردم و بعد از خداحافظ یتشکر

 .رهیبگ

 

 .بغلش دمیاتاق اومد و با بهت نگاهم کرد. از جام بلند شدم و پر یتو یفور ایکه مان دمیکش یبلند غیج

 

 م؟یبخور یچ هی رونیب می. بریادختر! تو معرکه یوا -

 

 :هاش رو باز و بسته کرد و گفتبهت پارادوکس رفتارم بود؛ چند بار پلک یکه هنوز تو ایمان

 

 .ادیبگم اونم ب یچرا که نه! بذار به مان -
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  .رفت رونیاتاق ب از

 .رنگ برداشتم و تنم کردم یچرم مشک یِ سرهم هیرو باز کردم و  کشو

 

 .ختمیر زیم یرو رو میشیسرم بستم و لوازم آرا یباال یرو دم اسب موهام

 

 .رفتم رونیپولم رو برداشتم و از اتاق ب فیو ک یگوش ،یتیال شیاز آرا بعد

 

  .خوردیم وهیمبل نشسته بود و داشت م یاسپرت رو پیت هیحاضر با  ،یمان

 

 .زد و آغوشش رو برام باز کرد یلبخند دنمید با

 

 .یبغل یِکوچولو نمیبب نجایا ایب -

 

 .زدم شنهیبه س یاجاش بلند شد و منم سمتش رفتم. محکم فشارم داد که ضربه از

 

 !خورد شدماا -

 

 :ها کرد و گفتو قدش رو کوتاه کرد تا هم قدم شه. صداش رو مثل دختر دیرو کش لپم
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 !خدا مرگم بده خواهر! خورد نشوهاا یواا -

 

 .از آشپزخونه اومد ایمان یخنده یصدا

 

 .شهیم نیهم خورنیدوتا اسکل به پست هم م یوقت -

 

 .رو خاموش کردم ونیرفتم و تلوز یاغره چشم

 

 .میبر -

 

 .میرفت اطیح یو تو میکرد یخاله خداحافظ از

 .میعقب نشست ایمان منو

 :کرد و گفت میرو رومون تنظ نهیآ ،یمان

 ن؟یجفتتون پشت سوار شد نیاشتباه گرفت تونیشخصو با راننده مگه من -

 

 :کوبنده گفت ایمان

 .شب خونه راهت نده آقـا پسر گمیبه بابا م یحرف بزن -

 

 .و راه افتاد سمت رستوران دیخند یگفت که مان یادهیپسر رو با لحن کش آقا
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 .شدم ادهیپ نیباال انداختم و از ماش ییابرو ،یرانیرستوران ا هی یتوقف کردنش جلو با

 

 .به کمرم زد و هولم داد تو یاضربه ایاخل بردم. مانرو باز کردم و سرم رو د یچوب در

 

 

نشه باعث شدم دوتا  دهیلختم گذاشتم که د یپا ینگاه همه سمت ما؛ ناخواسته دستم رو رو دنیچرخ با

 .رومون بودن؛ بخندنکه روبه یپسر

 

 .هم پشت سرم اومد ایرفتم که مان زیم هیکردم و سمت  یاخم

 

بد موقع به سراغم اومده  چهیو دلپ کردیغذا داشت حالم رو بد م یانداختم. بو یبه اطراف رستوران نقل ینگاه

 .بود

 

 :و گفت ستادیسرم ا یباال یمان

 ن؟یخوریم یچ -

 

 :گفتم تعارفیب

 !خوامیکوفته م -
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 !که من، از کوفته متنفر بودم میدونستیشکه شده نگاهم کرد. هر دو خوب م ایمان

 

 .تو هوا زد یتکون داد و بشکن یسر

 

  .خوش دختر! منم کوفتهدست -

 

  .ازیو سنگک و پ یپر شد از سبز زیربع، م هیحدود  یزیاز چ بعد

 .رو جلومون گذاشت هاکاسه

 

  .آبش زدم یسنگک کندم و تو کهیت هیلبالب پر شده انداختم و  یبه کاسه ینگاه مین

 !بود یعال شمزه

 

 .میکرد یرو ادهیپ یکم ایاز غذا، کنار در بعد

 

 .ها شروع به غر زدن کردمبچه دختر ینشستم و شب نیزم یرو

 

 .میبرگرد نیایمن خسته شدم. ب -
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و بلندم  دیکش یشم. دستش رو گرفتم که فورگفت و دستش رو سمتم گرفت تا از جام بلند  یا"باشه" یمان

  .کرد

 .جلو نشستم ایدفعه به اصرار مان نی. امیرفت نیماش سمت

 

و اشاره کردم  دمیکوب یمان یکردم. وسط راه، چندبار به بازو ادیرو سمت ظبط بردم و صداش رو ز دستم

 .و نگه داره نیماش

 

 .م باال اومددل و روده اتیمحتو رون،یب دمیهنوز کامل توقف نکرده بود که در رو باز کردم و تا پر نیماش

 

  .دیکش ریم تعق زدم که تِه تهه معده انقدر

 

 :گفت ایسمتم اومد و رو به مان یفور یمان

 .آب و بده یبطر -

 مارستان؟یب میدختر؟ بر یخوب

 

 .رو ازش گرفتم و صورتم رو آب زدم یبطر

 .نخوره چیگذاشتم تا پام پ نیماش یدستم رو رو 

 

سمتم  قهیشم، هرچند دق نیزمزمه کردم. کمکم کرد سوار ماش "مینر"مثل  یزیرو باال گرفتم و چ سرم

 .دیپرسیو حالم رو م گشتیبرم
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 .گرفتم یو دم دمیکش نییرو پا شهیش کالفه،

 

*** 

 

بود  کیکه نزد کردیاز جام بلند شدم. انقدر دلم درد م دیشد یچهیشب، با احساس حال تهوع و دلپ نصفه

 !ادیاشکم درب

 

 

و  کردمیگوش م یبه حرف مان کاشیو ا سوختیم مرفتم و باز عق زدم. معده یبهداشت سیسمت سرو یفور

 !دکتر رفتمیم

 

 .خورد ییضربه به در دستشو چند

 

 !چخبره مینیمطب بب میتواَم آماده شو بر پوشمیکله شق. تا لباس م یدختره -

 

 .اومدم رونیب سیدست و روم، از سرو یسر دادم و بعد از شستن دوباره یابود. آروم باشه یمان

 

 .نشسته بود و منتظرم بود نیرفتم. تو ماش اطیتنم کردم و تو ح یاساده لباس

 .شدم سوار
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به فرمون  یانگاهم کرد و ضربه یرچشمی. زدمیکش نییرو پا شهیرو گرفتم و ش مینیرو زد. ب مینیعطرش ب یبو

 .زد

 

داشت با  ،یبودم. مان شینشسته بودم و تو نوبت آزما یلعنت مارستانیب یصندل یدوساعت بود رو یکی حدوداً

 .دادیو حالم رو براش شرح م کردیپرستار صحبت م

 

 .بهم انداخت و اشاره زد سمتش برم ینگاه زن،

 .ستادمیا یجام بلند شدم و کنار مان از

 

 شده؟ ینجوریحالت ا یاز ک -

 

 .نگاهش کردم حالیب

 

 .امروز -

 

 .فرش رو تاب داد یرو گاز گرفت و موها لبش

 

 ؟یشد ودیپر یبوده و ک یتون کِرابطه نیآخر -

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

680 
 

 .دمینگاه کردم و لب گز یرنگ گرفته به مان یهاگونه با

 

 !وقته نشدم یلی. فکر کنم خادینم ادمی... شیچهار ماه پ -

 

 .دیکش رونیدستم فرو کرد و ب یو سرنگ رو تو دینبضم دستم کش یرو رو لبش نشست و پنبه یرو یلبخند

 

 .نیبش گهیساعت د مین هی -

 

نشسته بود،  یصندل یکه رو یزدم و سمت مان رونی. از اتاقش بدمیکش نییلباسم رو پا نیکردم و آست یتشکر

 .رفتم

 

 .و پاکت رو دستش دادم دمیکش رونیرو از دهنم ب یکرد و مجبورم کرد بخورم. ن وهیآبم یرو تو ین ،یمان

 

  چمه؟ یعنی -

 

 .دیکرد و لپم رو کش ینچ

 

 .خوب فکر کن یزایبه چ -
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 .بلد بود یشدم. چه خوب بود که دکتر، فارس خیسر جام س یفور م،یلیاسم و فام دنیشن با

 

 .پشت سرم اومد یرفتم و مان سمتش

 .زد ینیریبهم انداخت و لبخند ش یادوباره نگاه

 

 !مامان شدنت مبارک، خانوم کوچولو -

 

لجن گرفت و  یبو کردم،یکه داشتم استشمامش م ییروح شد و بو یو ب رهیها برام ترنگ یآن همه کی در

 .شد لیتلخ تبد یلبم جاخوش کرده بود، به زهرخند یکه رو یلبخند

 

 .که سمت گلوم نشونه گرفته بود رو قورت دادم یو طعم زهرمار دمیگز لب

 

 .دمیهام بسته شد و چند بار آروم و پشت هم نفس کشچشم ش،یتلخ از

 !گفتن نبود. نبود... نبود یبرا یحرف

 

 .و با قدرت حبسم کردن نیریش انه،یوحش یمختلف یهاحس

 .از کف دادم اریزده و سر شد و اخت خیتنم  تموم

 

 :گفتم کردمیم یکه لرزشش رو مخف ییتر کردم و با صدا لب
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 ام؟حامله -

 

 .زد یاسر تکون داد و لبخند دوباره آروم

 

 .هیچ تشیجنس نمیبده بب یتست سونوگراف هیاهوم!  -

 

 .دمیکه خشک شده بود چرخ یایمان سمت

 .، کنارم زانو زد و دستش رو پشت پهلوم گذاشتسرخوردم نیزم یشل شد و رو پاهام

 

 ...تو شکمته یکه دوستش دار یمرد یبچه -

 

 :گفتم محکم

 !کنمیسقطش م -

 

 .دیخند ناباور

 

 ؟یدوستش ندار -

 

 .یجد یمصمم داشت و لحن ییهارو تند تند تکون دادم. برخالف نگاه سرگردونم، چشم سرم



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

683 
 

 

 :لب زدم زد،یم رونیم ببه زور از ته هنجره دیکه شا یفیضع یصدا با

 !خوامیباشه رو نم اریکه از دان یابچه -

 

 !یلعنت یهالب نیا اومدنیکردم لبخند بزنم اما کش نم یسع

 

تو ذهنم پردازش  ،یبرفک ریتصو هیکه از اون مرد داشتم، مثل  یزدم و خاطرات نیزم به یو گنگ، چنگ جیگ

 .شد

 

 .بلندم کرد نیزم یرو گرفت و از رو دستم

 

 !خوشت اومد دی. شاهیچ تشیجنس مینیبب ایب -

 

 .زدیم یاگهیتر از هر موقع دداشت محکم م،نهیس یاز سردرد و دلهره داشتم و قفسه یتهوع ناش حالت

 

 .بهم انداخت یخنده نگاه با

 !دختره -

 

شکمم  یتو یبه بچه یحس تونستمیذوق نکنم.. نم تونستمیو نم دمیشنیضربان قلبش رو داشتم م یصدا

 .نشون ندم یواکنش چینداشته باشم و ه
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 ...دختر دوست داشت اریدان

 .بود امیدن یِلعنت نیتراتفاق، جذاب نیو بروز ندم.. ا زمیگلوم رو پشت هم قورت دادم تا اشک نر آب

 

iran- 

 

 .انقدر از اون المصب نخور گهی! بسه دیمثلِ سگ هار شد -

 

 .جا کردپاش جابه یانداخت و کوسن رو رو الیبه دان ینگاه مین ار،یدان

 .سوختیهاش مو چشم دیکشیم ریت شقهیشق

 

  .ش بلند شدمعده یناله یرو زد که صدا کیپ نیشمیش

 

 شی. نبود دلبرش، خوب روانکردیداشت. قلبش، روحش، جسمش، مغزش، سلول به سلول تنش درد م درد

 .چه بد با نبودنش مجازاتش کرده بود شیاغیکرده بود و اون دلبر 

 

 !چند ماه، آروم شده بود. مثل روح نیا تو

 

جرئت نداشت به  گهیزد و ماهبانو جرئت حرف زدن نداشت. د زیبه م یلگد الیبرداشت که دان یدیجد یبطر

 !ترسناک شده بود اریبگه... چون نگاه دان یزیپسرش چ
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 ها؟ گرده؟یت اون برممعده دنییبسه انقدر نخور. با خوردن مشروب و گا -

 

 .هم شکست یهاش تومست نه. اخم یبود ول خمار

 .مبل افتاد یهولش داد و دوباره رو الیکه دان رهیرو بگ یو نامتعادل سمتش رفت و خواست بطر لنگان

 

 !ارینخور دان -

 

 !رهینم ادمی یچی. مست باشمم هستمیمست ن -

 

  .به ماهبانو انداخت ینگاه میو ن دیرو از دستش کش یبطر

 

 .کنه یو بازنقش نخریٓ  کدومشون قرار بود ا یکه ندون ،یمست یتو یتنفس یِو اسپر گاریس ییِ جاجابه مثلِ

 ...بود فیبالتکل نقدریهم

 

 !ت. برگرد خونهیباش نجایا خوامیبرو بانو. نم -

 

 .کنار مبل زانو زد نیزم یرو الیبا اشک سمت اتاق رفت و دان ماهبانو،
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 .زد شخندیانداخت و ن اریدان یبه صورت داغون و اصالح نشده ینگاه مین

 

 ن؟یکنیدارم ولم نم ی. تواَم پاشو برو. چالیاه دان -

 

 .حرفش نصفه موند شیزنگ خوردن گوش با

 .سبز رنگ رو فشرد کونیآ حوصلهیکرد و ب ایبه اسم مه ینگاه 

 

 !رونیاز من بکش ب گم،یباره آخره بهت م ایمه -

 

 .دیش کشبه صورت خسته یدست کالفه

 

 !ینشو لعنت چمیاز جام بلند شم. پاپ کنهیکمکم م گهید یکیراه برم،  تونمیخودم نم یمن حت نیبب -

 

 ...غرور بود یکه اسطوره یها از مردحرف نیا دنیچقدر درد داشت شن و

 

 .دیسرکش یزهرمار هیانداخت و دوباره از بطر زیم یرو رو یگوش

 

 :زد غر
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 .نینموند؛ شماهام نمون شمیپ خواستمشیکه م یبرو! اون گمیم الیدان -

 

  .دیخند کشدار

نداشت و حاال انگار با  یاعتماد باشیز یبراش مهم نبود. به موندن هرزه یماه بود که بود و نبود کس نیچند

 .رفتن ستاره رو قبول کنه تونستیها، نمباور نیتموم ا

 

 .دور بود یادیرو روشن کنه، ز اشیکه دن یدینبود.. خورش دشیو خورش دیدیم اهیرو س ایدن

 

 .دیبه موهاش کش یآشفته دست الیدان

 

 .بخواب کمیبرو  ای. بیگیم یچ یفهمینم ستیتو حالت خوب ن -

 

  .گرفت شخنده

 !...ستیبودن حالش خوب ن دهیافتاده، تازه فهم ییهاباز و شونه مهین یهاچشم با

 

 .تکون داد یرو گرفت و سر الیدان یشونه

 

 تره؟خوشگل. مهراد از من خواستیم شتریمهراد و از من ب -
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اسم مهراد، اسم  یبه جا یبود. ول دهیسوال رو ازش پرس نیکه مست کرده بود هم یبود که ستاره، روز ادشی

 .ش بودجمله یتو ایمه

 .شدت گرفت شخنده

 

 .کردیو کارما چه بد داشت نابودش م رهیگیو مبهش گفته بود کارما خفتش ستاره

 

  .لباسش رو باز کرد یهادکمه

 .رو گرفت الیخورد و مچ دست دان یتکون

 

 !گهیبگو د -

 

 !به زور نگه داشت شهیو نم یرفتن ی. آدمادیدیمهراد و به چشم داداشش م -

 

 .موهاش چنگ زد و به لوستر نگاه کرد به

 .مبل سفت کرد یرو بهم فشرد و کف دستش رو رو هاشلب

 

 !اریدان یدونستیزنِ پندار شده. رو باباش حساس بود.. تو که م لیسو یگفتیبهش م نایزودتر از ا دیبا -

 خوشحال باشه؟ شهیهم یخواستیبا رفتنش حالش بهتر شده. مگه تو نم دیشا
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  .تار شد اریدان یدهید

 .ختیر نییچشمش پا یهاش کنار رفت و از گوشهچشم ینازک اشک از جلو ریپلک زد تا حر چندبار

 

 .کرد یپوف الیدان

 

 !دمیو من ندچشماش یجهنمِ تو یاون فرشته بود؛ ول -

 

 .داشت یچه حال اریاآلن دان دونستیفرستاد و خدا م نییگلوش رو پا بغض

 

 :درهم گفت یارو وسعت داد و با چهره تلخندش

 !ساون فرشته کنمیهنوزم احمقم که فکر م -

 

 :گفت یابا لحن گرفته الیدان

 

 .دختر هی یبرا یکردیم هیگر یداشت رهیم ادتیخوبه که فردا  یلیخ -

 

 .دیکش سشیبه صورت خ یدست

 

 قبالً باهات حرف زده بودم؟ -
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 .به خرج داد متیمال

 

 .شتمیپ یکنیکه مست م ییچند سال شبا -

 .داداش من الیخیب

که  یزد. اون چند روز شیو به آب و آتخاطرت خودشبه یلی.. خستین یفکر کن... دختر بد ایرو مه 

 .همش باالسرت بود یبود یبستر مارستانیب

 

دست از تقال کردن  دی. پر ترددیکوبیشده بود و قلبش نامنظم مهم افتاد. گلوش خشک  یرو شهاچشم

 .برداشت

 

 .دیکشیموهاش م نیب یدست ،یبا خودش گفت و ه ییزایچ هیلب  ریز

 

 گرده؟یبرم ستاره -

 

وضع وحشتناک،  نیبردارش تو ا دنیچشم بست. حالش گرفته شده بود و د ار،یدر برابر لحن لرزون دان الیدان

 .گرفتیرو ازش م دشیام یداشت ته مونده

 

 

 .شدیو کمرنگ نم رفتینم نیاز ب وقتچیکه احساسش به ستاره، ه دونستیم
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 .انداخت اریرو به نگاه سرخ دان نگاهش

 :گفت نامطمئن

 

 ... نقطه ضعف دستش ندهیو بسازخودت دیبا ادیب ی! تا وقتادی... آره. مگردهیبرم -

 

  .دیناخوداگاه خند ار،یدان یهابعد، با منظم شدن نفس قهیدق چند

 

 !یلعنت یبه روزش آورده بود اون دختره ی. چدیرو سرکش شهیاشت و بقرو برد اریدان یبطر

 

*** 

 

 .شده رو جلوم گذاشتم و مداد رو به دندون گرفتم یکپ یهاورقه

 

  .کردینشسته بود و با خنده نگاهم م نهیاز اون طرف خط دست به س رسام،مه

 

 " !دختر یخنگ یلیخ " زدیکه داد م زیچ هیهاش بود، چشم یتو زیچ هی

 

 .دادم یگوش یها کندم و به صفحهرو از ورقه نگاهم
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 .بلند شد صداش

 

 ؟یحلش کن ینتونست -

 

 .هام رو لوس کردمتکون دادم و چشم یو به عالمت منف سرم

 

 !سخته -

 

 .دستش انداخت یبه ساعت تو ینگاه

 

رژ  یهیاول یاونا رو از ماده متیکم کن. حاال ق دهیفاکتور جد نیاز ا متاروینگاه به فاکتور بنداز. مجموع ق هی -

 .ادیدرم شیاصل متیق ینطوریکم کن. ا

 

 .دوختم و منتظر شدم ادامه بده سشیرو به ف نگاهم

 

 ی. گرفترونیکل رو ازش بکش ب متیحساب ق نی! حاال بزن ماشادیدرم شیکی متیکارا فقط ق نیا یبا همه -

 گفتم؟ یچ

 

 .نشست میشونیپ یرو یاخم ،یحساب زدم. با دراومدن مبلغ بزرگ نیماش یرو تو هامتیسر دادم ق یاآره
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 .گرفتم نیدورب یحساب رو برداشتم و جلو نیماش

 

  !ستمیمهرسام باور کن من خنگ ن -

 

 .زد شیشونیبه پ یاضربه

 

 یریبگ ادیتک تک  دیرو با نایا دم؟یم شهیمثاًل چقدر بابت مواد اول ی! تو فکر کردگهید نهیهم متشیخب ق -

 .باالسرشون یمن بر یخودت جا نجا،یا یاومد

 

 .زدم هیکردم و به مبل تک یشیا

 ادیبهم  یریتصو نشستیسه ساعت م ی، خودش روزچهار هفته نی. تو امیصبح شروع به کار کرده بود از

 .دادیم حیو همه رو توض دادیم

 

 .از آشپزخونه دراومد یمان یصدا

 

 .و بخور مامان کوچولوناهارت ایب -

 

بودم که قرار نبود اون رو به  یاکرد. من مادِر بچه دایپ یکیکوچ یهام انحنالفظ مامان کوچولو؛ لب دنیشن با

 !پدرش نشون بدم
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 .رفتم زیکردم و سر م یمهرسام خداحافظ از

 .مرغ درست کرده بود سلیشن 

 

  .مایخبر نداشت ی! کدبانو بودکالیبابا بار -

 

 .ختیبرام نوشابه ر وانیل یو تو دیخند زیر ایمان

 

 ..نیو بب ایب کنهیدرست م ییغذاها هی! یست یدیو دحاال کجاش -

 

 .بشقابم گذاشت یمرغ تو کهیچند ت یمان

 

 .کنمیبنده رو. از فردا خودم درست م نیبابا خجالت ند یا -

 

 :شروع به خوردن کرد و تو همون حال ادامه داد ایمان

 

 .و اون کوچولوش مضره یست ی. برایدرست کن زایچ نیهمش از ا شهینم -

 

  ..بودن دهیزحمت کش یلیمدت خ نیمرغ برداشتم و خوردم. تو ا کهیت هی

 !دنیخریم کردن،یم دایبچگونه پ لهیلباس و وس یهرچ ایمان یو حت یمان خاله،
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  ...بعـدسالہس#

 

 .داده بود وهیبود و م دهیهاش سر به فلک کشکردم که حاال درخت ینگاه به خونه باغ شه،یپشت ش از

 

 :. لپش رو باد کرد و گفتدیکش نییرو پا شهیم رو گرفت و ششونه مهراد

 !گرمه گه،ید دیبر -

 

 .دمیرو از خونه گرفتم و دستش رو کش نگاهم

 

 مگه؟ یاینم -

 

 .رو خاموش کرد نیسرش برداشت و کولر ماش یرو از رو کالهش

 

 !نامزدشون یملت خونه انیبودم. هر شب هر شب که نم نجایا شبینه بابا د -

 

 .شدم ادهیپ نیاز ماش ،یاکرد و من با چشم غره یطونیش یخنده

  .دیکش رونیرو ب کشیشد و چمدون کوچ ادهیپ نیبندم از ماشو پشت دیمهراد رو بوس یگونه ا،یسات

 

 ممن شتاله؟ -
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 .در خونه گذاشت یچمدون رو جلو مهراد،

 .نشستم نیزم یدو زانو رو 

 

 جونم مامانم؟ -

 :دیهام دوخت و بچگونه پرسچشم یخوش رنگش رو تو یِآب

 تُجاس؟ نجایا -

 

 .دستم گرفتم و فشردم یکوچولوش رو تو گلوم رو قورت دادم و از جام بلند شدم. دست آب

 

 م؟ی. در بزنیخونه خاله آواته، دوست مامان نجایا -

 

 .زد نیباال انداخت و کفشش رو به زم یاشونه

 

 .و بزندَل -

 

 .زنگ فشردم یرو رو دستم

 .رو برداشت فونیآ اهورا
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 ه؟یک -

 

 ..مردونه یبود، صداش کلفت شده بود و کم اهورا

 :رو قورت دادم و گفتم بغضم

 .بسته آوردم هی -

 

  .و باز کرد در

 .در و باز کرد و داخل رفت یفور ا؛یسات

 :دیکش غیج

 !اومده. خاله آباااا ایخاله آبا شات -

 

 .شدو بعد با مکث ازش گرفته شد و به من دوخته  ایاومد. نگاهش اول رو سات رونیاز خونه ب یفور آوا

 .زد غیدهنش گذاشت و ج یرو رو دستش

 

 !یوا -

 

 .کیریستیبلند و ه د،یخند

 .دمیو استرس لرز جانیاز ه هام،یزیربه برنامه توجهیو ب دمیچمدون چسب به
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 .دیجلو بازم رو چنگ زد و تنم و سمت خودش کش یمانتو یقهی

 

 یاقدام نکهیرو ول کرد و قبل از ا مقهیم رو کنترل کنم و اون هم فشردم تا لرزش چونه یرو رو هامدندون

 !بغلم پرت کرد یبکنم، خودش رو تو

 

 !!تو بغلم یت کنم حل شخفه یجوری -

 

و  دنیلرزیکه دور تنم حلقه شده بودن، م ییهادست ...یو دلخور یپر شده بود از دلتنگ ش،یبعد یخنده

 .بغلم یدختر تو ی. و من اما... دلم لک زده بود براشدنیپشت کمرم فشرده م

 

 .دمیش فرو بردم و عطرش رو نفس کششونه یسرم رو تو 

 !دادیم یزندگ یبو اون،

 

 :گوشش آروم گفتم در

 !دلم برات تنگ شده بود یاز هر کس شتریب -

 

 ...حرف رو بزنم نیا شدیباورش نم دیهاش گرفت. شادست یرو تو صورتم

  .قرار گرفت و آوا رو ازم دور کرد نمونیب یفور ایسات

 .رو به پام چسبوند و اخم کرد شکمر
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 .خودمه. بخلش نتُن خاله آبا هیممن -

 

 .خم شد و نگاهش کرد یم گرفت. آوا فورخنده شیزبون نیریش از

 

 .رو بغل کرد ایسات یبه من انداخت و فور یاگهید نگاه

 

  .من بوده هیتو بشه آج یننه نکهیفنچول؟ قبل ا یگیم یچ -

 

 .لپ آوا رو گاز گرفت ،یاخم کرد و فور شتریب ایسات

 

 .خوامینم -

 

 .کردنیو همش لج م اومدنیمثل دوتا هوو بودن! اصالً باهم کنار نم ا،یو سات آوا

 

 .باهام حرف بزنه ذاشتیو نم دادیم ریبه آوا گ مون،یریتصو یهاتماس یتو همه یحت

 

 :داخل گفتم میبر نکهیاز ا قبل

 که؟ ستیخونه ن یکس -
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 .دیبغلش بود، دستم رو گرفت و سمت خونه کش ایکرد و همونطور که سات ینچ

 

تاپ قرمز. درست مثل  هیمبل انداختم. شلوار ست قد نودش تنم بود و  یکوتاهم رو از تنم کندم و رو یل مانتو

 .کرده بودم ایکه تِن سات یلباس

 .اومد رونیشربت از آشپزخونه ب ینیس هیبا  آوا،

 :به کمرم زد و گفت یاییهوی کف دستش ضربه با

 !و. نگاه بدنشینر نییشوهرت پا یجون از گلو -

 

 .دیدستش گرفت و کش یتو وموهام

 

 !مهمونمااا رسرتیچته؟ خ یوحش -

 

 .رو مظلوم کرد شافهیق

 

  .شدیچقدر نبودنت حس م یدونینم ،یست یوا -

 

 .دادم ایشربت رو برداشتم و دست سات وانیل

 

 عروسک؟ یو شستدستات -
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 :از رون پام گرفت و آروم گفت یشگونین

 .نگو علوسک بزرگ شدم -

 

 .دهنش گرفتم یپام نشوندمش و شربت رو جلو یرو

 

 گه؟ید ی. شستیمونیسالتم بشه بازم عروسک من م ستیتو ب -

 

 .رو تکون داد و شربت رو از دستم گرفت سرش

 !بود اریدان هیشب رفتارش،

 .اومدن اهورا، از جام بلند شدم و سمتش رفتم با

 

 .. ما رو دور ننداز خالهنجایاومده ا یک نیجون! بب -

 

 .و کالهش رو از سرش برداشتم دمیرو بوس شگونه

 

 ؟یریو که هنوز موش نخورده. کجا مزبونت -

 

 .اشتشربت رو برد یهاوانیاز ل یکیانداخت و  نیزم یرو رو ساکش
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 .مونمیم گهیباشگاه، د رفتمیداشتم م -

 دختره رو! دخترته؟ نیا نمیبب

 

 .باز شده سرم رو تکون دادم شین با

 .زد و سرش رو بلند کرد ایسات یچونه ریرو ز دستش

 

 ه؟ینازه! عمو دورت بگرده بچه اسمت چچقدر  -

 

 .دیش کشبافته شده یبه موها یدست اهورا رو پس زد و دست ا،یسات

 :رو کج کرد و گفت سرش

  !بچه گهیبه من م ینین نیا یممن -

 

 .دیمشتش گرفت و کش یاهورا رو تو یموها هوایب

 

 .ائهیاشمم شات -

 

 .رو با تشر صدا زدم اسمش
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 !وموهاش ی! کندایسات -

 

خودش جمع  یهاش رو مظلوم کرد و پاهاش رو تونشست. دلبرانه چشم نیزم یاهورا رو ول کرد و رو یموها

 .کرد

 

 .بهم دُفت بچه -

 

 .دیدوباره خند اهورا

 

 .کوشولو ایشات -

 

 .بلند شد ایسات غیج یصدا

 

 !ستمیتوشولو ن -

 

 .رو روشن کرد ونیکنترل رو برداشت و تلوز آوا

 

 . باشه؟یایت وحشخاله مثل ننه ایسات -

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

704 
 

 :گفت تخس

 .باشه -

 

-- 

 

 .دستش گرفته بود رو ازش گرفتم یتوکه  یاو لقمه دمیرو سرکش یچا وانیل

 

 .تخم مرغم براش آبپز کن هیبهش بده  ریش وانیل هیباشه آوا. بلند شد  ایحواست به سات -

 

 .دیزد و خند هیتک زیم به

 

 .کردم یرو تنم کردم و هوم مانتوم

 .باال فرستاد ییابرو

 

 .ادیمامان بودن بهت م -

 

 .مانتوم رو بستم یهاو دکمه دمیرو بوس شگونه

 

 !چسبهیم یلیبودن، خ اریمامانِ دختر دان -
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 [17:00 25/01/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 291_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 .رو پام کردم کفشم

 

 !بهت بگم؟ یچ -

  ران؟یا یچند وقته برگشت یگفت

 

 :گفتم گرفتمیو همونطور که اسنپ م دمیکش رونیمانتوم ب بیرو از ج میگوش

 

  .تو بمونه شیشرکت. امروز پ بردمیرو با خودم م ایمدت سات نیماه. تو ا هی -

 

 .نگاهم کرد مظلوم

 

 .یموندیکاش خودتم م -
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 .ش، ازش فاصله گرفتمگونه دنیبه ساعت انداختم و با بوس ینگاه

 

 .یبا یبا -

 

 .در بود رفتم یکه جلو ینیرو بستم و سمت ماش در

 .تا شرکت راه بود قهیدق ستیب

 

 .نییپا ادیآسانسور رو فشردم و منتظر شدم ب یشدم و داخل ساختمون رفتم. دکمه ادهیپ نیماش از

 

 .وارد شدم دمیکش یقیدهم؛ نفس عم یبه طبقه دنیها تند تند باال رفتم. با رسو از پله دمیکش یهوف کالفه،

 

 .مهرسام بلند شد یصدا

 

 !یایقرار بود ب شیساعت پ هیتو دختر؟  ییکجا -

 

 .با ساعت انداختم. دوازده بود ینگاه

 

 .مهندس ریشد! صبح بخ ریخب د یوا -
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 .دفتر حرکت کرد و منم پشت سرش راه افتادم سمت

 

 کو؟ ایظهره. سات -

 

 .اتاق رو باز کردم و داخل رفتم. پشت سرم اومد تو در

 

 ها؟آوا. پرونده شیبود، گذاشتمش پ دهیخواب -

 

 .کرد یو کالفه طول و عرض اتاق رو ط دیبه صورتش کش یدست

 

  .باش نجایفردا ساعت ده حتمًا ا م،یبخور یدست هی ترسمیم -

 

 .انداختیشده بودم و کالفه بودنش بدتر به اعصابم چنگ م یعصب

 .دمیکوب زیم یرو

 

 ؟یگفتم باشه. بهم اعتماد ندار -

 

 .هاش گرفتنشست و سرش رو با دست زیم پشت
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 !ترسمیم -

 

 .کردم یهوف

 

 با دوتا شرکت؟ ی. گفتنمیبب اریها رو بپرونده -

 

  .انداخت زمیم یکشو برداشت و رو یرو از تو هاپرونده

 .گرفت یقیرو باز کرد و دم عم پنجره

 

 گه؟ید یآماده کرد ویآره. همه چ -

 

هاش رو به چندبار سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم. دست یبا مکث نگاهش کردم و بعد فور هیثان چند

 .باال برد میعالمت تسل

 

 !ها. آتو درار از تو پروندهگردمیبرم گهیساعت د هی رونیب رمیخوبه. من م -

 

ها مسلط کار کردن تو شرکت ونوس رو بهم داده بود و خود مهرسام هم کمکم کرد و کار شنهادیپ ایمان یوقت از

 .امیکنار ب لیو رنگ عوض کردن سو اریرنگ گرفت و تونسته بودم با نبود دان یکم میبشم، زندگ
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 ...رو به اون رو شد نیگرفت و از ا یبه کل رنگ شاد میزندگ م،یخبر باردار بعد

 

 ..بود هشیشب یو کم دادیرو م اریدان یکه بو یبود. داشتن دختر یشاد بودنم کاف یانگار بودن اون بچه برا 

 

مادر و  یِ زندگ هی. میکردیم یتوش زندگ ییدوتا ایرهن کرده بودم و با سات یاخونه ران،یاز برگشتنم به ا بعد

 .یدختر

 

 .شدیحس نم یبود و نبود کس باًیتقر ایسات یهایزبون نیریجارواجور من و ش یغذاها با

 

من بود که  ریبه وضوح تقص نیو ا گرفتیبود که مقابل همه جبهه م نیداشت ا ایساتکه  یبد یژگیو تنها

بهش محبت کرده بود و بعد  شهیهم یمان ینبود ول ریتأثیطور بود... گرچه؛ نبودن پدرش ب یعصب یرفتارم کم

 .شده بود و مهراد قیمهرسام باهاش رف ،یمان

 

  .دمشیقند، سرکش هیبرداشتم و با  زیم یرو از رو مییچا

 

 .قسمت سرچ زدم یکردم و رو پیتا تیسا یها اسمش رو توبعد از مدت ناخودآگاه

 

تو اکثر  ایبود و چه بد که مه تیسا یفرودگاه، رستوران، شرکت و.. تو یتو یدسته جمع یهاعکس انبوه

 .ها کنارش بودعکس
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 .مهرسام رو گرفتم. دو بوق نخورده جواب داد یرو برداشتم و شماره میمکث، گوش با

 

 جانم؟ -

 

 داره؟ یارابطه اریبا دان ایمه گما،یم -

 

 

 .مکث کرد یکم

  ...ت رابطه دارهبگه خواهرم، با پدر بچه خواستیانگار جواب سوالم آره بود و مهرسام نم 

 

 .تا اآلن باهم بودن ،یکه رفت یاز اون موقع -

 

چنگ انداخته بود و از  یکیمهم بود... انگار  یلیکه خ یزیچ هیرو گم کرده بودم.  یزیچ هی کردمیم حس

 .بود دهیکش رونیاز وجودم رو ب کهیت هی م؛نهیوسط مغزم؛ وسط س

 

 .زیحس بد از همه چ هیآرزو..  دیشا ای دیشده بودم از لبخند، ام یخالتو هوا انگار  

 

و سکوت همه جا رو پر  شدمیو من، گم م شدیمن گم م یکه صدا یبارون. جور یتو سرم پر شد از صدا 

 .کردیم
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 .شد نیبرف؛ سرم سنگ ریز رهیم ایانگار همه دن هوی ،یمثل اون روز برف 

 

 .نفسم بند اومد یحالم بد شد که انگار یجور هی

 !ایبود از پدرش... توهم و رو یدروغ یدخترم، تنها قصه یمن برا یحاال قصه 

 

 .داشت یخودم نبود. لرزش خاص یصدا هیشب گهیصدام د 

 

 !به هرحال خوشبخت بشن ؟یگیم یاِ جد -

 

 رو پاره کرده بودم؟ ایبار مهتو ذهنم چند دونستیم یکس ایآ و

 .جمع کردم زیم یرو از رو لمیوسا

 .دراومد صداش

 

 !یفراموشش کن دی. بایکن یزندگ الشیبا خ یتونیتا آخر عمرت نم -

 

 یکاف نیبودم... هم ختهینبودم؛ زهرم رو ر شیچند ساله پ یجو نهیرو قورت دادم. من اون دختره ک بغضم

 !بود

 

 ..رو دوست داشتم اریحال حرف زدن راجع به دان نیا با
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 .بشه خوامیهم نم شهیها نشد؛ بقسال نیفراموش کردنش سخته. تو ا - 

 

 !یبخوا دیکمکت کنم برگرده سمتت.. فقط با تونمیم یاگه بخوا -

 

 .پا بوددلم به یتو یاولوله

 

 ؟یمثالً چطور -

 

 :گفت انهیآروم و موز یول دیخند بلند

 .یفهمیفردا م -

 .آماده باش یزیهرچ ی. برامیداریو فردا برمقدم اول 

 .نمونده یجمع کن برو خونه ساعت پنج شده، کار اآلنم

 .رو قطع کردم یگوش ،یخداحافظ هیو با  دمیرو وسعت بخش لبخندم

 

 .دست تکون دادم یتاکس نیاول یزدم و برا رونیساختمون ب از

  .رو همون اول حساب کردم هیکرا

 

 .شدم ادهیپ نیهام رو باز و بسته کردم و از ماشصدا زدن مردِ پشت فرمون به خودم اومدم. چشم با
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 .رو فشردم فونیدر رو فشردم. در رو باز کرد. دوباره آ زنگ

 

 !گهیباال د ایب -

 

 .مخسته یلیخونه، خ رمیم نییبچه رو بفرست پا -

 

 .آورد نییرو پا شصدا

 

  .رمیگیبچه رو گروگان م ایباال  یایم ایگوه نخور.  -

 

 !یکنیانگشت م یتف بهت که نقطه ضعف آدم و ه -

 

  .و هول دادم و داخل رفتم در

 .سمتم دییاسمم رو صدا کرد و دو غیبا ج ایسات

 

 .م زدگونه یرو یاگرفتمش تو بغلم و تو هوا چرخوندمش و بوسه 

 

دوست ندالم بالم توت  یمن بهش دُفتم شکالت. مشیبا اهوال خولد د،یخل یخاله آبا بالم بستن ،یممن -

 .دیخل یایفلنگ
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 .خاله بهم دُفتش مثلِ تواَم یکی اون

 

 .رو به صورتم چسبوندم شیشونیپ

 

 کدوم خاله مامانم؟ -

 .رو بهم نشون داد ونشیدر م یکی یهادندون فیو رد دیخند

 

  .همون که مهلبونه -

 مون؟خونه مینل شهی. ممیدیبال تواَم خل تازه

 

 .گذاشتمش نیزم یها رفتم و رومبل سمت

 

 . باشه؟میایبازم ب دمی. قول ممیبر دیکار دارم با ینه مامان -

 

 :نگاهم کرد و آروم گفت مظلوم

 .دمیفهم -

 

 .دیکش غیج یفور
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 .خاله مهلبونه اومد یممن -

 

 .بست خیتنم  اومد؛یم نییها داشت پاکه از پله یکس دنیها دوختم. با درو به پله نگاهم

 

 .بست خیهام گر  یکوبش قلبم به شدت باال رفت و خون تو یِ. آوادیتپ واروانهیبه تاالپ تلوپ افتاد و د قلبم

 

من و سودا چرخ  نیدوختم که نگاه نگرانش داشت ب ییش گرفتم و به آواجا افتاده یرو از چهره نگاهم

 .خوردیم

 .رو گرفتم و سمت در رفتم ایسات دست

رو  میزندگ یهادروغگو یهمه شیآروم سودا گوشم رو پر کرده بود و من؛ سه سال پ یداد آوا و نجواها یصدا

 !بودم ختهیدور ر

 

شد و محکم به در  دهیبکشه. بازوم به شدت کش رونیدستش رو از دستم ب خواستیو م زدیم غیج ایسات

 .خوردم

 

 .خرج کرد متیکردم، مال نگاهش

 

 !خواهرته -

 

  .سر و کله زدن باهاش رو نداشتم. بغضم رو قورت دادم توان
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 !اومدیدرم مهیچقدر زود گر داًیجد

 

 .رو بهم دوخت و سمتم اومد سشینگاه خ سودا

 

 رم؟یو بگباشم که جلوت یاصالً من ک ؛یتو ترکم کرد -

 ؟یکنیفرار م یو دار یو اآلن طلبکار یتو آشغال یختیمون و رتو همه ،یولمون کرد تو

 

 .ستادمیرو قطع کردم و دست به کمر ا مونیگرفت. ارتباط چشم مخنده

 

 !باهات صافش کنم تونمینم وقتچیکه ه یزیچ هیبهت بدهکارم؛  یزیچ هی کنمیحس م -

  

 :گفت یبود و کنار زد و عصب ختهیصورتش ر یکه تو ییموها

 وسط؟ نیبوده ا یبدونم گناهم چ دیمن نبا ؟یخب مثالً چ -

 

 :به زهر ادامه دادم آغشته

  .نزدم یازت حرف وقتچیه دیکه با یاما جور میحرفا بهم زد یلیو تو خمن -

باشه.  گهید یخواهرا یهامون نشد مثل همهدغدغه یساده و روون باهات حرف بزنم ول خوامیم یباور قابل

 باشه؟
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 .دیرو گرفت و سمت خودش کش ایسات دست

 .دیشروع کرد به حرف زدن و حرفم رو بر هیگر با

 

 !میدار جوابیب یسواال یلیو تو خمن -  

  !هان؟ ؟یبر یبود که ولم کن یوسط چ نیگناه من ا گمیبهت م دارم

 کنارت باشم؟ یداشت اجیکه بهم احت یبود نفهمم خاله شدم و نتونم موقع یچ گناهم

چون  کنمیمن داشتم حسش م دتشینفهم چکسیاگه ه ی! حتفهمم؟ینم یکنیو چرا حس مغم تو چشات 

  !یاون درد المصبِ تو، درد منم بود لعنت

 

بغلِ  هیو چقدر دوست داشتم با  خوردیقفل شده بود و نگاهم رو جزء به جزء صورتش داشت چرخ م زبونم

 " !که داشتم متنفرم ییحسرتا نیمن فقط از ا "سره کنم و داد بزنم  هیساده، بحث رو 

 

 ..یدیشنیم دیاز حرفا که نبا یسر کی دنیبعد از شن یهم بود که برا یسکوت

 شکستن! یاز درونم صدا یسکوت بود ول رونمیبود. ب یبیعج حس

تا نگم از  خوردمیها رو مکه حرف توش پر شده بود و انگار داشتم کلمه یبود... سکوت بیعج ب؛یعج سکوتم

 هیدور افتاده، وسط  یجاهیم رو پاره کرده بود و جنازه کهیکه تنم رو ت یکه کمرم رو شکسته بود... درد یدرد

 .لجن گرفته، ول کرده بود یمشت خاطره

 

 :زد داد
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افتاد  ارتیبشنوم؟ برات مهمه بعد تو دان وتیلعنت یکه اون صدا زنمیهمه فک م نیدارم ا تهیاصالً تو حال -

 شدیو باورش نم ییتو کجا میکرد که بهش بگ تیو آوا رو اذچقدر من اریخونه؟ برات مهمه همون دان یگوشه

 !!همه رو بزنه و بره دیق تونهینفر م هی شدی! آره... باورش نمم؟یدونیما نم

 

 .دیلرزیکز کرده بودم و تنم داشت م وارید یصورتش رو پر کرد و من همچنان گوشه اشک

 .نکنه تریاغیو نگاهم اون ینیو سرم رو کج کردم تا سنگ دمیخس خس گلوش رو شن د،یلرز صداش

 

 ؟یتا جونمون به لبمون برسه خبر دار کندشیو باز م نداختیرو تنمون م یکه ه یایلعنت یِ از اون زخما -

 

 ...اسم پدرش رو بشنوه اومدیو چقدر بدم م کردیم یاعصابم رو خط خط شتریب ایسات یدهیگنگ و ترس نگاه

 

و  میسره کن هیو بحث رو  میایکوتاه ب مونیکیو سودا و منتظر بود زل زده بود به من شهیتر از همساکت آوا؛

 .میو دم نزن میها رو بشنوحرف نیتا شب ا میکه حاضر بود میغرور داشت یخبر نداشت جفتمون به قدر

 

 .دمیکش رونیرو از دستش ب ایو دست سات ستادمیرفتم. رخ به رخش ا جلو

 

 :کنار گوشش لب زدم شه،یاز هم ترآروم

 !و تو صورت خودم نکوب. پس نبودنمیدیبودم ند یوقت -
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حال که تابه ییهاهاش و زخمحرف خواستمیزدم. جلوم رو نگرفتن و منم نم رونیرو برداشتم و از خونه ب فمیک

 .رو، بشنوم کردیاونم داشت تحملشون م دونستمینم

 

 .به غرغرهاش نکردم یرو هم پاش کردم و توجه ایسات دیسف یهایکتون 

 

 .و آدرس رو دادم میشد نیماش سوار

 

 دارم؟ ییمن بابا -

 

 .سکوتم رو شکستمفرستادم و  نییبود رو پا دهیگلوم چسب خیکه ب یبغض

 

 .ستیاآلن حالش خوب ن یمامان م،یزنیبعداً حرف م -

 

 .هاش رو بستپام گذاشت و چشم یرو رو سرش

 

 .رو که غرق خواب بود بغل کردم و وارد ساختمون شدم ایدر، سات یجلو دنیرس با

 

 ؟یااجاره یِهاخونه نیبخش رو چه به ابا دوتا اتاق خواب بود و دختره افشار جهان ینقل یخونه هی
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 .تختش گذاشتم. لباسش رو درآوردم و کولر رو روشن کردم یرو رو ایرو با پام بستم و سات در

 .مبل انداختم یو صورتم رو شستم و مانتو و شالم رو رو دست

 .شدم مشغول خوندن مقاله شهیتر از همرو باز کردم و خسته تاپلپ

 

سودا  یهارفته بود و حرف نیکه داشتم از ب یایکار یو نگاهم رو به سقف دوختم. انرژ دمیمبل دراز کش یرو

 .زدیم بهم یو اَنگ نامرد کندیداشت تنم رو پوست م

 

- 

 

مژه افتاده بود، با دست پاک  هیپلکم رو که  ریدستم دادم و ز یتو کیکوچ ینهیآ ینگاهم رو از تو نیآخر

 .کردم

 

ها سمتم سر یهمه دم،یکش نییدر رو پا یرهیانداختم و با زدن دو تقه دستگ یدست فیک یرو تو نهیآ

 .دیچرخ

 .سکوت اتاق رو شکست یمرد یصورتم نشوندم و صدا یرو یاخم

 

 !میاوسط جلسه رون،یب نیبر ستین یخانوم اگه کارتون ضرور -

 

 :گفتم یهاش کردم و کامالً جدرو قفل چشم نگاهم

 .حضورم هماهنگ شده -
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 .رفتم و کنار مهرسام جا گرفتم یچرخوندم و سمت صندل زینگاهم رو دور م ،یسرسر

 

 :گوشم گفت در

 !شکستمیت و مکله یاومدیم رترید کمی -

 

 .کم سکوت سالن شکسته شد و باز هم همهمه شدکم دم،یرفتم و پام رو به پاش کوب یاغره چشم

 

 .لج کرد، به من چه ایسات -

 

 یِنیانداختم و کالفه، با سنگ زیم یرو رو فمیلبش برد. ک کیبرداشت و نزد زیم یش رو از روقهوه فنجون

 .که دوستش نداشتم سرم رو باال آوردم و چرخوندم ینگاه

 

 !شدم و مات شیسرم رو تکون دادم، ک نکهیو به محض ا 

 

 ...اومدی.. چون از آدما بدم مادیاز آدما بدم م گفتیصدا تو سرم م هیخورد و  چیپ دلم

 !یاحمقِ عوض یپر زرق و برق با روِح خسته یآخه همشون شکل هم بودن. کالبدها 
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  نجا؟یا خواستیم یچ

 تاحاال هدف داشته بود؟ اصالً

بزرگش  ایکه تو سرش اندازه کل دن یابدوئه تا برسه به هدِف احمقانه وقفهیتاحاال دلش خواسته بود چندروز ب 

  کرده؟

 

 ی. تنها. حتوقفهیبودم؛ چندروز.. ب دهییبودم! دو نجایهنوز ا یخواسته بودم... دل من خواسته بود ول من

 .بودم دهییدنبالش دو یبودم، حرف نزده بودم ول دهینخواب

 

  .دمینرس یو ه دمییدو یبودم. ه نجایبودم.. هنوزم ا دهییرو بستم، نگاهم نکردم. فقط دو هامچشم

 !!دییدو اونم

 

 ..برسه، هدف داشت؟ آره یبه چ خواستیم دونمینم 

 .خوادشیاز من م شتریهست که ب یتر کساونطرف کردیفکر م گهیمن بود. خر بود د دنِیهدفش نرس 

 

 خواستمش،ی.. منم نمدمییدوینم گهی. منم خسته بودم. دخواستشیقدر من نم یکسچیه دونستینم 

 !بدوئه ییگذاشتم تنها

 

و خسته بود که قفلم  حالیرنگش انقدر ب یرو باز کردم. انگار همه جا سکوت شده بود و برق نگاه آب هامچشم

 ...تکون خوردن مردمکش ای یواکنشچیه بود. بدون هشد
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لباسش طبق معمول تا آرنج  نیمرتب باال داده بود، آست یلیرو خ شیمشک ی. موهایصندل یشده بود رو ولو

  .اول لباسش باز بود یباال زده بود و دو دکمه

 

تکون  زدیم یکه به قرمز میطوس یهارگه یهاش از توگردنش بود... مردمک چشم یهنوز تو گردنبندش

 ...منم یهاو مردمک خوردینم

 

رو با  میدستم نشست و پوست سردم رو احاطه کرد، سر چرخوندم و ارتباط چشم یکه رو یدست یگرم با

 .خناس بود، قطع کردم هیهاش هنوز هم مثل که چشم یمرد

 

 

 !دست مهرسام بود ید، چون رونگاه اون اصالً امن نبو یجا یول میو اون نگاهمون رو از هم گرفت من

 

 .که جلوم بود رو برداشتم یاو ورقه دمیکش رونیدستش ب ریدستم رو از ز حرف؛یب

 

 .زدم هیتک یغرورم رو جمع کردم و به صندل یهاتکه

 .اومدیها خوشش نمپرستپرست بودم و اون هنوز هم از خناسمن هنوز هم خناس 

 

 :کردن داد حیاز جاش بلند و شروع به توض نجریاز افراد کارمن ر یکی
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شدت مورد استقبال قرار بگم به دیتو شرکت راه افتاده و با یدیجد نیکمپ د،یدونیطور که اغلب مهمون -

  !گرفته

 .صنعت بشه نیتو ا یمشتر شینگهدارنده تونسته رکورد داره افزا یقو یهامقدار اسناس شیما؛ با افزا شرکت

 

 .مونده بود یرنگ ینگاهِ آب ینیحواِس من، رو سنگ یمکث کرد و و ادامه داد و ته مونده یکم

 

 یهامتیآوردن ق نییشده بوده، با پا یزیو برنامه ر یاحرفه یلیخان که خ اریاقدام دان نیکه ا نیانیدر جر -

 .رو جلب شرکت کنه یادیز یهاتونسته قرداد تیفیو حفظ ک یسرسام آور لوازم بهداشت

ها که تجربه دارن و از اختالف میو ونوس شراکت داشته باش تالویاز جمله ا یمیقد یهابا شرکت میداد حیترج

 !. روز خوشنیجوابتون رو بگ دیوقت دار شهیبرگذار م یاگهید یکه جلسه ندهیآ یبا خبر... تا هفته

 

 .شده بود ینصف سالن خال باًیتقر

 

 :که مختص خودش بود، رو به مهرسام تشر زد یدبا لبخن اریدان

 

 !یو قبول کنشراکت نیا دوارمیام -

 

 :جمع کردم و مثل لحن خودش، کوبنده و بدون مکث گفتم زیم یرو از رو هالهیوس

 .رادمنش یآقا ه؛یچ یپر زرق و برق برا شنهادیپ نیا میکه بدون میهست یاکار حرفه نیاونقدر تو ا دیشا -
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 .تکون داد یمسخره کردن، سر یرو خورد و به معنا لبخندش

 

 !نیریبگ میبه نفعتونه عاقالنه تصم -

 

رو  شیآب یهاو چشم دیسمتم چرخ یازد و لحظه یشخندیبه من نگاه نکرد... قبل از خارج شدن اتاق، ن و

 .بست

 

 !کردیم یش نکرده بود، شرارت داخلش داشت زندگکه شرارت احاطه ییهاچشم

 .فروختمشونیخناس م هیو تو قالب  دمشونیکشیم هاینقاش نیترککه به عنوان ترسنا ییهاچشم همون

 

 یآدم رو تا مرز جنون و جاهل هیو  رفتیم یاما رو به سرخ دیدینم یکه کس یایطانیش یهاچشم همون

 .بردیم شیپ

 

 نکهیرو که با وجود ا یکرده بودم درک کنم مرد یکرده بودم درکش کنم... سع یسع یطیدر هر شرا من

 یاو رابطه رمعقولیتجاوز غ هیکرده بود و با  یکاررو بدونم، پنهان قتیفقط دوست داشتم حق دونستیم

 .هایاهیولم کرده بود وسط س وار،وونهید

 

 یهاچشم رید تصووقت بو یلیمن باز هم اون مرد رو درک کرده بودم. درکش کرده بودم و حاال خ هرحالبه

تموم و  یهر چ یرو با قشنگ شیآب یهاطرفم... من چشم یتا با مردم نشون بدم با ک دمیکشیخناس رو نم

 !چسبوندمیاتاقم م واریو رو در و د دمیکشیچشمش م یگرفته دور هاله یسرخ جا یهااون رگه یحت
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 .پرست بودمخناس هیدوستش نداشته باشم، چون  خواستمیاون رو درک کرده بودم و نم شهی... من همآره

 

 .ضرب تکون دادم هینشستم و پاهام رو  یصندل یرو ،یعصب

 

 ؟یم بدسکته یدوست دار نجا؟یا ادیم نیا یتو چرا بهم نگفت -

 

 .ش زدچونه ریرو ز دستش

 

 !گهیبه حرفم گوش بده د کمیسمت تو؟ خب  مشیبکش میخوایمگه ما نم -

با  ایمه خوامی. من نممیش یباهم اوک یسور ایب گمی. حاال دارم میدار ازیبه من ن یایب نییپا یتو باال بر نیبب

 !رابطه داشته باشه اریدان

 !بچه داشتم هیرو رها کنم که حاال ازش  یمرد خواستمی. نمخواستمیهم نم من

 

وضعم، من تپش  نیو بهتر دارید نیهام شدتش رو از دست داد. تو اولرگ یخون تو انیزد و جر بینه عقلم

 !من... بعد چهار سال دنینشون نداده بود، به د یاکشنیر چیه اریقلبش رو باال نبرده بودم و دان

 

 :رو درآوردم اداش

 ؟یریگیباج م ی. زهرمار خب! داریشیب یشتید یطیبیر ریینید یب ییهیم میخیمین نیم -
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 .دیخند

 

 کردم؟یم کاریمن چ یتو نبود -

  .گردمیبرنم رون،یب رمیمن م الشیخیب حاال

 

 .میاز اتاق خارج شد باهم

 !داشتم یرفتم و در و باز کردم. چقدر خوب بود که پارت تیریاتاق مد سمت

 

 .مهرسام زیبه م شدیم یشده بود. آخرش منته دهیاتاق چ یرنگ گوشه یست مبل چرم مشک هی

 

 .نما؛ دو طرف اتاق قرار داشتشب چهارتا

 .پاهات بود ریبود که انگار نصف تهران ز یجور ویو

 

 کی یمدت، حت نیم رو از سرم درآوردم و موهام رو باز کردم. تو امقنعه ادیاتاق نم یتو یکس نکهیا الیخ به

 .م کوتاهشون نکرده بودمذره

 

با دختر اون تو  ای. ساتیجاریخانوِم ب ،یرو برداشتم و زنگ زدم منش یرو روشن کردم و همونطور گوش کولر

 .بود و کالً اونجا رو اون دوتا وروجک گرفته بودن نییپا یاتاق طبقه

 

 .رو برداشت یگوش
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 سالم، جانم؟ -

 

 کنن؟ینم تیها که اذبچه ن؟ی. در چه حالیجاریخانوم ب یخسته نباش -

 

 .طبقه مثل مورچه بودن، دوختم نیکه از ا ییهارو باز کردم و نگاهم رو به آدم پنجره

 

 .و بهش بدم ی. صبر کن گوشکنهیم یباز اینه جانم، داره با مهد -

 .بدو خاله مامانته ا،یسات

 

 .دیچیگوشم پ یآخجون گفتنش تو یصدا

 

 عروسک؟ یناهار خورد -

 

 :ناز کرد و گفت یکم

 مون؟خونه میلیم یخولدم. ک -

 

 .به ساعت انداختم و پنجره رو بستم ینگاه
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  .. باشه؟ مواظب خودت باشمیریم گهیساعت د هیکار ندارم.  -

 

 .رو قطع کرد یبرام فرستاد و گوش یبوس ،یپشت گوش از

 .برداشتم و موهام رو باهاش بستم زیم یرو از رو خودکار

 

 .ها شدمکردم و مشغول نگاه کردن به پرونده یپل حانایاز ر یآهنگ

 

shine bright like a diamond finde light in the beatifull sea 

 

 .کن دایپ بایز یِایدر نیا یرو تو ییالماس بدرخش؛ روشنا هی مثل

 

i choose to be happy you and i you and i.. 

 ..و توو تو.. منمن کنم،یانتخاب م ویخوشحال

 

 .اطراف برام گنگ شده بود طیحال خودم بودم و مح تو

آشنام  نیتربهیغر یکه گرچه آهنگ بلند بود اما، صدا ییآهنگ پخش شد. صدا نیب یبم یباز شد و صدا در

 .بود

 

 گان؟یشا -
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were like diamond in the sky 

 

 .آسمون یتو میالماس هیشب ما

 

youre a shooting star i see 

 

 .نمیبیمن م ،یدنباله دار یستاره تو

 

هم، به در  یتو ییهابا اخم دنم،یشد و اونم انتظارش رو نداشت چون با د یروم خال خیسطل آب  کیانگار  

 .قفل چرخوند یرو تو دیزد و کل هیتک

 

a vision of a stays when go hold me in alive 

 

 ..شمی. من سرزنده میکنیبغلم م یاز حس خوب وقت یریتصو هی

 

were like diamonds in the sky 

 

 .آسمون یتو میالماس هیشب ما

 

 :لب زد نیزهرآگ شهیبهم انداخت و مثل هم یهمخ بود. نگا یرو یادیز شخندشین
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 ؟یدیجولون م نجایا ینجوریکه ا یبا سام راحت یلیخ -

 

 .از کف دادم و اسمش رو صدا زدم اریاخت

 

 !نطورهیهم نکهیمثل ا -

 

 :کالمش رو زمزمه کرد کهینکرده بود، ت رییکه هنوز تغ یاون با لحن ترسناک و

 ...نطوریکه ا -

i know that wed becom one right avay. oh! right avay 

 

 .شده یاوه! به هر شکل. میشیم یکیباهم  یروز دونستمیم

 

at first sight i felt the energy of san rays 

 

 .و حس کردم دیخورش یهمون نگاه اول من انرژ تو

 

 شهیهام خسته شده بود، از بس همن بردم اما انعکاس مردمکگرفتم و خط اخم رو از چهره یرو جد نگاهش

 .مثل سابق نبود گهیکه نگاهش د گشتیم ییهادور چشم

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

732 
 

جز زهر  یزیاز هر چ یبود تا اثر دهییدو گوششیباز یهاچشم یِنیخسته شده بود از بس که تو ن هامچشم

 .بود ومدهین رشیگ یچیو ه نهیرو ازش بب ختنیر

 

 .داشته باشه ینبودن من بهتون ربط ایراحت بودن  کنمیفکر نم -

 

 .نکردم یخودش رو بهم چسبوند، حرکت یطوالن یزد و از پشت، با مکث یچرخ دورم

 

 :گوشم زمزمه کرد یآخر آهنگ رو تو کهیت

- i saw the life inside youre eyes! 

 " !دمیهات دتو چشم ویمن زندگ "

 

با خودش داشت رو  شهیکه هم یبیعج یتن داغش به تنم، پوستم سوخت و داغ دنینخوردم اما با چسب تکون

 ...هاشچشم یتو ایداشت!  هاشبیج یجهنم رو تو شهیبهم منتقل کرد. به گمونم هم

 

و  گرفتیحرارت رو م ش،یآب یهاش و رنگچشم ی. سردسوزوندیرو نم یهاش کسچشم نکه،یوجود ا با

که با خود  یبه خاطر جهنم دونستیخودش م دی. شایبسوز یکه بتون یباهاش خوب بش یبه حد ذاشتینم

 ...داشت، بود

 

گردنم پخش شد و من  یبلندم، تو یخرمن موها د،یکش رونیموهام ب یهرز رفت و خودکار رو از ال دستش

 !...قلبم یِ حوال دم،یآرومش رو شن یهانفس یصدا
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 !فکر کنم مردم د،یرو چسب کمرم

 .گوشم شد کیخمم کرد و سرش با شتاب، نزد زیم یرو  

 

و  دیشاهرگم کش یکوبش قلبم، اوج گرفت... دستش رو رو یداغ شد و آوا کپارچهیمورم شد و تمام بدنم؛  مور

 .شاهرگم، انگشتش رو نگه داشت یکنار خال رو

 

 .هام رو بستملرزونم رو ازش گرفتم و چشم نگاه

 

 !و بکش بروراهت ؟یخوایم یچ -

 

 .دیلبم رو آروم بوس یگوشه

 

 !بدون قافش خوام،یو مقلبت -

 

با تکون دادن سرم که جاش عوض نشد،  یلبم بود و حت یبه لبش که هنوز رو یو توجه دمیگلو خند تو

 .نکردم

 .دفعه، من حرارت خودم رو بهش دادم نیدستم گرفتم و ا یرو تو صورتش

 

 !گذار بود ریتأث یلیتموم شد؟ خ -
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کم بود که موقع حرف زدن،  یهامون به قدرصورت یلبم گذاشت و فاصله یسکوت، رو یرو به معنا دستش

 .کردیلبش به لبم برخورد م

 

 !گرفته بود شیکه نسبت بهش داشتم رو به رخم بکشه، چون باز یاومده بود تا ضعف اون

 .ستاره ؛یرو از دست داد زایچ یلیخ یرفت یوقت -

 

 .ستاره گفتنش هنوز هم مثل قبل بود لحن

 .هام، کارش رو ادامه دادو تا خطوط پلک دیابروم کش یرو رو انگشتش

 .زد مقهیبه شق یاضربه

 

 !ویبپرس چ -

 

 .قرار نبود به حرفش گوش بدم، خودش لب زد دیفهم ینگاهش کردم و وقت حرفیب

 

  !. نه منییتو د؛یوسط ضربه د نیکه ا یکس یبدون ونیخواستم ا -

 

. انگار هر دومون تو حصار دمیشنیضربان گرفتن قلبش رو راحت م یو صدا کردیم دادیاز غم ب هاشچشم

 .میکرده بود رییکه انقدر تغ میافتاده بود ریقلب هم گ

 

 ؟یکنیفکر م ینطوریچرا ا -
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 .گرفت یو پوست گردنم رو به باز دیفکم کش یهیپلکم تا زاو یرو از رو انگشتش

 

. دادینم تیاهم کسچیکه جز تو، به ه یدوست نداشت، کس ویکه جز خودت کس یترک کرد ویچون کس -

 ویعاشقت بود، تو کس اقتتیاز ل شتریو ب کردیبهت محبت م اقتتیاز ل شتریب یلیکه خ یترک کرد ویکس

  !خودت یستهاونم با خوا رون؛یب یرفت شیراحت از زندگ یلیو خ یبود شیزندگ لیکه دل یترک کرد

 

 .نفس حرف زده بود و غرورش رو، برام شکسته بود کی

و باز هم تو  گفتیکه از درد نبودنم م یکوتاه اومده بود حرف زده بود... بار اول دمیدیکه م یبار اول یبرا 

 .درد رو حس کرد شدیکالمش م یطعنه

 !شدینم یهر کس بیداده بود... خب، نص حیمن براش مهم بود و توض تیکه ذهن یاول بار

تو  شدنیاز دردها انقدر درد داشتن که جا نم یبعض ینوشتشون، حت شدیشت که نمدا یادیز یهالیدل ،درد

 .سه تا حرف نیا

 " دال ر دال "

 

 .جاش تنگ بود ،یتر از جسمم شده بود. ولگفت روحم بزرگ ینشون دادن خستگ یبرا شدیم دیشا

 

 !سوختیتو و عمقشون م رفتیبدن م یها. اون خراششدنیباز م م،یویبه کالبد دن خوردیهاش مزخم یوقت
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 اریکه توسط دان یسرم تموم شده بود و رودها خشک شده بودن تو تن و بدن یهاگفت بارون دیبا دینه... شا ای

 .اِشغال شده بود

 

 ...درد، جاش کرد یتو کلمه شدیکه نم یخفه خون گرفت مقابل درد دیفقط با د،یشا ای

 

 .جناب رادمنش ستم،یکه از دست دادم متأسف ن ییزایچ یبرا -

 

 .فاصله گرفت یرو از روم برداشت و کم دستش

 

 .تو، من نشد یبرا کسچیبعد از من، ه ی... ولیستیمتأسف ن -

 

 !دوم شده بود اریمن، دان یبود... دخترش.. دخترمون، برا شده

هامون دکنم تا پا پس بکشه و حد و حدو شیتحرک خواستمیتکون دادم و فقط م ینف یمعنابه  یخنده سر با

 ...نشه کمیکنه و نزد تیرو رعا

 

 

 یخودش رو پر کنه، من رفته بودم اما... کس یرادمنش نبود تا جا اریدان گرفتیش و مکه قلبم بهونه ییروزها

 !که باعث شد برم من نبودم
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و اشتباه، مرد  ختیریمشت حس ب هیو  تیبار احساس مسئول ریشد ز کهیت هیکیکه ت یکه نارو زد و کس یکس

 ...بخشمقابلم بود. نه دختر افشار جهان

 

 ذاشتیدست م شهی. قلب من هممیهم آورد یِرو جا گهید یکه جفتمونم کس میدونیمرد، جفتمون م یه -

 !یممنوعه و تو همون موقع جذاب بود یزاهایرو چ

 

 :تا داد نزنم کردمیم یو خودخور گفتمیسگ دروغ م مثل

 !و ببوسخفه شو و فقط من -

 

 .بهم انداخت یاکنج لبش رو خاروند و نگاه متفکرانه ش،یشگیعادت هم به

 

 !تونمیم مدستم داشتم، دوباره یبار قلبت و تو هی! شهیکسشعرا سرم نم نیمن ا -

 

رو  هاشکهیو ت کردیقلبم رو خورد م یبدونه، داشت دو دست نکهیقلبم هنوز دستش بود و بدون ا دونستینم 

 .یخال ابونیب هیتو  ختیریم

 

 !رادمنش اد؛یب شیپ یبار سوم خوامینم -
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 میخواستیبودمش و باز م دهیدفتر خودش د یتو گهید بارهی. انگار خوردیداشت دوباره رقم م زیچهمه انگار

 یدخترم هم بود، تو یلیرو که حاال فام شیلعنت یلیکه بهش نگم رادمنش و من دوباره فام میبحث کن

 .دمیکوبیصورتش م

 

و قلبمون با هر تپش و  گرفتیم انیداشت جر یظاهر یو نبود حس نمونیب یهاش از شدت خشکاخم انگار

 .شدیضربان گرفتن، دورتر م

 

 یکه سه سال خاموش بوده، دوباره راه افتاد. راه افتاد اما به سخت ینگاهم کرد و انگار با نگاه کردنش، قلب رهیخ

دفترش بعد چند سال  یکه تو یاول یو مثل بار وفتهیبراش زود بود به تاالپ تولوپ ب یخون پمپاژ کرد و حت

 .و رُسوام کنه وفتهیبه ضربان ب دمش،ید

     

 ...اما نبودم بودمش،یبلد م دیبا من

 +واسه لج کردنم نبود. بلد نبودم است،خوینبودم که اون م یاگه اونجور گفتمیبهش م دیبا امروز

 

 !دش، نه بعد خودشاون، نه قبل خو نینبوده ع ینداده بود... کس ادمی یکس یعنی

 

 یمنگنته، رو رهیهست گ ی. سه سالاداشتتیکه چشمم خورد به  زدمیساز و م ییچا یداشتم دکمه -

 .خچالی

 ...یبر دیمواظب خودم باشم و با یتوش نوشت 

گردن من  دیو نباخودت فی. وظایتیمسئول یاحمق ب هینوشتم تو  رشیخودکار برداشتم و ز هیبگم  خواستم

 !یبنداز
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نکنده بود. هنوز  خچالی یش بزنه رو از روخونه خچالی یکه قبل رفتن به آوا داده بودم که رو یادداشتی هنوز

م و همراه حس ناب نشون خوردن، با خودم و منم هنوز زخم شونه خوندیکلمات رو واو به واو م دونستمیم

 ...داشتم

 

 .م اضافه کردمبه چهره یکردم و لبخند میم قاچهره ریز ویدلتنگ غبار

 

 .ستمین یدوست داشتن گهیگرچه من د ،یعاشق باش ادیانقدرام بهت نم -

 

متوهم  یعاشقانه یو ابرازها یجوون یهاطنتیعاقل و دور از ش یشده بودم زن. من میکرده بود رییدو تغ هر

 !خواستیکه عروسک م یتخس یکننده و اون، شده بود پسر بچه

 

تا ببوستش و  خواستیتا بغلش کنه. عروسک م خواستیکردن نبود... اون عروسک م یباز یکه برا یعروسک

 .کننینم یبهش نگه مردها عروسک باز یکس

 

 !رفته چقدر دوستت داشتم ادتی. یرفته از بس نبود ادتی -

 

 عاشقانه...؟ یهاحرف نیغرور رو چه به ا یاسطوره و

 

  .سر کردمش رفتم،یطور که سمت در مو همون دمیرنگ کش یمشک یرو هر چند به زور، سمت مقنعه دستم
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 .زدم رونیبهش، قفل در رو باز کردم و از اتاق ب توجهیب 

 

 یالمصبش پخش بشه تو سلول به سلولِ تن یگذاشته بودم دستش به تنم بخوره و دوباره اون بو ،یلعنت منِ

 .خرج سوزوندن خاطراتش گذاشته بود و خودش هم سوخته بود یادیکه زمان ز

 

 ...شده بودم. ترسناک بود اریدچار دوست داشتن دان یاو کشنده بیبه طرز عج انگار

 

و ناعادالنه بهش  کردمیرو جمع م ستارهیب اهیس یفضا یدوست داشتنِ پخش تو یشب همه هی دیشا 

  .... ترسناک بوددادمیم

 

سطح شهر پخش  گناهیب یهاهام رو تو تن آدمدرد یهمه ل،یدلیو ب کردمیهام رو باز مصبح چشم دیشا

 .... ترسناک بودکردمیم

 

 .دچار بودن، ترسناک بود نی. امردمیشتم، براش مشب که خودم هم خودم رو دوست ندا هی دیشا 

 

 .میبرداشتم و سمت خونه راه افتاد نییپا یرو از طبقه ایسات

 

بودم و  ستادهیخونه ا یم بود که حواسم نبود توممنوعه نیدچارتر ریانقدر فکر و ذهن و قلب و روحمم درگ 

 .بود ستادهیم، انگه داشته بود و وسط خونه نیبذره ریو زکه من کردمینگاه م ییداشتم به آوا
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 .خنده سمتش رفتم با

 

 نجا؟یا یاومد یچجور ،یه -

 

 .رفت ایقهر ازم رو گرفت و سمت سات با

 

خاطر تو زدم. اصاًل فکر نکن به یکی دتمیخودم، از رو کل یفرستادم برا شنیلوک یبود شمیاون شب که پ -

 .تنگ شده بود تیفسقل یاومدما! دلم برا

 

 .گذاشتم نیرو زم فمینثارش کردم و ک ییپررو

 

 .شام درست کردم ا،یب ریدوش بگ هیبرو  -

 

 .باال انداختم ییابرو

 

 که؟ یختیغذا سم نر نیتو ا نمیصبح رفتم حموم. بب -

 

 .پهن کرد نیزم یرفت و سفره رو رو یاغره چشم
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 .و عوض کنگمشو برو لباسات -

عوض کردم و بعد از شستن دست و  یخنده ازش رو گرفتم و سمت اتاق رفتم. لباسم رو با لباس خونگ با

 .کنار سفره نشستم ا،یصورت خودم و سات

 .بود کردم سید یکه تو یبه مرغ ینگاه

 

 ختهیر یزردچوبه چ ینرفته که به جا ادتیدو روز مسموم بودم.  یکه مرغ درست کرد یبار نیآوا آخر نیبب -

 توش؟ یبود

 

 .خوب نبوده شیبفهمه اصاًل آشپز ایو آوا انگار دوست نداشت که سات دیچرخیما م نیب ا،یسات نگاه

 

 !تو گشنه بمون دم،یم مبچه نیبه ا خورمیحواسم نبود اون موقع. اصالً خودم م رمینخ -

 

 .کردم زیو نگاهم رو ر ختمیبشقاب ر یبرنج تو ریکفگ هی

 

 .خورمیقهر نکن حاال، دارم م -

 

 ...بهت بدم یخبر هی خواستمیم -

 

 .ختمیر وانمیل یدوغ تو یدوغ رو برداشتم و کم پارچ
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 ؟یچ -

 

 .بشقاب انداخت و پرمکث نگاهم کرد یو چنگالش رو تو قاشق

 :از جاش بلند شد و گفت ایسات

 .خاله یملس -

 

 .نوش جونت خاله دورت بگرده -

 

 .رو نگاه کنه شیکارتون تام و جر یمبل نشست تا ادامه یرو

 

 .زد غیگرفت و ج ایکه نگاهش رو از سات دمیپاش کوب یرو ییهوی

 

 !یوحش -

 

 .یگفتیم یداشت -

 

 .به موهاش زد یچنگ 

 .دیلرزیمنقبض شده بود و صداش م فکش
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و  یبدون دیخاطر تو عقب انداختنش با.. چون بهیبودم؛ ول ومدهین نجایخبر ا نیخاطر گفتن امن به نیبب -

 !یباش

 .سگهیهفته د هی قاًیدق الیسودا و دان هیعروس

 

 .رو پشت گوشم زدم و لبخندم رو کش دادم موهام

 

 عروس شه؟ خوادیاون فنچ م گهید یهفته ؟یگیم یجد -

 

 .لبخند زد و تند تند سر تکون داد متقابالً

 .گلوم رو قورت دادم آب

 

 ام؟ین شهی! مگه مام؟یکه بگم م یبهم گفت -

 

تو افکارم که طلوع و غروب  شدمیانجام بدم، انقدر غرق م تونستمیبود که م یروزها، فکر کردن تنها کار نیا 

 .دمیدیرو نم دیخورش

 

  ...یچ. به همهکردمیفقط فکر م یداریموقع ب یها، وقت خواب و حتآهنگ نیکاغذها، ب یال به ال 

 

 !. اما افتادافتادیم دیکه نبا یو به هراتفاق وفتادیو نکه منتظرش بودم یهر اتفاق به
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  .بود یکردن چه شکل یزندگ نیزم یرو نجایا رفتیم ادمیها وقت یکرده بودم که بعض یانقدر تو فکرم زندگ 

 

 .شده بودم دادیم حیترج انوسیاق یِرو به آب تنگش یکه تنها بودن تو یاهیس یماه مثل

 

 بود؟ گهیهفته د هیخواهرم  هینفر بفهمم عروس نیآخر کردیفکرش رو م یواقعاً، ک و

 

 .یکنیفکر م یبه چ یدار دونمیدختر من اآلن م نیبب -

 

 یکنه، ول دوارمیام کردیم یگرفتم و بهش دوختم. انگار که فقط داشت سع نیزم یرو از رو نگاهم

 !تونستینم

 

 .یعقب انداختن تا تو برگرد ویگفتم که عروس -

 

 

متنفر بودم و باز هم  یدلسوز یاز رو یهااز محبت دونستیبده نکردم. م میدلدار خواستیم نکهیبه ا یتوجه

 .زدیحرف م

 

 م؟یلباس بخر میبر یکِ -
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 .ها رو برداشت و سمت آشپزخونه رفتو از جاش بلند شد، ظرف دیکش یهوف کالفه

  

 .هماهنگ کن گانی! با شامیریفردا م -

 

 .دادم امیبهش پ یرو برداشتم و فور میگوش

 

 .شرکت امیکارا. نم ستین نیسنگ یلیسالم؛ خواستم بگم فردا خ "

 " .ریبخ شب

 

 .در دسترس باشم و قبول کرده بود تونمینم شهینه؛ بهش گفته بودم من هم اینبود بگه باشه  مهم

 

 :رو بلند کرد صداش

 .دارم برات مگهیخبر د هی -

 

 .گذاشتم نکیس یها رو جمع کردم و توظرف هیبق

 .بخورن سیخ کمیداغ رو باز کردم که  آب

 

 .شیتا ببخش کنهیم یبگ یو هرکار نتتیبب خوادی. بهم گفت میگفته برگشت لیبه سو اریدان نکهیمثل ا -
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به قلِب  یو اصاًل توجه زدیو پشت هم حرف م کردینم ینیباال انداختم. مقدمه چ ییزدم و ابرو هیتک نتیکاب به

 .کردینم رفت،یشدت ضربانش باال م یمن که ه

 

 .شدیم ی.. عالکردیو اگه قبول م خوردنیذهنم داشت چرخ م یتو یدیپل یهافکر

 

 .دنبال لباس میبر امیم شمیاونور. ساعت پنج ش رمیفردا صبح م -

  .شورمیم امیبذار م ظرفارم

 

  .و آروم بغلم کرد دیم کششونه یرو یدست

 

 .خوابونمشیبعد م نمیبیکارتون م ایبا سات کمیخب. منم  -

 

 .باش شهیبودنت خوبه آوا. هم -

 

 .ها رفتمفاصله گرفتم و سمت مبل ازش

 

 .بخوابم خوامیم م،یمسواک بزن میبر ایمامانم ب -

 

 .میو باهم مسواک زد میرفت ییدستشو یاز جاش بلند شد و سمتم اومد. تو ع،یمط
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 .یبالم صبحونه دلست تُن دیفلدا با -

 

 .میاومد رونیب ییو باهم از دستشو دمیموهاش رو بوس یرو

 

 .فنچول. بوسم کن برم بخوابم کنمیدرست م -

 

 .دادیم دیبهم ام هاش،یکار نیریبچه و تمام ش نینشستم تا ببوستم. بودن ا نیزم یرو

 

 .یممن لیشبت بخ -

 

 .دیو خند دیرو محکم بوس مگونه

 

 

 .باز شد یزیر کیت یعمارت رو چندبار پشت هم فشردم. با صدا زنگ

 

 .که داشتم ییهاخاطره یخونه خاطره بود و لعنت به همه نیرفتم. جزء به جزء ا داخل

 

 .مچاله شد یبود، وا رفتم. پاهام شل شد و قلبم کم ستادهیدر ا یکه جلو دنشید با



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

749 
 

 

  .نبود جاچیرو گم کرده بودم؟ اون حس ه شیحس مادر اون یک

 

  ...ها، نه تو کافهجدول یتو اتاق، نه رو نه

 از اون حس خبر داشت؟ یکس

 !خوندمیهاش مناراحت بود من از چشم شهیبار ناراحت بود. هم نیآخر 

 

 .که ناراحت بود زدنیهاش داد مچشم دمیدیم زد،یحرف م یو از اون حس لعنت دیخندیم یوقت

 

 ".چمه دونمینم" گفتیم دمیپرسیهربار ازش م 

 .گفتینم یچیه ؟یندون شهیمگه م گفتمیم 

 .وبره من ادشیبودم  دهیترس 

 

 .رفتم ترکیو چقدر مهم نبود برام... نزد کردیم دادیهاش بچشم یاشک تو برق

 :گفتم رحمیسبز رنگش ب یهاچشم یرهیخ

 !زخماشون آوردم ینمک براقصر پندار چطورن؟ هر طورم باشن، آب یملکه -

 

 .دادیاشک انگار داشت کار دستش م نم
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 .هام رو بستمدهنش نگه داشتم و چشم یلب باز کنه که دستم رو با فاصله جلو خواست

 

که از  یشفاف ریوکه تو ذهنم ازت خراب شده بدتر نشه. بزار اون تص یبزار تصور ؟یحرف بزن یخوایتو که نم -

 .یفیچقدر کث دونمیو بهم نزنه! بزار وانمود نکنم معشق داشتم حالم

 

داشتن قلبم رو سوزن سوزن  ختنیریصورتش م یمهابا رو یکه ب ییهاتندش همراه اشک یهانفس یصدا

 !مردم؟ینم زد،یحرف م ینطوریو ا ستادیایو اگه دختر خودم جلوم م کردنیم

 

ش بودم که بچه یچون حاال خودم مادر شده بودم... مادر گرفتیدرد م شتریب زدمیکه م ییهاقلبم از حرف من

 .رو به چنگ و دندون گرفته بود و بزرگش کرده بود

 

 .داده بود ادیحرف زدن و مسواک زدن  بهش

 .داده بود ادیبودن رو  یمستقل و قو کش،یکوچ یبچه به

 

 .داده بود ادی یکرده بود و بهش نقاش دایخترش رو پبودم که استعداد د یمادر

 

بودم و از پدرش؛ فقط همون دو چشم رو نشونش  دهیم رو کشپدر بچه یهاچشم یبودم که نقاش یمن، مادر و

 ...داده بودم

 

 .کردم شنهیبه چاک س یمشتم گرفتم و نگاه یرو تو شقهی
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 !لیبود، سو یواقعاً تلنگر خوب میکردم. جفتک زدنت به زندگ دایو پبود... خودم یتلنگر خوب -

 

 :زدم داد

 !تو یگوه زد میعاشق یبار حق عاشق شدن دارن. تو هیهان؟ آدما  م؟یبه زندگ یگوه زد تهیحال -

 !یو از دست دادمن شگهیمن خبر نداشتم؛ سه سال د یکه زنش بود ی. سه سالیشد زنش

 

. طوفان برگشته بود.. برگشته بود که باز هم گوه بزنه کردمیخودم حس م یرو رو ییهانگاه ینیکه سنگ انگار

  ...پندار و بره یِتو زندگ

 !!من بودم طوفان،

 

 م؟یکنم ببخش کاریچ -

 

 :گوشش بردم و آروم پچ زدم کی. سرم رو نزدستادمیبه رخش ا رخ

 !ریطالق بگ -

 

 .زدم یعقب رفتم و چشمک عقب

 .زدم رونیطلسم شده ب یاون خونه اطِ یسمتش گرفتم و از ح یرو به عالمت خداحافظ دستم
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پاهاش  یچهیتنش کرده بود، موند. نگاهم رو از ماه یکه لباس ورزش یرو فرد هیبرگشتنم، نگاهم چند ثان با

 .گرفتم و باالتر بردم

 .نگاهم کرد و سکوتش رو شکست هیثان چند

 

 نجا؟یا یخوایم یچ -

 

  .نبود یخبر ،یاز اون رنگ فانتز گهیرو شسته بود و حاال د هاشمو

 

 شقهیاطراف شق یشده دیسف یبود چشم دوختم. موها ختهیر شقهیشق یکه رو گوششیباز یچند تار مو به

 .بود که حواسم بهش بود نیرو به رخ بکشم و فقط قصدم ابراز ا میاز غبار دلتنگ یتنها باعث شد کم

 

 !که یشد ریپ -

 

نه! من بهش نشون داده بودم  یاون فکر کرد طعنه زده بودم... ول د،یرو گرفت و سمت خودش کش دستم

 .هم بود شقهیکنار شق یحواسم به تارها

 

 .دیچرخیدهنم نم یانگار زبونم تو یول شنهیبودم به س دهیچسب

 

 ؟یکنیم یچه غلط نجایا گمیدارم م -
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  !دیترسیداشتن و اون، هنوزم از من م یادیز تیش براش اهمتند بود. هنوزم خانواده هنوزم

 

 شکهیو آروم ت رهیچنگ بگ یپدرش رو تو تونستیش رو داشت و منابود کردن خانواده اریکه اخت یدختر از

 ...کنه

و  شدیخفه م رفتن،یها داشتن تو مخم راه مو دوباره خاطره کردیسرم درد م یو کاش وقت کردیدرد م سرم

 !گفتینم یچیه

 

 .بزنم، باور کن بیآس یبودم به کس ومدهین -

 

 یهاواریو دو من بودم گذشتینم اریبدون دان یلعنت یهاکه ترکش کرده بودم، سختم بود. ساعت یاول یروزها

 !تاک ساعت کیو تاتاق

 

 وار،یبود و براش مهم نبود چند نفر پشت اون د دهیکش واریکه دور خودش د یاوونهیشده بودم همون د 

 .کف اتاق یهاخورده شهیو دوختن به شنگرانشون یهاچشم

 

 ییهاکرده بودم. چشم یرو نقاش اریدان یهاکه روشون عکس چشم یامچاله یهاو کاغذهامو آهنگمن بودم 

  !... حاال نهییتو اوج تنها کیکوچ یایجغراف نیپرتم کرده بود تو ا داد،ینجات م ییکه من رو از تنها

 

 گهیهاش محدود نبود. حاال دحرف دنیو گذشتن روزم به شن شدیهاش قفل نمهام رو عکسچشم گهید حاال

 .کردیش، داشت سوال مخونه یچشمم بود و از بودنم تو یخودش جلو
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 .م زدمگلوم رو قورت دادم و موهام رو پشت گوش آب

 

 .ینکرد ؛یباورمم نکرد رم،یدارم م گهید -

 

 

 .و ازش فاصله گرفتم که اون لب زد و باعث شد سر جام صبر کنم دمیجاده کش چیرو سمت پ راهم

 

 !یریچرا م یگینم وقتمچیه ،یریو م یای. متهیشگیکه کار هم نیا -

 

 :جونم بهش گفتم یسمتش و با ته مونده برگشتم

 

 .و تو دل آدما جا بدم. پس ازم نپرس چرا رفتممن خوب بلدم نفرت از خودم ،یدونیم -

رو  ،یکتاب ،یلمیو تو فاسمم یروزهیاز دستت بدم. با خودم گفتم برم که اگه  دمیترسیرفتم چون م 

و باز رفتن می! رفتم که تو فکرت بمونم، اگه بازم به عقب برگردینکن ادیبا نفرت ازم  یدید یزیچ یتییسکویب

 .کنمیانتخاب م

 

 .دیوسعت بخش نشستیکه داشت رو صورتش م یشخندیو ناجوانمردانه، به ن دیلرز نگاهش

 

 . نه دلبر؟هیدهنت خال یپشت دستم رو یچقدر جا -
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 .رو پشت هم تکون دادم سرم

 

دوران خل بودنم تو ذهنم  یهاخاطره نمتیبیدوست ندارم هرموقع که م گهیمن بچه دارم؛ ازدواج کردم. د -

 .نقش ببنده

 .نه ای یکنیم ادیبا نفرت ازم  ستیمهم ن گهید حاال

 

نکردم... من حق داشتم نباشم،  زدیبه صداش که پشتم عربده م یتا باز هم فرار کنم و توجه دمیی. دودمییدو

 .حق داشتم برم و... قلبش رو با خودم ببرم

 

 .آوا فرستادم یکه بودم رو برا ییجا شنیکدرآوردم و لو بمیج یرو از تو میگوش

 

 :دادم سیوو

  .دنبال لباس میبر نجایا ایب نیبب -

 

 .دادم خوردیم یکه داشت بستن اینشستم و نگاهم رو به سات نیماش ی. تودیساعت بعد، رس مین

 

 .نخر یبراش بستن گهیبچه! آوا د شهیدندونات خراب م -
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 .کرد و زبونش رو برام درآورد یاخم ایسات

 

 .خاله آبا به حلفش گوش نتون -

 

 .کرد میتنظ ایسات یرو رو نهیآ آوا

 

 کشه؟یو مدندونات خراب شه مامانت من یدونیخاله م -

 

 .به رون پام زد یاضربه هوا،یب

 

 ؟یکنیم ریکجا ص -

 

 .در گذاشتم یو سرم رو رو دمیکش نییرو پا شهیش

 

 .بهم گفت دوست داره بزنه تو دهنم دمش،ید -

 

 .کردیاون، فقط حالم رو خراب م یحرف زدن درباره دونستیکرد. خوب م سکوت

 

 .رو نگه داشت نیپاساژ ماش هی یروروبه
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  .میپاساژ رفت یرو گرفتم و تو ایسات دست

 

 .میزدیچرخ م میپاساژ داشت یبود تو یسه ساعت حدوداً

 !نکرده بودم دایپ ادیکه به چشمم ب یزیمن چ یرو کرده بود ول هاشدیخر یهمه آوا

 

 .و آوا در اومده بود ایغرغر سات یصدا

 

 !گهیبخور د یگوه هی. ینخورد یگوه چیساعت ده شب شد تو هنوز ه یست یوا -

 .که تن مانکن بود دادم یرو به لباس نگاهم

اضافه  تشیچاک داشت که به جذاب هیبود و تا شونه، باز بود. از پشت،  یدلبر اشقهیرنگ بود و مدل  یانقره

 !کی. ساده بود و شدیکشیرو قشنگ به رخ م کمیکمر بار یو انحنا کردیم

 

 .همونطور ادامه داد آوا

 

 .جون مامانت میبرگرد ایب یهمه لباس دار نیاصالً تو ا -

 

 .سمت مغازه دمیرو کش دستش
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 :انداختم و گفتم یفروشنده نگاه به

 پرو کنم؟ یدیم وشیش ویس زیکه تن مانکنه، کِد صد و شصت. سا یلباس نیا -

 

 .گفت و لباس رو دستم داد یفروشنده، با لبخند چشم زنِ

 .رو ازش گرفتم و تنم کردم. در رو باز کردم و آروم آوا رو صدا زدم لباس

 

 .تنم بود تیف

 .ادبه لباس کرد و و سرش رو تکون د ینگاه

 

 .نمیبچرخ بب -

 

 .زد یکه تو هوا بشکن دمیچرخ

 !خوده خودشه -

 .دستم داد ریرنگ حر اهیس یمانتو هی

 

 .از روش بپوش ونیا -

 

 !زدم. خوب بود دیخودم رو د نهیرو تنم کردم و تو آ مانتو
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 مدل؟ نیداره از هم ایسات زیسا نی. ببهیعال -

 

 .رفتم رونیرو بست. لباس رو از تنم درآوردم و از اتاق پروو ب در

 

 شد آوا؟ نداره؟ یچ -

 

 .بهم انداخت ینگاه زن

 

 .ارمیم رمیاآلن م دی. صبر کنمیچرا دار -

 

 .میاومد رونیاز مغازه ب د،یاز خر بعد

 .دیکش یقینفس عم ایسات

 

 .خونه میگشنمه بل -

 

 .رو گاز گرفتم لبم

 

 م؟یو کفش نخر فیک -
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 .کرد زیش رو آونگاهش رو مظلوم طور کرد و لب و لوچه نوع

 .دمیکارش خند به

 

 .رستوران هست هیخب. طبقه باال  لیخ -

 

--- 

 

 ...سالن نبود یهام توکفش یپاشنه یجز صدا یزیچ

 

 .زدم یاون کفتار چنگ دنیاز د یرو بر اثر استرس ناش موهام

اون کفتار بودن،  شیاتاق پ یجلسه تو یکه انگار برا ییهامرد نیو نگاهم بدر بزنم، در رو باز کردم  نکهیا بدون

 .چرخ خورد

 

اون همه  نیب جانیاگه هم کردمیقبول نم یتیگرفت و مسئول یرو به باز مییها اعصاب شنواداز مر یکی یصدا

 .دمیکوبیدهنش م یآدم؛ تو

 

 !ستین لهیطو نجایخانوم ا -

 

ش قهوه یقند تو کیپندار رفتم و  زیاستوار، سمت م ییهارو ماساژ دادم و در رو بستم. با قدم مقهیشق

 :لب باز کردم صیانداختم. مشغول هم زدن قند شدم و حر



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

761 
 

سرتون خراب  یرو رو نجایباال ا ادیسگم ب ی. اون رورونیاتاق گم کنن ب نیو از انگورشو یگیاآلن م نیهم -

 !کنمیم

 

 :زدم یحیرو باال گرفتم و لبخند مل سرم

 خب؟ -

 

 .و از جاش بلند شد دیکش شیجوگندم یموها نیب یدست

 

 .کنمیهماهنگ م ویجلسه کنسله. باهاتون ساعت بعد -

 

  .انگشت فاکم رو باال بردم ست،ین لهیطو نجایکه بهم گفته بود ا یرو باال گرفتم و رو به مرد نگاهم

 .شد یاتاق خال قه،یصورتش نشست و در عرض چند دق یرو یاخم

 

شکستنش، نگاهم رو  یاز دستم ولش کردم و با صدا هوا،یبرداشتم و نگاهش کردم. ب زیم یقندون رو از رو در

 .به پندار دادم

 

 !اِ! شکست -

 

 

 .گرفت نیزم یو نگاهش رو از رو دیکش یقیعم نفس
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 شده عروس؟ یچ -

 

 .هم رفت یرتم تولفظ عروس، صو دنیشن از

بگه و چه بد که  خواستیم یبفهمم چ تونستمیرفتارهاش، نم یاز رو دیفهمیرو گشاد کرد و کاش م نگاهش

 !آپشن، روم قفل بود نیا

 

 .که دست کم از هتل نداشت چرخوندم یاتاق بزرگ ینشستم و نگاهم رو تو هایاز صندل یکی یرو

 

 نه؟ چسبهی. بهت میکنیم فیک یبابام دار یِخوب با پوال -

 

 تونستمیو کاش م ختیر شیشونیپ یاز موهاش جلو یاگذاشت و سمتم خم شد. تره زیم یرو رو دستش

 !سرش رو بشکنم

 

 ؟یخوایپول م -

 

 .جا شدمجابه یصندل یکردم و رو ینچ

 

 ...تو بابام مرد یتوئه و من اصالً خبر ندارم سر جاکش باز یبرا نجایانگار ا ،یخوایپول م یگیم یجور هی -
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 یو من از تو دادینشون م یطورنیا ایش رو خورد. خونسرد بود، قلپ از قهوه هیو  دیکش یهوف کالفه

 .خوردیتو ذهنش چرخ م یبفهمم چ تونستمینم کسچیه یهاچشم

 

 ...افشار خودش -

 

 :رو قطع کردم و داد زدم صداش

 !دهنت کثافت اریو ناسم بابام -

 

که  یبلند هیاآلن، گلدون پا نیهم گفتیسرم م یصدا تو هیباال برد و  میهاش رو به عالمت تسلدست جفت

 !...سرش یبود رو بردارم و پرت کنم تو زیم یرو

 

 :نشستم و ادامه دادم یصندل یرو لکس؛یر 

  !فرو کن تو چشمم ایب یتو ه شده،یچ ارمیخودم نم یدارم به رو یمن ه -

 !بدبخت خرمیو ممن تو و کل خاندانت ؟یخوایپول م یگیم یسادیالمصب جلوم وا آخه

 

افتاد و با  نیزم یاتاق زدم که رو یگوشه یانداختم و پام رو به مجسمه زشیم یرو رو یسبز رنگ یپوشه

 .شکست یبد یصدا

 

 دونستیو چه خوب م دیکش یقیدرهمم و بعد مجسمه کرد و دوباره نفس عم یبه چهره ینگاه ر،یپ کفتار

 .اومدیاون روم باال م زد،یاگه حرف م
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پوشه گذاشتم و سمت  یبکشه که دستم رو رو رونیکاور ب یها رو از توکاغذ یِرو باز کرد و خواست کپ پوشه

 .دمشیخودم کش

 

 !گهینشد د -

 

و  دمیکش رونیپوشه ب یورقه رو از تو نیپوشه برداشت. اول یهم فشرد و دستش رو از رو یرو رو هاشچشم

 .جلوش گذاشتم

 

 یبه مدرک زدیم یدییکاغذ موند و مکث کردنش، تا یرو یهاکلمه یخط به خط و واژه به واژه یرو نگاهش

 .که سام، قبل از مردنش بهم داده بود

 

 .انداختم نیزم یگلدون رو رو گوش،یو باز دمیخند

بود و  ستادهیا الیو دان اریبود برداشتم. پندار؛ وسط دان زیم یرو که رو یو قاب عکس زیم یشدم رو خم

 .به عکس زدم یادستشون دور گردن هم چفت شده بود. با سر انگشتم، ضربه

 

 !که من هستم ینه تا زمان ی. ولنیایبه نظر خوشبخت م -

 

 .پرت شد سمت در ش،شهیش یشکسته شده یهاکه تکه دمیکوب نیزم یرو یرو هم با شدت بلند تر قاب
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 .رو باال گرفتم. نگاهش روم بود سرم

 

 ؟یخوایم یازم چ -

 

 .جا کردمدهنم بود جابه یکه تو یرو باد کردم و آدامس لپم

 

 .پدربزرگ خوام،یم و ممن ازت حق بچه -

 

 .کردم تیگفتن لفظ پدربزرگ، اوقم گرفت. سرم رو به چپ و راست هدا از

 

 ...ستمین یدخترم رادمنشه راض یِلیبابت که فام نینچ. اصالً از ا -

 

 :و داد زد دیکوب وارید یرو محکم تو سرش

 !یایتو روان  ،یکرد ی. تو با اعتبارش بازیو گول زد اریتو دان -

 

 .کردیم یباز تشیو بد داشت با عصبان کردیبلند بود که تا ته اعماق قلبش نفوذ م یم به قدرخنده یصدا

 

  .رو برداشت و نگاهش کرد انداختم. ورقه زیم یرو یاگهید یورقه
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 .پخش کردم زیم یها رو هم روعکس یسر هی

 !از قاچاق و قتل یعکس و مدارک یِکپ

 

 لمیگذاشتم و ف وتریدستگاه کامپ یرو تو یدیکنارش زدم. س زیپوشه برداشتم و از پشت م یرو از تو یدیس

 .کردم یرو پل

 

 .گرفتم کیرو سمتش چرخوندم و سرش رو نزد وتریکامپ

 !.. ترس داشتدینگاهش لرز یاکه لحظه دمیگلوش رو قورت داد و د آب

 

 .رو استپ کردم لمیف

 

 نایبگم که ا دیخبر دارن. و خب... با اتیکثافت کار یچون سه نفر جز من از همه ادیسرم ن ییبه نفعته بال -

 .! اصل مدارک عمراً دستت برسههیکپ

 

 اریجهنم دان یبرگشته بود... فرشته طانیش یهاش رو باال برد. فرشتهتند سرش رو تکون داد و دست تند

 !فرشته بود نیکار ا نیش و به اتمام برسونه. کشتن پندار رادمنش، آخربرگشته بود تا کار نصفه مونده

 

 یکه برا ی. اون قسمتخوامیو نم ارینبه اسمم... سهم دا یزنیو مشرکت فرستم؛یم ولمیوک یتا قبل از عروس -

 .خوامیخودته رو م

 .کنمیرو م لیسو شیپ واتیحرفت، اول از همه گوه کار ریز یزنیم یدار بفهمم
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 شونیعالقه داشت و باز داشتم زندگ لیپندار چقدر به سو دونستمیگرفت. م میرحمیهمه ب نیاز شدت ا قلبم

 .کردمیرو خراب م

 

  !کردم؟یکار رو م نیا چرا

  .دونستیو اون نم دونستمیکه من م ییهازیچ چون

  ...از دست نداشتن یبرا یزیچ یمن از دست نداده بود که برسه به مرحله یاندازه چون

 !ینشکسته بود قدر من که برسه به نشکستن از شدت خورد شدگ چون

 .بردمیبد بودنم؛ لذت م نیبودم. و از ا یبد ی.. من فرشتهآره

 

 

 .رو ادامه دادم حرفم

 

 ؟یاز دست بد ،یدیها بهش رسو بعد از سال یکه عاشقش یزن یتو که دوست ندار -

 

 :و پوسکنده گفت رک

 .دوست ندارم -

 

 .رو کنار زدم شهیش یشکسته یهاقندون برداشتم و با پا، تکه یشکالت از تو هیخوشم اومد.  تشیقاطع از
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 !رادمنش اد،یعزت ز -

 

 .زدم رونیرو بستم و از اتاق ب در

 

 یکه از رو یرو زده بودم و چه بار آوردمیبه زبون م دیبا شیکه چند سال پ ییهاداشتم.. حرف ییرها احساس

 !دوشم برداشته نشده بود

 

 " روزِ عروسی "

 

 :دیکش غیصورتم پرت کرد و ج یرو تو بالش

 !بلند شو گاو ؟یتو هنوز مثل پاندا خواب -

 

 :دمیغر تیعصبان با

 !وانیرم نکن ح -

 

هام رو تو هم ساعت نه صبح اخم دنیرو روشن کردم و با د می. گوشدیدیرو نم ییهنوز درست جا هامچشم

 .دمیکش

 

 ؟یکرد داریو بمن یبد یبر یخوایم یکدوم قبرستون یسر صبح -
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 .زد شیشونیبه پ یاضربه

 

 !شگاهیآرا میپاشو بر التیخیخاک بر سر ب -

 

 .از نهادم بلند شد. اصالً حواسم نبود آه

 .جام بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم سمت حال رفتم از

 

 کوشن؟ نایا ایمان -

 

 .نون لواش گذاشت و لقمه رو سمتم گرفت یتخم مرغ رو تو آوا

 

 نشو باشه؟ یعصب یبخور ول ونیا نیبب -

 !رفت باهاشون امیو برد! مانو لباسش ایاومد سات لیخاله سو یخواب بود تو

 

 .رو از دستش گرفتم لقمه

 .دیدینم یچینبود و ه اریرو برده بود و کاش دان ایسات ل،یسو

 .هم فشردم یرو رو هامچشم
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 ته؟یبه اون عفر یو داداصالً چرا دخترم ه؟یک یبدونه اون بچه، بچه خوامیمن نم یبهش گفت -

 

 .م و شالش رو سرش کردبغل یرو پرت کرد تو مانتو

 :برداشت و گفت زیم یرو از رو چییسو

 اون بچه نفهمه خانواده داره؟ یخوایم ینخور تا ک گوه -

 

 !لعنت به منطقت -

 

 .دیکش رونیو آوا با عجله، دستم رو گرفت و از خونه ب دمیرو پوش مانتوم

 .رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیه شگاه،یبه آرا دنیرس تا

 

 .میشد شگاهیآرا وارد

 .کرده بود ریتنم رو درگ یهاسلول یادیز جانیه

 

 .چرخ خورد محوصلهیصورت ب یرو داد،یم یتوت فرنگ یکه بو یبراق دختر قد بلند نگاهِ

 .زد هیتک یهاش نشوند و به صندللب یرو یلبخند

 

 باشه؟ یکی هاتونکاپیم -
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 .تکون دادم. لبخندش پر رنگ شد یرو به عالمت نف سرم

 .دیبخشیم یبانمک یجلوه سشیو به ف رفتیش فرو مگونه یچال رو کی د،یخندیم یوقت

 

 .اومد. لباسش رو تنش کرده بود رونیکالفه از اتاق ب آوا

 

  .رنگش شد یپاشنه بلندش، نگاهم معطوف لباسِ گلبه یهاتق تق کفش یصدا با

 .داد یحیرفت و جاش رو به لبخند مل نیصورتم جا خوش کرده بود از ب یکه رو یاخم

 

 !ادیچه بهت م جانیا -

 

 .نشست یصندل یلبخند دامنش رو جمع کرد و رو با

 .چپ بزنم یعل یسودا داشتم، خودم رو به کوچه یعروس یکه برا یدربرابر ذوق تونستمینم

 

 .م رو برانداز کردمنشستم و چهره یصندل یرو

 .ها انداختمبه تاج یجا کردم و نگاهدهنم جابه یرو تو آدامسم

 

 ؟یگیخانومِ ب -

 

 .مکث کرد یکم



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

772 
 

 

 جان؟ -

 

 :گفتم دمیکشیم رونیرو ب میکه کارت بانک ینیباال انداختم و ح شونه

 .برمشی. اجاره نه، مخوامیو پنج و م ستیتاجِ کد ب -

 

 .کنار ذارمشیبرات م -

 

براش درست کنه رو قباًل  خواستیکه م ییمدل مو ا،یو مان اومدیبه موهاش م یلی. خخواستمشیم ایسات یبرا

 .بهم نشون داده بود

 .دیچرخیمختلف م یموها مدل یرو به آوا دادم. نگاه سرگردونش رو نگاهم

 

 .ستادینفر از همکارهاش سراغ آوا رفتن و خودش باال سر من ا دو

 

 موهات بسته باشه؟ ونینیش -

 

 .شالم رو از سرم درآوردمکردم و  ینچ

 .صورتم گرفت و فشارش داد یاز موهام رو جلو یا. ترهدیرو موهام چرخ نگاهش
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 .شهیم یبرات بزنم عال ییمدل اروپا هیچقدر موهات خوش رنگه!  -

 

موهام  یرنگش برداشت و رو یانقره یهانیبا نگ زیر یستالی کر ِ دسته گل کیکنسول کنار دستش،  یرو از

 .گذاشت

 .دوباره بهم انداخت یرو گاز گرفت و نگاه انگشتش

 

 !واو -

 

 .صورتم چنگ زدم یجلو یموها به

 .شد فیرد زیم یهاش روو سنجاق رهیو بساط تافت، گ بند

 

 

بود که با استرس نگاهش به  یینگاهم معطوف آوا کردیکه موهام رو درست م یبستم. تمام مدت چشم

 .هاش بودناخن

 

قلبم  یول ارهیب ایسر سات ییبال لیسو دمیترسی. احتماالً مکردیقفل شده بود و مخم درد م باً یتقر فکم

 !اتفاق رو قبول کنه نیا خواستینم

 

 .ساعت زمان گرفت کیصورتم  شیموهام سه ساعته تموم شد و آرا کار
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 .صورتش گرفت یرو جلو صورتم

 

 !تو دختر یچشمات خوشگلن. چقدر عروسک خوادیلنزم نم -

 

 .بودم یموهام راض ونینیش از

 .کردم یزدم و تشکر مختصر فشیبه تعر یلبختد

 

 رم؟یعکس بگ هیاز موهات  یشیناراحت نم -

 

 .آوا بلند شد یبگم که صدا یزیچ خواستم

 

 !بمونه شگاهیعکسش به عنوان نمونه تو آرا ادی. خوشم نمشهیچرا ناراحت م -

 

 .کرد یایسرخ شده بود، معذرت خواه یش کمکه چهره شگریآرا

 

 .ش رو دلبر کرده بود زل زدمو قشنگش که چهره تیال کاپیم به

 

 .یخوشگل شد -

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

775 
 

 .بهم زد یلبش رو گاز گرفت و چشمک ست،یحواسش بهمون ن یکس دید ینگاهم کرد و وقت پرمکث

 

 .داشت رو گردنم انداختم نیکه طرح دلف یرنگ یابه خودم دادم و گردنبند نقره نهیآ یرو از تو نگاهم

 

 !انداختم. رو هم رفته، خوب شده بودم یشده بود نگاه دهیباال کش یو به ابروهام که کم دمیکش یقیعم نفس

 

 یلوستر باال دِ یرنگم که تو نور سف ییطال یخرمن موها دنیصورتم بود از د ریکه نگاهم رو تصو یدرحال

 .دمیدور خودم چرخ زد،یسرمون برق م

 

 .اتاق رفتم و لباسم رو عوض کردم یتو

 .زدیکمر و باسنم قشنگ تو چشم م یتنم بود که گود تیف یجور هی

 

 .رو پشت لباس انداختم و شال رو شل سرم کردم موهام

 یتق تق پاشنه یاومدم. صدا رونیمانتوم، از اتاق ب دنیرو پام کردم و با پوش میپاشنه ده سانت یهاکفش

 .دیشد و بعد، سرهاشون سمتم چرخ دهیچیسالن پ یکفشم تو

 

 .دمیکش قیو چند نفس عم دمیم رو به مانتوم مالدست عرق کرده کف

 

 .میرفت رونیاز پرداخت پول، از سالن ب بعد
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که دستش هنوز  یدختر یصورت یو نگاهم رو ستادیشد. تنم از حرکت ا دهیآسانسور رفتم که بازوم کش سمت

 .بازوم بود، قفل شد یرو

 

 .قدم فاصله گرفت هیدستم رو رها کرد و  یرو به محل اتصال دستش و بازوم دادم که فور نگاهم

 

 .زدیموج م یهاش، نگرانچشم یادهیدر هیاو تو قهوه کردینگاهم م یجد

 .زدم و سر تا پاش رو برانداز کردم هیتک واریتخس، لجوجانه به د یهادختر بچه هیشب

 

 .انداخت یبود نگاه وارید یم که روشده کوریمان. به ناخن میهم قد بود باًیتقر

 

 .باهات حرف بزنم خوامیم -

 

 .مکث به آوا نگاه کردم و گفتم بره با

 .دیچیش تو گوشم پگرفته لحن

 

 جداست؟ اریمن مطمئن باشم تو راهت از دان -

 

 !اریهمراه دان اومد؛یم یعروس یداشت... اون هم برا شیآرا یسرخ بود ول یهاش کم. چشمدمیگز لب
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بچه داشتم؟!  اریمن از دان دونستیبود، م ستادهیکه مقابلم ا ییایمه ایگرفتم. بغض به گلوم چنگ زد و آ یدم

 ...ساله میدختر سه و ن هی

 

 :انداخت. با بغض گفت نییو سرش رو پا ستادیپاگرد ا یرو

هنوزم  ای ن،یخواستیو مچقدر هم اریتو و دان دونمیعشق شما دوتا قرار گرفتم.. من م نیب دونمیمن م نیبب -

 !نیخوایم

 

 !شدیو کاش خفه م کردیم مزدم. بغض داشت خفه یگرم لبخند

 

 :زدم لب

 سخته؟ رمش،یبا برگشتنم، قراره ازت بگ یکه فکر کن نیا -

 

 .هاش رو بهم فشرد و نگاهش رو ازم گرفتلب یتر بود ولهاش از صدتا آره، آرهچشم یتو اشک

 

 .ش گذاشتم و سمت خودم چرخوندمششونه یرو رو دستم

 

 !یعشق ما شد یمتأسفم که قربان -

 

که از جفت  ی.. اعتماد به کسمیدونستیاعتماد م کی جهیرو نت مونیاشتباه زندگ نیاز ماها، بزرگتر یلیخ

  .با خبر بوده مونیو از صفر تا صد زندگ میقبولش داشت شتریهامون بچشم
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کرده و  رییتغ م؛یقبولش داشت شتریب ایدن یکه از همه یاون آدم میدیو د میروز به خودمون اومد هی نکهیا تا

رازهامون با خبر  یچون از همه زدیضربه رو به روح و روانمون م نیشتریشده که داشت ب یبه کس لیحاال تبد

 .شناختیهامون رو مبود و نقطه ضعف

 

روز  هیسر ممکن باشه سر بزنه جز اون...  یاز هر کس میکردیکه فکر م میدیرو ازش د ییرفتارها ما

 ی. از کسمیخورده بود یبود که از خود یقیعم یهاپر از زخم مونیتو زندگ میدیو د میهامون رو باز کردچشم

 .بود بهیغر هیمثل  الحا یول میبوده و بهش اعتماد داشت مونیآدم زندگ نیتر کینزد ،یزمان هیکه 

 

تمام رازهام رو در  گهیاعتماد نکنم، تا د یکه خودم شخصاً، پشت دستم رو داغ کردم تا به هر کساونجا بود  

  ..بشه که بتونه بهم ضربه بزنه کیاونقدر بهم نزد ینذارم هر کس گهینگم، تا د یگوش کس

 

 !گرفته بودم ادی ییسه سال تنها یرو تو هانیا یهمه من

  ..هااعتماد کردن به آدم ترسم شده بود نیبعد از اون بزرگتر 

  ...هامبه جفت چشم یبه احساساتم، حت د،یشنیهام مکه گوش ییهاسخت اعتماد کردم. به حرف یلیخ گهید

 

.. و ستین دیبع چکسیاز ه یزیچ چیبهم ثابت کرده بود ه یکی یروز هیچون  کردمیرو انتخاب م ییحاال تنها 

 !رو از مادرم خورده بودم میزندگ یضربه نیمن، بزرگتر

 

 .زدم رونیرفتم و از اون ساختمون ب نییها پاپله از
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 !ینطوری... نه ایعروس میرفتیو م میشدیم نیسوار ماش ایبا سات ار،یکنار دان دیاآلن من با راستش،

 

 .که کنار درخت پارک شده بود، موند ینیماش یرو نگاهم

 غیج ،یبود که با تک بوق یقرمز رنگ لعنت نیاون ماش یرفت و نگاه من هنوز هم رو نیسمت ماش ایمه

 .دادم میپشت نیو نگاهم رو به ماش دمیکش

 

 .که از اقرار کردنش وحشت داشتم یلبم جا خوش کرد. اون لبخند یمهرسام، ناخوداگاه لبخند رو دنید با

 

تنش دوختم و سرم رو کج کردم  یشد و سمتم اومد. نگاهم رو به کت و شلوار خوش دوخت تو ادهیپ نیماش از

 .حرکت نکرده بود ا،یبود که با وجود سوار شدن مه ینیماش ینگاهم، رو یگوشه یول

 

 .کردینگاهمون م یرچشمیکه داشت ز یاریدان نِیماش یرو

 

 :نشوندم که لب زد میشونیپ یرو یحرکتش، اخم نیو در رو برام باز کرد. از ا دیسرم رو بوس مهرسام،

 بترکه؟ یاز حسود اریدان میکن یکار هیمگه قرار نبود  -

 

 .دیسر جفتمون سمتش چرخ ا،یمه یصدا با

 

 ؟یداداش -
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و آخ که چقدر تو کت و  دیکه همراهش سمتمون اومد و ناخواسته، نگاهم سر تا پاش رو کاو دمیرو د اریدان

 .تر بودجذاب شد،یتنش م تیکه ف یشلوار

 

 .بغلش گرفت یرو تو ایمه مهرسام

 

 !یعروسک داداش چقدر ناز شد -

 

 .به کتف مهرسام زدم یاضربه

 

 !هاااشهیم میداره حسود -

 

 .لبم نشست یرو یمشت شد و باز لبخند بشیج یتو اریدان دست

 .میبه رفتن گرفت میصحبت، تصم یدست داد و بعد از کم اریبا دان مهرسام

 

 .آهنگ رو بلند کردم یظبط گذاشتم و صدا یشدم و سرم رو تکون دادم. دستم رو رو سوار

 .و کولر رو روشن کرد دیرو باال کش هاشهیش

 

 م؟یبر -
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 .هاش دوختمچشم یرو تو نگاهم

 

 آوا کو پس؟ -

 

 :کرد و گفت میرو تنظ نهیآ

 .نجاستیا ایدنبالت چون مه امیگفت من ب نایا ایرفت دنبال مان -

 

 !بود ومدهیکارش خوشم ن نیاز ا چیزدم. ه هیتک یکردم و به صندل یآهان

 

 .رو از حرکت نگه داشت نیتاالر ماش یجلو

 .شدم و داخل رفتم ادهیپ نیاز مهرسام از ماش زودتر

 

سمتشون پا تند کردم.  یکوتاه ماتم برد و بعد فور یکه چند لحظه دنیکش یبلند غیها جوارد شدنم، دختر با

 .نشستم یمان یروو روبه دمیکه همشون گرفته بودن چرخ یزیدور م

 .تو هوا زد یبشکن

 

 .یچه ناز شد -

 

 .لبم نشست یرو یلبخند فشیتعر از
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 !ایپسرخاله، دختر کش شد -

 

 .هام در هم شکستبغل پندار بود، اخم یکه تو ییایسات دنیرو چرخوندم و با د نگاهم

 

بود.  الیهم کنار دان لیبود و سو ستادهیا الیگذاشتم و سمتش رفتم. کنار سودا و دان یصندل یرو رو مانتوم

 .ستادمیا لینگاه پندار بهم بود. وسط راه، راهم رو کج کردم و کنار سو یگوشه

 

 .یخوش اومد -

 

 :انداختم و کنار گوشش لب زدم باشیو ز شده شیآرا یبه چهره ینگاه

 !به دخترم نیو نچسبون! خودتونریپندار بگ رو از ایسات -

 

 .شدم الیو مشغول حرف زدن با سودا و دان دمیسودا رو بوس یبه جوابش نکردم و گونه یتوجه

 

 .روم بود زشیو چند پسر و دختر تو اواخر سالن نشسته بود و نگاه ت ایبا مه اریدان

 

 یابغلم داد و بوسه یرو تو ایشدم. سات کینزد لیاز سودا فاصله گرفتم و به سو یبه سمتم، کم لیاومدن سو با

 .بغلم یسرش رو چرخوند و خودش رو پرت کرد تو ایش زد که ساتگونه یرو
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 !عروسک مامان چه دلبر شده -

 

اون تا کارد به استخونش  دونستمیرنگش نشسته بود و خوب م یآب یهاکرد. بغض تو عمق چشم نگاهم

 .کردینم هیگر ره،یو نگنشه و عمق دردش نفسش دهیکش

 

 :کردم و لب زدم کیرو به گوشش نزد سرم

 شده مامانم؟ یچ -

 

 :گفت آروم

 !تلسمی. ازش متُنهیمامان بد اَالِخت همش بوسم م نیا -

 

 !رمیگازش بگ خواستیم بیعج دلم

 

 .ماماِن خاله سوداست ،یقلفکر کنم دوست داره! ازش نترس فس -

 

 .کوچولوش گرفت و سرش رو کج کرد یهاانگشت نیموهام رو ب یگوشه

 

 .توئه یِبهم دُفتش مامان -
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زودتر دست جنبوند و  الیرو سمت سودا گرفتم که دان ایرو بهش بدم. سات ایخواست سات الیکردم که دان ینچ

 :پاش نشوندش و رو به من گفت یازم گرفتش. رو

 .زبونت دست من امانت نیریش هیفسقل نیمامانش، ا -

 

 :گفت ومدهیخوشش ن الیاز دان دیفهم شدیدرهمش م یکه از چهره ایسات

 .میمامان شیبِلَم پ خوامیم ،ییعمو -

 

 :خم شدم و آروم گفتم ایصدا زدن مهرسام، سمت سات با

 . باشه مامان؟امیعمو باش اآلن م شیپ کمی -

 

 

 .مهرسام رفتم و مشتاق نگاهش کردم سمت

 

 ارن؟یب یغذا رو بگم کِ -

 

 .انداختم میبه ساعت گوش ینگاه

 

 ؟یصدام زد نیهم یباور کنم برا یخوای! مگهیدو ساعت د -
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 :گفت لکسیر یلیکرد و خ زیر چشم

 .یدور ش لیاز سو خواستمیم -

 

 .رمیهام جا خوش کرد رو بگلب یکه کم کم رو یلبخند یجلو نتونستم

 .دمشیآهنگ لبم رو گاز گرفتم و وسط سالن کش یصدا با

 

 گان؟یجناب شا نیدیدور رقص م هیافتخار  -

 

 .دیهام باال کشدستش رو دور کمرم چفت کرد و نگاه خمارش رو تا چشم هی

 

 قبولش نکرد؟ شهیخانوم مهندس! مگه م یجذاب شنهادیچه پ -

 

 یکم شیشونیهم گره خورده بود و پ یهاش تودوختم. اخم اریدان یهاچشم یرو کج کردم و نگاهم رو تو سرم

 .بود سیخ

 

هم داشتن اون وسط  اریو دان ایش جا خوش کرد و چه بد که مهشونه یبا مهرسام کم شد و دستم، رو مفاصله

 !و تو حلق هم بودن دنیرقصیم

 

 .گلوم رو قورت دادم آب
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 رقصه؟یکه بچه داره م یخواهرت داره با مرد ادینمبدت  -

 

 

 .کرد خودش رو کنترل کنه. لبش رو بهم فشرد و چرخوندتم یو سع دیکش یقیعم نفس

 .و ساقطم بود زیتو دسترس نگاه ه اریراحت دان حاال،

 .ستادمیسام، صاف ا کلیه یجلو

 

 !بچه داره دونهینم اریدان -

 

 :زدم ششین یلحن تند با

 بفهمه؟ ستیقرار ن یکردفکر  -

 

 .هاش رو چپ کردو چشم دیم کشچونه ریرو ز دستش

 

 ...میبرقص کمیتلخ نشو. فقط  -

 

باز شد که  کیت هیبسته شد و با  یکه نگاهش بهم بود، طور یکردم، چشم راستش، اون چشم اریبه دان ینگاه

 !چشمک زد دمیفهم

 !چشمک زد بهم
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رو گرفتم. استرس تموم تن و  شقهیبه شدت گرفتن ضربان قلبم، تخس نگاهم رو به مهرسام دادم و  توجهیب

 .و مضطربم کرد دیرگ و خونم رو تو خودش کش

 

 !!چشمک زد ،یسام یوا -

 

 .جا کردبه کمرم زد و جاهامون رو جابه یچنگ

 

 .اریدرن یباز عی! ضافهمهیدختر اآلن م -

 

افتاد. هر  نییو سرم پا اوردمیبود که دووم ن یزدم. احساسات نگاهش به حد دشیسرم رو باال گرفتم و د دوباره

 .انداختیهام به راه متو تک به تک سلول یجانیو ه کردیم رمیبا نگاهش غافلگ ،یسر

 ...رو از بر بود بدنم یهاتمام نت ار،یدان

 

خم  اریکه تا خشتک طرف دان یزبانیو به م دمیکش رونیو بخودم ر تیکنار رفتنش از سن، از وسط جمع با

  .کردم ینگاه میشده بود ن

 

 و ماهبانو کجا بود...؟ رفتیم یدیمحکم گرفته بودم که پوست دستم به سف یرو جور یصندل یدسته

 !بود که نبود بیدنبالش گشتم. عج تیببن جمع یکنجکاو با
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 .رفتم رونیب یِبهداشت سیجام بلند شدم و سمت سرو از

 .بود یبهداشت سیراهرو، دوتا سرو یشدم. انتها کیراهرو بار وارد

 

رو کنار  فمیهام رو شستم و کزل زدم. دست مدهیرنگ پر یبه چهره نه،یآ یآب رو باز کردم و از تو ریش

 .گذاشتم ییروشو

 

 :کردم پیرو برداشتم و تا میگوش

 !هاباشه ایمهرسام حواست به سات -

 

 یبود برداشتم. رو دهیچند سال قبل برام خر لیرو که سو یفیرو درآوردم و از پشتش، دستنبد ظر یگوش قاب

 .زدم یمچ دستم گذاشتمش و لبخند

 

 !ادیبه دستت م -

 

 .دیترک مزهره

جفت  کی دنیگرد شده سرم رو بلند کردم و با د یهاقلبم گذاشته بودم، با چشم یکه دستم رو رو یدرحال

 .زد خشکم ،یچشم آب

 

 

 !نجامیا یدونیفکر کردم م -
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 بودمش؟ دهیانداختم. چطور ند ینگاه کلشیه به

 

 ای. مگه کنار مهکردمیمختلف و ناشناخته بود و من داشتم پر از عالمت سوال نگاهش م یهاپر از حس نگاهش

 نبود؟

 

 .م رو پر کردخورد و شامه چیپ مینیعطر تلخش تو ب یبو

 

گذاشتم و چندبار باال و  رهیدستگ یرفتم. دستم رو رو یبهداشت سیرو ازش گرفتم و سمت در سرو نگاهم

 .زور زدم شتریو ب دمیهم کش یهام رو توکردم. باز نشد! اخم نشییپا

 

 .در و برات باز کنه ادیبه مهرسام زنگ بزنم ب سایوا -

 

 .زدم یخشندیکالمش رو گرفتم و ناخواسته، ن یطعنه

 

 کلشیانداخت ه ییرنگ کنار روشو یاسطل نقره یهاش رو خشک کرده بود رو توکه باهاش دست یدستمال

 .دیرو کنارم کش

 .فاصله گرفتم ازش

 

 !زنمیخودم زنگ م -
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 !بهم انداخت که دهنم بسته شد و انگار وجودم شل شد ییپر معنا نگاه

 

 [17:59 30/01/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• رستپخَن

 347_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 .کردم ادیم رو باهاش زکه عقب رفتم و فاصله دیرو جلو کش تنش

 .از کنارش رد شدم ،یرو باز کرد و من بدون گفتن حرف در

 .دیدستم لرز یتو میگوش

 

 .ستادمیسر جام ا خیس ،یراندازیو همزمان ت هاشهیشکسته شدن ش یمرد و صدا هی ادیفر با

 .دیچیسرم پ یتو یخشن مرد یصدا

 

 !دیدختره رو بکش -

 

 .دور تر از من، تنم رو لرزوند یمرد یهاناله یرفت و صدا جیشد که سرم گ یچ دمینفهم
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و با تموم شده بودن من دهیچیشد که دور دستم پ یگرم یهاشد و تمام حواسِ من پرت دست دهیکش دستم

 .دنیکشیقدرت م

 

 :زدم غیج

 !داخله ای، ساتولم کن -

 

 ...برم دخترم رو نجات بدم تونستمینم یو مِن لعنت دیچیپ مینیب یباروت و خون تو یبو

 

که سرش  یتفنگ دنیسمتم اومدن و با د دهیپوش یا. چند نفر با چهرهاومدیسالن م یو داد از تو غیج یصدا

 .دمیخودم رو پشت ستون کش یسمتم بود، فور

 !بودم دهیستون خورد و چه خوب خودم رو کنار کش یبه گچ بر قاً یدق رهاشونیت

 

 .ستادیا واریچسبوند و کنج د شنهیرو به س منهیرو چنگ زد و چرخوندتم. س کمرم

 

 :ازش فاصله گرفتم و داد زدم هو،یگذاشتم.  شنهیس یم رو بهش دوختم و سرم رو رووحشت زده نگاه

 !کشنیو مدخترم -

 

 [17:59 30/01/2022] ,ۍره اکبرستا |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 348_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .پشت ستون دتمینشوند و دوباره کش شیشونیپ یرو یتوجه به حرفم، اخم بدون

 

  !؟یانگشت تو سوراخ ملت کن دیبا شهیآبکشت کنن؟ هم خوانیم یخورد یچه گوه -

 

  .داشتم یو حس بد سوختیانداختم. گلوم م ینگاه جیخونسردش، گ یچهره به

 

رفت و ناخواسته من اسمش رو با وحشت صدا  رونیدرآورد و از پشت ستون ب یاپشت کمرش خشاب تازه از

 .زدم

 

به  یاون مواد لعنت یبو یروز هی یکه سه چهارساله ترک کرده ول ویمعتاد یدیداشتم. د یحس بد هی

 !دوباره به اون مواد برسن؟ من اآلن همون بودم خوانیهاش مو تمام سلول رسهیمشامش م

 

 .محزون یخنده هیم، بدون واکنش نگاهم کرد. نگاهش براق و خاص بود، با رفته لیبرابر لحن تحل در

 

  .رمیمینترس، نم -
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 .قلبم گذاشتم یدادم و دستم رو رو هیتک وارید به

 .دمیو ازدهام، نفس کش یاون همه شلوغ نیب

 

 !ایسات -

 

 .سرم رو باال بکشم و نگاهش کنم تونستمیزانو زد. نم کنارم

 .دیم زد و سرم رو باال کشچونه ریرو ز دستش

 

 ؟یبچه دار -

 

 [17:59 30/01/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 349_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 " !ییآره، باباشم تو "بهش بگم  شدیو کاش م دمیم کشعرق کرده یشونیبه پ یدست

 !کردیها، شکنجه مروش نیمن رو به بدتر د؛یفهمیکه اگه م فی... حفیح یول
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 .خواستمینبودن که م یزیسهمناک، چ یو صداها تیوسط اون جمع خودشیتو نگاهش و سوال ب غم

 

 !گهی! دارم دزنمیتو بال بال م یعمه ینه پس دارم برا -

 

هر کوفت و  ایقبولش کردم و  یبه سرپرست ایو  ستیمن ن یشد. انگار انتظار داشت بگم بچه زیت نگاهش

 .که گفته بودم یزیجز چ یاگهیزهرمار د

 

بغض لونه  گوشش،یو باز یآب یهاچشم یِن یتو ن کردمیشد و چرا حس مش مردونه سیقفل ف حالمیب نگاه

 کرده بود؟

 

کنم، نگاهش رو از  ییگشاهاش زل زده بودم تا گرهبا دقت به چشم دیفهم یپلک زدم و اون وقت یسه بار دو

 .روم برداشت و به تکون دادن سرش اکتفا کرد

 

 .جا شدمجام جابه یزدم و تو یلبخند

 کردیش رو پر مو خفه شم. نتونستم مرد مقابلم رو که داشت اسلحه رمیافسار زبونم رو به دست بگ نتونستم

  !تم دوباره بهش تلنگر نزنمنکنم و نتونس شیک

 

که  یدق دادن اون مرد بود. دق دادن خناس نشمیبودم، که تنها هدفم از آفر یفرشته با دو تا شاخ هی انگار

 !من یزهرمار یهاشیجز با ن اومدیاز پا در نم جورهچیه
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 .گفتم بچه دارم؟ انگار بدت اومد یناراحت شد -

 

هاش به خنده کش اومد. بغض تو نگاهش کمرنگ شده بود اما نه به هاش گرد شد و لبحرفم چشم نیا با

 .پلکش، دست نکشم یو پا نمییهاش رو بچشم یکه نتونم غم تو یحد

 

بزنم  یپاشم بندر یانتظار دار یبچه دار یگیم یجلوم دار یستادیصاف وا ؟یکنیم یشوخ یدار نمیبب -

 !؟یبرات؟ کسخل

 

. دادمیجو م شسابقهیو به بغض ب کردمیبزرگش م یقلبم داشتم رو ه یکه تو یاحساستم و غم رغمیعل من

 !اما اون کامالً سرخوش جوابم رو داده بود

 

 .بدم لشیکنم و چرت و پرت ببافم و تحو تشیوادارم کرد اذ شتریب شیآب یگشاد شده یهاچشم دنید

 

 ؟یرقصیبرام، م یانتظار داشته باشم برقص -

 

 [17:59 30/01/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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  .سمتم اومد و بدنم رو صاف کرد کرد،یفرو م بشیج یرو تو اهشیکه کلت س یدرحال

 

 .شد یشاک ست؛یمطمئن شد حرفم دروغ ن یهام انداخت وقتبه چشم یقیدق نگاه

 

 .دهنش گذاشتم و ابروهام رو باال بردم یعربده بکشه دستم رو جلو نکهیاز ا قبل

 

 !ایجون من داد نزن -

 

نداشتم که جون خودم رو قسمش بدم و براش سکوت صادر کنم. اون لحظه قصد  یلیدل چیلحظه ه اون

و  رنگین چیبدون ه. اون لحظه ریغ ای شدینداشتم بفهمم بهم عالقه داشت که با قسم خوردن جونم آروم م

باشه و خودم  یاراد هنبود ک یزیرفتارهام کنار اون مرد، چ یاون حرف رو به زبون آورده بودم و همه یدرنگ

 !رمیکنترلشون رو دستم بگ

 

 !یتست بکارت بد یایاگه فردا ن شکنمیو مگردنت -

 

 !حرفش رو نداشتم نیاندازه انتظار گفتن ا یکردم. چه ب یکالمش اخم یلحن جد دنیشن از

 

 .کردمیم شترینبود، فاصله رو ب واریاگه پشتم د دی. شادیقدم رس کیمون به انداخت، فاصله رمیگ وارید یگوشه

 

 :گفتم لکسیکردم و ر زیر چشم
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 تست بدم؟ امیب یمن هیمثاًل تو ک ؟یو زدحرف نیا یرو چه حساب -

 

  .کرد خودش رو کنترل کنه یو سع دیکش یقیعم نفس

 

 .هم گذاشت یهاش رو روچشم یاهیرو بهم فشرد و ثان لبش

 

ها حرارتشون از پوست لبم جدا که مدت یاسابقهیب یدستش پشت گردنم نشست و گرم ه،یاز ثان یدر کسر 

 .دیخودش کش یو تومن یشده بود، همه

 

 [17:59 30/01/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 خیتار یزلزله نیترکننده رانیحس رو با و نیا تونستمیتنم داغ شد و م کباره،یقلبم شدت گرفت و  ضربان

 !کنم اسیق

 .شد دهیکش رونیدندونش ب نیاز ب سمیخ یهاکردم، لب لیرو به چپ متما سرم

 

 !وونهید -
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گردنم رو گاز  یدیزدم که سف شنهیبه س یگردنم کرد. ناخواسته چنگ یو سرش رو تو دیخند یسرخوش با

 .گرفت و مکش زد

 

  .گردنم گذاشتم یو دستم رو رو دمیرو بلند کرد. نگاهم رو ازش دزد سرش

 

 .تنش، داغ کردم دیشد یپام و احساس گرما نیش بتنه نییپا دنیو با چسب دیرو مماس تنم جلو کش تنش

 

 .م انداختکمرنگ شونه یلیلباسم رو کنار زد و نگاهش به رد خ یقهی شگهیو دست د رو نوازش کرد مگونه

 

 !محو نشده یردش مونده، ول -

 

 .سانت فاصله ازم دور نگه داشت هیچسبوند و سرش رو با  واریدستش رو به د کف

 

 .یدیتست م میرینکن، م یکج خلق -

 

 .شاهرگ گردنش گذاشتم و تلخ شدم یدستم رو رو امیکوتاه ب نکهی. بدون ادیخند ثیخب

 

 .کنه تمیاذ اینخواست بهم صدمه بزنه  یکیبارم  هیهمه مدت که نبودم  نیا -
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 !بکشنم دنیعالم آدم صف کش هی یشد کمینزد باز

 

 [17:59 30/01/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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که در  ییهالب یعبور کرد و رو منهیخط س یچسبوند. نگاهش از رو منهیهام رو گرفت و به سجفت دست مچ

 .اثر رژ سرخ شده بودم، نگه داشته شد

 !بود یبودم و اون ک یمن ک نداختمیم ادشی دیبا

 

 یو از هپروتتر بهم فشرد ش رو محکمتنه نییها بودم که پاحرف نیتر از ابود در برابرش سست دهیفهم

 .درآوردم

 .دمیلرز 

 

دنده و لجباز نمونده که به  هیاز اون دختر  یزی. چاریبحث و سر و کله زدن باهات ندارم دان یبرا یینا گهید -

 !تو بده

 

 .گوشم رو مرطوب کرد یالله زبونش
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 ادیها رو به مرد مقابلم ببخشم، زگر بودنم اونمن بود اما دوست داشتم خارج از سلطه یکه برا ییزهایچ تعداد

 .بود

 

بدعندق و تو دل نرو،  یکیطبع باشه و اون شوخ مونیکینبود  یما با هم جور بود و طور یخووخلق نکهیا

 .خوب بود

 

 .میخورده بود وندیاندازه پ هیو هر دو به  میاشتند یدو حد وسط هر

 

نور ماه و مهتاب ببوسم  ریکه دوستش داشتم رو ز ینبود من مرد یلیدل چیو ه شدیاندازه تنگ م هیبه  دلمون

 .بکشم رونیو تار جفتمون رو از برهوت ب رهیت یایو دن

 

 !بود دهیرو به گوه کش میکه زندگ ینبود، جز پندار رادمنش. پندار رادمنش یلیدل چیه

 

 .دست و پنجه نرم کنه یاهیغلت بخوره و با س یرنگ خاکستر یتو امیم دن. اجازه داددمیرو نبوس اریدان

 

 :گوشم پچ زد یتو یالحن اغواکننده با

 !ازت نخواستم یچیجز خودت ه وقتچیه -

 

 شدیم گاریو س کردمیپر م گاریبود، نبودنش رو با س یکه فکرم خال ییهابرام آسون بود چون وقت نبودنش

 .هامهیمهمون ر
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کنار  یکه وقت ییها. کلمهکردنیو فرسوده مبود که تارو پود مغزم ییهاقسمت نبودنش برام کلمه نیترسخت 

 ...نبود یآدم شدنش کاف یچقدر دوست داشتنم برا گفتنیبهم م دمشون،یچیهم م

 !همه ضربه پشت سر هم رو نداشت نیا شیگنجا که بود، قلب من یحاال وقت و

 

 [17:59 30/01/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 .صورتم کنار بره یرو چپ کردم که موهاش از رو سرم

 

 !!یدیند ونیو به خناس وجودت فروختم و تو امن قلب و روحم -

 

 هیش حرف عاشقونه یکرد و انتظارم برا یرو سوال ساختیکه باهاشون جمله م ییهااون طبق معمول، کلمه و

 !زهر هیضربه شد و 

 

 نه؟ امیبه نظرت آروم م -
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 .رو تکون دادم سرم

 .کنج لبش رو خاروند شیشگیو به عادت هم دیخند

 

 !تو ذهنم ده بار زدم تو دهنت -

 

 !شهیکرده بودم.. مثل هم ی. انگار اعصابش رو خط خطدیرو گرفت و سمت تاالر کش دستم

 

افتاده بودن؛ بندازم. لعنت  نیزم یکه رو یجونیب یهابه آدم یکه نتونم نگاه ینه اونقدر یپرت بود ول حواسم

 .که توش زده شده بود ییهاحرف یو همه یعروس نیبه ا

 

دستش باز کردم و پا تند کردم و سمتش  یدستم رو از تو یبود حلقه ستادهیکه کنار مهرسام ا ایسات دنید با

 .رفتم

 

 .گوشه کز کرده بودن هی دهیو همه ترس زدیاطراف پرسه م نیا س،یپل

 

 .گذاشتم منهیس یانداختم و سرش رو رو ونشیگر یهابه چشم ینگاه

 

 ؟ی! خوبیمامان رمیفندخ بوچکالنم! )فندوق کوچولوم!( بم -
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 :شد و مهرسام با خنده گفت شتریب شهیگر یصدا

 !لوس شد. نگاه تو رو خدا دیو دمامانش -

 

 .دمیرو بوس شیشونیصورتم گرفتم و پ یرورو روبه سرش

 

 !خرمینازشم م -

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

نگاهش بود، به شدت قابل حس  یکه تو یبرق کرد،ینگاه م بیازم گرفته شد. پشت سرم رو عج ایسات نگاه

 !بود

 

 .دمیچرخ

 .شد ایدستش انداخت و تا سرش رو باال آورد، نگاهش قفل نگاه سات یبه ساعت تو ینگاه ار،یدان

 .لبش نشست یرو ینم، لبخند نم
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 .شهیبغلم؟ مامانت خسته م یایم -

 

م رو بهشون گشاد شده یهاپرت کرد! چشم اریبغلِ دان یتو باًیبغلم وول خورد و خودش رو تقر یتو ایسات

 گرفتیارتباط نم یاصالً زود با کس ایهم سات شدیجور نم شناختیکه نم ییهابا دختر بچه اریدوختم. هم دان

 .بود ومدهین شیحال پبه خواست خودش، تابه یو بغل کردن شخص

 

 .گذاشت اریچشم دان یرو لمس کرد و با مکث نگاهش کرد. سرش رو کج کرد و انگشتش رو رو اریدان شیر ته

 

 .هیعمو، چشات مثل من آب -

 

رو  یزیبود که چ یزیاز چ تردیخورد کرد. تپش قلبم شد منهیرو درست سمت چپ س یزیگفتنش، چ عمو

 یواژه نیود کامل شه و فقط بقرار نب یانگار وقتچیه نشونیب یکنم. حس پدر و دختر فیبخوام توص

 !دفن بشه "عمو"و  "سابقمعشقدختر"

 

 میمستق ریحالم تأث یاحساساتشون رو نکهیخودش فشرد. ا هی شتریو اون رو ب دیرو بوس ایانگشت سات اریدان

 !بود؟ عشق؟ یداشت، اسمش چ

 

و دوست  ستمین فیکه رد دیدادم که مثل من زل زده بود به اون دوتا... انگار فهم ینگاهم رو به مهرسام جیگ

 .و قراره از هم دور بمونن خورنیبا هم جور نم اریو دان ایسات نمیبا چشم بب نیاز ا شترینداشتم ب

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

805 
 

 :مهرسام گفتم روبه

 !ارنیسرمون ب ییبال ترسمیم م؟یبرگرد -

 

 .تو بغلش بود، ازمون دور شد ایدرآورد و همونطور که سات بشیج یرو از تو شیگوش اریدان

 

داشت شق و رق! هنوز بعد از اون همه  ییهامشتم گرفتم و به دور شدنش نگاه کردم. هنوز شونه یرو تو لباسم

 .داشتیآروم بود و هنوز هم استوار بود و محکم قدم برم اشقهیکنار شق یشدن موها دیو سف یشکستگ

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 355_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .برگشت سمتمون قهیاز چند دق بعد

نگه داشتم و نم  دیکه بوس ییگرفت. نامحسوس دستم رو جا اریاز دان رو با دلهره ایو سات دیم رو بوسگونه لیسو

 .پرم یابروها نیجا خوش کرد ب یاخم

 

 :نگاهش رو بهم داد و گفت اریدان

 میراست بر هی یپاتخت یما؛ فردا برا یخونه میبر ،یاآلن تو خونه تنها باش ستیبکشنت. خوب ن خواستنیم -

 .اونور
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از  شیدور یو خستگ شدیم دهیمون دسال که گذرشون رو چهره نیرو تکون دادم. اون هنوز بعد چند سرم

هم  رفتیجوب نم هیکه آبم باهاشون تو  یو پندار ایکه مه یی. جاششیبرم پ خواستیتنمون در نرفته بود، م

 !!بودن

 

 ها،یکیتار یهرادمنش، اسطور اری. دانکردمیرو درک نم میروم رو با خودم و ارتباطش با زندگمرد روبه نسبت

 با من داشت؟ یچه صنم کرد،یشب دفن م یکیابرها و تار نیب یاهیرو تو س دیکه خورش یکس

 

 بود...؟ یآغوشش بود، ک یدخترم تو شیپ یهاهیکه تا ثان یمرد

 

 !قاتل پدرم پسرِ

 ...نه ای

 !شوهر مادرم پسر

 ...نه ای

 !میو جوون ینوجوون یهادوره عشق

 ...نه ای

 .دخترم پدر

 

 .بود که مادرش من بودم یبود که اون پدر دختر نیما موجود بود اما مهجور، ا نیکه ب یپر رنگ نسبت
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 !به هم نداشتن. البته... فعالً یربط چیه ایو سات اریاون عمارت منحوس چون، دان یتو رفتمیباهاش نم من

 

 .امیب تونمی. نگران من نباش... خودم فردا مشهینم یزینه؛ چ -

 

 میزندگ یهااتفاق ی. اون به همهکردی. داشت فکر مدیو دستش رو کنج لبش کش دیکش یقینفس عم کالفه

 .کردیفکر م

 

 .ستین یداشتناصاًل دوست زدیبود که داد م یزیچ ایبه مهرسام و سکوت مه شیرچشمیز نگاه

 

 .زد یالیخیخودش رو به ب حالنیا با

 

 !یهر جور راحت -

 

دست از سرم برداره! انتظار نداشتم  یراحت نیشده گردنم رو سمتش چرخوندم. انتظار نداشتم به هم خشک

نکنه و به زور واصل نشه تا  یو دخترم رو بدون پدرش دست مهرسام بسپره! انتظار نداشتم پا فشارمن

 !!شبکشونتمون تو خونه

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 356_پآرت#
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .بگم اریبزنم رو به دان یعمر نتونسته بودم به کس هیکه  ییهاحرف یهمه نمیبش خواستیم دلم

 

هام، شدن یهمه عصب لیبود رو براش بگم... دل دهیکس نفهم چیکه لِهم کرده بودن و ه ییهاهمه اتفاق 

 ...هامینیبدب هام،یاعتمادیب هام،یناراحت

 

به خودم بگمشون رو براش بگم، انقدر بگم تا  تونستمینم یتکه ح ییهااون حرف یهمشون رو بگم! همه 

 .هام پُر بشنبشه و چشم یمخم خال

 

 گهیهمشون رو بگم و بعد انقدر ببوسمش که د شهیهم یبار برا هینمونه تو گلوم.  یحرف گهیانقدر بگم که د 

 !ادیازش بدم ب

 

 .برسه بیبهم آس یممنون که نذاشت -

 

 :رو به جمع گفتم و

 .ریشبتون بخ -

 

 .کردم یخوشبخت یکردم و براشون آرزو یخداحافظ الیسودا و دان از

 .مهرسام شدم نیآوا، سوار ماش یگونه دنیگرفتم و با بوس لیرو از سو ایسات
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  ؟یست ی! دقت کردادایم اریبابا بودن به دان -

 

 ومد،یبزرگ شدن بهم م نیبود و ا دیقدر که پخته شدن و مادر بودن از من بعمنکر بشم. همون تونستمینم من

 !. خصوصًا دختر خودش و دختر منومدیم اریهم به دان یادختر بچه دنیبه آغوش کش

 

 !یلیبخوام منصف باشم، خ -

-- 

 

 .انداختم کردیم شیخم شده بود و خودش رو آرا نهیآ یبه آوا که جلو ینگاه

 

 .کردم دیرنگم رو تمد یسرخاب رژ

 .پوشوندیم رو مشونه یرو باز گذاشته بودم؛ لخت موهام

 

 دیجد ختیر نیو با ااگه من یعنیشدم، لباس به تنم نشسته بود.  رهیبه خودم خ نهیآ یرو کنار زدم و از تو آوا

 داد؟ینشون م یچه واکنش د،یدیم

 حواسش به اون دختره بود؟ یهمه ایبه کتفش بود؟  اصالً

 

کنار چهارچوب  هیشد. چند ثان دهیصورتم کوب یبلند آهنگ تو یو باز کردم، انگار صدادر اتاق ر نکهیمحض ا به

 .زوم کردم تیجمع یو نگاهم رو رو ستادمیدر ا
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 ؟ی. مثاًل که چکردمیخودم حس م یها رو رواز خانوم یلینگاه خ ینیآشپزخونه راه رفتادم. سنگ سمت

خونواده و عشقش رو رها کرده بود و سفر  گفتنیزده بود به پوستش؟ مثاًل م غیت گفتنیخودشون م نیب مثالً

انگ نامرد  دونستن،ینم میاز زندگ یزیبودنم و چ دهینفهم وقتچیکه ه یدور؟ مثالً به من یجاهیکرده بود 

 زدن؟یبودن م

 !که رفته بود بچه آورده بود و تموم؟ دنیدیم یدختر بد هیو به چشم شون منهمه مثالً

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 357_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

سرم مثل  یها از توو سرم رو چرخوندم. فکر ستادمیآشپزخونه، پشت ستون ا یاز تو لیسو یصدا دنیشن با

رو خراب کرده بود و جفتک زده بود تو  میزندگ یکه همه یزن یو صدا نیزم یرو ختنیر دیمروار یهادونه

 .دیبه گوشم رس م،یروند عاد

 

 ؟یمامانت هیقربونت برم من تو چرا انقدر شب -

 

 .چسبوند شنهیرو به س ایو سر سات دیکش ایسات یگونه یرو یدست
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 .رو کنار زدم و از عمد، ماهبانو رو صدا زدم و وارد آشپزخونه شدم موهام

 

 ...ماهبا -

 

 لیماهبانو، سو یجابه دونستمیوانمود کردم که انگار نم یزدم. جور یحیانداختم و لبخند مل لیبه سو ینگاه

 .اونجا بود

 

  ؟یینجایا -

 

 .افتاد ایسات یداد. دستش از گونه هیتک نتیزد و به کاب یلبخند دنمید با

 

 .ادیبه صورتت م یلیپشت چشمت خ ره،یت یهیاون سا -

 

 .لختم دورم پخش شدن یانداختم. موها نییرو پا سرم

 .نگفتم یزیرو بهم فشردم و چ هاملب

 

 کو؟ اینیریببرم. ش ییاومدم چا -

 

 .خم شد هاوانیگذاشت و سمت ل زیم یرو رو ینیس
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 .رهیرو بگ اینیریرفته ش اریدان -

 

 .بلند شد یکسر یشدم که صدا یچا ختنی. مشغول رستادمیکردم و کنار سماور ا یاهوم

 

 .ببرن داخل انیرو آورد، چندتا دختر ب اینیریش اریدان دیبه ماهبانو بگ -

 

بهم انداخت و  ینگاه لیسرم رو چرخوندم و ضربان قلبم اوج گرفت... سو عیسر ار،یاسم دان دنیشن با

 .کرد زیهاش رو رچشم

 

 .توشون بود رو، پر کردم ییکه چا ییهاوانیل یجوش رو توو آب دمیسمت سماور چرخ عیسر

 

رفتم  کردیکه سالن زنونه رو از مردونه جدا م یاها رد شدم. سمت پردهخانوم نیزدم و از ب رونیآشپزخونه ب از

 .و پرده رو باز کردم

 

 .پرده رو انداختم یفور کرد،یپسر قد بلند صحبت م هیکه پشتش به من بود و داشت با  اریدان دنید با

 

 .دیپرده رو کنار کش یقبل از من، دست یمکث کردم. دوباره دستم رو سمت پرده بردم ول هیثان چند
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و مشت نکردم قلبش قلبش افتاد کف دستم. دستم خت،یچند لحظه نگاهمون به هم قفل شد. قلبم ر یبرا

 .بود رو له نکردپاش  ریکه ز یخورد بشه، قلب من

 

 .صدا نزد "کوچولوخناس"و هاش وحشت نکردم، منقفلم شد، نگاه نگرفتم؛ نگاه نگرفت. از چشم هاشچشم

 

  .کردنم نبود تیدادنش نبود، قصدش اذ یباز قصدم

 

 .خوشش اومده بود گهیدختر د هیاز  اریکه دان یتر شده بود. وقتقشنگ یچهمه انگار

 .دختر که من نبودم، بود هیسال با سه یوقت

 

 رهیخ یاکشنیر چیشد، انقدر به چشمم جذاب شده بود که خشک شده به صورتش بدون ه دهیچیپ زیچهمه 

 .شده بودم

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 358_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 :گفت یابهت زده یصدا با
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 فنچول؟ -

 

 .نفس گرفتم یکم

 .زد رونیحرارت از بدنم ب 

 

رو تا زده بود و واقعاً کنترل نگاه افسار  هاشنی. آستیشلوار مشک هیتنش بود با  یرسم دیلباس سف هی

 !دست خودم نبود مختهیگس

 

 .و من کردم من

 

 .... بانو دستش بند بودرمیرو بگ اینیریاومدم ش -

 

 .سرم رو کج کردم و منتظر بهش چشم دوختم یازم رو گرفت و دستش رو جلو آورد. کم ینفس کوتاه با

 

  .انیبگو چندتا خانوم ب یببر یتک یتونیهمه رو نم - 

 

 .کردینم نیهم سبک سنگ وقتچیه کرد،یسبک رفتار نم وقتچیحرف زدنش بد نبود. اون ه لحن

 

 ...و هم امشب شبیبود. اما هم د اوردهیدر ن یحال جنتلمن بازاما تابه اریدان
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 .تنم انداخت یبه لباس تو یکوتاه نگاه

 .دستش برداشتم و خودم رو جمع و جور کردم یجعبه از رو سه

 

 !برمیم امیخودم سه بار م خوادینم -

 

باهاش حرف بزنم و سه بار  شترینگاهش کنم. سه کلمه ب شتریبار بسه خواستمیبود که م یمن فقط طور حرف

 .از دست بدم ودنشیمتر پلک بزنم و فرصت دک

 

  .رهیرو دستش بگ یکنترل باز خواستیدوباره م انگار

 

 !سراغمون ادیت مبچه یبابا شکنهیدست و پات م یوفتیم -

 

رو کنار  یت! انگار دوست نداشت اسم مردبچه ی.. گفت باباادیکه زد، پاهام شل شد. نگفت شوهرت م یحرف با

 .صدا کنه ایاسمم، جز اسم خودش بشنوه 

 

 .غمت نباشه تو، مواظبم -

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 359_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .بزنه، پرده رو انداختم یبذارم حرف نکهیرو خاروندم و بدون ا گوشم

 .ها رو دستش دادمو جعبه ستادمیآوا ا کنار

 

 .رمیمن نم اره،یها رو بجعبه هیبه نهان بگو بره بق -

 

 .رو گاز گرفتم و دوباره به آشپزخونه پناه بردم لبم

 .داخل انیکه گذشت، خبر دادن عروس و داماد دارن م یکم

 

 .و داد دخترها بلند شد غیهلهله و ج یصدا

 .بود ستادهیخندون کنار سودا ا یبا صورت الیدان

 

 .زدم الیبه دان یو لبخند دمیمانتوم، سمشتون رفتم و سودا رو بغل کردم. دو طرفه صورتش رو بوس دنیپوش با

 

 ...هم یبه پا نیش ریبهم! پ نیایانقدر م شهیباورم نم -
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 .ستادمیا اریکنار دان قاًی. دقدمیکش عقب

 :زد صدام

 ستاره؟ -

 

 .دلم آب شد و قلبم ضربان گرفت یتو قند

 .کردم نگاهش

 

 !(یدرخشی!)مثلِ ماه میکو مانگ اَدروشِوه -

 

بد  تیدور "داد بزنم  خواستی. دلم مکردمیمغزم حس م یسردرگمم رو ازش گرفتم. ضربان قلبم رو تو نگاه

 " !هاو جر دادهقلبم

 ...کوتاه هیکردم. چند ثان نگاهش

 

 وانیو تو لو تهش یدیکشیم گاریس یوقت موند؛یم وانیل یتو یذاشتیو مو نصفش یخوردیم ییچا یوقت -

 ...ینداختیم

 

 :بهش کردم و ادامه دادم یموند. اخم رهیلحظه به صورتم خ چند

 !ت، دوست داشتنتنصفه بوده... حرفات، نگاهت، خنده تیهمه چ شهیهم -

 

 .دتمیسمت خودش کش یدستم جا داد و کم نیرو ب دستش
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 !بدون تو اوضاع بده -

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 360_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .دمیکش رونیدستش ب یش کردم و نامحسوس دستم رو از توباال انداختم و مسخره ییو ابرو چشم

 

 ؟یقلبم دستت بود بهش فکر کرده بود ی! وقتیت نیدیب یدیب میضیا -

 

شده  کیبهش نزد یادیفاصله گرفتم و سمتش رفتم. فکر کنم ز اریصورت مهرسام بود؛ از دان یکه رو یاخم با

 ...بودم

 

 .دیکش یشد و پوف ریکنارم جاگ مهرسام

 

 یکمکت کنم برا خوامینم گهیاون مرد برات ممنوعه! د کشتنت؟یداشتن م شبیرفته د ادتی. ششینرو پ -

 !به اون دنیرس
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 یکشتن من. اونم تو عروس یها رو فرستاده بود براپندار کثافت اون آدم دونستمیشد. خوب م زونیآو هاملب

 !پسرش

 

بود و لبخند  ستادهیا الی. کنار دانرفتیهام کنار نمچشم یاز جلو یخندونش شب عروس یچهره یالحظه

 .لب داشت یرو

 

 .دخترهاش براش حسرت شده بود یمن که عروس یمثل بابا د؛یدیپسرش رو نم یعروس کاش

 

 .زد واریبه د یانگاهش رو ازم گرفت و ضربه یدلخور با

 

 گم؟یم یچ یفهمیاصالً م -

 

 .دمیلبم کش یهام رو به هم چسبوندم و زبونم رو روگرفته بودم. کف دست استرس

 

 !نکن حتمیانقدر نص شمیم وونهیمن خودم دارم د -

 

  .. عقب رفتمستادیا رومروبه

 .دیبودم غر دهیحال ازش ندکه تابه یصورتم با لحن یو تو چند سانت دیکوب مقهیشق یرو رو انگشتش
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 هان؟ ؟یگا بربازم به یگات داده، دوست داربه باری اتیلجباز -

 

برجسته، داشت  یبود که با رگ یاریدان شیخشونت بار سام دلم پ یهاحرف یو جلو یوسط مهمون یحت

 .کردینگاهمون م

 

 .دمیقلبش کوب یرو به سام دادم و مشتم رو رو نگاهم

 

من  ریبره؟ تقص شیطبق روال پ یمامانم نذاشت همه چ هیمن چ ریدلم براش رفته؟ تقص هیمن چ ریتقص -

 !!شدمی! من که داشتم عاشقش مشدمیمن که داشتم آدم م ه؟یچ

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 361_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .دیچیپ مینیب یاسپند تو یو داد دخترها باز به هوا رفت و بو غیج یصدا

 .وسط بودن الیدرحال پخش بود و سودا و دان یایکُرد آهنگ

 

 .دیدستم رو گرفت و سمت خودش کش سودا
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 .دیچرخ دورم

 بودن وسط؟ دهیرو باهم کش اریو داناون همه آدم؛ من نیرو وسط آورد و چرا ب اریدان ال،یدان

 

 .نگاهش کردم یچشم ریز

 

 :گفت یقشنگ یبا لهجه الیدان

 .(شهی. )امروز اگه داداش نرقصه که شب نمتییِنَپَرِه که وَه شَو ناگاِمرو اَر کاَک هِل -

 

 :کرد و با خنده گفت ینچ اریدان

 !(رقصمینم یَهل ناپَرِم! )من بدون لباس کورد یلباس کورد یمِن بِ -

 

 .باال رفت تیداد جمع یصدا

 .باهام همراه شد داد،یم الیدست دان ی. همونطور که دستش رو تودمیرو گرفتم و کش اریدست دان هوایب

 

 .میدیرقصیو م میدیپریآهنگ، تند م تمیو ما هم با ر شدیخونده م ییبا شدت ضرب باال آهنگ

 

سرم افتاد و  یرو سمتم پرت کرد. رو هوا گرفتمش و سرم رو به عقب چرخوندم که شالم از رو یاپارچه آوا

 .موهام دورم پخش شد

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

822 
 

 .پارچه رو تکون دادم خوندم،یرو به سمت چپ برداشتم و همونطور که آهنگ رو بلند م قدمم

 

 .و کارم رو تکرار کردم دمیچپم کوب یپا یراستم رو محکم جلو یپا

 

 :داد زد آوا

 .رکوردایزنده باد ش -

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 362_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

دست  یاز تو. سه قدم سمت راست برداشتم و دستم رو میدیرو چرخ میکه تشکل داده بود یارهیدا مین کل

 .دمیکش رونیب اریدان

 

 .دادمیو ادامه م شدمیو باز بلند م زدمیم نیزم یو هربار زانوهام رو رو دمیدور عروس و داماد چرخ تنها،

 

  !رقصم بدون نقص بود شه،ینفس نفس افتاده بودم و مثل هم به

 .دمیکش میشونیبه پ یو دست دمیکش رونیها خودم رو ببچه نیدور، از ب نیآخر با
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 دیکوب شنهیس یکه زل زده بودن به من. ماهبانو، دستش رو رو دمیرو د لیماهبانو و سو دم،یکه چرخ نیهم

 :و داد زد

 (نمیتو بشم نازارم. )نازن یفدا -

 

 .موهام انداختم یهوا براش فرستادم و شالم رو رو یتو یابوسه

 ...خاص یلیخاص بود. خ ار،یتر شده بود نگاه کردم. حالت رقص دانتند تمشونیها که حاال ررقص بچه به

 

 .م زدش رو به شونهبه ساعت انداختم و آوا رو صدا زدم. کنار جا گرفت و شونه ینگاه

 

 کثافت عنتر! چه مرگته؟ شاالیاون موهات بسوزن ا -

 

 .آشپزخونه بردمش یهاو سمت پله دمیرو کش دستش

 .خجالت نگاهش کردم یاذره بدون

 :جمع کردم و گفتم زیم یرو از رو ییرایپذ لیاز وسا چندتا

 .ملت تلف شدن ارنیو بدختر بگو شام -

 کو؟ ایسات

 

 .دنبالش گشتم تیجمع نیزدم و ب رونیزنون، از آشپزخونه ب نفس
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 .مهرسام رو گرفتم یشماره یرو برداشتم و فور میگوش

 

 !ستین ایمهرسام سات -

 

 :توش لرزش داشت گفت یکه کم یکرد آرومم کنه و با لحن یسع

 !باباشه شیپ -

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 یپشت هم تو یمهرسام ه یو محکم زدم تو کمرش. صدا دمیکش غیاز رون پام گرفت که ج یشگونین آوا

 .شدیبلند م یگوش

 :که مشغول سر و کله زدن با آوا بودم گفتم یهمونطور

 !امیازش بچه رو. دارم م ریبگ -
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 .مچ شده بودن یلیافتاد که باهم انگار خ ییایو سات اریزدم که نگاهم به دان رونیآشپزخونه ب از

 

 اریدر گوش دان یزیسرش رو جلو برد و چ ایهام تو هم رفت. مهاخم ار؛یکنار دان ستادنشیو ا ایاومدن مه با

  .گفت

 

 شدیباهم حرف بزنن و باورم نم تونستنینم گهیکردم. حاال د ادیباند رو تا آخر ز یرو بهم فشردم و صدا هاملب

 !شدیم میشون، حسودکه به رابطه

 

 .بغلم اومد. سه تا بادکنک قرمز دستش بود دنم،یبا د ایقدم برداشتم. سات سمتشون

 

 برات بادش کنم؟ یخوایچه کم باده. م -

 

 :گفت نیریکرد و ش یدستش داد. نچ یرو ازم گرفت و به بادکنک تو نگاهش

 .هوا بلتمینه. بادتنک م -

 

 .م گرفتزد. از لبخند محوش، خنده یلبخند اریدان

 .دستم گرفتم یرو تو دستش

 

 تو رو ببره هوا؟ امیچ نجایپس من ا - 
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 زونیش رو آولب و لوچه د،یکشیکه به بادکنک وصل بود م یربان یطور که انگشتش رو روکرد و همون اخم

 .کرد

 

 !بلهیو تو لو با هم ممن یفوتش کن ادیز -

 

 [11:30 03/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .گرفت ایسر سات یشد و سرش رو جلو کیآروم نزد اریدان

 

 ببره؟ یو کستو و مامانت ذارمیم یفکر کرد -

 

 :دیپرس یاهاش رو گشاد کرد و با لحن بچگونهچشم ایسات

 ؟یدوست دال ومیتو من و مامان -

 

 ...جوابش رو بشنوم خواستیناخواسته دلم م یهم رفت ول یهام تواخم ربطشیسوال ب از
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 .درآورد بشیج یو از تو یکیکوچ یو جعبه دیکش ایسر سات یرو یدست

 :گفت ایسات رو دستم داد و روبه جعبه

 !انقدر دوستون دارم که باباتم دوستون نداره -

 

 .جعبه رو ازش گرفتم ینگاهش کرد و من با کنجکاو مظلوم

 

 بابام؟ تُجاست؟ -

 

بدونه  خواستمیکه نم یزینبود... انگار چ شمونیپ ایسات یافتاد که بابا شیلحظه مکث کرد. انگار دوهزار چند

 !ها بود که نفهمهحرف نیاز ا ترزیشده بود و ت دشیعا

 

شده بود که  یما انقدر طوالن یهاها در حال رفت و آمد بودن و صحبتانداختم. مهمون تیبه جمع ینگاه

 .بودن یشامشون رو تموم کرده بودن و مشغول خداحافظ هایسالن خلوت شده بود و بعض

 

 .تکون دادم یسر یبازوم رو فشرد. از فکر خارج شدم و فور اریدان

 

 !یبهم دست نزن شمیممنون م -

 

 .رو چپ کرد هاشچشم
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 ؟ی! آقا رفتن سفر کارنمش؟یبیچرا نم ؟یپرت یکنیبه باباش فکر م ی. دارزنمیدو ساعته دارم صدات م -

 !تممنتظر بهونه

 

 .هم خوشم اومده بود هم نه... به هرحال مهم نبود شیحجم حسود نیا از

 

 !فهممیو بهت نمربطش -

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 365_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 :گذاشت و آروم گفت شقهیشق یانگشتش رو رو دو

  .عمو، مواظب مامانت باش سر به هواست ایسات -

 .کننیدارن نگاهش م گهید یشده خبر نداره آقاهامانتوشم باز  یهالبه

 

 .دمیم رو به دندون کشرژ خورده یهاکالمش رو گرفتم و لب یطعنه
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من که  یبودن دور پاها دهیهاش به صورت مخالفش چسب. پشتش به من و دستدیبه من چسب یفور ایسات

 .نشه دهیلباس بازم، د

 

 نداره به اون؟ یمامان، بهش بگو چندبار بگم ربط ایسات -

 

 .کردیو سردرگم داشت نگاهمون م جیگ ا،یسات

 .بهم زد یامکث، از کنارم رد شد و تنه یاز کم بعد

 .مرد، به شدت رو مخ بود نیمن! ا یخدا

 

. مهرسام هم کنارشون بود و من اریبود به دان دهیچسب ایمشغول شام خوردن بودن و طبق معمول، مه همه

 !کردمیوسط سالن، داشتم اونا رو نگاه م

 

به  اریدان میبغلش گرفته بود و نگاه مستق یرو تو ایسمت آشپزخونه. مهرسام سات دتمیدستم رو گرفت و کش آوا

 .خوردیاز جلوش چشمم تکون نم یالحظه ا،یسات

 

آروم و قرار  یااما، اعصاب متشنجم خورد شده بود و لحظه یبود نه پندار یلیخوردن غذا شدم. نه سو مشغول

 .گرفتمینم

 

 .ختمیها رزباله کیپالست یرو تو شونهیو بق ختمیسطل بزرگ ر یاضافه رو تو یهاتموم شدن غذا، ظرف بعد
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 م،یکرد زیماهبانو رو تر و تم یشون. خونههم برگشته بودن خونه الیشده بود و سودا و دان یخونه خال باًیتقر

 .و به من دوخته بودو اما غم نگاهش کردیرو نوازش م ایسات ی. موهاکردیکنارم نشسته بود و داشت نگاهم م

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 366_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .بخوابم تونستمیبود و حاال، نم ختهیسرم ر یکار رو یمن. کل یخونه میتموم شدن مراسم، با آوا رفت بعد

 

هفته عقب افتاده بود رو سرهم  کیکه  ییتموم کارها دیبه ساعت انداختم. چهار بود و من تا نه صبح با ینگاه

 .کردمیم

 

 .م خوردماز قهوه یکارم گذاشتم و کم زیم یرو رو تاپملپ

 

 !ختیگفت واقعاً پشمام ر شدیکه برام فرستاده شد، م یچرخ زدم. با عکس یداخل یهاتیسا یتو یکم

 

 .لبم نشست یرو یاوج گرفت و لبخند بزرگ ییهویعکس زوم کردم. ضربان قلبم  یرو
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 .فوراً ازش عکس گرفتم ،یگوش با

فردا رو دست من  یباز یعنی نیرو برام فرستاده بود. ا نجریشرکت کارمن ر یهیفرد ناشناس، مواد اول هی

 !دیچرخیم

 

هفت گذاشتم و  یرو پاک کردم و ساعت رو رو یاضاف یهالیها رو مرتب کردم. فارو انجام دادم و پوشه کارها

 ...هم بذارم یساعت چشم رو میفقط خواستم ن

 

رفتم و  یبهداشت سیبلند شدم. سمت سرومبل  یبه بدنم دادم و از رو یزنگ خوردن ساعت، کش و قوس با

 .هام رو تنم کردمکردم و لباس یمیمال شیبعد شستن دست و صورت و مسواک زدنم، آرا

 

رو از شارژ  میبرداشتم و سماور رو روشن کردم. گوش خچالی یبرام گرفته بود رو از تو لیسو روزیکه د یالقمه

 .انداختمش فمیک یو تو دمیکش

 

 .آوا رو برداشتم و سمت شرکت راه افتادم نیماش چییو سو ختمیخودم ر یبرا یچا وانیل هی

 

 .همکف دیرس قه،یآسانسور رو زدم. بعد از دو سه دق یپارک کردم و دکمه نگیپارک یرو تو نیماش

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

832 
 

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .گذاشتم زیم یازش عکس گرفته بودم، رو شبیرو که د یاورقه یاتاق مهرسام رفتم و کپ یتو عیسر

 .نگاهم کرد قیو عم دیموهاش کش نیب یدست

 ؟یکنینم شیعصب ینطوریا یتو مطمئن -

 

 .کتش گرفتم و بلندش کردم از

 

 !میبر دیحرف نزن، اآلن با -

 

  .کرد و سمتم اومد ینچ

 .دیگل رو بوس یموهام فرو کرد و رو یرو که دستش بود، تو یاگل شکسته شاخه

 

 .که به موهام زده بود؛ گرفت یگل یعقب رفت و نگاهش رو از رو یکم

 :رو دستم داد و گفت نشیماش چییسو

 .یتو برو. دوست دارم بترکون -

 

 .زدم یرو ازش گرفتم و چشمک چییسو

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

833 
 

 !سیتخت، رئ التیخ -

 

 :گفت یپر درد و آروم یصدا با

 !یکنیشر درست م ی. تنها برفرستمیپارسا رو باهات م یآقا -

 

 .زدم هیتک زیبه م نه،ینگاهش کردم و دست به س یکم

 

 !کنمینم ی. کاررمیتنها م -

 

 .رفتم نییها پااز پله یبگه، در اتاق رو باز کردم و فور یزیچ نکهیرو دستم داد. قبل از ا خودکار

 .راهرو پخش شد یتو صداش

 

 !خانوم جهان بخش -

 

 یرادمنش امروز جلو اریکردم.. دان ادیآهنگ رو ز یزدم و صدا رونیب نگیاز پارک یشدم و فور نیماش سوار

 .شدیخورد م اومدن،یمذاکره م یکه برا ییکسا یهمه

 !شدیجمع م ینماانگشت شد،یتمسخر گرفته م به

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 .زدم دیخودم رو د نه،یآ یرو پارک کردم و از تو نیساختمون توقف کردم. ماش یروروبه

 ...کنم تشیمدرک داشتم که اذ یچشم بودم که حواسش رو پرت کنم و اونقدر یتو یانقدر

 

 .سالن شدم، هوا خنک بود وارد

 .دهم رو فشردم یطبقه یآسانسور رفتم و دکمه سمت

 

  !کرده بودم دیکه پندار رو تهد یکه جلسه توش بود رفتم. همون اتاق یباز شدن در، سمت اتاق با

 

 .بودن ومدهین یتقه، در رو باز کردم. هنوز چند نفر هیزدن  با

 .نشستم اریدان یرودادن؛ متقاباًل جوابشون رو دادم و درست روبه سالم

 

  .از جاش بلند شد ه،یاومدن بق با

 

پروا،  یتا آرنج تا زده شده بود. ب هاشنیبود که آست دهیپوش یبلوز خاکستر هیها روش بود بود. اکثر خانوم نگاه

 .ستادیا بونیانداخت و پشت تر یصندل یکتش رو رو
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 ...جز من خورد،یرو همه چرخ م نگاهش

 

موند، دوباره دور  یکه نصفه باق شیپ یبستن قراردادِ جلسه یبگم که امروز برا دیبا ییگوآمدضمن خوش -

 .میهم

 

حواسم پرت  م،ینگه... با زنگ خوردن گوش یچیکه آدم دوست داشت فقط نگاهش کنه و ه زدیحرف م یجور

 .شد

 :دیبهم کرد و توپ یرو بلند کردم. اخم سرم

 ؟یدونیرو نم نجایا نیقوان -

 

 .گذاشتمش زیم یرو فشردم و برعکس رو میپاور گوش یدکمه

 

 !نیادامه بد -

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#
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 فیعاشقانه حر یهابود که تو زدن حرف یاریجلسه، همون دان یمرد خشن تو نیا دونستیم یواقعاً ک و

 نداشت؟

 

 .یو جد متیبود. بدون مال شهیمثل هم صداش

 

 .بشنوم خوامیو منظراتتون -

 

 .گپ زدن، اومد سر جاش نشست یکم بعد

کاًل  ار،یصورت دان یو اخم رو دادینگاهشون بهم استرس م یرفتم. تعجب تو بونیجام بلند شدم و سمت تر از

 !متفاوت بود

 

 :رسا شروع کردم یلیرو صاف کردم و خ صدام

سر اصل  رمیکنم پس صاف م ینیمقدمه چ هیمثل بق ستمی. من بلد نرمیو بگوقتتون قهیخواستم چند دق -

 !مطلب

 

 .زد یپوزخند ،یخنث ینگاه با

 

رو  نایمردم ا یقهیبا توجه به سل یمختلف بوده و هرکشور یهاالتیا نیساله ب نیچند یصنعت لوازم بهداشت -

 .فروشهیو م کنهیم دیتول
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 لیتشک یکسانیو  هیاول یمواد رو ماده یاصل هیاتفاق جا افتاده و مثل قانون شده و پا نیکشور ماهم ا یتو

 .داده

 

 .کردم مکث

 .دیلرز یبگم که نگاهش، کم یچ خواستمیم دونستیانگار م اریدان

 

 :دادم ادامه

 یلوازم بهداشت دیتول هیاول یماده ،یمشتر تیشرکت بدون در نظر گرفتن طرف قرداد و رضا هی دیفرض کن -

 !استفاده کنه نیگزیجا یبده و از ماده رییرو تغ

 

خونسرد نگاهش رو بهم دوخت و سرش رو چند بار  اریباال رفت و شروع کردن به اعتراض کردن. دان صداشون

 .تکون داد

 

 .رو که دستم بود باال بردم و صدام رو باال بردم یاورقه

 

  !رممدرک دا -

  ن؟یبندیقرارداد م نجریبدونم شما با شرکت کارمن ر خوامیم فقط

 

 .گذاشتم تالویشرکت ا ریمد یرفتم و ورقه رو جلو زیم سمت
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 .براتون شرح بدن نیهست. از متخصصتون بخوا بشونیاستفاده شده با ضر یهااسانس یورقه، همه نیتو ا -

 !گمیخودم براتون م ستن،یکار وارد ن نیتو ا اگه

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .لبخند سمت در رفتم با

 

 .گردمیزنگ بزنم، برم یبه کس دیبا -

 

  .بود یخال دونستمیرفتم که م یاتاق سمت

 .رو بهش گفتم دونستیم دیکه با ییزهایچ یمهرسام رو گرفتم و همه یشماره

 

 .کار انتخاب کردم نیا یو برا یآدم درست یبار صدم بهم ثابت کرد یدختر؛ برا یه -

 

 .بود رونیاز پنجره، به ب نگاهم

 .نکردم یتوجه یول دمیشن یکیت یلحظه صدا کی



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

839 
 

 

 رو بکشم سمت خودمون؟ تالویخب اآلن ا -

 !میو باال بکشسهام شرکت شهیم نجریکارمن ر با

 

 .مکث کرد یکم

 

  !جفتشون و بکش سمت خودمون -

 .خب گرفتم، فعالً لیخ -

 

 .رو قطع کردم و پنجره رو بستم یگوش

 

و هولم  یکه محکم کوبوندتم به صندل دمیچرخ یبودن کارش، فور ییهویدهنم نشست. از شدت  یرو یدست

 !یلیداد. دردم اومد. خ

 .به خون نشسته بود و رگ گردنش متورم شده بود هاشچشم

 

 فقط بهم بگو چرا؟ -

 

 .بود و توان حرف زدن رو ازم گرفته بود دهیبه سقف دهنم چسب زبونم

 .خودم رو جمع و جور کنم تونستمیبودم که نم دهیترس انقدر
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 ...من..د..اشت...م -

 

 .و داد زد دیکنار سرم و کوب وارید یرو تو مشتش

 

 !کردم زایچ نیکار من هفده سال از عمرم و صرف هم نیتو ا یشو! اگه تو چهار پنج ساله اومدخفه  -

 

 .هاشچشم یرو پر کردم و زل زدم تو نمونیب یقدم فاصله کیبلند شدم.  یصندل یو از رو دمیخند مستانه

 

 ؟یدیازم ترس ه؟یچ -

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 371_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

  .واریرو گرفت و چسبوندتم به د گلوم

 !مردمیداشتم م دیفهمیو کاش م اومدیداشت بند م نفسم
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جهتشم  هینفسم رو به  یدگیبه صورتم که سرخ شده بود، نکرد. بر یچسبوند و توجه میشونیرو به پ سرش

هاش بد نگاهش بزنم و با چشم ششین تونستمیتخس بودنم رو داشتم. من هنوز م تینگرفت اما من هنوز خاص

 .و کبود شدن صورتم، لب زدم اما صدام از ته گلوم خارج نشد یکنم! تو اون حالت خفگ

 

 !. رگ گردنش، اعصابش، دندوناش، قلبشدیترکیخفه بودم اما اون داشت م من

 

 !ستاره خورهیبهم م اتونیحالم از مهرسام و گوه کار -

 

و به رسم  شوازیاما سر بلند کردم، به رسم پ نیزم یدستش گذاشتم. رهام کرد. پرت شدم گوشه یرو رو دستم

 :گرفته گفتم ییعادت هشدار دادم و با صدا

 مواظب خودت باش.( گه؛ی. )نه دتیخوتو بو یهوش ه،ینه د -

 

 ...داده بودم هشدار

 

 :سمتم قدم برداشت و ناباورانه لب زد یپرت کرد. به آروم زیم یلرزون کتش رو رو ییهادست با

 ا؟یبچه باز نیاز ا یهنوز خسته نشد -

 

ها، هنوز دست از خوردن که با وجود گذشت سال یروش زل زد. دخترمتحسر به دختر روبه ییهاچشم با

 !رهیکه حاضر بود شکست بده و بم یانهی. دختر کدیکشیکردنش نم
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و اون نسبت به چند سال گذشته،  شدیمن شامل نگاه ناباورش شد. نگاهم از اون کنده نم نیمبهوت و حز نگاه

 .هاش داشتتو چشم یدیجد زیچ

 

 یبرا یتوان کردیم دادیکه ب یزیست، چخسته کردیم دادیکه ب یزیچ هی... یدلتنگ ،یمثل خستگ یزیچ

 !کل کردن باهام ندارهکل

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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هنوز طوفان  نکهی. خسته بود. از جواب ندادنم و مطمئن شدنش به ادیم گذاشت و خندگونه یرو رو دستش

 ...بودم

 

 ،یحرف زد یدَنِگت! )چه عجب کورد تیاَچ ادِمیداش وَ  ید تیاَقُرَه ِقصَه نَِکرد ،یقَِصه کِرد یچِه عَجَو کُرد -

 !(رفتیم ادمیو داشت صدات گهید یانقدر حرف نزده بود

 

با بغضش بجنگه  شتریب قهیهاش دست و پا بزنه و هر دقناگفته یصبح تا شب تو تونستیم یآدم تا کِ هی آخه

 گذشت؟یم ینفهمن چه مرگش بود و تو اون دل المصبش چ هیتا بق
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بده که به درک خودم که نمُردم؛ خودم که هستم خودم که  یبه خودش دلدار یه تونستینفر چقدر م هی ای

 نداشته باشه؟ یچیاز درست شدن ه ینانیاطم چیه نکهیدرستش کنم با ا تونمیم

 

  کنه حواس خودش رو پرت کنه؟ یدلخوش باشه به چهار تا آهنگ و سع تونستیم گهیچقدر د یکی نکهیا ای 

 

بود باآلخره شب  یدردم چ گفتمیهم نم کسچیبه ه زدمیم اوردنیبودن و کم ن یحرف از قوحاال هرچقدم  

  .افتادیم ادمیباز  شدیکه م

 

به  شدیم دهیکوب یو ه شدیم فیمغزم رد یهاتو کوچه یلعنت یهاو اون خاطره افتادیم ادمیباز  زدیکه م حرف

 .در قلبم

 

 !اومدیتو ذوقم و چه مظلومانه صدام در نم زدیتو ذوق! چقدر بودن و نداشتنش م زدیم یچقدر نبودش ه 

 

 .قدم فاصله گرفتم هیم پس زدم و گونه یرو از رو دستش

 

 :رو جلوش گرفتم و گفتم انگشتم

 ستی. الزم نشهیم تی. )تو به مهرسام حسودیِیمَه ب لیتحو لَهریقِصِ یا هیََاو. الزم ن تیتو وَ مهرسام حَسود -

 .(یبد لمیحرفا رو تحو نیا
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 .دیهم کش یرو تو هاشاخم

 صورت جفتمون بکوبه؟ ینگاهش کردم. اصالً چرا اومده بود بازم گذشته رو تو یچشم ریز

 

 هیَتو ن یکه اَرا یتُوآ یوَقتِکَه که چِشت یاَرا یکَم حسود تیمالک یمَه ادعا کَمیَن یحسود -

 تیمالک یمن ادعا کنمینم یاَالنَم هِن تونَه! )حسود یکه هم یدفاع کردن اَ چِشت یعنی تیمالک یادعا

دفاع کردن از  یعنی تیمالک ی. ادعاستیکه واسه تو ن یخوایو م یزیچ هیکه  هیوقت یبرا ی. حسودکنمیم

 توئه!( یاآلنشم برا نیکه هم یزیچ

 

 .دمیکوب شنهیرو گاز گرفتم و تخت س لبم

و  کردیدوست داشتن و خواستن م ی... ادعادمیکشیم یچ دونستینم یول خواستیو ممن گفتیم

و حاال  خواستیو مو بهم تجاوز کرده بود. من خواستیو منگرفته بود. من یرو جد نمونیعشق ب وقتچیه

 !بچه ازش داشتم هی دونستینم

 

 نه؟ دَهیفِرَه خوت دَسَه بان گِرد نِمیب -

 تو بوم؟ یمَه عروسکِم اَرا مَر
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 اَ مَه؟ ها؟ تیاَرا شَکَت نو هیَدالِِکت! دَس اَ سَرِم هِز ب انیکَم گ میزندگ لیب

بکنم جون مادرت!  ومیم؟ بذار زندگتو باش ینه؟ مگه من عروسکم برا یو دسته باال گرفتخودت یلیخ نمیبب)

 (ازم؟ ها؟ یشیدست از سرم بردار چرا خسته نم

 

آوار  ایدن شیبا ناراحت افتادیصداش قلبم به تپش م دنیبا شن شد،یهاش قند تو دلم آب مکه با خنده یمن

 دادم،یم حیترج ایتو دن یاگهید زیو به هر چکه بودنش یمن کردم،یو حس مرو سرم، با بغلش بهشت شدیم

 یکه هرچ یباتالق نیکشش نداشتم. خسته شده بودم از ا گهیدست از سرم برداره... د گفتمیداشتم بهش م

 !میشدیتوش غرق م شتریب میزدیتوش دست و پا م

 

وَ  تَهیگره خوآرد تو ؟یِیب جاتتیکِردِن ن کیکِه وَ پِت شل یکیتوآست وَ َدس اَوانِ یمَه نوم ک رَکَهیپَس پ -

 !سرنوشت مَه. بزان

به  یکردن نجاتت بده؟ تو گره خورد کیک بهت شل ییاز دست اونا خواستیم یمن نبودم ک روزیپر)

 (!سرنوشت من. بفهم

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 374_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

بگم  خواستمیبود که م نیریحرف زدنش انقدر ش "به سرنوشتم...  یگره خورد "گفت  یقنج رفت وقت دلم

 .رمیهاش بگرو از لب یچند سال دور یو انقدر ببوسمش تا تالف یکون لق همه چ
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 .دلم نمونه یتو یحسرت گهیبغلش لش کنم و بخوابم که د یگردنش رو بو بکشم و انقدر تو انقدر

 :حال گفتم نیا با

 !بکشنم یبذار یخواستینذار سرم. ممنت  -

 

 .زدم هیتک واریرو گاز گرفتم و با استرس به د لبم

 

 .چسبوند شنهیرو به س سرم

 

 !!!کشمیخاطر نگه داشتنت خودتم بکشم که مدِ اگه الزم باشه به -

 

 ...ها قدرت دارن؟ دارن. کلمهدیکه نبا خوردیچرخ م یذهنم حول محور تموم

 .یکوفت یقدرت دارن، کلمه ها یلیخ هاکلمه

 

 گرفتیخودش رو م یکه اگه جلو یا. همون کلمهیچکرد گند زدن تو همه فشونیکه کنار هم رد ییهاکلمه

 .دمیرسینم نجایمن به ا گفتش،یو نم

 

. گرفتیاون دلش از من نم ومکردینم یباهاش بد رفتار وقتچیو ه شدمیاز دستش ناراحت نم وقتچیمن ه 

 .به اون دادمیم حیدور بودن رو ترج کردیفکر نم ای
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جا و تا ابد همون شهیغرق م ایدر یشون توکه جنازه ییآدما کشن؛یها آدم مقدرت دارن، کلمه یلیخ هاکلمه

 .مونهیم

 

که زنده زنده  موندیم نیمثل ا دیشا ای ره،یطرفشون نم یکس گهیو د شنیکه سنگسار م ییمثل کسا دیشا

 .یدفن بش

 ...بدتر ای

 

 !!هاتتو رگ دادنیکشنده رو، با زهر؛ رسوخش م یهاو کلمه کردنیت رو از هم باز مهارگ یال به ال انگار

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 !و شکسته بودبود من دهیاز من به خودش اومد. به خودش اومد چون فهم زودتر اون

 

 !رهینم ادمیو حرفت نیا -

 

عادت کرده  زیبود و نداشتمش؛ بدم نبودم چون به نداشتنش، به نبودنش، به همه چ شمینبودم چون پ خوب

 .مهم باشه خواستمیمهم نبود چون من نم یکسچینبود، بودن ه یوقت دیفهمیکاش م یبودم. ول



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

848 
 

 

  .کردمیم یطول و عرض اتاق رو ط یکنارم نبود کالفه بودم و ه یوقت

 

 !جز خودش نشستیبه دلم نم یکس

 .زدیفقد رعد و برق م یبارون بباره ول خواستیبود.. م ینبود انگار هوا ابر شمیپ یوقت

 

 .مقابلش ضعف داشتم دونستیلرز داشت. م صدام

 

 !دوباره خراب شه میزندگ خوامینشو. نم کیبهم نزد -

 

که زده بود، شده  ی. سکوت کرد چون متوجه گندومدیحال صداش درن نیگرفته شد. با ا یو کم رهیت نگاهش

 .بود اما لب باز نکرد

 

 .به اتاق میبرگشت باهم،

 

 .رونیبودم ب دهیکش که انداخته بودم تو اتاق و خودم یرو سروصدا گرفته بود، هنوز بحث بود. بحث داغ اتاق

 

بود که همه  یش به حدنگاه و لحن کوبنده اتیرو خوابوند. جد اهویو ه دیکوب زیم یرو محکم رو هاشدست

 .چند لحظه خفه بشن و خودشون رو جمع و جور کنن
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نه من  ن،یبود یکردم ناراض دیکه تول ییهاو نه از جنس نیداشت یبا شرکت من همکار هیادیشما زمان ز -

 .بهتون دادم تیفیک یو ب کیمحصول ف

 .ستین یرقانونیو غ یکالهبردار نیداره فرمول خاص خودش رو داشته باشه و ا ونیحق ا یاکننده دیتول هر

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 یسوال و نقض کردن باق یحرف زده بود که جا یکرده بود و چه بد که انقدر منطق یال پوشون قشنگ

 .موندینم

 

 !زدم. کارم رو خراب کرده بود هیتک مینشوندم و به صندل میشونیپ یرو یاخم

 

 .دراومد تالویکارمند شرکت ا یصدا

 

 ن؟یدیبرسونه؛ شما جواب م بیمحصول به پوست آس نیا یاگه با مصرف طوالن یحرفاتون درستن. ول -

 

 ...سرخ یطرف. نگاهش ترسناک بود و کم یهاچشم یو زل زد تو دیکوب زیم یبار دوم رو یرو برا هاشدست
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و اگه نه  بندهیکه اعتماد داره امسال هم قرارداد و م ی. کسبرمیسوال نم ریمواد ز هیمن اعتبار شرکتم و سر  -

 .ادیعزت ز

 !تمومه؛ روز خوش جلسه

 

با حرف زدنش آدم رو  یلعنت یکهیزدم و سمت آسانسور رفتم. مرت رونیاز اتاق ب یفور ،یکیکوچ یخداحافظ با

 !کردینسخ م

 

 .زدم و دوباره برگشتم باال میشونیبه پ یاکه قرار بود بهش بگم، ضربه یزیچ یآور ادی با

 

 .در بزنم خواستیسمت اتاقش رفتم و خب دلم نم یفور

 .رو باز کردم در

 

 ...گمایم -

 

بود که قلبم دوباره  یصحنه کاف نیا دنینشسته بود، پاهام شل شد. انگار د اریبغل دان یکه تو ایمه دنید با

 .قرار نبود بکنه یکارچیمرد، فقط لب و دهن بود و ه نیو بفهمم ا رهیبگ شیآت

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 377_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 !واریرو بچسبم و بکوبمش به د شقهیبلند شد و آروم سالم کرد. دوست داشتم  اریدان یپا یاز رو یفور ا،یمه

 

 !اریکه داده بودم دست دان یو آخ لعنت به قلب دیتار شده بود و پلکم لرز یکم مدهید

 

که اشتباه کرده بود من بودم  یکس دفعهنیپشت در مکث کردم. اشتباه از من بود، ا یارو بستم و لحظه در

 !!خاطر منشون خراب شه... بهو حال همه زنیبهم بر ایو مه اری. دانادیدر ب ایچون قرار بود بعد من اشک مه

 

 .ندونستم زیهام رو تند کردم و صبر کردن رو جاقدم یشد، فور دهیاتاق شن یصداش که از تو با

 

 !ستاره نمیبب سایوا -

 

مکان  هیبود تو  بارنی. اولزدیو صدا مسالن بهمون جلب شده بود و چه قشنگ اسمم یتو یاکثر کارمندا توجه

 نیبودم که داشتم به ا وونهیو قطعاً د آوردیرو به زبون م کمیاسم کوچ شناختنیم ما رو مکه همه یعموم

 !کردمیموضوع فکر م

 

بود، خم شده بود و با دو دستش زانوهاش رو  دهیینفس دنبالم دو هیشدم. استارت زدم و اون که  نیماش سوار

 .بود دهیچسب
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  .قرار گرفت نی. به سمت چپ رفت و بعد مقابل ماشنهیبود، سمت آ ستادهیا نیماش کنار

 

 !برسونم و از روش رد بشم بیمطمئن بود من قرار نبود بهش آس انگار

 

نداشت چون  یشدنم سود ادهیشم. پ ادهیو ازم خواست پ دیکوب نیماش یجلو یشهیبا دست به ش زدم، بوق

  .کنه هیبده و رفتارش رو توج حیرو توض یزیقرار نبود چ

 

نه من  رفتیبود اما نه اون کنار م دهیچیگوش جفتمون پ یبوق ممتدد تو یبوق فشردم، صدا یرو رو دستم

 !داشتمیبوق برم یدستم رو از رو

 

 نیپدال فشار بدم که ماش یخم شدنش باعث شد پام رو رو نیخم شد و هم یحرکت ناگهان هیدادم که با  گاز

 .نیزم یپرت شه رو اریاز جاش کنده بشه و دان یمحکم یبا صدا

 

 :برسه، داد زدم بینبود که بهش آس یبه حد نیش با ماشبهش بود، فاصله نهیآ یاز تو نگاهم

 !رمیگیم ریو زبعد جفتتون یدفعه -

 

 .اکو شد نگیسکوت پارک یتو صدام

 

 [23:42 04/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 378_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .خراب کرده بود ویشده بود و همه چ دهیعشق ما کش نیپاش ب ایمه ینداشتم کجا و چجور کار

 

کردن قلبم، چرا  کهیت کهیت ایخورد کردن غرورم  یاون رو بخواد، برا اریکار داشتم که اگر قرار بود دان نیبه ا 

 کرده بود که فکر کنم دوستم داشته؟ یکار هی

 

 بشم؟ نیکرده بود که به همه بدب یچرا کار 

 .بود دهیبه گوه کش ومیقشنگش زندگ یهاهمون اول، بعد گفتن اون دروغ از

 

 وونهیداشتم د یچجور دیدینم کسچیخوب بلد بودم وانمود کنم حالم خوب بود؛ ه شهیکه هم ییاز اونجا و

 !شدمیم

 

 .دادیخاموش بود و جواب نم شیبار گرفتم، گوش نیدهم یمهرسام رو برا یشماره

 

 .شدم یاز قبل عاص شتریرو گرفتم و با جواب ندادنش، ب یمنش یشماره
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 .تمون پارک کردم و سمت سالن رفتمساخ یرو جلو نیماش

 

بست. انگار کشش دعوا و اعصاب  خیبدنم  شد،یم دهیسالن شن یکه تو ییدادهایداد و ب یصدا دنیشن با

نشم و  یعصب تونستمینداشتم. انگار نم دیجد یدعوا هیبحث و  یادامه یبرا یرو نداشتم... انگار توان یخورد

 !نکشم غیج

 

 .وسط سالن بودن و انگار دور چند نفر حلقه زده بودن یادیز تیجمع

 

 :دمیکش غیاعصابم ج یاز ته حنجره، با تموم بغض و حرصم و خورد من

 !اونور نیگمش ن؟یندار یکار و زندگ -

 

 .بود، اخم کردم یافتاده بود و صورتش خون نیزم یکه رو یتن پسر دنی. با ددیسمتم چرخ یادیز یسرها

 

 .مخم خط انداخت یرو ش،یخشک و جد یبلندش کنم که صدا خواستم

 

 !کشتمش یدست بهش بزن -

 

سر و  دنیکه قبل د یای. مهرسام بود. تنها آدم حسابدمیچرخ یخون یشکسته و سر ییسمت صدا ناباور

 .بود که با خون و قتل و تفنگ رابطه نداشت میتنها شخص زندگ کردمیفکر م ختش،یر
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 نیکف زم یکه رو ییهاش شق شد. اون جفت زانولب یصورتش و کبود یضربه دنیتا شدم با د یزانوها

 .استرس ترشح کرد یکرد و بدنم به آن دایبلند شدن پ یینشسته بود، توانا

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 379_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

  ؟یدعوا کرد نیبا اتو  -

 

 .تر بودنزد. نگاهش از صدتا آره، آره یحرف یول دیکش شیلب خون یرو گوشه دستش

 

 ! جالبه نه؟نیکه عاشقش بودم با ا ویکی! دم؟ید یچ یدونیم -

 

  !بود دردناک

 دیبرن که نبا ییبودن. دردناک بود کسا تیزندگ یهانیکه مهم تر یله بش ییهاآدم یپا ریبود ز دردناک

 یکشته بش ییها. دردناک بود توسط آدمآوردنیو در مکه اشکت یمحبت کن یی. دردناک بود به کسارفتنیم

 !یدوستشون داشت یلیکه خ

 ...از خودم عقب بودم چ،یدو ه انگار
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 !براش ریبم یسرش دعوا کن و ه ی. حاال تو هرهیم یرفتن -

 

 .رو باال زد شختهیو بهم ر دهیژول یلبش رو خاروند و موها یگوشه

 

 .اومده کارت داره یکی ت؛یری. برو اتاق مدیو قبول ندارخودت حرفت یوقت یبگ یزیچ خوامینم -

 

 !مد نظرم نبود نهیو ببو من ادیبخواد ب نکهیا یبرا کسچی. هدیباال پر ابروهام

 

مبل تک نفره  یکه رو ییبانوماه دنید. در رو باز کردم و با دمییبپرسم، سمت دفتر دو یزیازش چ نکهیا بدون

  .لبم نشست ینشسته بود، لبخند رو

 

 !بانو یخوش اومد -

 

با  خواستیو سفت به خودش فشرد. انگار مآغوشش گرفتتم و من یتو هوایجاش بلند شد و سمتم اومد. ب از

 ...قلبش بذاره یرو جا یخال یکهیت هیبغل کردنم 

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 380_پآرت#
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 ...شلوغه خودم برات رونیقهوه؟ ب ای ارمیب ییبرات چا -

 

 .رو قطع کرد حرفم

 

 !نیبش -

 

 .متیبود؛ بدون مال یجد لحنش

 یرفته بود و کم نیهاش از بنبود، برق چشم شهیش مثل همشدم. حالت چهره ریمبل جاگ یرو روشروبه

 .زدیاحوال م ضیمر

 

 :دمیپرس حالنیا با

 حالت خوبه؟ -

 

 .و مشتاق نگاهم کرد دیزانوش کش یرو یدست

 

 .رمیمیم گهیمدت د هیتا  دونمیم یوقت هیآره. حس خوب -
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و باد  دمیکش گاریبار س نیاول یو گنگ داشتم. درست مثل اون روز که پشت پنجره برا بیحس عج هی

 !و بگردمخاکسترا رو تو اتاق پخش کرد. شک داشتم کدوم نقطه از اتاق

 

و  مفهومیب قدرنی. همیهام، به همه چپشت در... شک داشتم به باد، به چشم یهالباس یال به ال ایتخت  ریز

 .کسل کننده

 

 .بمونه باال سرمون تهیسا -

 من؟ یخونه میبر

 

 .تکون داد یرو به عالمت نف سرش

 

 .باهات حرف بزنم اریدان یخواستم درباره -

 

 .ول کرده بودم و رفته بودم ویهمه چ هویبهم اعتماد نداشت.. حق داشت! من  گهیراحت نبود. د یبود ول رک

 هویداستان. چون  یرفته بودم شده بودم آدم بده ی. من چون بدون حرفکردمیهم بودم اعتماد نم خودم

 !رنگ کرده بودمکم شونیو از زندگخودم

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 381_پآرت#
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 :پرده گفت ینگاهش کردم. ب یگلوم رو قورت دادم و سوال آب

 .میشناسیرو م ایسات یجفتمونم خوب بابا -

 

استخونم و تو خودش حل کرد  کهیو چند ت ستیقلبم شدت گرفت. استرس گوشت و خون و پوست دو ضربان

 .موند زد،یضربان م یبود که ه یگشاد شده و قلب ییهاو فقط از من، چشم

 

 یرو از دست دادم و تنها دست مییکه کامالً توانا ختنیهام رسلول یتو خیبست. انگار آب خیو پاهام  دست

 .دمیم کشهاپشت پلک

 

 :بودن، ادامه داد دهیهام ته کششده بود و حرف یمطمئن شد سکوتم طوالن یوقت

 ؟یفکر نکرد تونندهی. به آنیسازیخانواده م هی شش؛یپ یتو رو دوست داره. برگرد اریدان -

 

 !که فقط توهمش بود یساختن با مرد ایکرده بودم. شب و روز من شده بود رو فکر

 

  .نبودم یلینبود؛ ل مجنون

 ...میبود دیداستان جد هی اریو داناون آدم شد برام نه من حوا. من نه

 !و عشقنفرت ویدلبستگ
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 .. بلند شدن و ساختنباختن و بلند شدن ینباختن. برا یداشتم برا لیدل گهیاون که بود، د 

 

 .کردمیجمع م زمیکه من نسوزم؛ من ه ساختیاون م 

 

 هی. اما، زییکه سرما قلبمون رو منجمد نکنه وسط پا م؛یکه گرم ش میبزن شیرو آت هازمیقرار بود ه کردیفکر م 

 !من نبود، فندک از دستم افتاده بود ریساخته بود، سوخته. تقص یهرچ دیهاش و باز کرد و دروز چشم

 

 .هم گره زدم یهام رو توکدر و گنگ بود. دست یکم نگاهش

 

 .دمیبهت باج نم ایبابت سات -

آدم به  نهیتموم شده و حرف آخرم ا شیوقت پ یلیما خ نیبگم عشق و نفرت ب دیحرفت با یبه ادامه راجع

 !زنهیکه دوستش داره دست نم یدختر

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 382_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#
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از دست  وشیخاطر تو همه چپسرم به "صورتم و داد بکشه  یبلند شه و بکوبه تو خواستیشد. انگار م یجوری

 .سکوت کنه و با نگاهش خط و چشم بکشه تونستیدر مقابل من، فقط م یول "داد. 

 

 شه؟یم یعمو چه حال گهیبفهمه دخترش بهش م اریدان یدونیم ه؟یاون دختر چ فیتکل یول -

 

بود.  دنیهاش، خندو اون حرف طیانجام بدم تو اون شرا تونستمیکه م یو زل زدم بهش. تنها کار دمیخند

 .رومرو گفتم. گفتم و هم خودم شکستم هم زن روبه ارمشونیکه دوست نداشتم به زبون ب یکلمات فیرد

 

اون بچه رو بزرگ کردم؟ برات مهم  یسه سال چجور ییمن تنها ستیبرات مهم ن ؟یفقط فکر خودت و پسرت -

برات مهم  د؟یکشیم ریت یقلبم چجور یخال یاون گوشه ستیو صبح کردم؟ برات مهم نشبام یرچجو ستین

به تو نداره؟ هوم؟!  یچ تعلقیاون ه یکه قلبت متعلق به اونه ول ینیبب ویاز دور کس یتونیفقط م یوقت ستین

و ول کنم و کار و بارم یداشتم که مجبور شدم خونه و زندگ یطیمن چه شرا یفکر کن یلحظه تونست هیاصالً 

که  یمشکالت هیک  یتو باش هیو  ارنیسمتت هجوم ب نایا یفشار روت بوده که همه یبرم؟ تاحاال اونقدر

 یبرات بشمرم تواَم تو چشمام زل بزن یجورنیو همدردام یخوایم ای یدار یحرف ؟یشیخفه م یتوشون دار

 پسرت، پسرت و پسرت؟ یبگ

 

 نی! فکرش، زجر آور تررهیرو ازم بگ ایسات خواستیم کردمیداشت و انگار حس م شیشده بودم. زبونم ن زیت

 یگارد خودم رو نسبت به خاندان رادمنش و همه دی. بازدمیم ششین دیممکن بود پس من با یشکنجه

که نسبت به اون مرد داشتم رو  یو عشقو دخترمو خودم کردمیحفظ م شدنیکه بهشون متصل م ییکسا

 !دادمیم نجات

 

 ...یتواَم دوستش دار دونمیفرصت بهش بده! م هی -



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

862 
 

 

که فکر  ایبه اون سادگ زیهمه چ کردمیدرک م یها، به راحتآدم ینزده بودم؛ بعد از اعتماد کردن به بعض حرف

  .نبود کردمیم

 

 یجلو یاگه کس ی. بهتر بود حتدادیجواب نم شهیکردن اونقدرام قشنگ نبود. کمک کردن هم یخوب

  .یبمون یباق نندهیب رفت،یهات داخل باتالق فرو مچشم

 

 .زدیگرفته بودم اعتماد کردن فقط به خودم ضربه م ادی من

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 383_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 دخترشه؟ ایسات یبهش بگ یبر یخوایم -

 

رو انتخاب کنه. انگار  یکیش و پسرش، دختر معشوقه نیب تونستیبود. انگار نم دیو ترد ینگاهش دو دل تو

سخت بود... مادر بودن از  یلی. مادر بودن خدیکه هم عاقالنه باشه هم مف رهیبگ میتصم یطور خواستیم

بود و تو بطن  تشهیکه از رگ و ر یاخاطر بچهت! بهخاطر بچهپا گذاشتن اعتقاداتت به ریبود و ز یخودگذشتگ

 یخاطر مرد. بهکردیشرکت رو اداره م هیو حاال  یکه بزرگش کرده بود یاخاطر بچهخودت رشد کرده بود. به
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خبر بابا شدنش و  یت بود. بچه داشت و خبر نداشت. دوست داشتازش گذشته بود، هنوز بچه یکه هرچند سن

شاد  یخانواده هیو  یرو درست کن کردیم اریکه و ییزایچ ستروع یبرا ی. دوست داشتیخودت بهش بد

 !!تخاطر بچه. بهیبراشون بساز

 

 چشم انتظارم( یکه برگرد ی. )تا وقتتمیر چاوه رهه وهتهیتا دههه -

 

 .بوده اریدان یبرا یروم مادر مناسبرو تموم کرد. گفت و بهم ثابت کرد زن روبه یو حق مادر گفت

 !رد بشه لیخاطرش از سوثابت کرد بابام حق داشته بهگفت و بهم  

 

 یکه با حسرت سپر یی. از اون روزاگفتمیقبل از رفتنش براش م ار،یاز درد نبود و نداشتن دان شدیم کاش

 !بودم زاریو ازشون ب شدیکه بهم م یو ترحم یشدن، از اون همه سخت

 

 قهیچند دق دم،یدیم ییعکسش رو جا یاتفاق یهنوز وقت یاز قبل برگشته بودم ول تریبستم. من، قو چشم

  .کردمینگاهش م

 

افکارم دنبالش  یو تو وارید یدیبه سف شدمیم رهیها خوقت یلیبود؛ من خ نمونیکه ب یاتموم فاصله با

 .گشتمیم

 

 ...رو کنار گذاشته بودم ادیز یهاآدم اریدان بعد
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گرفته بودم  میفراموشش کنم. پس تصم ذاشتنیکه نم ییها... اوننداختنیم ادشیو که من ییهااون یهمه

 .ذهنم پاک شه یهم از تو اریحذف کنم تا دان میتک تکشون رو از زندگ

 

 .دیجد یهارو پر کرده بودم از آدم مختلف گرم نگه داشته بودم و دورم یهازیرو با چ سرم 

 

  .زدمیط خودم رو داشتم گول منشد. من فق یول شناختن؛یکه اون رو نم ییهاآدم 

 

 !کمرنگ بشه. نشد کمی دیکرده بودم تا شا مشیگوشه از ذهنم قا هیتموم مدت  

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 384_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

*** 

 .روم دوختمروبه یلبم گذاشتم و نگاهم رو به ورقه یرو ال خودکار

 

 .و بدهخودکارت -

 

 .متوجه شدم منظورش با من نبوده دم،یخودکار رو سمتش گرفتم اما تا سرم رو باال کش یفور
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 .گفت یزیلب چ ریبه دست من که جلوش بود، خودکار رو از خانوم خمسه گرفت و ز توجهیب اریدان

 

 .دادم هیتک یبه صندل یحوصلگیو با ب دمیرو عقب کش دستم

 

 .کردیداشت اعصابم رو خورد م ش،یتوجهیهمه ب نیو ا شیک میقرار بود بر امروز

 :لب زد یرو محکم گاز گرفتم که خانوم خمسه با لحن چندش نمییپا لب

 بزنم؟ یگپ هیباهاتون  یکارتون تموم شد چند لحظه خصوص نکهیبعد از ا شهیرادمنش م یآقا -

 

 میو داشت میاتاق بود یتو اریکاماًل با من بود که برم و اما کور خونده بود. فقط من و خمسه و دان منظورش

 .تر بشهسرمون خلوت کمیتا  میکردیکارها رو جمع م یمونده یباق

 

 .کرد یش تکون داد که خمسه، تشکربرا یبه خمسه نداد و تنها سر یجواب اریدان

 

گذاشتم که اون هم خودکار رو  شده یقسمت نقاش یانگشتم رو رو ید، فورکه نگاهم به ورقه بو طورهمون

 .کنه یالک نداشت، آب یهمون قسمت گذاشت و باعث شد خودکار ناخنم رو که حت یرو

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 385_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 !یوحش شهیبود و مثل هم یهاش قفل شد. نگاهش تهنگاهم به چشم د،یرو باال کش سرش

 

 خب؟ -

 

 :خودم رو عقب بکشم لب زدم نکهیبه صورتم برخورد کرد. بدون ا نفسش

 .شما؛ جلدش با ما یاصل کاال کارمندا -

 

و  دادمیداشتم بحث رو کش م یه ن،یهم یباال انداخت. عجله داشت برا ییبه ساعتش انداخت و ابرو ینگاه

اعصاب  شتریو ب دیکشیو پوف م کردیساعتش رو نگاه م ی. اما اون هکردمیرو قطع نم مونیارتباط چشم

 .کردیم ریمتشنجم رو با کارهاش خاکش

 

 .کرد ی. سرش رو عقب برد و نچدیموهاش کش نیب یپلک بزنه، نگاهش رو ازم گرفت و دست نکهیا بدون

 

  !میخندیو به شما م میکشیم یگوشه نقاش هی مینیشیما م دیآها! بگو شماها مثل خر کار کن -

 

 .دهنش رو باز کرد یفور ن،یریخودش یخمسه
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 .و خر فرض کنبخش. خودتجهان گنیجناب مهندس درست م -

 

به عنوان مالک شرکت پا به  یهم گذاشتم. وقت یهام رو کوتاه رونگاهم رو به خمسه دوختم و پلک خصمانه

در بزرگ ضرب هیش با خودکار قرمز پرونده ی! روکردمیزن رو اخراج م نینفر ا نیاول شتم؛ذایشرکت م نیا

 .صورتش یتو کردمیرو پرت م شیکوفت یو پرونده دمیکشیم

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 386_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .زدم و انگشتم رو گاز گرفتم هیچرم تک یبه صندل نهیبه س دست

 

هست اصالً بهتره  ی. اگه مشکلکنمیم کاریدارم چ دونمیشده؛ منم م بیقبالً از طرف مهرسام تصو نیا -

 !میاول راه قرارداد و بهم بزن نیهم

 

شروع  هو،یبود انداخت و  م که هنوز کنج لبمبه  انگشت اشاره یابروش رو باال انداخت و نگاه حیبا تفر ار،یدان

 .کرد به کف زدن
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  !کنهینه و قهر م گهیبه نفعش نباشه م یزیکه تا چ میبچه طرف هی! با هیعال -

 

 .زد یبه خمسه انداخت و چشمک ینگاه

 

 گم؟یدرست نم -

 

 !دهنش یتو دمیکوبیکرد و کاش م دییباز هم حرفش رو تا خمسه

 

 .هامسمتش خم شدم. سرش رو چپ و راست کرد و زل زد به لب یکردم و کم کیرو براش بار هامچشم

 .کش اومد یابه خنده هاملب

 

 .بهم زدن قرارداد و دارم اریاخت نهیمهم ا -

 

کرده  یورقه رو باهاش خط خط یکه گوشه یرنگ یرو برداشتم و خودکار صورت فمیازش دور شدم. ک بالفاصله

 .چنگ زدم زیم یبودم، از رو

 

 !جمع کن برو قاً؟یدق به کجام -

 

 دیرو برداشته بودم تا برم، با حرفش خشک شدم و سرم رو سمتش چرخوندم. طبق تصوراتم با فمیکه ک یمن

 !گفته بود برم. شت یول خوامینم گفتیم
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 .رو پس زد وانیل ،یخاموش کرد و عصب یچا وانیل یرو که روشن کرده بود، تو یگاریس

 

 [11:57 06/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 387_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

هام من رو درسته رو که داشت با چشم یفضول یو با نگاهم بهش فهموندم خمسه دمیکش میشونیبه پ یدست

 .کنه رونیرو از اتاق ب خوردیم

 

 .به من و بعد خمسه انداخت و لب زد ینگاه

 

 .می... کار نداردیببر فیتشر دیتونیخانوم خمسه، م -

 

و دستش رو  دیکش نییکوتاه و تنگش رو که تا باسنش باال اومده بود پا یبا ناز از جاش بلند شد و مانتو خمسه

 .گذاشت اریدست دان یرو

 

رو دوست داشتم و هنوز  یکیبار چقدر  نیاول یبرا دمیفهمیشد و انگار تازه م یجور هیکارش، ته دلم  نیا از

 .دورش داشتم یهارو نسبت به تموم جنس مونث یاون حس حسود
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 یکردم. کمرش رو صاف کرد که قلنجش شکست و صداش تو کیرو بهش نزد یجام نشستم و صندل سر

 .ساکت اتاق پخش شد یفضا

 

 .ش دوختمبه چهره پروایبسته شدن در اتاق، نگاهم رو ب با

 .تر بودنگران ایاز قبل خسته  یکم

 

صورتش بذارم و وجب به وجب صورتش رو لمس کنم. باز داشتم گول نگاهش  یدستم رو رو خواستیم دلم

 ...اعتماد یعصاره یمحض پرژک، حاو تیو باز شامپو خر خوردمیرو م

 

نعش احمقانه و مسخره قا یهالیکه که قرار بود با اون دل یافکر کردم. به لحظه مونییجدا یلحظه به

آرامش  یمرد چیجاش رو پر نکرده و بعد از اون من کنار ه گهید یکیکه قرار بود بفهمه  یوقت ای. کردمیم

 .نداشتم

 

 ".خوامتیم هنوزم" گفتمیو م زدمیهاش زل مچشم یهم من تو دیشا 

 

خوب  . رفتن و فاصله گرفتنستیخوب ن ییجدا دونستمی. اما مدونستمیبد؟ من نم اینشدن خوب بود  

 .ستی. نبودن خوب نستین
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در  نمیقوان یو انگار همه دمیکشیخودم کنار م شد،یها اعتقاد نداشتم. وقتش که مبه کنار گذاشتن آدم من

 !داشت یروم، قصد سرکشمقابل مرد روبه

 

و همه کس  یهمه چ دیبگه، ق یزیچ یبه کس نکهیدفعه بدون ا هیمبهم داستان بودم که  تیهمون شخص من

 .رفتیو م زدیرو م

 

 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 388_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 ؟یبهم توجه کن یخواینم یدختر، جد یه -

 

 هیخفه شدن و فقط  کردنیکه در گوشم وز وز م ییکه پشت هم بافته شده بودن، پاره شدن. صداها یافکار

 !محو شده بودن که از اول نبودن یمخوف جلوم قرار گرفت. انگار اون همه فکر جور یچشم آب

 

 ؟یچ -

 

 .کرد یش رو ازم گرفت و پوفکالفه نگاه
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 ؟یبخور یچه گوه یخوایم گمیدارم م ؟یچرا پرت -

 

 .کج کردم یو سرم رو کم ستادمیکردم و از جام بلند شدم. رخ به رخش ا یظیغل اخم

 

 !مواظب حرف زدنت باش -

 

 .دادیبهم نم یتر بود حس خوبکه قدم ازش کوتاه نیبودم و ا شنهیجاش بلند شد. تا س از

 .هاشبا رفتار زدیزانوش رو کج کرد تا هم قدم بشه و چه بد داشت طعنه م یکم

 

 :خونسرد گفت یلیصورتم خ یجلو

 جوجو؟ ،یکنیم کارینباشم چ -

 

 .بود یصورتش خال یستم رود یجا چقدر

 

 :به زبون آوردم گهیدرخواستم رو که رد کرده بود؛ بار د نیو آخر دمیموهام کش نیرو ب دستم

 ارمش؟یب شهی. مامیب تونمینم ایمن بدون سات -

 

 .کردیم شیانگار عصب ای. آوردن اسم ساتدیکوب زیم یکرد و رو ینچ
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 !میقباًل کرده بود واوردنشیبحث ن کنمیفکر م -

 

 .زدم یشخندین ش،یرو بهش دوختم و به جمله بند نگاهم

نبود چون فکر  یراض ایش بود. اون از وجود ساترو ببرم، بهونه ایسات دیو نبا میریکار م یگفته بود برا بهم

 .بود گهیمرد د هی یبچه کردیم

 

 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 389_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

-- 

 

 .بود ستادهیا اریپرواز درست کنار دان خدمه

 .عکس شد یسر هیباز کرد و مشغول نگاه کردن به  زیم یلپ تاپش رو رو توجهیب اریدان

 

 :کنه گفتم یرو به خدمه کالفه

اون  شیمن برم پ نجایا ادیاون آقا ب نیجا شده حتماً! بگجابه طمیبل نجاست؟یمن ا یجا یخانوم مطمئن -

 !خانومه

 

 !ییشودست رفتمیم دیکه با ییها. از اون نگاهمتیمال یانگاهم کرد. بدون عطوفت و ذره اریدان
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 .گلوم رو قورت دادم که صداش دراومد آب

 

 .سر جات و حرف نزن نیبش -

 

 .قابل هضم بود ریبرام غ کمیبودنش؛  یهمه عصب نیا یش نداشتم ولابداً نرم نبود. عادت به عطوفت لحنش

 

 ...یچ ایالزم داشت  یزیچ دیپرس اریخدمه گرفتم. مهماندار از دان یرنگ گرفته یهارو از گونه نگاهم

 

 .از من هم بپرسه لب باز کردم نکهیا بدون

 

 .باشه ییموی. لخوامیو ماستم م پسیچ نجا؟یهست ا پسیچ -

 

 .ارهیاشاره زد برام ب اریباال انداخت. دان ییابرو مهماندار

 

 داد؟ینم تیو به من اهم کردیگوش م اریبه حرف دان دیکردم. چرا با سکوت

 

 .زدم تشر
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 شه؟یزنه که تا خشتک جلوت خم م نیبا ا یقول و قرار گذاشت -

 

 :تاپ رو بست و بدون نگاه کردن بهم گفت لپ

 !بهشتا خشتک جلوم خم شه. خانوم جهان فشهیرفت و آمد با من بوده؛ پس وظ نهیهز -

 

 .بود یگفتنش، رسم بخشجهان

 

 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 390_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .و ببند حرفم نزنکمربندت -

 

 .کردیتر مشدنم، فقط اون رو لجبازتر و رومخ ی. عصبدمیکش یقیعم نفس

 

شد و من از عمد، چندتار بلند موهام رو پشت گوشم  دهیرو از سرم باز کردم. نگاهش، سمت موهام کش شالم

 .جا کردمسرم جابه یزدم و شالم رو رو
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 .و بکش رو سرتشالت -

 

 .سرم مرتب کردم یبزنم، شالم رو رو یحرف اینگاهش کنم  نکهیا بدون

 

 .کنهینگاه نم یکس یتو نگاه نکن -

 

   !غد و زورگو مردک

 

 .مخاطبت منم نگاهم کن یوقت -

 

 یاون دروغ رو از تو دینگاهش کنم... شا خواستمیداشتم و نم دینگاه کردن بهش رو نداشتم. شا شهامت

 !خودم یحت دادم،یم حیهنوز عاشقش بودم و اون رو به همه ترج دیفهمیم دیو شا خوندیهام مچشم

 

 .هام در هم شکست. حرفش هم پرتحکم بودحرفش رو زده بود؛ اخم پروایانقدر ب نکهیا از

 

  .دستم فشردم یرو تو اریکمتر شدن استرسم، انگشت دان یاز جاش بلند شد و من ناخودآگاه برا مایهواپ

 

 یو دستم رو تو دیبه محل اتصال انگشتم به دستش انداخت و بعد سرش چرخ ینگاه ،یکوتاه یلحظه برا

دوبلکس داشت و  یخونه هیجهنم  یدست بزرگش جا داد. اون هنوز هم با خودش حرارت داشت، هنوز هم تو
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 خناس هی... اون، زهبسوزه و بسوزه و بسو شه،یم کشینزد یتا هر ک دادیتنش حرکت م یاونجا رو تو شیآت

 !بود یواقع

 

 

 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 391_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

 .نترس -

 

  .هام پخش کردتو سلول یگرفتن دستش، آرامش انگار

 

رو باز کردم و سمتش  پسیچ ینبود. بسته یو از اون استرس و ترس قبل خبر میآسمون بود یتو حاال

 .گرفتم

 

 .یآرومم کرد یمرس -

 

 .از داخلش درآورد پسیبسته برد و چند چ یتعارف؛ دستش رو تو یب
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 .آروم شدنا نیتا باشه از ا -

 

رو  یدست کس ی. اصالً وقتگرفتمیکه کنارم بود رو م یدست کس دی. باشدمیم یمدل نیموقع پرواز ا شهیهم

 !بودیم اری. خصوصًا اگر اون شخص دانگرفتمیآرامش م گرفتم؛یم

 

که توش  یاترک کردن اون خونه گار،یسخت بود. ترک کردن س یلی... ترک کردن خگهیشده بود د عادت

 ...که توش خونه ساخته بود یبزرگ شده بودم، ترک کردن فرودگاه، ترک کردن قلب

 

و و امضا کرده بودم، خودمکه آجر به آجر ساختمش و خودم براش سقف گذاشته بودم، سندش یاخونه همون

 .داخلش ادین یانداخته بودم پشت در تا کس ودشیتوش حبس کرده بودم؛ کل

 

که بهم قول داده  یخاطرش خون دل خوردم. همونکه به ی. همونشهیکه مطمئن بودم خراب نم یاخونه همون

 !بدقول بود شهیقولش، هم ریاشه تا آخر نبض بزنه که زنده بمونم. زد زبود حواسش بهش ب

 !وو، قلبشمو، خونهعادتم و،گارمیترک کنم. س کردیو مجبور ممن شهیهم 

 

 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 392_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#
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 .بودن، به گوشم خورد ییرایکه مشغول پذ یاخدمه یصدا

 .پا انداخت یروش بود. پا روکرده بود و نگاهش به روبه سکوت

 

 .بود ترنییاز تهران پا شیک یهوا یدما

تر بود و تو مناطق نسبت به ماه بهار خنک یبود، بهش عادت نداشتم ول ی. هوا گرم و شرجمیفرود اومد باالخره

 .ترگرم ،یجیخل

 

 ادهیپ گهید یبرگشتم و نگاهش کردم؛ پشتم بود. هنوز مسافرها یالحظه م،یشد کیکه نزد یدر خروج به

 .نشده بودن

 

 .زد تشر

 

 .گهید نییبرو پا ؟یکنینگاه م یبه چ -

 

 .بودن ستادهیکنار پلکان ا یرفتن به خروج یبرا یشخص یهانیماش

 

 :شد، گفت دهیکش هیزمان به ثان نکهیگرفت و به محض ا یارو برداشت و شماره شیگوش

 .میچاووش؟ منتظر ییکجا -
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 !ارمیرو با خودم ب ایمانعم شد که سات اریدان یحت فیح یول بودیسفر آوا هم کنارم م نیتو ا دادمیم حیترج

 

در رو  یجلومون توقف کرد. خسته و عصب یاهیس نیو گرم، ماش یساعت بعد از پرسه زدن تو هواب آفتاب مین

 .چمدونم رو بردارم، عقب نشستم نکهیباز کردم و بدون ا

 

صندوق بذاره.  یها رو توشد تا چمدون ادهیپ نیشد و چاووش از ماش ریکنارم جاگ د،یرو د میکه کالفگ اریدان

 .دوختم اریبودم. نگاه مظلومم رو به دان گرمم بود و هم گشنه

 

 !فرستادمیرو م یعلو ی. کاش آقانجایکردم اصاًل اومدم ا یشدم من. چه گناه ریاس یوا -

 

 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 393_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

موهاش  نیب یشده بودن. دست سیعرق کرده بود و چند تار موهاش خ شیشونیبه ساعتش کرد. پ ینگاه

 .گلوش چشمم رو زد بکیداد. س هیتک یو سرش رو به صندل دیکش

 

  .غر نزن، شکمو -
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 شدیم مگشنه یمن وقت دونستیخوب م یلیشکمو بودم! خ دونستیخوب م یلیو خ اومدیداشت در م غمیج

 .باهام داره ینبود طرف مقابلم چه نسبت میاصالً حال

 

 .رو جلوش گرفتم و داد زدم هامدست

 

 !اآلن گشنمه نیمن هم یول -

 

 یمدل نی. همشناختیم یمدل نی.. اون من رو همیخانومانه و هر چ اینداشتم درست رفتار کنم  حوصله

 .دنده و سرتق هی ،یو دوست داشت. عصب دیپسندیم

 

. لمس کردن گوشش نشون داد صدام رو باال برده بودم و دیهم کش یرو لمس کرد و ابروهاش رو تو گوشش

 .در گوشم زدیکه نم کردیم ییانصافاً آقا

 

 .تا هتل راهه. تحمل کن قهیده دق -

 

  .رد و بدل نشد نمونیب یحرف چیبه هتل، ه دنیرس تا

 یموها یکه تو یایکه روشن بود پوست صورتم رو نوازش کرد. خنک یکولر یخنک م،یکه وارد شد نیهم

 .دیبهم بخش یشد و حس خوب دهیچیبلندم پ

 

 .دمیتخت دراز کش یاتاق؛ رو یشدن تو ریجاگ بعد
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 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 394_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

  .ش رو گرفتمرو از کنار بالش چنگ زدم و شماره میگوش

 :کنه گفت ینیمقدمه چ ایبده  یسالم نکهیا بدون

 .ارهیب گمیو مغذات گهیساعت د مین -

 

شده  یو بدجور اعصابم خط خط رفتیرو قطع کردم. دلم داشت ضعف م یگوش ،یزیهم بدون گفتن چ من

 .بود

 

 .تربزرگ یکم دیبود؛ شا ینفر کاف هی یبزرگ اتاقم انداختم. برا یبه فضا یرو از تنم کندم و نگاه هاملباس

  

 .اومدم. زنگ به صدا دراومد رونیدوش کوتاه گرفتم و ب هی
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در رو  یسمت در رفتم و بدون نگاه کردن به چشم کردمیتن پوشم رو دور تنم سفت م یکه بند حوله یدرحال

رو ازش  ینیرفتم و س رونیدر بود، ذوق زده از پشت در ب یغذا جلو ینیس هیکه با  اریدان دنیباز کردم. با د

 .گرفتم

 

 .اپن گذاشتم یرو رو ینیعقب برگشتم و س یتنم کرد که فور یتو یبه حوله ینگاه

 

 .بابت غذا یحواسم نبود. مرس یوا -

 

 !پرواز کردم باً یزد که در رو بستم و سمت اپن تقر یلبخند

 

 

 

 یکه برا ییکارها ی. انگار همهمیزدیو فقط با هم در مورد کار حرف م میهتل بود یبود که تو یسه روز دو

 .ناقص بود م،یگرفتن پروژه کرده بود

 

 .انداختم یخشنش نگاه یخطوط چهره به

 

 گه؟یمرتبه د یهمه چ -
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 نه،یزمان با رفتنش سمت آرو برداشت و هم فشیمبل بلند شد. ک یآره تکون داد و از رو یرو به معنا سرش

 .من هم از جام بلند شدم

 

 ؟یکنیصبر م نییلباس بپوشم. پا رمیم -

 

 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 395_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

نگاهم  نهیآ یبه گردنش زد و از تو یبرداشت. کم نهیآ یکرد و ادکلنش رو از جلو تیرو سمت باال هدا موهاش

 .کرد

 

 .. حوصله ندارم چهار ساعت معطل شمایزود ب -

 

 .اتاقم برگشتم سمت

 هیبودم و  دهیپوش یساحل رهنیپ هیتنم عوض کردم.  یتو که از قبل آماده کردم بودم رو با لباس ییهالباس

 .کوتاه از روش تنم کرده بودم یمانتو

 .خوب بود یانداختم. همه چ سمیبه ف یشال بلندم رو شل سرم کردم و نگاه 

 .زدم رونیرو برداشتم و از اتاق ب فمیک
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درست دم در پارک شده  نیرفتم و از هتل خارج شدم. ماش نییها پامنتظر آسانسور شم، از پله نکهیا بدون

 .بود

 

پام انداخت و پنجره رو  یدر رو باز کردم و سوار شدم. همونطور که نگاهش به جلو بود چند ورقه رو یفور

 .دیکش نییپا

 

 یکه نوشت یتعداد کننیساخت عطر استفاده م یکه تو ییهااگه مواد و اسانس یکه درآورد یطبق فرمول -

 .سود کنه یاصل متیسه برابر ق دیباشه به فروش برسه؛ با

 

 :گفتم یو با ناباور دمیخند

 یزیچ نیسه برابر سود؟ اصاًل همچ یگیم یزد پس چجور صدتایاسانس س نیبا ا شهیصدتا کِرم م یجا -

 .ستیممکن ن

 

 .و راه انداخت نیماش

 

 ؟یزنیم شیت پرته که شبچه یش سمت بابافکرت همه ای ؟یبه خنگ یو زدتتو خود نمیبب -

 

 [23:29 07/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 396_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

کرد و باعث شد من  ریفکرم رو درگ "ت بچه یبابا " یکلمه یگذاشتنش رو دینگاهش کردم. تشد یجیگ با

 .نگه یزیچ گهیو د رهیکه سرم داد زده بود، نگاهش رو ازم بگ یو اوننگاهش کنم. نگاهش کنم رهیخ

 

 !رمیپاشدم اومدم پروژه رو بگ یبا ک -

 

 .هم بهم ننداخت ینگاهمیبودم و اون کمربند رو باز کرد و کولر رو روشن کرد اما ن شرهیتو سکوت خ 

 

 شده استخدامت کنه؟ یاضر یمهرسام چجور -

 

 .کنه ریرو خورد و خم دلم تونستیشده بود که م یو اون تنها کس شکستیزود به زود دلم از دستش م من

 

 .بودم اما سکوتم رو شکستم شرهیخ چنانهم

 

 متایق یتونیکرده که اآلن نم کاریهمون خمسه چ نیبرو بب ؟یزنیمگه حسابدار شرکتت منم که سرم داد م -

 !یکشیو سر من هوار م یرو درار
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 .خرج کنه متیدارم، باعث شد سرش سمتم چرخ بخوره و مالاما بغض رهیلفظ داد زدن و نگاه خ آوردن

 

 ؟یناراحت شد -

 

شده بود نگاهم رو ازش  دهیچ رونیبزرگ ب زیم هیشده بود و  زیلواشک آو یکل رونشیکه از ب یامغازه دنید با

 .گرفتم و به سوالش جواب ندادم

 

درهم  ییمکث کردم که با ابروها ینگاهم کرد و هنوز متتظر بود جواب سوالش رو بدم. کم یزد، سوال ترمز

 :دیشکسته، پرس

 برم برات بخرم؟ -

 

 ادمی ششیظه پچند لح شیشد و نباز  یکم شمیمسائل اطرافم، ن نیترکیهمه دقتش نسبت به کوچ نیا از

  .رفت

 

 .آره تکون دادم یرو سمت مغازه گرفتم و لوس، سرم رو به معنا دستم

 

 .به ساعتش انداخت یگوشش رو خاروند و نگاه پشت

 

گفت تنها  شدیهاش استوار و محکم بود و هنوز هم بعد چهارسال مشد و سمت مغازه رفت. قدم ادهیپ نیماش از

 .کرد هیبهش تک شدیبود که م میمرد تو زندگ
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 [14:12 09/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 397_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

 :نگاهم رو به دستش دوختم و ذوق زده گفتم جانیبرگشتنش، با ه با

 ؟یدیخر -

 

پام گذاشت. آب گلوم رو قورت دادم  یآلوچه رو با چند بسته لواشک رو یمکث دستش رو جلو آورد و کاسه با

  .ظرف آلوچه فرو کردم و قاشق رو پر کردم یو با لذت قاشق رو تو

 

گلوم حس کردم و واقعاً ناب  یرو تو نشیریترش و ش یهام رو بستم. مزهدهنم گذاشتم چشم یقاشق تو هی

لواشک جمع شده بود، زل زدم  یاز ترش یهم باز کردم و با صورت درهمم که ناش یپلکم رو از ال هیبود... 

 .بهش

 

 .دیم کوبشونه به

 

 .قاشق به منم بده هی -
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 میطونیظرف بردم و پرش کردم و سمتش گرفتم. خواست دهنش رو باز کنه که ش یرو دوباره تو میدهن قاشق

دستم  یاز ظرف رو تو کمی اد،یهاش رو بست و تا به خودش ب. چشمختمیصورتش ر یرو تو گل کرد و آلوچه

 .دمیکردم و به گردنش مال یخال

 

 .مچ دستم رو گرفت یشدم و خواستم دستم رو عقب بکشم که فور رهیلذت به شاهکارم خ با

 

  !کرده بودم یبودم چه غلط دهیش دادم و انگار تازه فهمشده، نگاهم رو به صورت قرمز شده خشک

 

 !بودمکرده  فیهاش رو کثو حاال سر و گردن و لباس میداشت جلسه

 

 .و من کردم من

 

 !نبود ی! عمدیوا -

 

در سمت من رو باز کرد و ظرف رو ازم  ،یاهیشد و تو ثان ادهیپ نیگرفت. از ماش یرو کج کرد و دم سرش

 .کرد و در عقب رو باز کرد مادهیپ نیگرفت. از ماش

 

 .پاهاش رو از هم فاصله داد یو کم دتمیپاش کش یسوار شد و منم مجبور کرد سوار شم. رو خودش
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هام رو براش چپ کردم و تو جام تکون خوردم که و براقش بود، چشم طونیش یهاکه نگاهم به چشم یحال در

 :گفت یجد

 .مک بزن -

 

 .هام رو گشاد کردمآلوچه رو که تو گلوم بود ورت دادم و چشم یجیگ با

 

 ؟یچ -

 

 [14:12 09/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 398_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

لختم  یپا یرو شگهیم چفت شد و دست دچونه یمقابل صورتم خم شد. دستش رو ش،یلعنت ژیاون پرست با

  .نشست

 

زانوم باال رفته بود و حاال  یتا رو میجلو بود. لباس ساحل یهایپاش برعکس نشسته بودم و پشتم به صندل یرو

 ...همه جام مرکز نگاهش بود

 

 .کردیم موونهیو د زدیپام داشت نبض م یهاکناره یزیپام به حرکت دراومد و چ یش رواشاره انگشت
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داشت کم کم خلع سالحم  کرد،یپوست گردنم آزاد م یرو که رو ییهانفس یزد و داغ مینیب ریسردش ز عطر

 .کردیم

 

 !دادیداشت وا م صشیگر و حرسلطه ،یجد یهاچشم ریو مغزم تحت تاث شدیاشت رام مد قلبم

 

 !و بخوربه سر و صورتم یدیکه مال یینایا -

 

 .موندینم یحرف باق یبرا ییبود که جا یلحنش جد انقدر

 

 .شدم لیگذاشتم و سمت صورتش ما شنهیس یشده بود رو یدستم رو که چسبونک 

 

پخش شده  نیماش یمن هم تو جانیاز ه یتند ناش یهانفس یو صدا دادیحکم م یبازهاش داشت به نفس 

 .درحال پخش بود یمیبود و آهنگ مال

 

سانت فاصله با صورتم بود  میهاش که در حد نباز به چشم ییهانبودم فقط با چشم کردمیکه م یمتوجه کار 

 .رو انجام دادم خواستیکه م یزل زده بودم و کار

 

 .به لبش کردم یرو کج کردم و نگاه سرم
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 .ش کنمزه -

 

 [14:12 09/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 399_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 ارهینه ب تونستینم یمِن لعنت نیرو به دست گرفته بود و من... ا یهاش حاال بازطوفان شده بود. چشم نگاهش

 .رو نکنه خواستیکه ازم م یو کار

 

 .لبش گذاشتم یبمش، لبم رو رو یصدا ریتحت تاث 

 .لبش شد ریشد و لبم اس خیپشت کمرم م دستش

 

... داشت میکه داشت یایو بعد چند سال دور دیکشیهاش داشت شعله مترش با طعم لب یطعم گس آلوچه 

 !کردیتر مو سستو مقابلش سستداشت من !نداختیو به تپش م! داشت قلبمختیریرو بهم م زیهمه چ

 

لبش  یدهنش چرخوندم و آروم رو یلبش رو مک زدم و زبونم رو تو یچیلذت و بدون فکر کردن به ه با

 .چنان دستش پشت کمرم قفل بودفاصله گرفتم اما هم یهام رو باز کردم و کم. چشمدمیکش

 

 .شد دهیبه فلک کش زدیکه م یضربان هر رگو تنم رو به خودش چسبوند،  دیلبش کش یرو رو زبونش
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 .گلو خفه شد یکه صداش تو دیبلند خند ییصورتم با صدا یچند سانت تو

 

ازش گرفتم. اون داشت  یهام رو از هم فاصله دادم و نگاهم رو با لرز کوتاهم، لبگرفته یبا تن صدا طاقت،یب

 !گردوندیو به جهنمش برممن

 

 هنوز دوستت دارم، پسره؟ یفکر کرد -

 

 :دیپرس طنتیکه پر شده بود از برق ش یتعلل کرد و با چشمان یاهیثان

 ؟یندار -

 

 .واضح بوده یادیش نشونم داد دروغم زکنترل شده یکردم که خنده یها، نچبچه مثل

 

 یهام که داشتن جهنمو دست از سر گونه دیرو کش مینیهام داغ شد. نوک بپوستم اتراق کرد و گونه ریز خون

 .برداشت شدن،یم

 

 [14:12 09/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 400_پآرت#
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

لبخندش رو  یکنج لبش بود، با همون لبخند که فقط مختص خودش بود نگاهم کرد و حت یخاص لبخند

 :گسترش هم داد و لب زد

 .که بهت بگم نرو ینموند -

 

و من  دیکوبی. وسط خمار شدنم، وسط وا دادنم. داشت نبودنم رو به صورتم مدیکشیگذشته رو وسط م داشت

 !زدیصدبار بهش گفته بودم و باز حرف خودش رو م

 

و تو  دادمیو خراش مروحت موندمین اگه مازم دلخور نباش. باور کن م"داد بزنم و بهش بگم  خواستیم دلم

. نه؛ من ی... ازم متنفر نباش. اصاًل من رفتم که ازم متنفر نشیمثل من باش یکه با کس یبود نیاز ا تریخواستن

 بیکه انقدر از جانب من آس نهیا اقتتیل توباشم. نه  یکه انقد تحت فشار شک و نشخوار فکر نهیا اقتمیل

 ".ینیبب

 

 :هاش در حال گردش بود گفتمها و لبچشم نیو همونطور که هنوز نگاهم ب دمیهاش کشاز لب دست

 

 !چاقو رو سمتم هول بده یبزنم؛ تو ه بیبهت آس خوادیمن دلم نم -

 

 .از صورتش گرفت و نفسم آزاد شد یکم یشل شدن، فاصله نیا یآغوشش شل شد و کمر من ط چفت
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 :و گفت م رو نوازش کردخنده گونه با

 شه؟یم یچ یدونیدل و غرور با هم م یکارما -

 

 .دردناکش رو شین دمیشنیو م یچ دمیپرسیکردم. جوابش خوب نبود که! م مکث

 

رو  دشیبا خودش حرارت داشت که خورش یگرفتن و سر انگشت اون اونقدر شیدوباره شروع کرد به آت مگونه

فرشته با دوتا  هیکه به  یداره... بشه اون خناس اریملکه در اخت هیکه  یقعر جهنم بکشونه و بشه خناس یتو

 !کنهیشاخ حکومت م

 [14:12 09/02/2022] ,ۍستاره اکبر |خنـاسـ پرست 

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 401_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 ؟یچ -

 

 .دیکش شینیب یاز موهام رو جلو یاتره

 

 .ی... از داشتنش کالً محرومیچینه ه ؛یو دارنه حسرتش یعنیرو دلت. داغ  نهیشیم شهیداغ م -
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بدن درد  دن،یکشیها بود که از مواد زده شده بودن و ازش متنفر شده بودن. فقط اگه نممدت معتادها

 .شدنیم یعصب ای کردیم تشونیاذ

 

نبودش بدن درد به جونم  یازش خسته شده بودم ول شیوقت پ یلیمثل مواد بود که خ یچهیهم  اریدان 

 .کردیم میو عصب نداختیم

 

 وسط؟ یگذشته رو نکش یه شهیم -

 

شروع حرف زدن باهاش چقدر مچاله  یهربار برا دونستیکار ممکن بود و نم نیترمن سخت یبحث برا شروع

  .شدمیم

 

باهاش حرف بزنه  خواستیکه دلش م گفتیکه مدام بهم م یحس نیهم ایغرور مزخرف بود  نیا ریتقص دیشا

 ...دادیو اون هم ادامه م کردیخودش شروع م

 

 .دهنم گرفت یبود؛ جلو دهیچیاز لواشک رو که دور انگشتش پ کهیت هیو  دیلبم کش یرو محکم رو انگشتش

 

 !بخورش -
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ور شد، جهنم تو فکر هاش شعلهدادم. جهنم درون چشم طونشیش یهارو از انگشتش گرفتم و به چشم نگاهم

 .ش با جهنم به زبونش آورده شدو روانم چرخ خورد و بعد عالقه الیو خ

 

 .دوست دارم یباز شیآت -

 

 !شد. گوشم سوخت دهیبه گوشم چسب شیگوشت یهابا اتمام حرفش، لب همزمان

 

 [14:12 09/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

 •��∞��• پرستـّاآسخَن#

 402_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

 :گفتم آروم

 .سوزونهیم یباز شیآت -

 

گرفته شده بود و از اونطرف  یبه باز میی. حس چشادیرو به دندون گرفت و انگشتش رو به لبم مال گوشم

بود... نه دوست داشتم ادامه بده و نه  یسخت هی. دوراهکردیم کیداشت نقطه ضعف من و نسبت به بدنم تحر

 .دوست داشتم دست از سرم برداره
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نزنم.  شتیآت  یخوایو م یاریدرم یسرکش باز ستم،یکه باباش من ن یاز کس یاریبچه م یری! میشد یاغی -

 ها؟

 

و داغ  گرمیسوزوندن ج یپرست شدن من نبود... براخناس یخناس بودنش نبود. برا یبه جهنم برا شعالقه

 !دلم بود یگذاشتن رو

 

 ...بشنوه رو بهش گفتم خواستیکه م یزیمن محسور شده لب باز کردم و چ اما

 

 !با تو شدم یباز شیمن عاشق آت -

 

 !مطلق اتیخودم رو تکرار کرد، با جد حرف

 

 .سوزونتتیم یباز شیآت -

 

 .که تو هم جمع شده بود، نگاهش کردم یزدم و با صورت سیزبونم، دور انگشتش رو ل با

 

 !به جهنم -

 

و  دمیگردنش کش کیسرم رو نزد اطیشد. با احت دهیهاش سفت دور کمرم چسبتموم نشده بود که دست حرفم

 .گرفتم یقیدم عم



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

899 
 

 

 .کردم ادیصورتمون رو ز یفاصله یو کم دمیکش شنهیس یرو رو دستم

 

 :گفت کرد،یکه تنم رو اسکن م یدرحال

 ؟یجهنم دوست دار -

 

 !و با خناسش، دوست داشتمو... جهنمجهنم... دوستش داشتم؟ جهنم ساخت؟یم یچ "! میه، نون، م م،یج "

 

 !قشنگه ،یکه تو خناسش باش یجهنم -

 

 .هاش رو بستدهنش گذاشت و چشم یرو تو لواشک

 

زخم بخوره... درد بکشه.  نه،یبب بیدوست داشت راه رو اشتباه بره. آس دیفهمیم نکهیاوقات با ا یگاه آدم

که  یداشت! مثل سوختن! مثل سوخته شدن توسط کس یندیحس خوشا هی ها،یاز طرف بعض یدگید بیآس

 شییرمانرواکه خودش ف یجهنم یتو دیکشیم یبا خودش داشت و تو رو تو اوج مست شهیجهنم رو هم

 ...کردیم

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 403_پآرت#
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .دمییرو باز کردم و دو نیکنه، در ماش یپاش بلند شدم و تا بخواد کار یاز رو هو،ی

 

 .شالم هم معلوم نبود کجا بود د،یرقصیهوا م یباز شده بود و داشت تو موهام

 

 .اومد کیگوشش گذاشت و نزد یرو رو شیبه پشت نگاه کردم. گوش دم،ییدویکه م یطورهمون

 

 .مواظبم باشه کردیم ریداشت آدم اج شهیهم مثل هم دیجلسه رو لغو کنه.. شا خواستیم دیشا 

 

دورتر از  یکم م؛یبود ایدر کیپشت سرم انداختم. نزد کیبه استخر کوچ یرو از تنم درآوردم و نگاه مانتوم

 .ایدر

 

 .آب یمثالً پرت شدم تو ز،یحرکت تم هی با

 !شده بودم ریافتاده بود که واقعاً شنا بلد نبودم و باز جوگ ادمیآب رفته بودم و من تازه  یتو

 

 .بعدش بود یهاو حرف اون بوسه یِجا پر شده بود اما هنوز مغز من پهمه آب

 

 ...اریدان یهاددایپندار... داد و ب یدور شونه لیاون زن، چند سال قبل، پشت تلفن... دست سو یصدا
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تلخ،  تِی. واقعدیصورتم کوب یرو با مشت تو تیخوابش رو کنار زد و واقع یسوختن، مغزم پرده هامچشم

 ...صفحه پخش شدن و از کادر خارج یها توکرد. رنگ سیرو با آب خ مینقاش

 

 .دیخوابی... کاش مغزم مکردمیآب هم بهش فکر م ریشد، من ز دهیچیدور کمرم پ دستش

 

 ...مکررش، فروختن آموزشگاهش... شکستنش بعد نبود من یهایمست

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 404_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

 .چشم باز کردم و به سرفه افتادم ،یقیبا نفس عم د،یکش رونیرو از آب ب من

 

 ...دادیکه نشون از گذر زمان و دردش م شیشونیش و خط پشده دیسف یموها

 

 .بازتر شد قتیحق یبودن کنار زد، پرده دهیصورتم چسب یرو که رو سمیخ یموها
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شده بود، سکته کرده بود! دلبرش رفته بود... رفته بود و پشت سرش رو هم نگاه ننداخته  یبستر مارستانیب تو

 .بود

 

 :و گفتم دمی، خندبودم دهیخناسم کش یکه برا یانقشه ادی با

  !که طانیباز افتادم تو بغل ش کردمی. داشتم از جهنم فرار ممیرج طانیاعوذ باهلل من ش -

 

 گفت؟یم یوسط داشت چ نیناز نگاهم ا د،یچسب منهیبه س شنهیس

 

جهنم از آن  یوقت دمیخریبغلش گناه بود خب به جهنم! گناه رو به جون م یتو طنتیکرد، ش یمغزم  وراج 

 ...پرست اون جهنمبود و من خناس منهیخناس چفت س

 

 .زد یثیو لبخند خب دیشده، سرش رو جلو کش نسخ

 

 !و داشته باشدل من یهوا کمیخانوم مهندس.  یکنیم یدلبر یدار -

 

 .از بروز دادن خودم نداشتم یبد حس

 .درست نبود یآدم چیه یکردن احساسات برا سرکوب

 

حس  یو بزارم هرچ تیباشم، فقط بگم فاک ا ریپذبیآس ییدوست دارم جا کردمیبودم که اگه حس م یطور

 .رو با عشق حس کنم کردمیم
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مغزم نذاشته بودم و فعالً قلبم داشت ضربان  یوراج یبرا ییگرفتن با من بود. جا میهرحال اون حق تصم به

 .و باز به تپش افتاده بود زدیم

 

بشه. خسته شده بودم انقدر خودم رو غرق گذشته کرده بودم و فکر دعوا و انتقام  یچ استخویدرک که م به

. خسته شده بودم از بس مغزم رو خواب نگه داشته یاهیبودم و س دهیکش یاهیبودم. خسته شده بودم از بس س

 .قلبم چاقو فرو کرده بودم یبودم و تو

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 405_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .بود نیمن برام قشنگ و دلنش دیکنم و بهش نشون بدم چقدر از د فیرو تعر زیبراش همه چ خواستیم دلم

 

باهم انجام  میتونستیکنم و نشونش بدم که چقدر کارها م فیخودم تعر دیهامون از دبراش ذره ذره از خاطره 

 ...میچقدر کنار هم قشنگ بود دادمیو بهش نشون م میبد

 

 ...ستیمهم ن هیبق یبرا یکنیبگو که فکر م ییزهایروم برام از چروبه نیبش ایب گفتمیم بهش
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 .حواسم بود ؟یکردینگام م یچشم ریحواسم نبود ز ادتهی -

 

هاش رو دو طرف و دست دیعقب کش یرو با فاصله از تنم کم سشیتر شد. تن خلبش پهن یگوشه لبخند

 .سرم گذاشت

 

 :شده گفت مسخ

 !فراموشت کنم، قلبم لج کرده خوامیم -

 

چشم  نی. نگاهش با افتادن قطره تکون خورد و چندبار مسافت بختیهام رلب یرو سشیخ یموها یاز رو آب

 .و از نظر گذروندو لبم

 

  .کننیو فراموش نمارنکه دوسشون د ییآدما کسا -

 

 .نسبت بهم ابراز کنه، حرف نزدن بود شیو دلخور یفهموندن ناراحت یبرا شدیکه م یروش نیتر احمقانه

 

 زیکه گمش کرده بودم همه چ یاز وقت دمیفهمیم ونیا ی. ولدمشیفهمیانقدر پرت و گنگ بودم که نم دیشا

 .گنگ و تار شده بود

 

 .بود اهیمطلق و آسمون شب من بدون اون، س یهایاهیس یبود تو یرادمنش نور اریدان
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 شده؟ یت چبچه یبابا -

 

از تو آب نجاتش داده بود و روش لش کرده  یبودم که عشقش درست وقت یزن نیتو کل جهان من اول دیشا

 !دوست داشتم خاص باشم اصالً  یاومده. از بچگ ییت چه بالبچه یسر بابا دیپرسیبود، ازش م

 

 .مرده -

 

بهشون دروغ  شدیکه نم ییهاهاش. چشمرو قطع کردم و نگاهم رو به هر جا گره زدم اِال چشم یچشم ارتباط

 .گفت

 

 چرا؟ -

 

 .! مضحک بوددادم؟یم حیو من خونسرد توض مردیم مبچه یدهنم در رفته بود. مردن؟ بابا از

 

 .حادثه -

 

 ...دادم لیپرت بافتم و تحو وچرت

ش واسه مسخ کردن استفاده یهوشیب یروم بود انگار اون داروروبه یکنم اما وقت انیب یچجور دونستمینم

آرامش  هیهمراه  لون،یو س لونیبودم و و جیکرده بودن که گ قیهام تزرگهاش به ررو از چشم کردنیم

 !بیعج
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 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 406_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

 هیبود اما گر سیهاش نه. صورتش خبود اما چشم سی. موهاش خدیبه صورتش کش یروم بلند شد و دست از

من اصاًل جالب نبود  یهاش براو واکنش داشتیبرنم دنینکرده بود. قلبش شکسته بود اما دست از سوال کش

که داشتم  شدیم یادیزمان ز یلیو من خ داشتیو از داخل ترک برم کردیم یفقط خودخور اریچون دان

 !کردیداغونش م دیو شا دادیهام خراشش مو ترکش کردمیم تشیاذ

 

 ؟یدوستش داشت -

 

شده  سیبود و موهام هم خ دهیبه تنم چسب سمیخودم رو جمع کردم. لباس خ یو کم نیزم یرو نشستم

مثبت باز و بسته شد و هم اون خشک شد،  یبه معن ارادهیهام ببودن. سردرد تمومم رو در بر گرفت و چشم

 !هم من

 

 !بود بیعج یلیبود نه؟ عشق ما خ بیگلوم گذاشت. عج یشد سمتم و دستش رو رو خم

 

  ش و نخواد؟بچه یبابا تونهیم یک -
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رو که هر لحظه دور گلوم  ییهاانگشت کردمیهاش بهم منتقل شد. تالش نمتعجب از مردمک چشم انعکاس

 .بهم داشت یحس هیمهم بود که  نینه هم ایرو باز کنم... برام مهم نبود اون دوستم داشت  شدیتر مسفت

 

 ؟یکنینگاهم م یبرام که اونجور سوزهیدلت م - 

 

  .هم شد شتریهاش کم نشد، بفشار انگشت 

  .خوردیمن حالم از خودش و ترحم تو نگاهش بهم م 

 

که هر روز و  ییهااز تلنبار حرف تونستمی. گلوم رو گرفته بود و نمبردمیلذت م یالب بود که از خفگج اما

 .بودم اوردهیبه زبون ن جاچیو ه وقتچیمچاله جمله کرده بودم و ه یکاغذها یذهنم رو یهرشب گوشه

 

هام رو از هم جدا که استخون زشیت یهانگاه یحت ای دادنیکه مغزم رو تحت فشار انفجار قرار م ییاز صداها 

  ...کردنیم

 

به دست  یس. خفگمخمصه نیاز ا ییراه رها نیترخفه شدن آسون میدونیو تو خوب مو برندار! مندستات -

 !جهنم؟ برهیم میو مستقتو من

 

 .شد دهیچیپ سمیهاش دور تن خسرم قرار گرفت و دست یش؛ روچسبوند. چونه سشیخ ینهیرو به س سرم
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 .کوچولو ،یتجربه کرد وشنایکن! بدتر از ا دایو پخودت ،ینباش. تو گم شد فیضع -

 

 .در کار نبود یتیمالک میصدا کرد اما م شیشگیبا لفظ هم ومن

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 407_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

گردو تو باغ  یهادرخت نیبود. انگار که مونده بودم ماب کیمن گم شده بودم. همه جا هم تار گفت؛یراست م 

 .اریشهر

 

و گم ها و خودمدرخت نیب اومدمیاوناهم خسته شده بودن بس که هربار م کردن،یها دور سرم ناله مکالغ 

  .هابه شاخه زدمیبشه زل م یلباسم خاک نکهیا الیخیب ن؛یزم یرو شستمی... مکردمیم

 

 .زدم پلک

 .دیچیگوشم پ یباد تو یصدا 

 

 !کن دامیپ -
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بود که هم زخم بود و هم مرحم. هم  یاتفاق نیآرومم کنه و هم داغون. اون بهتر تونستیبود که م یکس تنها

 .مشکل بود هم چاره، هم دردِ و هم همدرد

 

و  اهیس یو به زندگ رسوندیم یکیش رو به تارخود یدرِ چوب یهایدگییسا یکه از ال به ال یاروزنه مثل

 !اآلن نیقلبم زنده کرده بود. مثل هم یرو تو دیام یها. انعکاس وجودش رگهدیتابیم نمیغمگ

 

 کینزد یهاخون آدم هیقرمز یقتل عام شدن. حت میزندگ یکننده دیپوچ و ناام یهاآدم یهمه کبارهیو  

مردنم شده بود. ازش  یکردن و حت یزندگ ینقطه برا نیترهم اون رو از من دور نکرد و آغوشش امن میزندگ

 .شده بودم یمزخرف؛ باهاش جار یو دور از سکون چندماههگرفته بودم انیجر

 

 .کرد کیرو تحر مییش، اعصاب شنواگرفته یبم دار و کم یصدا

 

 !کنم داتیپ دمیرو مخم نرو؛ قول م کمی -

 

 .هاش زل زدمچشم یرو باال گرفتم و تو سرم

 

 .یند یو باز مرد نیا گهیتواَم قول بده د -

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 408_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

همه  ویهمه چ دیبگم، ق یزیچ یبه کس نکهیدفعه بدون ا هیکه  یداستان من بودم. من نیمبهم ا تیشخص

 .شدیم زیانگشرور و نفرت شدیم تیاذ یکه وقت ی. اون دختررفتیو م زدیو مکس

 

 !نرم دمیکه مجبور شم برم، قول م ینکن یاگه کار -

 

 .رو گرفت و از جاش بلند شد دستم

 

 .خوبه. قول -

 

 .میسمت هتل برگشت م،یداشته باش میتونستیکه م یوضع نیترو با وحشتناک میشد نیماش سوار

 

 سردته؟ -

 

 ...ستیسردم ن -
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 .کرد اخم

 

 . بغلت کنم؟یحاال هرچ -

 

 .و پرمکث نگاهش کردم دمیرو به در کش کارت

 .دمیرو باز کردم و خند هامدست

 

 و مال من باش دلبر!( ایباو وُ بوَ هِن مَه دلبر!  )ب -

 

 .رو چنگ زدم کمرش

 

 .(مونمیمال تو بودم، هستم، م شهی. )من همشیهَم، اَمَنَم َمه،یِهن تو بوُ شَهیمَع هم -

 

 ...هاش هم. لبدیخندیم هاشچشم

 

 .دمییلپش نشوندم و ازش فاصله گرفتم و سمت اتاقم دو یرو یاییهوی یبوسه

 ...کرده بودم یشق. من، امروز هم مثل چند سال قبل عاستادمیرو بستم و پشت در ا در

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 409_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .تخت ولو شدم و بدون خشک کردن موهام، خوابم برد یدوش مختصر، رو هیاز  بعد

-- 

 

. دیکوبیداشت به در م یکیشدم و اطرافم رو نگاه کردم.  زیخ میجام ن یتو یشدن در، فور دهیکوب یصدا با

 !در رو بشکنه خواستیانگار م

 

کرد و  ریپخش بود گ نیزم یکه رو ییهااز لباس یکیجام بلند شدم و خواستم سمت در برم که پام به  از

 .نیمحکم افتادم زم

 

 .و در رو باز کردم دمیبه زانوم کش یدست ،یدر شدت گرفت. عصب دنیکوب یکردم که صدا یاناله

 

 :زدم داد

 !اَه ؟یانقدر عجله دار یبُکن یایب یخوایمگه م یدِ لعنت -

 

 ستاره؟ -
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 .و نگاهم رو گشاد کردم دمیهام رو مالاسمم، چشم دنیشن با

 

 ه؟یچ -

 

 .شدمیم یو عصب ختیریآلود بودم، اعصابم بهم مخواب ایگشنه  یوقت دونستیم خوب

 

 !سجلسه گهیساعت د میاز جات؟ آماده شو! ن یتو هنوز بلند نشد -

 

 یهاچشم المیخ یدر رو روش بستم و تو یعدد ده بود انداختم و بدون حرف یکه رو یابه عقربه ینگاه

 .دمیکش ریدرهمش رو به تصو یمتعجب و چهره

 

و خرما خوردم و بعد  یچا وانیل هیهام رو تنم کردم. و صورتم رو شستم و بعد شونه کردن موهام، لباس دست

 .رفتم رونیانداختم و از اتاق ب فمیک یکردم. چند ورقه تو یمختصر شیآرا

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 410_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#
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صورتم زدم و  یرو رو میآفتاب نکیشدم و ع نیم شده بود، سوار ماشبه دوره کیداشتم و انگار نزد کمردرد

 .نگاهش جا نموند ررسیکه از ت دمیبه کمرم کش یطور نامحسوس دستهمون

 

 .افتاد راه

 

ممنوع! وقتش که شد با کمال آرامش بحث  دیممنوع، بهم زدن نظم ممنوع، حرف اضافه و تهد یطونیش -

  .یریبا زور پروژه رو بگ یکنینم یو سع یکنی. شر به پا نمیکنیو بعد سکوت م یکنیم

 

 .زدم یزیرو بهش دوختم و چشمک ر نگاهم

 

 .ستیالزم به تذکر ن رِمرد،یکنم پ کاریچ دونمیخودم م -

 

 .زد شخندیباال انداخت و ن ییابرو

خراب کردم و باعث شدم  ویکردنم همه چ یطونیش روزیاهوم. من بودم د "زدیهاش داد مچشم یتو یزیچ

 " !بذارن گهید یجلسه هیملت بدبخت 

 

که بخوام  شدیفکرش از ته ته ذهنم رد نم یحت وقتچیو من ه شدیدلم آب م یهاش قند توهم با حرف هنوز

  .در انتظار سرنوشتمون بود یها دوربشم که سال یعاشق مرد
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و  اهیمرد پولدار و بچه سوسول بشم که اصاًل الزم نباشه تو خونه دست به س هیقرار بود عاشق  کردمیم فکر

 .بزنم دیسف

 

اوضاع اآلنم برام  وجهچیبه ه یعنیاصالً؛  گفتمیم یکار کنم و وقت یشرکت هیبخوام تو  کردمیو نمفکرش اصالً

 .وضع رو دوست داشتم نیقابل تصور نبود. به هرحال، ا

 .قابل تصور نبود شهیهم یزندگ

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 411_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

م راه افتاد. از شدم. کنارم قرار گرفت و شونه به شونه ادهیپ نیتوقف کردنش، کمربندم رو باز کردم و از ماش با

 .من بلندتر بود

 

 !بود یگارد نظام هی. انگار ستادنیسالن، همه ا یمحض ورودمون تو به

 .خانوم حضور داشت و من کیجمع ده نفره، فقط  تو

 

 .لبش جا خوش کرده بود یرو یزیو لبخند ر کردیداشت نگاه م اریروش قفل شد. به دان نگاهم
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 !سالم -

 

 کردنیبرخورد م یمیصم یاوج گرفت. جور شونیسالم و احوال پرس یو کم کم صدا دیسمتم چرخ هانگاه

 !شناختنیو ممن شدیم یانگار ده سال

 

بود که  یکه جلسه شروع شده بود و مشغول حرف زدن بودن... اما کل حواس من پرت زن شدیم یساعت مین

 .بود اریهمش نگاهش زوم دان

 

 .رفتم رونیاز جام بلند شدم و از سالن ب م،یزنگ خوردن گوش با

 .دادمیجواب م دیبود، با آوا

 

 ؟یست -

 

 !یلرز داشت. ترس، وحشت و نگران صداش

 .زدم هیتک وارید به

 

 شده؟ یزیجانم؟ چ -

 

 .و کشوندمن یمغز یکرد و تا اوج سکته یو مغزم رو عصب دیچیگوشم پ یهق زدنش تو یصدا
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 ؟یکنیم هیگر یچرا دار -

 

 ...شکستیداشت م ونشیدرم یکی یهانفس یباالتر رفت و آخ قلبم که با صدا صداش

 

 !جون..ا..هور...اهورا...حواس...م...بود...م..ن...مواظب...ش..بود...بودم. به نیبب.. ،یست -

 

 :زدم داد

 .رینفس بگ ؟یزنیحرف م یطورنیا یچرا دار -

 !آوا

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 412_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .هق زدنش اوج گرفت شدت

 

 !بردن دنیو کشبود. دستش شمی! پدنیرو دزد ایسات -
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 .دیخورد شد. تنم به لرزه افتاد و صدام لرز منهیسمت چپ س یزیچ هیکردم  احساس

 :آروم بگم یلیتونستم خ تنها

 ؟یچ -

 

نذاشت حرفم تموم  ینکرد حرفش رو هضم کنم. صبر نکرد خودم رو جمع و جور کنم. صبر نکرد و حت صبر

 .شه

 

 !بردنش. لعنت گمیم -

 

دختر  هی یکه از ته مونده یزیچ یمونده بود... همه یبود که از من باق یزیچ یهمه ا،یوا رفتم. سات وارید کنار

 !خواستمیکه من، م یزیچ یزخم خورده مونده بود. همه

 

 :گفت خوردیم چرخ مههام و تن شل شدچشم یکه نگاهش رو یبود. درحال ستادهیروم اروبه دم،یرو د اریدان

 ؟یرفتچرا وا  -

 

بودن و  دهیرو دزد ایسات گفتمیداشت و اگر بهش م یشرارت خاص هیهاش . چشمدمیهام رو زبون کشلب یرو

 .رو سرم ختیریو آجر به آجر احساساتم م شدیدوباره نابود م زیدختر خودش بود... همه چ ایسات

 

 زدید، برق نگاه اون هم داد مشده بو یزیچ هی دادیدرهم من لو م یکه بغض گلوم و حالت چهره طورهمون

 .آوردیپدرم رو درم
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  ...اریدان -

 

 :شد و مهربون گفت لیو تخس سمتم ما یجد کامالً

 جونش؟ -

 

 :تا زار بزنم، لب زدم وفتمیبغضم نترکه و تو بغلش ن کردمیم یکه سع یلحن هی با

 !دنیرو دزد ایسات -

 

گفتم...  یور یدر کردیروم نشست. انگار داشت فکر مبه ساعتش کرد و دوزانو روبه یباال رفته نگاه یابروها با

 .ش مبهم و متعجب بودحالت چهره قدرنیهم

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 413_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

هام زانوم بود، افتاد. نگاهش از قاب چشم یدستش که رو یو رو دیهام چکچشم یاز رو یقطره اشک ناخواسته،

 .دیشد و بعد، سرم رو باال کش دهیبه دستش کش
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 م؟یکن کاریچ میتونیاآلن م -

 

 یهاخودش رو خونسرد نشون بده. تضاد اخم تش،یعصبان نیب کردیم یهم داشت سع دیبود. شا خونسرد

 ...مون باشمنتونسته بودم مراقب بچه یعبوسش با نمک بود اما نه تا وقت یدرهم و چهره

 

 .صورتم خم شد یرو

 

 ؟یکنیم هیگر یعروسک؟ دار نمتیبب -

 

من از  کردیحس م شهینگرفته بود چون هم یو احساساتم نسبت به دخترم رو جدنگرفته بود. اون، من یجد

بدنم و  دیفهمیو نم کردیو اخمو رو انکار م یخترک چشم آبها متنفر بودم. احساساتم نسبت به اون دبچه

سرم رو شکافت چون  فرق یزیت هیو شقاوت، مثل  ی. بدبختدنیکشیم یریاستخون قلبم چه ت کهیچند ت

 !ادیکه بند ن ادیشد. انقدر ز شتریکردنم ب هیشد و شدت گر کهیقلبم ت

 

 .داشت اما آرومم نکرد یبرام معنش . بوسهدیو سرم رو بوس دیکش میبه صورت اشک یدست

 

 .تهران میگردیبلند شو، برم -

 

 .درآورد بشیج یرو از تو شیحرفش، از جاش بلند شد و گوش نیبا گفتن ا همزمان
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بهش نگم  تونستمیبرم... نم نجایبدون دخترم از ا تونستمینم د،یکوب منهیبا وحشت خودش رو به س قلبم

 !کردمیرو براش بازگو م زیهمه چ دیش... پس ناچار بامعشوقه ینسبت پررنگش رو با بچه

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 414_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 . اسمش رو صدامارمیدوباره صداش کردم. صدا زدم و مردم تا مصوت بلند اسمش رو به زبون ب یلرزون یصدا با

 .بهش بگم یکنم چ یذهنم هالج یزدم و مردم تا براش تو

 

 ار؟یدا...دان -

 

 !یهام. لعنتشد به چشم رهیخ ینیزبیباال انداخت و با ت ییابرو

 

 :خشونت گرفته بود گفت یرنگ و بو یکه کم یبا لحن 

 جانم؟ -
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 .گلوم ترک خورد و شکست یکردم و اما صدا تو یکردم بغضم رو قورت بدم. سع یو سع دمیکش یقیعم نفس

 

 !رو بهت بگم یزیچ هی دیمن...من، با -

 

طرف  هیو  نهیلبش بش یرو اومدیم شیکه محدود پ یهاش نقش بست. پوزخندلب یرو یکمرنگ پوزخند

 .لبش رو باال بکشه

 

 ؟یبگو. چرا لکنت گرفت -

 

  !! شک کرد بهمیلعنت

سر وقت باباش رفته بودم  دیفهمیو تند سر تکون دادم و منصرف شدم. منصرف شدم چون مسلمًا بعدش م تند

و وادار به طالق گرفتن از پندار کرده بودم. چون بعدش  لیسو دیفهمیکرده بودم. چون بعدش م دشیو تهد

من  دوستیره کنم و هنوز مپندار رو پا یمن هنوز آروم نگرفته بودم و هنوز دوست داشتم خرخره دیفهمیم

 .کردمیبودم و لطف همه رو جبران م یانهیک

 

 .ستین یزی! چیچینه، ه -

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 415_پآرت#
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 میازم قا ویزیچ هی یدار فهممیمن م "بگه  خواستی. انگار مدیطرف لباسم رو گرفت و سمت خودش کش دو

 " !یکنیم

 

 .شده بود یرو ازش گرفتم. نگاهش کدر و وحش نگاهم

 .شلوارش مرتب کرد یرو رو قهیو جل دیکش رونیرو از تنش ب کتش

 .بود ی... اجبارگفتمیم دیبا

 

 !بگم دیکوچولو هست، با یلیخ زیچ هی -

 

بود. اما  دهیرو دزد ایپندار سات دونستمیهرحال خودم مصورتم بود، نگران نبودم. به یرد اشک رو هنوز

سخت نبود اما مشخص هم  ادیز ر،یکردن اون کفتار پ ینیشبیچون پ دمیترسی. مارهیسرش ب ییبال دمیترسیم

 .نبود

 

 .خم شدم یتسلط، کم یزدم و برا هیتک واریجلوتر اومد. به د یکم

 :لب زد حوصلهیب

 .شنومیم -
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تر حرف از گفتن دوستت دارم سخت نیکردم، انگار گفتن ا یبی. مکث عجشدیهاش قفل نمچشم یتو نگاهم

 ...ترسخت یلیاز گفتن دوستت ندارم هم خ یبود. حت

 

 .بودم بکشه دهیکه من کش یاز درد یدوست نداشتم بهش بگم تا بسوزه، تا کم یطرف از

 

 .کمرش جا خوش کرد. تنش با فشار دستم، حالت گرفت یرو مزدهخی دست

 .بود آشفته

 :گفت فشردم،یکه من کمرش رو م طورهمون

 ؟یترسیم ؟یگیچرا نم -

 

 !پا و اون پا کردم. دوست نداشتم بگم نیا

 ی. کسنهیجز من رو نب یکس خواستمیبود که من م نیا یبرا ستیدخترش ن ایبهش نگفته بودم سات اگه

 .جز من رو زودتر نده یتوجهش رو جلب نکنه، جواب کس

و  یالیرو مشغول کنه تا به شوهر خ المیحواسش به من باشه. حواسش پرتم بشه و فکر و خ یو همه همه

  ...م فکر نکنم امامرده

 .باخت من بود نیتربزرگ اریچنگ بزنه باخته! و دان یادیز یزیآدم به هر چ 

 

 .اون رو کنار خودم داشته باشم خواستمیم شهیمن هم یخوشحالشون کنه؛ ول زرگب یزهایچ هایبعض دیشا

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 416_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .م شدحواسش پرت خنده دم،یدرد خند با

 

 .ترسمیاز واکنشت م کمیآره!  -

 

 .میاختاپوس رو از دست داده بود یپروژه دونستمیبا ساعتش انداخت. م ینگاه بار

 

 خورمت؟یخب بگو. مگه من م ؟یگیو نمبگم یزیچ هی خوامیم یگیم یدار نجایتو ا دنیرو دزد ایسات -

 

 .شدم دهیبه عقب کش یفکر، قدم یو چون من هنوز خشک شده بودم و تو دیم کوبشونه به

 

 ت زده؟با تواَم! چرا خشک -

 

هاش، لبم رو تو چشم رهیعقب رفتم و خ یبود رو کنار زدم. کم ختهیصورتم ر یرو یکه بر اثر آشفتگ ییموها

 .خاروندم
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 ؟یشینم یبگم عصب -

 

 خیصورتم جا خوش کرد. دست و پام  یرو یاخم اراده،یرو باز کرد. ب رهنشیاول پ یبه سوالم دکمه توجهیب

 .دلم هم ریز کرد،ی. کمرم درد مشدمیم ودیداشتم پر کردمیزده بود و احساس م

 

 .دادم لشیتحو یایش کردم و لبخند الکمردونه یلجباز و پرنفوذم رو قفل چهره نگاه

 

 !دختر توئه ایسات -

 

 .باز شد یامضحکانه یهاش به خندهش تکون خورد، لبهاش شکست. شونهغرق سکوت شد، اخم سالن

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 417_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

که پرستار بهم گفته بود باردارم. مثل همون  ی. مثل همون روزینیبهش گفته بودم، بدون مقدمه چ پردهیب

  .مثبت شده بود شیکه جواب آزما یکه من از شدت شوک جا خورده بودم. مثل همون روز یروز

. اریم وسط کلوپ به دانبا هم رابطه داشتن. مثل ابراز عالقه لیبودم پندار و سو دهیکه فهم یهمون روز مثل

 !!. مثل... مثل مرگ بابامرانیزدن. مثل رفتنم از ا ودشیق هویخناس و  یهاینقاش دنیمثل کش
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. دیرسیر ماتش برده بود، خونسرد به نظر نمدرهم شد. انگا شتریهم بود، ب یرنگش تو یپر و مشک یابروها

 ...قبل قهیبرعکس چند دق

 

از  یهر حرکت یهام رو هم نبستم. آمادهنداشتم. چشم میزندگ یادامه یبرا یاعجله چیاومد. فرار نکردم، ه جلو

 .جانبش بودم

 !بوسه، فحش، بغل ،یلیس

 

 دهیسالن د یکه تو یش نشست. سرم رو کج کردم و به دخترشونه یرو فیاز پشت سر، نرم و ظر یدست

 .شناختیرو م اریشدم. انگار دان رهیبودمش، خ

 

 جلسه؟ یادامه یبرا یگردیبرنم زم؟یعز ار،یدان -

 

پام  یجلو یمردونه یهام وسعت گرفت و نگاهم به کفشزن رو دوست نداشتم! خنده نیا یطنازانه یصدا

 .قفل شد

 

 .ش به گوشم خوردبم و گرفته یصدا

 

 .گمشو -
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تا مطمئن شم با  دمیخشدار و محکم گفت که سرم رو باال کش یقدررو به دختر پشت سرش گفت اما به نیا

 .من نبوده

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 418_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .خودش ایبا من بود  دونستیش رو پشت گوشش برد. انگار نممش کرده یجا خورده، موها دخترک

 

 .درونم ضربان گرفت یزیچ

شده بود و من رو سرپا نگه داشته  یمزخرفم قاط یبا خنده هانیقدرت، ترس، دلهره، جسارت و عشق! ا غرور،

 .بود

 

بودم تا هم  ستادهیهام ارو نوک انگشت. دتمیگلوم نشست و سمت خودش کش ی. دستش رودیچرخ سمتم

 .تر بودمقدش بشم اما باز ازش کوتاه

 

م رو بزرگ کرده بودم و بهش راه رفتن، حرف زدن، لباس فکر کردم که بدون اون بچه یاچند سال گذشته به

 .داده بودم ادیو غذا خوردن  دنیپوش
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  .بودم ستادهیا هایکیتار یو استوار مقابل اسطوره یبودم و هنوز قو دهیتنه کش هیکه  ییهایبه سخت 

 

 یاز لحظات سخت کنارم نمونده بود! شونه خال کدومچیبزنمش. چون تو ه خواستیو چقدر دلم م دمیخند زیر

 .بود رفتهینپذ تیکرده بود و مسئول

 

 !!یآخ ؟یبهت نگفتم باباش نایزودتر از ا یناراحت شد -

 

هفته به  هیپوست تنم تا  یهاش رواز انگشت یکیرد بار دونستمیشد و خوب م شتریدستش دور گردنم ب فشار

 .موندیم یباق یادگاری

 

 د؟یرس یتو، اول به گوش مان یجابه میکه خبر باردار یناراحت شد -

 

 .نه دندون ،یچی. نه با قشدنیکه از هم باز نم کردنیم یرو تداع یکور یگره هاشاخم

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 419_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#
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 کرده؟ یبا مهرسام تاب باز رون،یب شیتو ببر نکهیا یجابه یناراحت شد -

 

شکستن غرورش برام مهم نبود چون من زبونم باز شده بود تا چند سال  یحت بارنیاول یمهم نبود. برا غرورش

 .صورتش بکوبم یرو تو ییو تنها یبدبخت

 

 بابا، بهت گفت عمو؟ یجابه یناراحت شد -

 

. نمینب وهامیتا با چشم بدبخت اومدمیم ایبه دن نایناب هی دیبا دی. شادمیدیم دینبا وقتچیه دیتار شد، شا مدهید

 .کردمیو حسش به خودم رو لمس نم دمیدیمرد رو نم نیا یچهره دیبا دیشا

 

هوا  یزدنم عوض شد و مغز خودم رو سوزوند! سوزوند و خاکسترش رو تو شین یو حت میبندمدل جمله بارنیا

 !رها کرد

 

 ؟؟یت اَنگ حرومزاده بودن خورد؟ ها؟ ناراحت شدبچه یناراحت شد -

 

. هنوز حسش رو دمیدیهاش رو کمتر کردم اما هنوز مفشار انگشت مزدهخیسفت شده بود. با دست  فکش

ذهنم حک شده بود. هنوز هم قفل شدن  یکه به جونم افتاده بود تو یعطر اون روز ی. هنوز بوکردمیلمس م

که به اون روز فکر  دنشده بو یمونده بود. هنوز هم شب ادمیهاش تو دستم و مرطوب شدن گوشم رو دست

 .ه باشمنکرد

  



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

931 
 

 .یکن داشیتا کمکت کنم پ یگیچرت م -

 

به خون نشسته نگاهم کرده  یهادراومد! باآلخره! صداش دراومد اما کاش خفه شده بود. کاش با چشم صداش

سرت  ییاون روز مست بودم چه بال یوقت ادیم ادمیو قبول دارم و منم مثل تو، حرفت گفتیبود. کاش م

و آرامش و به  میسازیم دهخانوا هی گفتی. کاش ممیکن دایو پدخترمون کنمیکمکت م گفتیآوردم. کاش م

 .کرد یانصافیب شهیاما مثل هم میگردونیجفتمون برم

 

 !انصافی... بشدمیمن که داشتم عاشقت م ؟یکرد کاریباهام چ ادینم ادتی! انصافیب -

 

 [11:44 10/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 420_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .قلبش فرود اومد یم رو که رها کرد، مشتم رومشت شده دست

 

 !اریدان یانصافیب یلیکردم؟ خ یاون روزا زندگ یو من با همه ستین ادتی یدی! دانصافیب -

 

و احتمااًل داشت حرفم رو باور  کردیم دادیهاش بچشم یشد. تعجب هم تو دهییهم سا یرو هاشدندون

 .کردیم
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 .کار و مظلوم، نگاهش کردمگناه یهادختر بچه هیو من شب دیپشت لبش کش یدست

 

 ؟یو کنارت خواستمن ا،یمه یجالحظه به هی یحت ؟یو از ته قلبت دوست داشتلحظه، من هی یحت -

 

قرار  بار،نیاول یو سکوت اون برا بارنیاول یانفجار من برا یرو به چپ و راست تکون دادم و انگار لحظه سرم

 .احساسمون ثبت شه خیتار یبود تو

 

خبر ازدواج  یک گرفت؟یخبر مادر شدنش رو مثل من م یک گرفت؟یم ینجوریخبر پدر شدنش رو ا یک 

 ...من شد؟؟یم طانیش هیعاشق  یک د؟یرسیبه گوشش م یمادرش اونطور

 

 .مقاومت نکرد یکردم و اون حت هیهد شنهیرو به سر و صورت و س هامضربه

 

و دستم رو گرفت. دستم رو سمت صورتش بردم اما مقاومتش  دیکش رونیبود، ب ریاس بشیج یرو که تو دست

 .رو در برابر کتک خوردن از من گرفت و مچ دستم رو فشرد

 

تو قلبم به هر  یایب نکهیا ی! براخوامی. هنوزم مخواستمیم یهمه چ ی! تو رو براخواستمیم شهیتو رو هم -

 !دمیواست جون م یچجور یدونستیِد الکردار تو که م انصافم؟یزدم. آدم کشتم! ب یدر

 

 .زدیتند م شتریشدم بزنم تو دهنش و قلبم هم ب لیما شتریشتاب گرفتم. ب شتریب چ،یآروم که نگرفتم ه 
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 !یستخوایو نممن وقتچی! تو هیگیدروغ م -

 

 شیشونیبه تنم آورد و بعد پ یو کج کرد. فشار محسورقلبم هم. مچ دستم رو گرفت و من کرد،یدرد م ذهنم

 .چسبوند میشونیرو به پ

 

 .شییآبرویاز ب دی. نترسدیو وسط شرکت به آغوش کشخورد و اون من چیتا مغز استخونم پ عطرش

 

 " .خوامیهنوزم م خواستم،یم یهمه چ یتو رو برا "سرم پژواک شد.  یتو صداش

 

 [16:17 12/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 421_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

پر استرس و دستپاچه  یهاش لونه کرده. رفتارش کمچشم یاشک تو ایو بغض  یباال رفت و برق شاد صداش

 .شد

 

 .کرده بود شیبودن، عصب ییهوی نی... اگفتمیبهش م ینیبا مقدمه چ دیبا
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 ...؟ادیسرش ب ییاگه بال -

 

پسرش هم  یبه بچه یدر کار نبود و پندار حت یایشوخ دونستمیشدن نفسم رو حس کردم. خوب م حبس

 ...کردیرحم نم

 .طلبانه نگاهم کرد سلطه

 

 .نزدم یحرف یداد بزنم ول خواستمیاعصابم رو خراش داد، م دنشیو نشون کش خط

 .قبل بغل کرده بود یو تا چند لحظهفاصله گرفت که انگار نه انگار من یو طور دیهاش رو بهم کوبدست کف

 

 به تو دست زدم که ازت بچه داشته باشم؟ یدختر! من اصاًل کِ یدیدرس م طونمی! تو شکالیبار -

 

 .مشهودش تو مخ بود ی. کالفگدیرو باال کش شیمشک یموها یو با دستش تاره دیکش یقیعم نفس

 

 دمیفهمیو همون شب نم یکردیاگه تو بهم تجاوز نم یکنیکه زد به سرم فرار کنم! فکر م یهمون شب -

 برم؟ هوم؟ کردمیول م ویرو هم، همه چ ختنیو بابات ر لیسو

 

زده  شهیعمق دلم ر یکه تو یانگفته یهاحرف منهیس ینفس حرف زده بودم. باز بغضم گرفته بود و تو هی

 .کشتنمیبودن داشتن م
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 .جلو ایب -

 

 .نگاهش کردم متعجب

 

 .هوا تکون داد یرو به حالت انتظار تو دستش

 

 .بدو -

 

 .هاش از هم باز شدنقدم برداشتم، اخم سمتش

 

 !کمکت کنم خوامیم -

 

و  ارهیکنه و با رفتارش باز از دلم درب تیو اذشده بود تا من دهیرادمنش آفر اریبود. انگار دان رهیهنوز ت نگاهم

 !من خر بشم

 

 !پس بغلم کن ؟یکمکم کن یخوایم -

 

 .دیرو بوس مقهیچسبوند و آروم شق شنهیرو به س من
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*** 

 

 تهـــــران؛ پنـج روز بعـد "

 

 .ششیکه برم پ کردیم تریو جرمن نیچراغ اتاقش روشن بود و ا برد،ینم خوابم

 

 [16:17 12/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 422_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 .فشردم و در رو باز کردم نییرنگ رو سمت پا ییطال یرهیبزنه، دستگ یحرف نکهیاتاق رو زدم و قبل از ا در

 

 .بلند شد زیپشت م یِصندل یداخل، از رو رفتم

 .دیباریم یش خستگبود و از چهره زیم یرو شیکشنقشه لیوسا

 

و حاال از ساعت دوازده شب تا اآلن که چهار صبح بود، مشغول کار  میبود ایکردن سات دایاز صبح مشغول پ 

 .کردن بود
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 .تخت نشستم، سمتم برگشت و اون هم مثل من نشست یزانو رو چهار

 .نگاه هم قفل شده بود یبود، نگاهمون تو دهیهامون بهم چسبدستش گرفت. زانو یرو تو هامدست

 

 م؟یحرف بزن -

 

 .رو به عالمت مثبت تکون دادم سرم

 .ختیر وانیل یآب تو یآبش رو برداشت و کم وانیل ،یپاتخت یپارچ رو یرو نوازش کرد و از تو مگونه

 

 .اولش گذاشت یرو سرجا وانیو ل دینفس سرکش کیرو  آب

 

 م؟یبگ یچ یدوست دار -

 

 .باال انداختم یاشونه

 

 داره؟ یلیدل تیحوصلگیب -

 

 .و کنارم ولو شد دی. دستم رو کشدمیتخت دراز کش یباال انداختم و رو یاهم شونه باز
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 .دلت گرفته یعنی یتونینم یول یحرف بزن خوادیدلت م یتو وقت -

 

 .نگفتم و سمتش چرخ خوردم یزیچ

 

 م؟یقدم بزن میبر یدوست دار اد،یداره بارون م -

 

من مثل  یول افتادیبراش نم یراحت بود که اتفاق المیخواب و خوراک رو ازم گرفته بود. حداقل خ ا،یسات نبود

 !ها شده بودممرده

 

 :گفتم حوصلهیب

 ساعت چهار صبح؟ -

 

 .رو تکون داد سرش

 

 .چرا که نه یتو بخوا -

 

 .دیم رو بوسنشستم، گونه نهیکردم و دست به س یها، نچدختر بچه مثل

 

 .خوامینم -
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 :و بدون طنز کالم گفت یجد یلیخ

 پاشم برات برقصم؟ -

 

 برقصه؟ خواستیم ارینگاهش کردم. دان پوکر

 .جاش بلند شد از

 

تختش مونده بود برداشت و  یکرد. شالم رو که از صبح رو یرو پل یآهنگ از ساس  هیرو برداشت و  شیگوش 

  .دور کمرش بست

 

 !آهنگ حرکت داد و شروع کرد به قر دادن تمیبا ر انهیشده بودم که کمرش رو ناش شرهیآشکار خ یتعجب با

 

 !دهنم باز مونده بود ش،یوونگیحجم د نیا از

 .ش بلند شدقهقهه یمن، صدا یهادنیم گرفت، خودش هم وسط خندکم خنده کم

 

 .هم گذاشتم یهام رو کوتاه روازش رو گرفتم و پلک یخجالت یهاچشمک برام زد که مثل دختر بچه هی

 

 [16:17 12/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 423_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

هامون لب یدوباره اومد کنارم نشست. هنوز رو خورد،یم شهیکه به ش اومدیبارون م یتموم شد. صدا آهنگ

 .رد خنده مونده بود

 

 .چسبوندم منهیو سرش رو به س دمیرو بوس شقهیدفعه من شق نیش. اشونه یو گذاشت رو سرم

 

 !یوونگیکردن و د یعاشق ی... برایزندگ یبرا خواستم؛یو غد رو م وونهیمرد د نیا من

 

 .شدم و چراغ رو خاموش کردم. صداش دراومد بلند

 

 وونه؟ید یکنیم کاریچ -

 

 .پنجره یهااتاق و لبه یتو اومدیبارون، م یهارو بستم و پنجره رو تا آخر باز کردم. حاال قطره هاپرده

 

 ...سیپل ریتر چراغ قرمز و آژطرفاون یو کم هانیبوق ماش یبود، صدا دایاز دور پ شهر

 .خواب شکل ماه رو روشن کردم چراغ
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 .امیاآلن م نجایا نیبش قهیدو دق -

 

 هاوانیل یجوش بود، آبجوش رو تو ی. کترختمیر وانیل یرو تو ییچا ،یقور یآشپزخونه رفتم و از تو سمت

 .گذاشتم ینیس یرو تو هاوانیو جفت ل ختمیر

 

گذاشتم و  ینیس یهم تو کیک کهیخونه کم بود. بغضم رو قورت دادم و دو ت یتو ایسات یهاغر زدن یصدا

 .سمن اتاق برگشتم

 

 .دمیموهاش کش نیب یرو وسط تخت گذاشتم و دست ینیس

 

 :بود گفت دیکه ازش بع یلحن آروم با

 .ببافمشون شهیسرد م ییو باز کن تا چاموهات -

 

 .ختمیبلندم رو دورم ر یو خرمن موها دمیکش رونیموهام ب یو از ال کش

 

 ..گردنم چفت شد و آروم نوازشم کرد ی. دستش رودیبو کش قیموهام برد و عم یرو ال سرش

 

 [16:17 12/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 424_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .کندم کیک کهیت هیرو برداشتم و  ییچا

 

 پس؟ یبافتنم بلد -

 

 .پشت گردنم زد که ناخواسته سرم رو کج کردم یابوسه

 

 !ادیقلقلکم م -

 

 .رو صاف کرد صداش

 

 ؟یآروم به ک یگیو ممن نباشم درد و دالت ؟یشبا آروم بش بافهیو ممثل من موهات یک -

 

 .دمیو من از ته دل خند دیروم بود. گلوم رو بوسرو کامل کج کردم. صورتش، برعکس روبه سرم

 ...ها داشتمشحرف نیزودتر از ا کردم،ینم یهمه لجباز نیا اگه

 

 .دیم رو کشبافته شده یموها ش،گهیقلبم گذاشت و با دست د یرورو  دستش
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 ...و قند کی. بدون کدیرو سرکش شییچا

 

حال بد  لیدل ،ی. مِن لعنتدمیدیهاش رو مچشم یرو باال فرستاد و نگاهش رو ازم گرفت. من بغض تو موهاش

 .دمیفهمیترسش رو م یو حت

 

 :زد لب

 .شکنهیزود م ه،یاشهیبهت گفته بودم قلب من ش -

 .هاش دست خودتم زخم کردخورده شهیش یمشت کرد ودستات

 

 !شدنیدستش جا م هی یدستش گرفت. دوتا دستم تو یرو تو هامدست

 .کرد کیرو بست و به قلبش نزد مشتش

 

که از زنده بودن فردام مطمئن نبودم.  یدوست داشتن من بود. من تیتو زندگ متیتصم نیشجاعانه تر -

 ...نگه داشتن اون بچه و بزرگ کردنش بود شمیبعد

 

 [16:17 12/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 425_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#
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 .دیبه دادم برسه اما نرس تونستیها موقت یلیاون خ 

 

رو  ارهیبا چهار تا کلمه لبخند ب تونستیها موقت یلیبغل آرومم کنه اما نکرد. خ هیبا  تونستیها موقت یلیخ 

 .کار و نکرد نیلبم اما ا

 

 کمیبا  تونستیها موقت یلیتر کنه اما نگاهم نکرد. خرو برام قشنگ ایبا نگاهش دن تونستیها موقت یلیخ 

 .اما نکرد ا؛یدن نیوجود داشت تو ا یمن هیو خوشحال کنه و بزاره حس کنم توجه من

 

نگفته اما نکرد. فقط محکومم  یهابشم از حرف یهام آرومم کنه و خالبا گوش دادن به حرف تونستیم اون

 !دیهام رو نشنکرد و حرف

 

که بهم تجاوز  یمثل اون شب گهینبود، د زینگاهش ه گهیو نگاهش رو به بدنم داد. د دیتنم رو آروم باال کش 

 .کرده بود، نبود

 .پخته شدن یشکست الزم بود، برا یرده بود. گاهتر کما رو پخته ،یدور انگار

 

 .بالش گذاشت. بدنم رو کج کرد و خودش رو روم انداخت یجا کرد و سرم رو روسرم رو جابه ریز بالش

 

 اره؟یو از پا در نپوست کلفت باشم که نبودنت من دیچقدر با -
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 گهیبودنم! انگار د اومدیبغلش بودم... اما به چشمش نم یچرخوندم. من بودم، من کنارش بودم، من تو چشم

 .نداشت یبه بودنم اعتماد

 

کمرنگ نشدم! من از  تیتو زندگ وقتچیه ی. من رفتم. ولرنگهیب یاول و آخر همه چ شهی. همرنگمیمن ب -

 .یکرد یو با خودم قاطاما تو من شدنینم یقاط یچیاون رنگا بودم که با ه

 

 ...تلخم یهازد به حرف یهام نشست و حکم خاموشلب یرو تَرِش، یهالب

 

 .ستاره مونمیمنتظرت نم گهی! دشمی. گم ممونمیمن منتظرت نم ،یکم بش یگم بش یاگه جا بزن -

 

 ...تنم بود ری. حاال من روش بودم و اون زدیاون هم چرخ دنم،یکه با چرخ دمیچرخ

 

 گذاشته بودت؟ یکیچقدر نبودم تو تار -

 

 .کرد زیهاش رو ررو تاب داد و چشم موهام

 

 .نهیم و نبچال گونه یکس گهیکه د یاونقدر -

 

 .ش زدمگونه یرو یارو مرتب کردم و بوسه شقهی
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 ؟یدیخندینم یعنی -

 

 .کردمیولش نم گهیو سفت به خودم فشردمش. د چوندمیرو دور تنش پ هامدست

 

 .تا صبح نمونده ادیز ؟یخوابیتا صبح تو بغلم م -

 

 [16:17 12/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 426_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .گذاشتم منهیس یرو رو سرش

 

 .خوابمیم -

 

-- 

 

  .هم فشردم و بازشون کردم یم رو روخسته یهاچشمم، پلک یزدن آفتاب تو با

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

947 
 

 .بود و سرد رهیکه ت یباز بود و آفتاب تا وسط تخت اومده بود و اتاق رو به رنگ زرد درآورده بود، اتاق هاپنجره

 

 .چرخ خورد اما، خودش نبود مینیب یعطرش تو یکه بو دمیکش یقیعم نفس

 

 .رفتم رونیرو تنم کردم و از اتاق ب اریدان یهاشرتیاز ت یکیشستن دست و صورتم  بعد

 

هام به . مکث کردم، قلبم ضربان گرفت و نفسدیچیگوشم پ یتو یدختر غیج یرفتنم، صدا رونیبا ب همزمان

 .شماره افتاد

 

 .اومد صداش

 

 مامات ستا؟ -

 

 .بودم نهیآ یلبخند معصومش... انگار من تو یهاش، حتچشم موهاش،

 

آغوشش گرفت  یبغض کنم چون بغل پندار بود. پندار رادمنش، اون رو سفت تو دنشید یبرا کردمینم جرأت

 !بود

 

 ستاره؟ -
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بود؛ بهش  فشیتن ظر یتو یرنگ یصورت ی. حولهدمشیدیاصاًل م دینبا دیاز دستم رها شد. شا میگوش

 .اومدیم

 

 .کرد اریبود. نگاهش معصوم بود، سکوت اخت دهیچیهم داخل حوله پ موهاش

 

 .اومدیبغل پندار بود بدم م یاون تو نکهیحالم گرفته شده. از ا دیفهمیم، از برق نگاهم مسه سالهدخترک  

 .مردیوجدان داشتم، کاش پندار م عذاب

 

 ؟یریو بگدخترت یخواینم -

 

  .رو گفت نیا پندار

 زدم؟یبغلش بود، من بهش دست م ایکه سات یتا زمان کردی... چرا فکر میشگیهم بحث هم باز

 

 ؟یو بغل کندخترت یخوای. نمیهفته ازش دور بود هیکه  یدختر نی. مادرِ ایاریتو زن دان -

 

 !گفتیو دخترمون رو به خودم نم اریو داننسبت من یو ه شدی. کاش خفه مشدیخفه م کاش

 

 :زدم لب

  !خفه شو -
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وجودم حس  یحال توکه تابه ی! با نفرتشتریب یلیبدم اومد، خ ایاز اون از سات شتری. بدیرو بوس ایسات یگونه

 .هاش رو پشت کمر پندار حلقه کرده بودکه دست ییاینکرده بودم، زل زدم به سات

 

 !ستاره. سر نفرتت از من یبچه رو جهنم کرد نیما و خودت و ا یزندگ -

 

 .و اصاًل زبون نداشت مردیبه گفتن... کاش الل م کردمیو باز شروع نم شدیتا دهنم باز نم شدیخفه م کاش

 

زجرکش کردنم دهن باز کرده بود.  یبرا دم،یدیلبم جا خوش کرد. پوزخند اون رو هم م یرو یشخندین

 .شناختمشیم

 

 ؟یزنیجلوم زر م یو بازم دار یجهنم کرد ومیکه زندگ یتو بود نیا یکنیجهنم؟ فکر نم -

 !نیرو بذار زم ایسات

 

. اون رو بغل دیلبخند به لب سمتم دو کم،یگذاشت. دخترک کوچ نیزم یرو رو ایشد. خم شد و سات میتسل

 !حموم رفتیم دینکردم. دوباره با

 

رو  رمردیاون پ یبو ایو دوست نداشتم فکر کنم سات کردمیفاصله حس م نیاز ا یپندار رادمنش رو حت یبو

 !گرفته بود. افسوس، گرفته بود
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 .خوردیگذشته و حالم تو نوسان بودم. حالم از حال اآلنم بهم م نیبود که ب هاسال

 

 !و دوست داشت. مادرت منیت کنخواسته میآدما رو تسل یهمه یتونیتو نم -

 

 !نداشت؟ فیحر یباز یالش یکه تو یپندار گفت؟یرو پندار م نیا

 !دونستیحساس بودم، اون که م من

 

 .رو گرفتم و سمت اتاق برگشتم دیکوبیکه به پام م یدست دخترک ،یحرف چیه یب

 

  !کردم، خوشگل بود نگاهش

از اول  اریو دانکه من نیآب روشنش مثل آب زالل بود و صورتش مثل ماه، روشن. فکر کردم، به ا یهاچشم

 ل،ی. به قول سوکردمیتو بغلم... هنوز هم اشتباه م یایشده بود سات نمونیریاشتباه ش یجهیو نت میاشتباه بود

 .داشت تیبرام اهم نیو هم کردمیفقط به حال خودم فکر م

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

951 
 

 مامان ستام؟ -

 

 اینگاهم مثل اآلن سات کردیم یتوجهیآوردم و خاطرات قبل و بعد مرگش رو. اگه اون هم بهم ب ادیرو به  بابام

 بود؟یم

 

 یرو یبه پندار بود. دست هیشب یکم کردم،ی. حاال که دقت مومدیازم در ن ییاما صدا "جان"بگم  خواستمیم

 .دمیتخت دراز کش یو رو دمیصورتم کش

 

 ؟یباهام قَهل کَلد یمامان -

 

پندار بود  هیاش شبکه ته چهره یااز بچه یحت یازش به گوشم نرسه. منِ لعنت ییرو گرفتم تا صدا هامگوش

 !بودم زاریب

 ...شباهتش به پندار عاشقش بودم دنیکه قبل از فهم یااز بچه 

 

 [16:17 12/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 یقیآغوشم جا کرد. نفس عم یشد و خودش رو تو لیسمتم ما اینگفتم. سات یچیگذشت اما من ه قهیدق چند

 !شدینکنم اما نم یمونده، توجه ایلباس سات یکه از پندار تو گوشه ییکردم بو یو سع دمیکش

 

 .و کشته بود و خب من حق داشتم ازش متنفر باشممن یبودم، پندار بابا دهیباور رس کیبه  تنها

 

ش حرکت بسته یهالب یو تا رو دمیهاش کشپلک یانداختم و دستم رو رو یش نگاهبسته یهابه چشم 

 !بود نیکه تونستم ولش کنم و برم، هم یلیاز دال یکی دیبه پندار بود... شا هیهم شب اریدادم. دان

 

. پس دخترش هم مثل ومدهیمن بند ن ینفسش برا وقتچیبه پنداره،  ه هیکه شب یفکر کردم اون مرد نیا به

 !شدیخودش م

 

بودم... داشتم  یجد یلیمن خ یول کنمیم یاول فکر کرد دارم شوخ د،یگذاشتم رو صورتش. خند وبالش

 !سوختیدلم نم زد،ی. دست و پا مکشمتشیم

 

شد و من  لیم سوخت و به چپ متماصورتم نشست، گونه یتو یایلیشد. با چرخش سرم، س دهیکش دستم

 .م گذاشتم و نگاهم رو تنگ کردمگونه یدستم رو رو

 

 :زد داد

 ؟یکنیم یچه غلط یدار -
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 .رو از جاش بلند کرد ایاز اشکم رو بهش دوختم. سات سیخ نگاه

 

 بغلم بابا؟ یایم -

 

 ...شد، نبض قلبم نزد یپام خال ریز

 

 :گفت آروم

 ؟یمن ییِبابا -

 

هاش تازه قرار بود شروع شکنجه دونستمیش بود. مشکنجه نیا دونستمیپاهاش آوار شدم. م یجلو درست

 ش رو نخواد؟بچه یآدم بابا شدیبشه... اما دوستش داشتم. مگه م

 

 ؟یخوایبابا بال گردون تو فندق. شکالت م -

 

 .من بود یاما نگاه سردرگمش رو کردیشکالت رو رد نم ایسات

 

 .تلسمیمنم از آقا دکتلِ م تُنه،یو خالب مدُفته شکالت دندونم یمامان -

 

 .بود اریاز دان ایدور کردن سات ط،یشرا نی. درد، گناه و عذاب وجدان. بهتردیدرونم جوش یزیچ
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 .توئه هیو موهاش، حالت ابرو و لبش... شب برجسته یهاگونه -

 

 .و از جام بلند شدم دمیرو درهم کش هاماخم

 

 :زدم داد

 ته؟یتو. حال ی! اون دخترِ منه نه بابایاز راه باهاش پسرخاله ش دهینرس یبه درک. تو حق ندار -

 

 !از رفتار و کالمم متعجب شده بود. خب به جهنم دونستمیهاش گرد شد. مچشم حالت

 

و اشته بود من. گذرهیرو بگ یاون عوض یم بوگذاشته بود بچهمن از پندار متنفر بودم و  دونستیم خودش

 !کنه وونهید
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 !! خفه شوواشی -

 

 ...بود، حق داشت. من هم حق داشتم یعصبان

 

 .از مادر بودنِ من شتریب اومد،یبهش م تینهایش رفت. پدر بودن ببغلش فشرد و قربون صدقه یرو تو ایسات

 

 .بدش به من -

 

 .شد دهیچیسفت پ اریدان یدور شونه ایکوچولو و تپل سات یهادست

 

 !شیکشتیم یداشت -

 

و به   کردمیرو درست درک نم زیچ چیبود که ه دیشد ی. ضربه به قدرستیتو لحظات اول کشنده ن بتیمص

 .تو گذشته اتفاق افتاده یچ آوردمینم ادی

 

 ریکرده بود و روح و قلبت رو تسخ دایگسترش پ امیالت یزخم به جا دمیگذشت، تازه فهم کمیکه  نیهم اما

 .کرده

 

 :زدم غیبغض ج با

 !بدش به من گمیبه تو چه؟ م -
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 .دیکوب مقهیبه شق یاضربه

 

 .بچه منم، نه تو نیا ینره بابا ادتی -

 

که خون  . انگارزیانگها نفرتو آدم شدنیتنگ م هاواری. انقدر که دشدمیم وونهید تا سرحد مرگ ییهاموقع هی

 .بود یهام اضافرگ یتو

 

سرم، من تک بودم و همه ضد من. و من از  یزدن و حاال وقت انتقام بود. تو بیهمه بهم آس کردمیحس م 

 .روممرد روبه یحت دم،یجنگیتنه م هیباختن متنفر بودم. پس با همه 

 

 [14:48 16/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 .قدم به عقب رفت هیچون بچه بغلش بود،  دم،یکوب شنهیس یرو رو دستم
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 تونستمیمن مامانشم. من بزرگش کردم، من نگهش داشتم! م یباش شیاصالً تو زندگ ای یتو بدون نکهیقبل ا -

 !همون موقع سقطش کنم که گرچه فکرش زد به سرم... نذاشتن

 

 زد؟ شخندیکرد، ن دایلبش انحنا پ یو گوشه دمیدنش رو دز لب

 

 یباهامون زندگ یمونیم ایکه بخواد نذاره!  ستین یاون موقع هم کس رمشیگیوقتش برسه خودم ازت م -

 !زیدوست عز ریشب بخ ای ،یکنیم

 

 .هامرگ یخون تو ی. صداکردمیهام حس مگوش یانگار قلبم رو تو دن،یسوت کش هامگوش

 ست؟ین یچیکه انگار ه یجور یو لبخند بزن ادینفست باال ن شده

 

 ؟یشیدختر من م یبرا یخوب یبابا هیکار و بارت چ ستیدستتن و معلوم ن ریتوئه قاتِل الت که ده تا نوچه ز -

 ؟یزنیحرف م اقتیجلوم از ل یسادیکه آدم کشتن تو خونته وا ییتو

 

 .خواستینم ییاما قلبم جدا ". اریگورت رو گم کن دان " دیکشیم ادیوجودم فر تموم

 

نگاهش، سر تا پام رو  یحس بد تو یجلو اومد. طلبکار، با تمسخر... با هرچ یتخت گذاشت و قدم یرو رو ایسات

 .نگاه کرد

 !کردیخدا که م. بهکردیم وونهیو دوباره دمرد من نیا
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 ؟یتونیکوچولوم. م یعوض کن یتونینم نویباشه باباش منم. ا یهرچ -

 

  .گلوم یتلنبار شده تو یها. از حرفخوردیانگار داشت جر م گلوم

ت بزنه به و فکر کشتن بچه یمادر باش شدیداشتم. مگه م یبود من چه درد دهینفهم شیسه سال پ کسچیه

 سرت؟

 

 بزنه به سرت؟ یکیتار یتو غیبا ت یتنت نفوذ کنه که خودکش یهاشهیتو رگ و ر یافسردگ یانقدر شدیم مگه

 ها رو گذرونده بودم... اون بود که بفهمه؟دوره نیا یهمه من

 

 :دمیکش داد

 !ینسبت به دختر من ندار یتیمسئول چیتو ه -

 

 کردم؟یم هیگر

و از پا داشت من ایبودن سات یاز دست دادن نداشتم؟ پس چرا تصور دور یبرا یزیچ گفتمینم شهیهم مگه

 !فقط تصورش آورد؟یمدر

 

 زد،یو منتونه مرموز بخنده... کاش من گهیکه د دمیکوبیصورتش م یتو یزیچ هیزد. کاش  شخندین دوباره

 .زدینم شخندین یول کردیم رمیخورد و خاکش ایسات یکاش جلو د،یکشیکاش سرم داد م

 

 [14:48 16/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 .اتاق نشست و زل زد بهم یمبل بنفش رنگ تو یشد. رو یطوالن نمونیب سکوت

 

 باباشم؟ یبهم نگ یخواستیم یتا ک -

 

 .هاش گرفتدست نیرو ب سرش

 

 !یداشته باش یبهتر یتو؛ زندگ خواستم،یاحمق من فقط م -

 

 .رو ازم گرفت نگاهش

 .کار از جانب اون مثل فحش بود نیساعتش نگاه کرد، ا به

 دادم؟یم حیچرا توض اصالً

 

 بهم بگه عمو؟ یگذاشت -

 

 .مون خراب بودنگفته بود. خب... رابطه یزیچند روز چ نیرو نداشتم. تو ا انتظارش
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 ار؟یدان گمیم یچ تهیحال -

 

 یکه تو یدراومد و از جو وحشتناک ایسات یبه عقب برداشتم، ترسناک شده بود. صدا یجاش بلند شد. قدم از

 .اتاق بود کم کرد

 

 ؟ییبابا -

 

 .مظلومانه و اون لحن بچگونه یاون صدا یدلم ضعف رفت برا آخ

 

 .من مسلط بود، عوض کرد یرو که رو ستادنشیجهت داد و حالت ا رییتغ

 

 جانم بابا؟ -

 

 .سرش برداشت یرو از رو حوله

 

 ؟یبازشهل میبلیم -

 

 !شد میکردم. دست خودم نبود؛ حسود یایعصب یخنده
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 .تخت اومد، کنارش نشست ریج ریج یصدا

 

 .ییبابا برمتیجان دلم! م -

 

 .ادیمامان ستامم ب -

 

 .زد قهقهه

 

 ده؟یرس نجامیبه ا گهیم کوبهیرو گردنش م یکی ییجاها هی یبود دهید

 

 گهیکه د ییگلوم، به اونجا یبه باال د،یرسی. به حلقم مشدیها از اون جا هم رد موقت یواسه من بعض 

 .حرف بزنم یحت ذاشتینم

 

 .هاشونمحبت نیبودن ب ی. حس اضافایسات یهاو خنده اریدان یداشتم. حس نامتقارن از رفتارها یبد حس

 

 .میبریم تمیمامان -

 

 [14:48 16/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 .و سرش رو نوازش کردم دمیکش اینمدار سات یبه موها یتخت نشستم. دست یرو

 

بغلم  یراحت تو الیو اون با خ دمیآغوشم کش یرو تو کردمیش مداشتم خفه شیپ قهیکه تا چند دق یدختر

 .لم داد

 

 .و تنش رو سفت به خودم فشردم دمیرو بوس سرش

 

 !اون دختر من باشم یاگه بابا ی. ولادیدختر، فکر کنم اشتباه کردم. مامان بودن بهت م یه -

 

 یو عاشق نشه؟ ک ارهیدووم ب یحجم از دلبر نیدر برابر ا تونستیم یهم فشردم. ک یرو رو هامپلک

 نگه؟ یچیه گهیخر نشه و د تونستیم

 

 .بود ادیز یلیمون خرابطه یدوباره ساختن یمن برا اقیکه اشت دونستیم یبهتر از هرکس خودش

 

 .اومد، هنوز بافت موهام رو باز نکرده بودم ادمی شبیاتفاقات د یبه لحظه لحظه
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 .تا به آرامش برسه خواستیتخت گذاشتم، خوابش برد. انگار فقط بغلش مادرش رو م یرو رو ایسات

 

 .دمیدراز کش کنارش

عطر تنش. هر  یهاش و بونفس زدنبود. نفس ادمیسوخته بودم رو هنوز  اریتب تندِ تِن دان یکه تو یاون شب 

 .رو بدون اون تصور کنم امیدن تونستمیکردنم بود و نم وونهیقادر به د هانیکدوم از ا

 

 .دیدستش کش ی. دستش رو جلو آورد و دستم رو تودیو به پهلو سمتم چرخ دیدراز کش ایاون طرف سات اریدان

 

 .رو دوست داشتم... انکار کردنش سخت بود ینیشبیپ رقابلیمرد غ نینگاهش کردم، من ا ایسات یپشت موها از

 

 [14:48 16/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 433_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .از جاش بلند شد و سمت بالکن رفت ش،یزنگ خوردن گوش با

 

 .مون آماده کرده بود رو برداشتم و باز سمت اتاق برگشتمصبحونه یبرا حهیکه مل یاینیو س نییرفتم پا یفور
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 .دمیرو عقب کش ایسات یتخت گذاشتم و پاها یرو رو ینیس

 .خنده و خوش و بششون به راه بود یصدا

 

 .بود فونیبالکن رو آروم باز کردم و گوشم رو به در چسبوندم. صدا رو آ در

 

 .سر هی امیدوتا فنچم. م نیا شیفعالً پ -

 

 .دمیشون بلند شد. پرده رو کنار کشخنده یصدا هویلحظه پشت خط سکوت شد و  چند

 .و لبخندش رو خورد دیدور دهنش کش یدست اریدان

 

 .دمیرو شن یموریت یصدا

 

 .دلمون تنگ شده دیاریب فیسر تشر هیاگه بانو اجازه دادن  -

 

 .رو خوردم و صدام رو باال بردم مخنده

 

 .ینخورد یزیصبحونه بخور. از صبح چ ایب انمیگ -

 

 .برگشت سمتم
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 :گفت دیلرزیطور که صداش از خنده مهمون چاووش

 !انمیخداحافظ گ نکه،یبانو اومدن مثل ا -

 

 .دیبهم کرد و خند یرو قطع کرد. سردرگم نگاه یگفت و گوش یزهرمار

 

 .رو جلوش گرفتم دستم

 

 محافظه... نه؟ هیاز  تریمیت با چاووش صمرابطه -

 

 .تخت برداشتم و سمت مبل رفتم یرو از رو ینیمبل نشست. س یاومد و رو سمتم

 

 !آره ،ینبود یاز وقت -

 

رو با دست سمت  مختهیبهم ر یکه برام گرفته بود رو از دستش گرفتم. موها یکره عسل یکردم و لقمه یآهان

 .و لقمه رو خوردم دمیعقب کش

 

 زا؟یچ نیو ا یبچه دار یبهش گفت -
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 .دیرو سر کش شییرو قورت داد و چا شلقمه

 

 .گفتم -

ستاره! بار آخر باشه  نیشرکت. دور و بر مهرسامم نباش ادیمهدکودک، بمونه اونجا بهتره تا ب میرو ببر ایسات فردا

 .گمیکه م

 

 [14:48 16/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 434_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .ایسات یدنبال مهدکودک برا میصبحونه، رفت بعد

 

از  یدیجد یبه مرحله اریو دانبچه باعث شده بود من نیپشت بود. انگار باز هم ا ایو سات میشد نیماش سوار

 .میهم با هم خوب باش یو کم میعشق برس

 

 .رو چرخوند و با خنده نگاهم کرد سرش

 

 .صورتش کردم اتیبه جزئ ینگاه



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

967 
 

... خطوط در هم کنار کردیکه اخم م یوقت شیشونیپ یرو نیچ ای دیخندیکه م یکنار لبش وقت کیخط بار 

هاش.. فک و قوس لب هیبلندش. زاو یپر پشت و مژه ها ی. ابروهافشردیهاش رو بهم مچشم یوقت شاقهیشق

 .بود یصورتش دوست داشتن یتک به تک اجزا

 

 دایش پکه موقع خنده یابود. اون چال گونه یزندگ شد،یو زمان برام کُند م دیخندیم وقفهیکه ب ییاونجا

 !بود نیزم یمن رو یخدا اری. دانشدیم

 

 ؟یخندیم یبه چ -

 

 .باال انداختم ییگرفتم و ابرو دیرقصیرو از موهاش که به لطف باد داشت م نگاهم

 

  .کنمیدارم از نگاه کردنت ذوق م -

 

 .و دور زد چوندیرو پ فرمون

 

 ؟یکنیفکر م یاز بس جذابم. به چ ه،یعیکه طب نیا -

 

بگم تکرار اتفاقات و خاطرات  خواستمیش سر کرده بود متکرار گذشته یکه نصف عمرش رو تو یعنوان کس به

و  فیضع شهیفقط باعث م کنه،ریرو عوض نم یزیچ چیکه تکرارش ه یزیم دادن چمزخرف و دوباره انجا

 .نی... همدیش ترفیضع
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 .هم بردم یهام رو توزدم و لب هیتک یصندل به

 

 .خوامیبد بودنت م یتو رو چرا با همه کنمیفکر م نیبه ا -

 

 !گهید هیعاشق -

 

 [20:28 18/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 435_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 لیجوون و تحص یهاتوجه من رو جلب نکرده بود. خانوم کدومچیو ه میپنج مهد مختلف سر زده بود به

 .اخالق نداشتن کدومچیداشتن اما ه یاکرده

 

 .دمیرو تا آخر خم کردم و دراز کش نیماش یصندل خسته،

 .بهشون انداختم یها گرفته بودم رو باز کردم و نگاهکه از مهدکودک ییهابروشور
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 .دراومد صداش

 

 .بود منیمهدم ا یداشتن، فضا یرفتار خوب اشیخوب بودا! مرب باً یتقر اسیمهد  -

 

 .کردم و بر و بر نگاهش کردم ینچ

 

 .چکش کنم نیآنال شهینم -

 

 :باال انداخت و غر زد ییابرو

 .جاهمون میریم ؟یچکش کن یزندان که بخوا هریمگه بچه داره م -

 

بود.  یریگزن مسن و سخت رشیبرگشت. مد یسمت مهدکودک سوم یحرف چیکردم و اون هم بدون ه یپوف

 .با حجاب یلیبا پوشش خاص و خ

 

شده بودن گره خورد. اون طرف سالن  دهیکه پشت هم چ یایرنگ یهازینگاهم با م م،یساختمون شد وارد

 .جورواجور یهاپر از کتاب داستان گهیها بود و طرف دمخصوص بچه یورزش لیوسا

 

 .بزرگ بود باً یکردن اتاق شدم. تقر ینشستم و با نگاهم مشغوب بررس یصندل یرو
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 ی. حداقل نه براومدیکه مختلط بود، به مذاقم خوش ن نیدختر با هم کالس داشتن و ا شیپسر و ش شیش

 !سه چهار ساله یبچه

 

 شتریب یلیبود. برعکس من سر به هوا نبود و با وجود سن کمش، انگار خ یطونیدختر محتاط و ش ایسات

 .دیفهمیم

 

 یو مزخرفم لعنت عیحرکت ضا نیا یناخودآگاه از جام بلند شدم و برا دمش،ید نکهیبلند کردم و به محض ا سر

 .به خودم فرستادم

 

 .جا، تازه نگاهش رو به من دوختزدن همه دیبود اال به من. بعد از د ییبود و نگاهش هرجا بشیتو ج دستش

 

 ؟یخودتم حرف بزن نجایا ریبا مد یخوایخوبه. م شیبه نظر همه چ -

 

 .چپوندم و گلوم رو صاف کردم فمیک یرو تو بروشورها

 

 ه؟یچ رشیاسم مد گه،ید یتو حرف زد -

 

 :لبش رو خاروند و لب زد یگوشه

 .باشه یاجتماع کردمیاون دختره، فکر نم شیرفت پ ای. ساتییبقا -
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 .دمیباال انداختم و با نگاهم خند یاشونه

 

 !نبودنش به باباش رفته ی. اجتماعشهیکالم نمهم یبا هرکس -

 

 [20:28 18/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 436_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

 .هم قفل بود گره خورده بود یهامون که توبه دست ماًی. نگاهش مستقدیرو گرفت و سمت خودش کش دستم

 .ندونستم زیدستش رو جا یدستم تو موندن

 

 .بلند شد صدام

 

 مامان؟ ایسات -

 

 .کردیبود و ما رو نگاه م ستادهیا نجایوقت بود که ا یلیآورد. خ رونیدر ب یرو از ال سرش

 .و خم شد سمتش دیخند اریکردم که دان یکارش اخم نیا به
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 فندق؟ یکردینگاه م ویچ یداشت -

 

تا به حال انقدر  وقتچی... هایو سات اریکه فقط من باشم و دان یم. اتاقزودتر برگردم خونه یداشتم هر چ دوست

 .شدیاحساس سرما نکرده بودم، قلبم داشت منجمد م

 

و لپش رو باد  دیبلند خند اریگفت که دان یزیچ هیو در گوشش  دیرو سمت خودش کش اریگوش دان ایسات

 .کرد

 

 .من یخونه میثبت نام برگشت بعد

 

 .هم آورده بودتش باال اریخواب بود دان اریبغل دان یتو ایسات

 

 تو؟ امیب -

 

شده بود،  میکه بدون اجازه وارد زندگ یهمون مرد گرفتیو مکث کردم. داشت ازم اجازه م ستادمیدر ا یجلو

 و عاشق کرده بود؟بود، بدون اجازه من دهیبدون اجازه تو قلبم خونه خر

 

 [20:28 18/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

بدم و از نظر خودم شاهکار کرده بودم،  واریبود نگاهم رو به د نیکه کردم ا ینتونستم بگم. تنها کار یچیه من

 .نگاهش سر چرخوندن نیبذره ریبود ز یچون کار سخت

 

 !یدخترم ی. باباایب یدوست دار -

 

بود که نفهمم قرار بود  یصورتش، تابلوتر از اون یرو شخندیباال انداخت. ن ییزد و با اخطار، ابرو هیبه در تک 

 .بندازه کهیت

 

 ت؟بچه یبابا ن؟یهم -

 

 :گفتم یبغلش دادم و دوباره ازش رو گرفتم. سخت بود ول یتو یای. نگاهم رو به ساتدمیچرخ سمتش

 م؟یدار یاگهینسبت د -

 

 .رفت ایش هولم داد کنار و سمت اتاق ساتشونه با

 .بود یرو دوست داشتم، انکار نشدن اعصابیمرد ب نیبا ا یباز من

 

کرده بود.  دامیپ اریدان دونستمیگم شده بودم، اما م ایو گم کرده بودم خودم دونمینم قیگم شده بودم. دق 

 بود دهیکش رونیو از هجوم انبوه افکار خطرناکم بهام رو گرفته بود و مندست
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 .شهیروشن کرد و قول داد که اوضاع درست م گاریو برام س دیموهام رو دست کش یرو 

 

 .گرد مزخرف نبود نیزم نیآدم؟ نه! اون متعلق به ا ؟یبود یاون چ 

 

آدما بود که لمسش کنن، که  نیا اقتی. دور از لدمشیکشیمن نفس م یبود که رونده بودنش ول یطانیاون ش 

 یکه عاشق رفتارش بشن و بفهمن چقدر با وجود دست و پا زدنش تو وفته،ینگاهش ب هیآب یهاشون توچشم

 .خوش قلب بود ،یکیجهنم و تار

 

 نی. ادادیو به ترس از دست دادنش مجاش هامینگران یهمه دمشیدیبود. هربار که م یدنیوجودش پرست 

 ".خوشگلن یادیچشماش ز" کردیکه مدام در گوشم زمزمه م یلعنت فیترس کث

 

رو بکنم تو  من حق داشتم. حق داشتم چاقو دونستیو محکوم کردن و ازم فرار کردن اما اون مهمه من 

کردم که بعد از من نتونه  یداشته باشه. من کار تونهیبا لمس تنش اون رو نم چکسیقلبش تا مطمئن شم ه

 !بود، خب. من خودخواه بودم یاسمش خودخواه نیباشه... اگه ا یبا کس

 

 .ستادیا جلوم

بود  حسیقدر بزل زد بهم. هنوز هم همون دمشیکه بعد از هفت سال د یبار نیرو گرفت و مثل اول هامدست

نخورن. هنوز هم  یکیهاش اصالً تکون کوچچشم بخنده و لب یقدر عاشق. هنوز هم بلد بود با گوشهو همون

 .تو قلبم فرو کنه ومشنگه اما حرارت جهن یچیبشه و ه رهیبلد بود با دو حس متفاوت تو چشمام خ

 .شناختمیهاش بود رو هم مش که به چشمخنده یو مهم بود. حت تسیمهم ن گفتیم شناختم،یرو م نگاهش
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 .رو قطع کردم مونیو ارتباط چشم دمیکش رونیدستش ب یرو از تو دستم

 

 .برم قهوه درست کنم -

 

 .رو روشن کردم یکتر ریبه آشپزخونه پناه بردم و ز یدستپاچگ با

 .هفت بود ساعت

 

 ارن؟یبگم ب یخوریم یچ -

 

 .بردم رونیرو از آشپزخونه ب سرم

 

 .کنمیتو؟ بگو خودم درست م یدار دوست یچ -

 

 .بود دهیها رو به چالش کشآروم بود، انگار تمام مسکن زیهاش، همه چچشم یحوال

 

 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 .شست نکیس یهاش رو توآشپزخونه اومد و دست یتو

 

 ؟یبلد یزیمگه چ ؟یجد -

 

 .درونش بود طنتینداشت اما ش یاش حالت مسخره کنندهجمله لحن

 

احاطه کرده بود و من  چکیقلبم رو مثل پ ییزدم. استرس نا آشنا هیتک نتیو به کاب دمیبه کتفش کوب یاضربه

 .دمیدیکم م ار،یدان یخودم رو جلو

 

 همون بچه سوسول موندم؟ یکه بلدم. فکر کرد یپس چ -

 

 .بود، دستش رو خشک کرد زیکه آو یقرمز رنگ یباال انداخت. با حوله ییو ابرو دیرو کنج لبش کش دستش

 

 ؟یبلد یقورمه سبز -

 

ماهبانو درست  یک بارنیآخر آوردمینم ادیبود! به  یکه انتظار داشتم بگه، قورمه سبز یزیچ نیآخر دیشا

 .خورده بودم یپندار نشسته بودم و قرمه سبز یبزرگ، تو خونه زیدور اون م یکرده بود و ک

 

 ؟یتو دوست دار -
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 .رو نشون داد دشییتأ لبخندش

 

 .کنهیردش نم یمرد چیه -

 

 .آب شه خشیآوردم و گذاشتم  رونیقورمه ب یبسته سبز هی زریفر یتو از

 

 !نباش نجایبکن... اصالً ا یکنیم یهر کار ن،یبب ونیخب تو برو تلوز -

 

 ریو من ز کردیبود و داشت نگاهم م ستادهیطور اسبد برداشتم و پوستش رو گرفتم. همون یاز تو ازیپ هی

 .کند شده بودم یلینگاهش، خ نیبذره

 

 .و گذاشتم سرخ بشه ختمیقابلمه ر یخردش کرده بودم رو تو ینیکه نگ یازیپ

 

 .هام نشستگردن و گوش نیب ییهاش درست جاشد و لب دهیچیداغش دور کمرم پ یهادست 

 

 نه؟ شتمیپ یوقت یشیهول م -

 

هام تموم سلول زدیکه م یقلبم. هر نبض یهاچندوقت جمع شده بود تو رگ نیبودم تو ا دهیکش یانگار هر چ 

 .گرفتیاز تجمع خاطرات درد م
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تا  کردیقلبم رو باز م یهاچهیاز در یکیبود. کاش  نیسنگ شدیسته مکه هرسال ب ییهاقلبم اندازه چمدون 

 .نفس بکشن

 

 .سرم رو تکون دادم تنها

 

 ؟یکنیم تیچرا اذ یدونیتو که م -

 

 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 439_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .شمرده و با حوصله، جواب داد شمرده

 

 .خوشگله خوام،یچون من، تو رو م -

 

 .رفت رونیرو از دور کمرم باز کرد و از آشپزخونه ب هاشدست
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شل  یلیخ شمیکش اومدن و ن یهام نم نم به لبخند. لبکردیابراز احساسات نم پردهیانقدر ب وقتچیه اون

 !شد

 

هنوز هم  یول زدمیدست م اومد،یاز گوشت بدم نم گهیفه کردم. درو سرخ کردم و گوشت رو بهش اضا ازیپ

 .اومدیبدش م یهم مثل من از گوشت و ماه ای. ساتخوردمینم

 

 .دست شن کیتفت دادم تا مواد با هم  یقاشق رب اضافه کردم. کم هیرو هم بهشون زدم و  هاهیادو

 

 .رو اضافه کردم یها، سبزسرخ شدن گوشت بعد

 

 رونیو ب دیکشیم گاریس شد،یآباژور شکسته م میکه فقط با نور مال یکیبرهنه و تو تار یتراس با باالتنه یجلو

 .کردیرو نگاه م

 

 !پا کنمجهنم به خوامیم -

 

برهنه داغش  یبازو ی. جلو رفتم و دستم رو رودمیکش یقیش نفس عمدار و گرفتهخش یصدا دنیشن از

 .گذاشتم

 

 گل کرد؟ تیباز وونهید -
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پرپشتش که امتدادش به  یبرانداز کرد. ابروها قیصورتم چرخوند و سرتاپام رو عم یسرخ و خمارش رو رو نگاه

 .بدجور توهم بود د،یرسیهاش مچشم

 

. یبچرخون وتیزندگ یکه نبود یتو چهار سال یمرد چیبدون وجود ه یتونستینم کنمیفکر م نیدارم به ا -

 بود؟ یاون مرد ک

 

 .داشت شیبا نگاه وحش یتضاد بارز شخندشین

 

 !دورت بودن که یرنگارنگ یبه حالت داره؟ دخترا یچه فرق -

 

 .دیرسیبه نظر م ثیبراق بدجور خب یهایش توجه کردم. اون آبچهره یو حالت عصب رایگ یهاچشم به

 

 !یتو زن بود -

 

 .ستادیجلو اومد، روبه روم ا 

 

 یباز نیاور ا میگ زدیداد م یزیچ هیو انگار  خوردیذهنش چرخ نم یتو یخوبگلوم رو قورت دادم، افکار  آب

 ...فقط من بودم و من

 

 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 440_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 :زد داد

 بمونه! ها؟ شتیپ یو گذاشت خوادتیاون م یدونستیاون مهرسام کثافت همش دور و برت بود. تو م -

 

انفجار اعصابم به قلبش اصابت نکنه، چند لحظه بعد  یهاتا ترکش شدیبودم ازم دور م یکه عصب ییوقتا اگه

 .شدی. فقط کاش اون لحظه گم و گور مآوردمیو از دلش درم شدمیخودم آروم م

 

 :دمیباال رفت. مثل خودش، کوبنده توپ صدام

دوست داشته باشم، تو خودت  یخوایوست دارم سر دوست داشتنم داد نزن! تو خودت نمداد نزن! من د -

 یکردم آخرش رفت ی. باشه برو! من برات هرکاریریم ویبندیو مچشمات نمتیبیم ی. وقتنمتینب یخوایم

و دنبال  یبر یخوایم یوقت یکنینگاهم م یچرا دار ؟یایمعطل چ گهیکه من نبودم! برو د یدنبال اون

 ؟یابهونه

 

 بخواد؟ قاً یرو عم یزیآدم چ یتو زندگ ادیم شیمگه چند بار پ آخه

 .کرد کشیتفک شدیتو رگام شده بود که نم یجار یجور

 

 .آوردیاز دلم درم شدیم یایو اگه بحث و دلخور کردیها بود که باهام بحث نممدت هانیاز ا خارج
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بود چقدر دوستم نداره. به هرحال من تو  دهیتازه فهم دیبود چقدر دوستم داره و شا دهیتازه فهم دیشا

 !هنوز عاجز بودم ار،یکردن دان ینیشبیپ

 

 !اومدیحرکتش وسط بحث خوشم نم نیرو نوازش کرد. از ا مگونه

 

 .اومد اما تخس ادامه داد نییصداش پا ولوم

 

  !زنمیداد م -

 

 .دیو چرخ دیلبش کش یرو گوشه ناخنش

 

 .سوزنیدارن م اتمیسبز -

 

  .دمیرفتم و سمت آشپزخونه دو رونیهول، از اتاق ب با

 .و آب بهش اضافه کردم و درش رو بستم ختمیقابلمه ر یرو تو ایلوب یفور

 

 !وونهیو دبود که خودش رو آروم کنه و من نیفقط دنبال ا یمرد لعنت نیا
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 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 441_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .مینگاه کرد ونیتلوز یخورده شد، کم ایسکوت مطلق و بدون سات یکه تو یاز خوردن شام بعد

 

و مثل تازه عروس دومادها،  میباش دهینبود که جفتمون به هم چسب یمبل کم بود اما به قدر یرو مونفاصله

 .میتو حلق هم باش

 .دوازده شب بود یساعت هم حدودا 

 

 یاز حرف نزدن چند ساعته و گرفتگ یکه ناش ییخونه رو شکست و با صدا یسکوت چند ساعته باآلخره

 :گلوش بود گفت

 اد؟یخوابت نم -

 

و  ستیو مثبت ب عاشقانه لمیو ف ونیتلوز یو نگاهش رو از صفحه دیش کشخسته یهادور چشم یدست و

لبم رو خوردم. دست خودم نبود اما تا نگاهش بهم افتاد،  یمن داد. لبخند رو یهاپنجش گرفت و به چشم

 .و تالشم سرم رو به عالمت مثبت تکون دادم یم گرفت. با حفظ همون حال و سعخنده

 

 .عالم کار انجام بدم هی دیبا یول ادیخوابم م یلیخ -
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مچ دستش نشست و بعد  یدست خودم باشه سمتش رفت و رو نکهیجاش بلند شد اما دست من، خارج از ا از

 !قفل شد

 :دمیپرس یاز گرفتن دستش بدون فکر کردن به عواقب حرفم و کارم فور بعد

 

 ؟یبر یخوایم -

 

تر از بود، زرنگ ینثخ یلیهام خلبم نشست. چشم یرو یکه زدم اما لبخند محو یاز حرف دیگلوم تپ یتو قلبم

 .کنان بودمبود که نفهمه خنده یاون

 

 ؟یخوایم یتو چ مونم،یبه من که باشه م -

 

مبل گذاشت و خم شد سمت  یهاش رو کج کرد و دستش رو روهاش برق زد. لبکه تموم شد چشم شجمله

 .صورتم

 

 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 442_پآرت#

 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#
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 .شد لیشده بود، به جلو ما دهیهاش کشکه نگاهم به لب طورهمون

 

 .بخوابم شتیپ خوامیکه م یباش انیفقط خواستم در جر -

 

تا  رفتمیطور که سمت آشپزخونه ملبش نشوندم و همون یرو یابزنه بوسه یحرکت نکهیقبل از ا هوا،یب

 :ها رو بشورم گفتمظرف

 .شرکت رمیم رترید کمیتو برو بخواب. من فردا  -

 

 .با شدت ضربان گرفته بود منهیس یقلبم گذاشتم. قلبم تو قفسه یزدم و دو دستم رو رو هیتک نتیکاب به

 

تا سه .  خوردیانگار داشت جر م شرتیو ت شدیم دهیرنگش د یطوس شرتیت یهاش توجاش بلند شد. عضله از

 .بود دهیورزش کرده بود و به بدنش رس یادیچندوقت ز نیا یانگار تو یسال قبل عضله نداشت ول

 

 .مامان کوچولو ریخشب به -

 

هام رو گونه ش،یمعمول ریشب بخ نیخاص بزنه. هم یهاحرف تونستیبا زبونش نم نیاز ا شتریب اری! داننیهم

 .داغ کرد

 

 .یخوب بخواب -
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 زیم یرو یتاپ. دستم رو سمت فنجون قهوهلپ یخشک شده بود بس که زل زده بودم به صفحه هامچشم

  .بردم تا خواب از سرم بپره

 

 .فنجون خوردم یکرده خی عیقلپ از ما هیهام گرفتم و انگشت نیزده رو ب خی فنجون

 

 .کار کردن نداشتم یحوصله گهیتاپ رو بستم. دبه ساعت کردم و لپ ینگاه

 

 .زدم هیچنگش زدم و به مبل تک زیم یاز رو یفور م،یگوش فینوت یصدا اب

 

 " ؟یداریب "

 

شده بود  داریب ایو  بافتیم ایرو ایتو فکر بود،  ایساعت صبح خوابش نبرده باشه.  نینداشت تو ا یبود. تعجب آوا

 .شدیسر صبح فکرش باز م شهیبکشه. به قول خودش هم ینقاش

 

 .دمیمبل دراز کش یرو گرفتم و رو ششماره

 

 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 443_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .نصفه شب و ساعت چهار صبح هم صداش رسا بود یداشت که حت یانرژ یقدر به

 

 ؟یداریکه ب یکنیم کاریچ -

 

 داریاز خواب ب ایو سات اریآوردم که دان نییصدام رو پا یپلوغش گرفتم و طورو طرح شلوغ یواریاز کاغذ د نگاه

 .از خواب دنیپریصدا م نیترکیبند بود و با کوچ یینشن. خواب جفتشون برخالف من به مو

 

  ؟ی. تو چطوربرهیخوابم نم شمه،یپ اریدان -

 

 .رو از گوشم فاصله بدم یشد که گوش یحدباال رفت و اون رسا بودنش به صداش

 

  !برهیخوابم نم یاز کنجکاو -

 کارایچ شته؟یچرا پ ،نمیقبلش بگو بب یو باهات تجربه کنم. ولتجربه نکردم یکه تا حاال به کس یزیچ خوامیم

 چطوره؟ ایش با ساترابطه ن؟یکجاها رفت ن؟یکرد
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 :که سفت دور موهام بسته شده بود رو باز کردم و لب زدم یکش

 م؟یکن یقراره کار خاک بر سر -

 

 .دیبه حرفم، دوباره سوال خودش رو پرس توجهیب اون

 

 .حرف بزن تا بگم -

 

کننده.  تیسخت بود و اذ اریبه دانحرف زدن راجع شهیبرداشتم. هم یعسل یرو یجاقندون یشکالت از تو هی

 شهیاومده. هم شیپ ییهاچه اتفاق نمونیبدم ب حیبکشم و توض شیسخت بود رفتارهاش رو به نما شهیهم

 .دادن به آوا حیتوض یبرا یسخت بود، حت

 

شدن. اما،  یحد با هم اوک نیدر ا شه؛یم میحسود ایش با ساتبه رابطه یبگم، من هر از گاه یچ دونمینم -

 شم؟یپ یایدوازده فردا م ازدهی ی. طرفاستیمشخص ن یچیو خودش هنوز هبه خودمراجع

 

 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 444_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 .دیصداش خواب جانیکرد که ه تیمن به اون هم سرا یکرد. آشفتگ یافکارم رو قاط یهمه الیو خ فکر
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که  ی... من به عنوان کسکنمیلطفاً، ازت دارم خواهش م ارم؟ینه ب یبخوا یزیتو چ شهی. مگه مشتیپ امیم -

بار  هیتو  نی. ببدی. ازدواج کندیباشه، عقد کن یت باهاش جداگه قراره رابطه گمیدارم م خوادیو مخاطرت

 .باش تبچهت و و رابطهو قلبت. مواظب خودتی... دوباره بلند شدیشکست خورد

 

 .و دچار اختالل کردقلبم یکور ابروهام مثل طوفان تو هم رفت و تمام اعصاب و روان و مغزم، حت یگره

 

 هیو  میشونیکه اسم زن مجرد خورد وسط پ یبارکیفقط... همون  بارکیجسمم دست خورده شده بود،  بارکی

 .اشتباهم شد بارکیاون  یثمره بچه

 

و پندار رو خورد کرد. مثالً  اریم رسوند و کمر دانو به خواسته. مثاًل، منداد رییرو تغ زهایچ یلیخ بار،کی اون

 .قلبم یکرد از تو رونیو نفرت رو ب نهیو درون قلبم جا داد و ک یدیو مادر کرد و احساسات جدمن

 

 ؟یست یناراحت شد -

 

کرده بود و  یبزرگ . تا اآلنش همارهیداشت. حق داشت بهم بگه مواظب باشم و اشتباهم رو به روم ب حق

 .حواسش بهم بود شهیبهم نزده بود. اما مثل هم ربطیب یهاحرف

 

 .فاز بده و بحث رو عوض کنه رییتغ هوایب یلیباال بزنه و خ شیباعث شد دوباره جو کسخل باز میطوالن سکوت
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المپش  نیگاه کن بب. تو نبندمیو در و م خچالیتو  ذارمیو م یبعد گوش زنمیبهت زنگ م یریمن تصو نیبب -

 .نه ای شهیواقعاً خاموش م

 

کوسن مبل فرو کردم و  یسرم رو تو یو به سرفه افتادم. فور دیگلوم پر یشکالت توزدم که  یاخنده تک

 .گلوم رو صاف کردم

 

 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 445_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

انجام دادن  یاما، حوصله میرو کن کارنیحرف رو نزده بود و واقعاً قصد داشت ا نیا یشوخ یاز رو دونستمیم

 .گهیوقت د هیو نداشتم و موکولش کردم به  یباز وونهید یا

 

 .یبد یدلدار یایپشمام! انتظار داشتم ب قتاً یبودنت حق یحجم از احساس نی! از ایکسخل یلیدختر تو خ -

 

 .شناختمیم شهیکه هم ییکرد و شد همون آوا دایپ رییلحن حرف زدنش تغ رهدوبا

 

 زنگ نزنم؟ یعنی -
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 .دمیجام بلند شدم و راهم رو سمت آشپزخونه کش از

 

 .ریخشبت به گه،یبابا. من برم بخوابم د شهیخاموش م -

 

 .رو روم قطع کرد یکرد و کالفه گوش یهوف

 

 .و صورتم رو شستم و بعد از زدن مسواک، سمت تخت رفتم دست

 

بود، عادت داشت پتو رو تا سرش بکشه وگرنه  دهیبود و پتو رو تا گردنش باال کش دهیطرف تخت خواباون اریدان

 !بود نی. دخترش هم همبردیخوابش نم

 

 هی ،یاون چشم آب یخواب به جا یهاش منظم بود و توو نگاهش کردم. نفس دمیکش ششیبه خط ته ر یدست

 .مرد آروم بود

 

از رگ  ترکیگردنش بود و من... نزد کیو دستم رو دور تنش حلقه کردم. سرم نزد دمیرو سمتش کش بالشتم

 .دمیگردنش کنارش جا گرفتم و کنار قلبش خواب

 

--- 

 

 .رو زد مینیعطرش ب یهام رو باز کردم، بوم رو از هم جدا کردم و چشمخسته یهاپلک
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 [23:47 20/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 •✨��• ᴖ̈  نکنیکپ#

 

 .از جام بلند شدم ش،یخال یو با حس کردن جا دمیرو کنارم کش دستم

 

نشه و با  داریبود زودتر از من ب ومدهین شیهنوز کنارم مونده. پ نمینشده بود از خواب بلند شم و بب وقتچیه

 !خونه مونده یهنوز تو نمیشدنم بب داریب

 

هام رو گشاد چشم ،خوردنیچرخ م کی یساعت رو یهابه بدنم دادم و از جام بلند شدم. عقربه یو قوس کش

 .دمیاز جام پر یکردم و فور

 

 !یآوا رو جواب نداده بودم. لعنت یهارو مهد نبرده بودم، زنگ ایشده بود، سات رمیرفتن به شرکت د یبرا

 

 .روش بود ییکاکائو ییساقه طال هیورقه و  هیقفل شد.  یپاتخت یرو نگاهم

 .رو برداشتم ورقه
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 :نوشته بود ییبا دست خط خوانا روش

دنبالش. قرار شده ببرتش  رهیچاووش م میو ن کیرو بردم مهد، ساعت  اینکردم. سات دارتیب یکار ندار یگفت "

 .پاساژ

 " .سآماده کتیپنک 

 

 .و کاغذ رو به قلبم چسبوندم دمیم کشگونه یرو یدست

 نیکنارش... من ا میها و آرامش وصف نشدنبه غر زدن تاش،یهاش، به عصبانقرمز چشم یهاکردم، به رگه فکر

 .کردمینم اسشیق یو با کس دمیپرستی. مدمیپرستیخناس رو م

 

 .شدم که روبانش رو به تاج تخت بسته بود یرو که کج کردم، متوجه بادکنک قرمز رنگ سرم

 

که تا نصفه باز  یارنگ باز کردم و سمت پنجره ییش رو از تاج طال. گرهدیرقصیبادکنک سمت باد داشت م 

 .بود رفتم

 !و بادکنک قرمز بودم کیپنک ،ییطالمن عاشق ساقه دونستیم اون

 

 ...و قرمزش رو رها کردم که باد، بادکنک رو با خودش برد دیسف روبان

 

رو با قلبم  شیواشکی یهاعاشقانه نیرو روش گذاشتم تا باد نبرتش. ا تییسکویاولش گذاشتم و ب یرو جا ورقه

 ...خواستمیم
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 447_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

رو نگاه  رونیب یخوردن صبحونه حاضر شدم برم شرکت. با زنگ خوردن در، سمت در رفتم و از چشم بعد

 .کردم. آوا بود

 .رو باز کردم در

 

 ده؟یو نمجوابم ینصف شب کشت ونیبگم ا اری! صد بار بهت زنگ زدم آخر مجبور شدم به دانویفاک -

 

 .کولر رو روشن کرد یداد کنار و فور هولم

 

 تا اآلن؟ یپختم از گرما! احمق خواب بود یوا -

 

 .گذاشتم و سمت آشپزخونه رفتم زیم یرو رو فمیک

 

 ...ای ییاآلن. چا نیاهوم تا هم -
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 .شمیپ ای. بیچیه -

 

شد. خواستم برشون دارم که  یخال نیزم یرو لشیو وسا فمیمبل کنارش نشستم که دستم خورد به ک یرو

 یادیپوزخند که ز هیمونده رو با  یورق قرص باق هی. ختیر فیک یرو تو لیآوا زودتر از من دست جنبوند وسا

 .شده نگاهم کرد زیر ییهاکننده بود، باال گرفت و با چشم تیاذ

 

 با خودت؟ یبریم یدار یقرص اورژانس -

 

 .هام رو بستمدهنش گذاشتم و چشم یرو رو دستم

 

 !مهیودیپر یبرا -

 

 :نثارم کرد و تشر زد یایچپک نگاه

؟ قرار نشد باهاش ها ستاره م؟یبا هم حرف نزد شبیما د ته؟یودیپر یبرا فتمیک یکش توکاندوم و اسپرم -

سر  ادیحال منم ب ،یو آروم کنقرار نشد وجدانت رون؟یب یبکش یباز نیو از اتو بچهو خودت یحرف بزن

 جاش؟

 

خودم  لیها بود اما من هم دالحرف نیاز ا زتریانداختم. ت فمیک یو قرص رو از دستش گرفتم و تو دمیگز لب

 .م داشتماحمقانه یکارها یرو برا
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 .دیرو جمع کرد و سمتم چرخ پاهاش

 

 بود قرارمون؟ نیا ؟گهید یریگیم یبه چپت دار -

 

 :گر گرفتم اما گفتم شبشید یهاحرف یادآوری با

 ...آوا -

 

 .و سر تکون داد دیبلند خند یصدا با

 

وقت نگاه  هی. برو... برو پشت سرتم زمی. باشه عزستیبه تو مربوط ن گنیچشمات دارن م دونمیباشه. آره م -

بچه رو ازم گرفت  ،یآ یبگ یای. برو اما بسادمیبکن بدون من تا آخرش پشتت وا یکنیم ینکن. برو هر غلط

 !یادجبران د یراه برا یادیخودت بهش ز گمیتو دهنت و بهت م زنمیم دونهی

 

بود اما نه  ادیهاش زحرف ریکامم رو زهر کرد اما قرار نبود منصرف بشم. تأث شیتلخ بود. تلخ هاشحرف

برگشتن. قرار بود تا تهش به راهم ادامه  یشده بود برا ریبود اما د ادیکه منصرف بشم. اشتباهاتم ز یقدراون
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بزنم تو باتالق و  رجهیش یبده و من ه مآوا نجات یبزنم. ه رجهیش یکه درست کرده بودم ه یبدم و تو باتالق

زخم  هینقاش،  هیدختر،  هیبود... قرار بود  نیاز اولش هم هماز دور نگاه کنه و لبخند بزنه. قرار ما  اریدان

 .خناس و اون خناس رو با خودش به قعر جهنم بکشونه هیخورده، بره تو دل 

 

قلب خودش نگه  یجهنم رو تو شهی، همخناس هی نکهی... دختر نقاش قصه غافل شده بود از افیح اما

 .و غرق کنن و به روشون لبخند بزننتا امثال خودش داشتیم

 

 :زور رو لبم کاشته بودمش، لب زدم شدم، با حفظ همون لبخند که به بلند

 .کنمیبه حرفات فکر م -

 

 .به تنم دادم و از جام بلند شدم یو قوس کش

 .دیبست و نال چشم

 

 .کن کمرم شکستتو! ن یکنیبهم لطف م یِد چقدر دار ؟یکنیبهش فکر م ن؟یهم -

 

 [13:18 22/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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انجام  یکردم آرامش خودم و حفظ کنم و کار وحشتناک یزدم و سع رونیهاش از خونه بحرف یاز ادامه قبل

 !شدیندم. اما نم

 

 .زدنیم یدیهام به سفشده بود و انگشت دهیچیدور فرمون سفت پ دستم

 

کار  اریشرکت دان یتو ینصف ساعت کار م،یشده بود کیشر یرو پارک کردم. از وقت نیشرکت، ماش یروروبه

 .رو کنار مهرسام شهیو بق کردمیم

 

  !کنم طتنتیش خواستیآسانسور رو باز کردم و سمت دفترش رفتم. امروز دلم م در

. من واقعاً تونستمیهاش رو گوش بدم اما نمبود که با آوا حرف زده بودم و مثاًل قرار بود حرف درست

 ...تونستمینم

 

 .در رو باز کردم و داخل رفتم دم،یگفتنش رو که شن ''تو  ایب '' یرو زدم، صدا در

 .بودم دهیباز هم جلسه بود و وسط جلسه رس انگار

 

 یذهنم رد پررنگ یتو شهی. نگاه شفاف و صافش مطمئنًا تا همکردینگاهم م پروایلبش بود و ب یرو یلبخند

 .رفتینم ادمیاز  وقتچیو ه ذاشتیبه جا م

 

 .رو گاز گرفتم و سالم دادم لبم

 .ضرب گرفته بود زیم یش بود که با خودکار رومنتظر قهوه انگار
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 .کردم کیرو بهش نزد میصندل یمرفتم و ک یبود. سمت صندل یمن بود، خال یکه جا شیکنار یصندل

 

 :سرخم رو از هم باز کردم و لب زدم یهالب

 .خوشحال شدم یلیبابت صبح، ممنون! خ -

 

 :هم فشرد و محسور شده لب زد یرو رو هاشدندون

 ؟یو سرخ کردباز لبات -

 

 .زدم یهام رو داخل جمع کردم و چشمکسرم گذاشتم و سرم رو سمتش کج کردم. لب ریرو ز دستم

 

 خوشگل شدم؟ -

 

 .کرد کیفاصله رو نزد یو کم دیبه گردنش کش یدست

 

 کوچولو؟ ،یخوایم یطونیش -

 

 .ختیشد، دلم ر نییگلوش باال و پا بکیس
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 :من رو به جمع گفت یخشک شده نگاه یجا بلند شد و جلو از

 .میحرف بزن نمیچی. پس فردا برنامه ملهیجلسه تعط -

 

بودم  ینفر نیمکث کردم و من هم از جام بلند شدم. آخر یاچرم بلند شدن، لحظه یهایصندل یاز رو یوقت

 .رفتن یدست جنبونده بودم برا رید یاتاق بود و انگار کم یکه تو

 

 .موندیدر م یسرم ال دم،یکشیسرم رو کنار م رترید هیثان هیو در رو محکم بست. اگه  دیرو کش دستم

 

 یبودم اما دلم راض دهیش رو چرو نداشتم. برنامه شیآمادگ یول خواستمی. مدمیزده به در چسب وحشت

 .که تو سرم داشتمشون ییزایبه چ زدنیتلخ آوا پشت هم گند م یها. تصوراتم و حرفشدینم

 

 .گرفتن یخارج شدن و پوست گردنم رو به باز یطوالن یو تندش با بازدم یشاک یهانفس
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 ؟یخوایم یچ -

 

 :هم جمع کردم و آروم و شمرده شمرده گفتم یهام رو توزدم و لب یشرور لبخند

 .تو رو -

 

از  یکی یتو شهیکرد. هم یگلوم خال یمشروب رو به دهنم چسبوند و جرعه جرعه ازش رو تو یبطر یلبه

 .داشتیودکا نگه م شهیش هیکمدها 

 

 خواستمیلو بدم. خودم م خواستمیتا حرف ازم بکشه. بدمست نبودم اما خودم م دادیبه خوردم م مشروب

 .و آروم کنمروحم

 

 ؟یکن یباهام باز یخواست ایبهم  یدل داد -

 

 [13:18 22/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 451_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

شاهرگ گردنش به  یهام رو. دستم پشت گردنش حلقه شد و لبزهیکج کردم تا موهام تو صورتش بر سر

 .زدیحرکت دراومد. آروم نبض م
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 .بود یاعتراف کنم باز دی. پس بادهیم فیبلدن ک ویکه قانون باز ییبا آدما یباز -

 

زده بودم و انکار  یضربه زده بودم و هم قلبش. دست خودم نبود ول اریهم به غرور دان دونستمیم خوب

 .کردمینم

 

 ؟یخب چرا وا داد -

 

 .تنم رو بهش چسبوندم شتریو ب دمیش کشهنجره یرو رو زبونم

 

 .بهت باختم ی. وا دادم نفهمیدیباخت م ،ینش میاگه تسل گهیم یقانون باز ییوقتا هی -

 

 یکه تا نصفش خال یایکه وسط راه بود رو با پاش به کنار هل داد و بطر یایو صندل دتمیمبل کش سمت

 .گذاشت زیم یشده بود رو رو

 

  .شد دهینگاهش تن یِهام با آبچشم خاکستر

 

رو دستم  یباز خواستمیبودم که م یدفعه من کس نی... اترنییهرزتر از لباسش رفت و از شکمش پا دستم

 .رمیبگ
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 ؟یشد کمیخاطر بابام نزدستاره، تو به -

 

  !زدی. لبخند زد. کاش نمستادیاز حرکت ا دستم

چقدر پشتش درد بود و  دمیفهمیکه کنج لبش جا خوش کرد و مِن عاشِق درمونده م یایاون لبخند زورک از

 ...درد و درد

 

 !آ...آره -
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گونه تا  ی، از روم نشست. با پشت انگشت سبابهگونه یهاش جا خوش کرد و دستش رولب یرو یکج لبخند

 .و آخر فکم رو نوازش کرد دیم رو خط کشچونه

 

 !یشعوریچقدر ب رهیم ادمیوقتا  یکه بعض یانقدر خوشگل -

 

 .کردم سکوت
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از  یقیم رو بدون فشار نگه داشته بود، صورتم رو باال آورد و کام عمطور که چونهو همون دیتنش رو جلو کش 

 .هام گرفتلب

 

 .دادیکه بهم هشدار م یبود. خشم شیچاشن زیخشم ر هی متیمال نیش در عرو بستم. بوسه هامچشم

 

 :سرش رو کنار گوشم برد و زمزمه کرد فاصله گرفت. هیثان هیش سهدور کمرم حلقه شد. وسط بو دستش

 !یمال من گهید -

 

 .هاش نگاه کنمباعث شد به چشم شیخشدار و جد یصدا

 .نگاهش کردم ر،یو متح جیگذاشت و من گ منهیس یداغش رو رو دست

 

 ...اون موقع قرار نبود عاشقت بشم که -

 

 .زدیو خشم موج م یهاش نگرانرو فشرد. تو چشم منهیم کرد و سلبم کاشت خفه یکه رو یبوسه پر حرص با

 .اومدیم رونیشده بود و سخت ب یزندان قراریب شنهیتو س هاشنفس

 

 .دیکش رونیرو از تنم ب شرتیانداخت و ت زیم یمانتوم رو رو ،یحرص مشهود با

 

 .رو از شرم گاز گرفتم که صداش دراومد هاملب
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 و؟من یخوایم ؟یاآلن چ -

 

 .کردیداشت حالم رو بد م منهیس یکف دستش رو یصورتش چرخ زدم. داغ یرو

 

 .شهیاز هم شتریب خوامت،یاآلن م -
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 یکم کرد،یگلوم فرو م یرو که داشت تو ییبه خرج داد. خشمش فروکش شد و چاقو متیحرفم، مال نیا با

 .دیکش رونیب

 

 .دمیرو مماس تنش قرار دادم و لبش رو کوتاه بوس تنم

 

 .دیرو کاو شیگلوم خفه شد و نگاهم نگاه جد یمبل خمم کرد. نفسم تو یو رو دتمیعقب کش عقب
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 ...رو دو طرف بدنم گذاشت. ترسم گرفت! به خاطر گذشته و نگاه ترسناک اون شبش پاهاش

 

 !ترسمیم...من...م...م -

 

 .زد. بدون انداختن وزنش رو تنم، خم شد مهیبدنم خ یرو

 

  .دتمیم جا داد و محکم بوسزده خی یهاانگشت نیرو ب شهاانگشت

 .زد کیگردنم فرو برد و گردنم رو م یرو تو سرش

 

 .زانوهاش رو به پاهام فشرد و مجبورم کرد پاهام رو از هم فاصله بدم سر

 

 .خواستمشیم کردمیو چقدر حاال حس م سوختمیهامون متو تب داغ بدن داشتم

 

 .دیانداخت و خند یخمارم نگاه یهاچشم به

 .زدم یفیخف غیگرفت که صدام در اومد و ج زیگاز ر هیو  دیرو بوس منهیگلوم تا خط س ریز از

 

 .یبزن غیج یهنوز زوده بخوا -

 

 :دمیو خمارش نال طونیبرابر لحن ش در
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 .ری! گاز نگمونهیجاش م -

 

 .م چرخوند و باز گاز گرفت که تو گلو ناله کردمباالتنه یرو رو دستش

 

 ...بذار بمونه خب -

 

 .قفل کرد منهیس یقفسه یهام رو رودستش، جفت دست هی با

 

 !دادیتندم کفاف حرف زدن نم یهانفس گهیطاقت تکون دادم. د یرو ب کمرم

 

 .یو نسبت بهم واکنش نشون ند ینیو ببمن یتونینم -

 

 .هام رو باز کردمهام رها شد و مبل تکون خورد که چشماز بند انگشت دستش

 

 .وسط تابستون گرم بود ایدر هیشب شیآب یهالهیت

 

 [19:38 24/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 .کرد دایگردنم شد، مورمورم شد و اون نقطه ضعف بدنم رو نسبت به گردنم پ کینزد یوقت

 

 .کردیتنش داشت مستم م یبو

 

 .شد رهیبهم خ هیثان چند

 .گردن داغش رو چنگ زدم هوایو ب دمیگردنش کش یچاق کردم و دستم رو رو ینفس 

 .شل شده بود و خودم خمار بدنم

 

 .پاهام جا داد نیو با زور خودش رو ب دیبه رون پام کوب یرفت. پاهام رو به هم چسبوندم که با سرتق ترنییپا

 

 .گرفتیهام داشت شدت مناله یو صدا شدمیتو حس خواستنش غرق م شتریب هیو هر ثان زدینبض م بدنم

 

 .فاصله گرفت و شلوارش رو درآورد داشت،یچشم ازم برنمکه  یدرحال

 

  .دیکش نییهام رو چنگ زد و بدنم رو پاطرف رون دو

 .و خمار لب زد دیرو بوس میشونیپ
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 !راند اول یبرا میبر -

 

** 

 

 !فهممینم -

 

 :کرد بلندتر داد بزنه یدستش نگاه کرد و سع یتو یهاخنجر به

 کار تو بود. نه؟ -

 

 .هم فشردم و به زور جواب دادم یرو رو هامدندون

 

 ...خواستمیمن فقط م -

 

 .گردنش گذاشت یکنه. دست چپش رو باال آورد و رو هیگر خواستیدلش م دی. شادیلرزیداشت م دستش

 

 !گهید یرسوند نجامیبه ا -

 

 .انداختش نیزم یزخم شد، چاقو رو رو کمیحس کرد  یگردنش فشرد. وقت یرو رو غهیت
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 .آوردیرو درنم اریهم اشک دان یدرد جسم ینداشت. حت یادهیفا

 :گفت یابم شده یصدا با

 !میش مونیکه جفتمون پش ینکن یکار ی. قول دادیتو بازم گند زد -

 

 .گردنش گذاشت یرو یپرت کرد و دستمال نیزم یرو رو غهیت

 

 .اعتماد کردم که هربار خواست بهم ضربه بزنه یباشه سه بار به زن ادمیزدم  ونیا -

 

 هی زد،یو ضربه م رفتیو راه م شدیم یمرد عصب نیا دمیدیکه م یبخش از من مرد. هر بار هیهر حرفش،  با

 .شدیبخش از احساساتم کشته م

 

 .گلوش تکون خورد بکیس

 

 .اریکار و کردم! قصدم صدمه زدن به تو نبود، دان نینه من فقط به خاطر آرامش خودم ا ایباورت بشه  -

 

 .هاش به زهرخند باز شدهاش به بدنم منتقل شد و لباز چشم یرو بلند کرد. سوز سرد سرش

 

 ؟یمونده باهام نکرده باش کاریچ گهید -
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 [19:38 24/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 .جواب ازت خواستم هی -

 

 .شد یکیلرزونم با صدام  یهانفس یچقدر گذشت تا صدا دونستمی. نمدمیکش یقیعم نفس

 

 ...زدن نبود بیبهت گفتم قصدم آس -

 

 ...هم نه دیباورش شده بود و شا دی. شادیصدام  رو شن یدراومد وقت ینیغمگ یاون حالت خلسه از

 

 بودم؟ یمن مرد بد -

 

 .هق زدم شدیکه لرزشش کم و کمتر م ییگشاد شد و با صدا هامچشم

 

 !به قلبم یزنیم شیآت یدار ینطوریا -
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 .شدیدردسر م کردم،یحال ولش م نیاگه به هم دونستمیخشک شده بود. م هاشچشم

 

نتونستم  ستاد،یکنار در ا یبه عقب برداشت و وقت ینسبت بهم رو گوشزد کنه. قدم شهیگال نیکرد آخر یسع

 :ساکت بمونم و داد نزنم

 

 !شتریم، از بابام ببه جون بابام تو رو دوستت دارم! از خودم، از بچه -

 

خس خس کرد. باور نکرد؟ جون بابام رو براش قسم خوردم، باور نکرد؟ خودم رو جلوش کشتم، باور  شنهیس

 خواستیکه نم ییآدما یل صبر کردم، باور نکرد؟ از همهسا نیشدم، باور نکرد؟ براش چند کهیت کهینکرد؟ ت

 کرد؟یدور شدم، بازم باور نم

 

که بهم کرده بود خاکستر شده بود. قول  یکرد. سه بار اعتماد شیبه گردن زخم یازد و اشاره یجون یب لبخند

 .م بودمقلب ی... شرمندهیکنم از اعتماد کردنش ول مونشینزنم که پش یداده بودم دست به کار

 

 :نبض گردنم گذاشت و گفت یبدنم رو به اوج رسوند. دستش رو رو یلرزش عصب ار،یدان آرامش

 !برو به جهنم یول ،یمن بود یفرشته -
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به بغض شد و  لیداشتنم تبد حس دوست یشد. همه دهیکش بیباورهام به صل ینفس زدم و من همه نفس

من رو  خواستیببخشمش که نم خواستمیدوست نداشت! نم یاببخشمش که من رو ذره خواستمیمن نم

 .کردیفرصت دوباره دادن بهم نم یبرا یکارچیببخشه و ه

 

 نیمگه اسم ا گنجه؟یم یارفت! مگه احساس آدم تو کلمه ،یخداحافظ نیترکیکوچ یبستن در و حت بدون

 دونستم؟یحالم رو م

 

 [19:38 24/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 .کردیم مخونه داشت خفه یرفتم. فضا نییها پاانداختم و از پله فمیک یرو تو لمیموبا

 .رفت جیگذاشتم، سرم گ رونیکه پام رو ب نیرفتم و هم نییها پاطبقه رو از پله چهار

 

 یاداخلش بود باعث شد لحظه ایکه مه ینیدور شدنش با ماش رینخورم. تصو نیگرفتم تا زم واریرو به د دستم

 .رو کنارم حس کردم یچشم ببندم و بعد حضور کس
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قبل از  یاهیو ثان دیچیسرم پ یتو یخورد و درد بد گاهمجیبه گ یمحکم یکه چشم باز کردم، ضربه نیهم

 ...شد و همه جا سکوت شد دهیچیدور تنم پ یدست وفتم،یب نیزم یرو نکهیا

 

--- 

 

 .دیرسیبه داد من نم کسچیه نجاینداشت. ا یادهیکردن فا تقال

 

هام رو هم بسته بودن. انقدر محکم که لبم زخم شده بود و بسته شده بودم. دهن و چشم یایبه صندل محکم

 .سوختیچشمم م

 

 .شده بود یبود، سرد شده بود.. عصب دهیفهم دیرو که نبا یزیباز چ اریدان

 .نبود یراه چیه گهید یول وفتمیبه پاش ب نمیاعتقاداتم و قوان یدنبالش برم، برخالف همه خواستمیم

 

بار  نکهیا یبرا دیکشیم. دلم پرآوردیش دووم نمبدون مادر بچه رحممی. مردِ بتونستینم گهیبدون من د اون

 .قلب کردم یمختلف رو تو یهاحس ی. همهرمیآغوشم بگ یرو تو ایسات گهید

 

 .خوشگلن یلیچشماش خ -

 ش؟یدیمگه د -

 .پسره باهاش بود یچند روز دنبالش بودم ول -
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 .شد دهیو سرم عقب کش دیموهام خز نیب یدست

 .دیخند نامردونه،

 

 .و نگاهموهاش -

 

 یتر به موهام چنگ انداخت و سرم رو به صندلرو تکون دادم که موهام از دستش آزاد شه که محکم سرم

 .دیکوب

 

 .مخم پخش شد یتو انهیرفت و صداش ناش جیگ سرم

 

 !مایندار نجایا یباز یاغی -

 

م نشست، تکون خوردم که دست زخمتش گردنم رو شونه یکه دستش رو نیگلوم خفه شد و هم یتو غمیج

 .فشرد یچوب یو سرم رو به صندل دیچسب

 

 .گفتم آروم -

 

 [19:38 24/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن
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 457_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

پوست  یاشک رو یهاشده بودن. هجوم قطره حسیهام بهام فشار آورده بودم که انگشتبه دست اونقدر

و خوردم  دیبخشیبدنم م یاعضا یهیبه بق یقیاز درونم داشت جراحت عم یزیصورتم حس کردم و چ

  .کردیم

 

 اریزدم که دان بی. به خودم نهدیم رو چسبو خرخره دیگلوم دو یدود تو یبو دم،یکه کش یقینفس عم با

 .دادیکه توش بودم نجاتم م یو از جهنم کردیم دامی... پگشتیدنبالم م

 

بچه که داشت سه  هیساله، با داشتن و چند  یزن س هیشده بودم! من،  دهینگذشته بود، اما دزد یادیز زمان

 !شده بودم دهیو تازه برگشته بود به کشورش، دزد کردیرو تموم م شیسالگ

 

 یبودم که آدما یانتخاب شده بودم. دختر ایآس ینقاش تو نیبودم که سه سال به عنوان بهتر یدختر من

 ی. دخترکردنیجا مو چاقو جابه فروختنیبودم که دوستاش مواد م ی. دخترکردنیدستم کار م ریز یمختلف

 دهیخورد اما تا با حال دزدیو مشروب م دیرقصیهزار نفر م نیمختلف ب یهابودم که تا چهار صبح تو کلوپ

 .نشده بود

 هو؟یشد  یرو از مرگ  پدرش خورده بود. چ شیودم که تنها زخم زندگب یدختر من،
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از آب در اومده بود؟  کارانتیکه مادرش خ یشد که شدم دختر یچ ب؟یشد که آواره شدم تو کشور غر یچ

 شدم؟و بزرگ  دمیسال قد کش یم و تو سه سال قدر سخونواده شیبچه برگشتم پ هیشد که با  یچ

 

و  یرو نداشتم از آوارگ یکه کس دمی. لرزدمیماه سال به خودم لرز نیتربدنم رو گرفت و من تو گرم لرز

 .بکشه و نجاتم بده رونمیمکرر ب یهایبدبخت

 

روز هم کنارم  کی یهرو انداز خواستمیکه م یرو نداشتم. همه رو داشتم و کس یرو داشتم و کس همه

 !نداشتم

 

که  یکرد تا زمان دایهام ادامه پگلوم جا خوش کرد. سرفه یغم تو یک شد و تودهسرفه افتادم، گلوم خش به

 .شد دهیبه دهنم چسب یایکیپالست یبطر یدور دهنم باز شد و لبه یپارچه

 

 .م رو دوا کردخشک شده یاز آب گلوم رو پر کرد و درد گلو یادیو بعدش حجم ز دیم چکاشکم از گونه قطره

 

 [19:38 24/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 .از دهنم حس کردم یخوردن خون رو از کنار لبم، بعد از جدا شدن بطر سر
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نگفت و سرم داد  یزیچ بارنیدوباره جلو اومد و خون کنار لبم رو پاک کرد که سرم رو چرخوندم، اما ا دستش

 .نزد

 

 ؟یگفت بهش آب بد یبهش دست نزن، ک -

 

 یو آب رفتیم یم داشت رو به نابوده. هنجرسوختیگلوم خفه کرده بودم، م یکه تو ییهاغیاز شدت ج گلوم

 .درونم رو نه شیداده بود اما آت امیکه خورده بودم، گلوم رو الت

 

  !کنهیم مپندار پاره ار،یکه قبل از دان رهیغش کنه بعد بم هویتو! بهش آب ندم  یبابا چقدر خر یا -

 

 بده که نبِض قلِب پسرش بود؟ ینبض نزد. مگه امکان داشت پندار دستور به آزار کس قلبم

 رادمنش بود؟ اریدان یکه روح و قلبش نشون شده یکردن زن تیمگه آسون بود اذ 

*** 

 

 یکه تو یژنی. ذره ذره اکسشدیاشت خفه منفس بکشه و د تونستیباز کرد، نم مهیلباسش رو تا ن یهادکمه

 .کشتیاما نم بردیو اوت رو تا امتداد خط مرگ م شدیقلبش بود داشت تموم م

 

 که جونش بود؟ یاز کس یخبریاز کف داده بود. آسون بود دو هفته ب طاقت
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زخم بمونه، طاقتش طاق  یتا کارد به استخونش برسه، استخون ال دونستنی. مشناختنیرو م اریدان همه

  .شهینم

 

 یخونه بو یجا ی. جادیبریامونش رو م یوونگیبار تا مرز جنون رفته بود باز برگشته بود و امشب داشت د ده

نبود مادرش رو  یبود و قبل از خواب بهونه دهیتخت خواب یو دخترکش که رو دادینبودن ستاره رو م

 کرد؟یم کاریبدون مادرش چ گرفتیم

 

 .مات موند یالحظه د،یاون وضع د یخودش رو تو یاتاق افتاد و وقت ینهیبه آ نگاهش

 

خون شده بود... صورتش الغرتر  یایرنگش درخوش یخون. انگار آب یرنگش شده بود کاسه یآب یهاچشم

 !تر از حد تصورو موهاش بلند هاشیشده بود و ر

 

 [19:38 24/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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. هنوز آروم بود... خوردیسالن خونه پخش شده بود و محکم داشت به قلبش م یتو لیسو یهاهیگر یصدا

 .و نمرده بود دیکشیهنوز نشکسته بود... هنوز آروم نفس م
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انداخت و  دیخوابیمغزش م یداشت مثل بختک رو وارید یکه باهم گرفته بودن و رو یبه عکس ینگاه

 کجا بود؟ کشیکوچ یفرشته

 

 .ینباش شمیپ ذارمینم گهیو د کنمیم داتی. پکنمیم داتیپ -

 

اجتناب  نهیآ یخودش تو دنیزد و از د نهیآ یش توبه چهره یبود. تلخند یش بد دردمردونه یصدا لرزش

 شیبه دلبر چشم خاکستر ییزهایچه چ یبره اون شب لعنت ادشیو  رهیهمون شب بم تونستیکرد. کاش م

 .گفته بود

 

 هی! آوردیمرد رو از پا درم نی... نبود ستاره آخر اکردیها درد ماون گوشه یزیچ د،یرو به چنگ کش قلبش

 بشکنه و دم نزنه؟ تونستیعاشق، چقدر م

 

 .دیچیاتاق پ یدخترکش تو یصدا

 

 ؟ییبابا -

 

 .دخترکش رفت یصدا یکرد و دلش تو اوج غم، برا یاخم اریدان

 

 جانِ بابا؟ -
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 .لب تر کرد دیمالیش رو مخسته یهاکه چشم یدر حال ایسات

 

 اد؟یماما نم -

 

که زود از کوره در  یمادر یو داد،یش رو مستاره ی. بودیزد و اون رو تو آغوشش کش ایلپ سات یرو یابوسه

رو که بلد نبود غذا  یاون کس یکه هم بودنش هم نبودنش دردسر بود. بو دادیرو م یاون زن ی. بودرفتیم

کنه  یکه بلد نبود آشپز یکسبود  دهیپختش، فهمش و خوردن دستدرست کنه و بعد از رفتن به خونه

 .خودش بود

 

 .ادیبابا. م ادیم -

 

 .گرفتیو دوباره نفس م مردیازدمش، مبا هر دم و ب کردیم حس

 

 .نتُنم هینه! ماما به منم دُفته بود گل هیگِل ییبابا -

 

 .حبس شد شنهیتو س نفسش

 

 .که بابا کنمینم هیگر -

 

 ...گفتیم یاگهید زیهاش چاما برق چشم و



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

1022 
 

 .صورتش گرفت یرورو روبه کشیو دست کوچ دیپدرش کش سیخ یگونه یدستش رو رو دخترک،

 

 !یتنیم هیگل یچال. دال -

 

تماس  یبرقرار کونیناشناس، آ یشماره دنیزد و با د یبه گوش یشد. چنگ یزنگ خوردن تلفنش، دلش خال با

  !ناله یچند نفر و صدا یهاقدم ی. صدااومدیخنده م یرو لمس کرد. فقط صدا

 .گره خورد شنهیس یرو شناخت و نفسش تو صداش

 

 !ستاره -

 

 [13:15 28/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 460_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

اون  یهاو استخون گرفتنیم ویداشتن براش ال داد،یکه براش جون م یشده بود. از شکنجه کردن زن شکه

  .شدیو خورد م شکستیداشت تو هم م

 

 یکس یبال رو سر معشوقه نیا هاشینامرد ینکرده بود. با وجود همه یبا کس یکار نیچن شیزندگ یتو

 ...ومدیبود اما، داشت سرش م اوردهین
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دستش بود به  یکه تو یداغ خیانقدر به با اون س یاگهیشد و مرد د دهیکش یدخترک توسط دست یموها

 .بود دهیرو هنوز ند اریبود، دان نیی. سرش پاختیپهلوش فشرد که دخترک توانش و از دست داد و اشک ر

 

کردن و گردن  هیشروع کرد به گر ایکه سات دیکش یاچنان عربده هو،یداد و  رونینفسش رو صدا دار ب اریدان

  .رگش فرو رفت یستاره با شتاب باال اومد و نوک سوزن تو یخشک شده

 

 .پندار رو کر کردبه آسمون رفت و صداش گوش  زدیکه م یگشاد شد، ضربان هر رگ هاشچشم

 

 !دست نزن بهش کثافت. ولش کن -

 

قبل هم سرش  بارکیبال،  نی. اکهیت کهیش پاره شده بود و پوست بدنش تستاره بلند شد، هنجره غیج یصدا

با شکنجه،  اریقلبش راه نده و بعد دان یرو تو اریجز دان یکه با خودش عهد بسته بود کس یباراومده بود. اون

 .درد مطلق فرو برد یتو یمهراد رو ازش گرفت و ستاره رو مدت

 

 .ها بلند شداز محافظ یکی یکه صدا نیزم یدهنش رو تف کرد رو یخون تو ستاره،

 

 نیا ستمین یافوش نده که من کاره یرسوندش. الک نجایخودش به ا یو؟ کله شق باززنت ینیبیم یدار -

 .وسط
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و  غیو هنوز هم ج دیکوبیاتاق م یبه در بسته یستاره داد. کس رنگیب رخمینگاهش رو باال آورد و به ن اریدان

 .مغزش بود یتو اید ساتدا

 

و به وضوح تاب خوردن  سوختیمشترک داشت م یهادو در جوابیب یهاسوال ادیمغزش از حجم ز یکاسه

 .کردیس مهاش رو داشت حرگ یکردن خون تو ستیمغزش و ا

 

 :برداشت و خونسرد ادامه داد یستاره، سرنگ یدهیو رنگ پر اریدان ادیبه فر توجهیب محافظ

 بکشمش؟ -

 

ابرو نشوند و  نیب یدست محافظ قفل شده بود. اخم کمرنگ یگرفته بود اما وحشت زده نگاهش رو آروم

 .هم فرو برد یش رو توچهره

 

 [13:15 28/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 461_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 .ماساژ داد تا بتونه نفس بکشه شیزخم یهاگلو گذاشت و آروم گلوش رو با دست یدست رو ستاره،
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 ...طورنیقلبش هم هم تمیتند زدن ر لیتنفسش رو گم کرده بود و دل راه

 

داشت  ایسات یهاهیزمان با گرکه پشت در بودن هم ییو آوا لیسو غیج یو صدا دیکش یادهینفس بر اریدان

 .رفتیو اون شب نم شکستی... کاش پاش مکردینم غرورش رو خورد منم

 

قفل شده بودن که از هم  یحدهاش مثل قلبش بهگرفت اما لب نیدستش رو رو به دورب یزده خی یهاانگشت

کرده  ستیهاش ارگ ینگرفته بود... تپش قلبش اوج نگرفته بود... خون تو تمیو قلبش... ر خوردنیتکون نم

 .نواختیمرگ م یهاهیبود و قلبش تو صدد ثان

 

صورتش کنار  یستاره رو از رو ینتونه ازش چشم برداره. موها اریته نگاه ستاره بود که باعث شد دان یزیچ

 .شاهرگ گردنش نشست یزدن و سرنگ درست رو

 

 اریاز بغض گرفت و دان یادختر رگه یهاخورد شد. چشم اریگردن اون دخترک شکست و کمر دان یرو سرنگ

 ...دادیداشت جون م اریو دان دیکشی. درد شکنجه رو ستاره مختیاشک ر

 

شاهرگ اون دختر گذاشته بود و حاال اون  یرو یداشت چند سال قبل از رفتنش، خودش سرنگ ادیبه  خوب

 .خوردیرو م شیگناهیبار دوم داشت چوب ب یبرا

 

ش تاب خوردن و گرفتن و از گونه شیرو پ رشونیها مسشد. قطره اشک دهید اریدان یچهره یاشک رو رد

  .افتادن نیزم یرو

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

1026 
 

اون سرنگ و  دمیو مدارم یپول؟ هر چ ؟یخوایم ی... چکنمیم یبگ یولش کن، هرکار کنمیالتماست م -

 !بکش کنار از شاهرگش

 

دوباره اسمش رو به زور  دیدیرو م اریشدن غرور و قلب دان دهیبار به خاک کش نیاول یکه داشت برا یاستاره و

 ...شنجات جون فرشته یبرا کردیصدا زد. خناسش التماس م

 

 ...ارید...دان -

 

 .دیترس د،یکه قلبش رو به چنگ کش اریدان دست دنیو ستاره با د دیش چکگونه یرو اریدان اشک

 

 !لعنت به من. لعنت -

 

ترک برداشت. خورد شد. شکست.  انش،یمبهوت اطراف یهانگاه یپشت تلفن جلو اریهمون لحظه، دان قاًیدق و

 !افتاد. مِرد

 

 ...بسته شد ونشیگر یهاافتاد و چشم نیزم ی. افتاد! رودنیزانوش ترک یهاشق نشد و مفصل گهید کمرش

 

 .ستادیا کرد،یم یشاهرگ ستاره خال یکه داشت سرنگ رو تو یگلوش خفه شد و دست یستاره تو یصدا

 

 [13:15 28/02/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 462_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

 .پرت شد یاهمه جا غرق سکوت شد و سرنگ به گوشه کبارهی

 

 یهاو چشم شدیهاش کبودتر مترسوند. لب شتریستاره رو ب شد،یم دتریکه هر لحظه سف اریصورت دان رنگ

 ...شدیباز م هیداشت به گر شیخاکستر

 

 نیسمت دورب ،یبود چرخوند و پندار بدون معطل ستادهیمات ا یاکه گوشه یسمت پندار یجون، سر یب

 .نشست نیزم یو رو دییدو

از  اریاسم دان یهاش به هجاافتاد و لب نیزم یدو زانو رو ار،یمثل دان بارنیبه سکوت گذشت و پندار ا یاقهیدق

 .هم باز شد

 :دیو پرس دیرو به ستاره خند بارنیا

 خاطر تو؟مُرد؟ به -

 

 .دیکشیم رونیو ب کردیقلبش م یتو یخنجر یه یکیضربان گرفتن قلب ستاره اوج گرفت و انگار  یصدا

 

 .و آوا وارد اتاق شدن لیقطع نشده بود که چاووش در رو شکست و سو تماس
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 .کردیتوجه نم زدیکه مامانش رو صدا م ایسات یاپیپ یهاغیج یبه به صدا یکس

 .دستش گرفته بود یکه تو یقفل شده بود به پندار و سرنگ ل،یستاره بود و نگاه سو یحواسشون پ همه،

 

 ...که به زنِ پسرش رحم نکرده بود یسر پنداِر خودخواه دیکشیم غیکه ج یاستاره و

 

  .بود دهیرو ند لیو پندار هنوز هم شکه بود و سو زدیم غیستاره داشت ج 

 

  .گذاشت انیرو در جر سیبه خودش اومد و از اتاق خارج شد و پل هیرو بغل کرد و زودتر از بق ایسات آوا،

 

 .بود ترقیعم ل،یرسوند اما درِد قلبِ سو مارستانیرو به ب اریدان چاووش،

 

هاش رو که پدر بچه یهمون کس دیدیهمه ظلم و نم نیا نیب دادیو کاش جون م دیدور سرش چرخ اتاق

 .کشته بود، حاال دخترش رو هم تو دستش گرفته بود

 

 یافتاد. حاال تموم وجودش مثل گل سرخ یو گردنش سمت دیهاش لرزبه خون نشسته، چشم یبا نگاه ستاره،

 هاش از حال رفته بود؟چشم یجلو اریدان یوقت ارهیدووم ب تونستیپر پر شده بود و مگه م

 

خس خس  یکه صدا دیو انقدر محکم قلبش رو به چنگ کش دیکوب شنهیس یبه قفسه یابا مشت ضربه یکس

 :زد ادیدراومد و فر شنهیس

 ...ارمیآخ دان -
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 ...وونهینشسته بود. مجنون شده بود و د شنهیس یبود که رو یاز درد قلب نبود، داغ ادشیفر

 نیزم یلبش قطره قطره رو یکه از رو یفرود اومد و خون نیرزمیز یبه خاک نشسته یهایکاش یرو

 .زد به قلبش شیسوخت و آت ختیریم

 

 [12:58 02/03/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ

ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 463_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

 

-- 

 

از بهتر شدن  یگذشته بود و هنوز خبر ی. چهار روز از اون روز لعنتسوختیداشت م شیآت یقلبم تو تموم

  .نبود اریدان

 

بودم و از  شی. از درون آتشدیخشم درونم فروکش نم یاقلبم فرو کرده بودن که ذره یداغ تو خیانگار س 

 !هام، نفسم، اشکمزده. دست خی رونیب

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

1030 
 

مَردَم به پدرش  یهاببرم التماس ادیاز  یچجور دونستمینم یبرده بودم و من حت ادیرو هم از  ختنیر اشک

 ...رو

 ...بودم و درد... خشم و خشم خشم

 .که نفسم رو طاق کرده بود دیکشیم ریدستم چنان ت استخون

 

 .زدمیلب داشتم و حرف م یهنوز هم لبخند رو د،یخندیکه به دردش م یاوونهید مثل

 

 !کنمیم یفیو برات پرچم کنه پندار... آخ اون روز چه کخشتکت ادیب اریدان نمیاون روز و بب -

 

که بهش بسته شده  یاینفسش رو و وجود نحسش رو پشت صندل ینبض زدن دستم رو حس کردم. گرم نبض

سردم رد کرد و  یهاانگشت یهاش رو از ال. انگشتدیرو طلب یبودم حس کردم و بند بند وجودم انحصار آزاد

 .هام فشرداستخون دستش رو به مفصل

 

بگم، دستم رو باال  یزیچ نیترکیو بخوام کوچ ادیاز دهنم در ب یحرف بعد نکهیرو باال آورد و قبل از ا دستم

 .دیدهنم کوب یآورد و محکم تو

 

به دلت صابون نزن، دختر. با اومدنش  یخودی. بمیو بکشبهتر نشده که جفتمون انتظار اومدنش اریهنوز دان -

 !منم روش کشه،ی. تو رو هم متیعاد یِ به زندگ یگردیبر نم یتواَم به سادگ نجایبه ا

 

 [12:58 02/03/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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ـّاآس#  •��∞��• پرستخَن

 464_پآرت#

 •✨��• ᴖ  نکنیکپ#

 

ترس شکافته شدن  یتموم لحظه ویعطر قاتلت، لذت ببر یبذارن رو قلبت بعد تو از بو زیت زیچ هی شده

 ؟یداشته باش وتنهیس

 

 یاز منحن المیخ یبود تو دهیچسب مینیب یهابه مژک اریبودم و عطر دان دهیچسب یکه به صندل یهر روز من

 .زدمیم انویو بلندش پ اهیس یهابا مژه شستم،یم وش دستامترقوه یگود یتو گرفتم،یهاش پروانه ملب

 

 یم بود، رودردناک پندار به دهن سر شده یکه حاصل ضربه یمن خون یو با خنده دمیگرفت. خند مخنده

 .کرد سیو دور دهنم رو خ ختیر نیزم

 

 یکج کردم اما خون هنوز هم تو نیهم زدنش عوق زدم و سرم رو کف زمحال به یطعم خون و مزه یورش از

 .زبونم بود ریدهنم نشسته بود و طعمش ز

 

 .دینکش رونیبودم، ب دهیکش ریذهنم به تصو یکه تو ییهایو تصوراتم و نقاش المیو از خخون من اون

 

 ...دست و پا نزنم االتمیخ یفکر نکنم و دوباره تو اریخون و درد جانفرسا باعث نشد به دان یمزه اون
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پمپاژ کردنش  یآخر و من تا خود صبح به صدا ستگاهیا بردیو مگش هم منتو رگش. ر رفتمیم شدیکه م شب

 .ارهیاسمم رو به زبون ب گهید بارهیچشماش رو از هم فاصله بده و  موندمیو منتظر م دادمیگوش م

 

حس  هی ای ،یادلشوره ،یدرد هی زنه،یس و باهات حرف نمهاش بستهچشم یوقت یفهمیاون لحظه که م اصالً

 .دهیبهت دست م ییانزوا

 

 شیوقت پ یلیکه خ یبش یدست به التماس کس شنیو باعث م کننیم فیاحساساتت تو رو ضع جاهمون

 .یازش رو گرفت

 

 یکه دوستش دار یتا جون کس یو آدماش و همه رو ببخش ایدن یهایبد یرو همه یچشم ببند شهیباعث م 

 .برگرده تو تنش

 

 ...ادی. صبر کن بکنهیبهت ثابت م اریدان ونیم... ا! من هنوز همون ستارهامیفکر نکن کوتاه م -
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. کنهیاستشمامش م یاهیو هر ر چرخهیتو هوا م ینطوریکه هم یژنیبود. اما نه اکس ژنیبرام مثل اکس اون

 .مخفه یهاو درشته ُشش زیر یهابه حبابک دیرسیم یبود که بعد از خفگ یژنیاون اکس

 

گلوم رو قورت دادم و  یزده تو نهیخون پ یناچار حلقم رفت. از شدت یشد، خون تو دهیبه عقب کش سرم

  .هام به لبخند کش اومدپندار بستم و اما لب یهاچشم یهام رو با تعلل به رومژه

 

 .بدنم اما لبخندم جمع نشد یهاسلول یشد تو قیم سوخت و درد تزرلب پاره شده یگوشه

 

 ؟یشد اریتو عاشق دان -

 

 ؟یه عاشق شدازم ک دیپرس

  .کردیم یقلبم اتصال دمشیدیم یوقت ی. ولهیعشق چ دمینفهم وقتچیدلم گفتم که ه یزنان توخنده 

 

 ی. هرفتمیچشمش م یگوشه نی. تو دلم قربون صدقه چومدیلبخندم کش م یه کردمینگاهش م یه

  .چهارخونه دوست داشت دم،یخریچهارخونه م رهنیپ رفتمیم

 

دوست دارم.  یلیتلخ خ یقهوه کردیم و اونم فکر موامونده یتو معده ختمیریم یتلخ رو با بدبخت یهاقهوه

 .خوردیقهوه م یلیدوست داشتما، چون اون خ
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 وقتچیه یول کنهیداغون م وهاتهیضرر داره نکش ر نایا گفتیانداختم تو جوب آب. م وگارمیس خاطرشبه

  .نگفت منم ضرر دارم

 

ت کنه. نگفت و خفه رهیازت بگ وژنتیحلقت و نبودم قراره اکس یتو شهیم یخالص ریسر تا پام برات ت نگفت

 .نذارم یو خودم قراره برات زندگ رهیو ازم بگبابام قراره بابات

 

. کردیم یپام لب گور داشت باز هیخالصه که اآلن سالم بودم اما اون نبود. اآلن سالم بودم اما دم مرگم بودم و  

 شدیم یروز شیبود و ش با آب بشورم چون دست و پام بسته تونستمیدهنم و نم یاآلن سالم بودم و خون تو

 .یبسته شده بودم به صندل

 

 ییوقت دستشو قهی. پنج دقومدیکه به زور از ته گلوم در م ییهاشده بود نفس یروز زندگ شیاز ش سهمم

  .آب و دو قاشق غذا وانیل هیرفتن و 

 

 .انبار متروک هی یو آسمون و دست و پا زدن تو گرما دینور و خورش دنیروز ند شیشده بود ش مسهم

 

و چلونده بود، چلونده بود، چلونده بود قلبم نیبود. همچ قلبم مچاله یول کردیخوب کار م هامهیو کبد و کل هیر

  ...نه ایاز قلبم بپرسم عاشق شدم  شدینمونده بود. روم نم یاز من و قلبم باق یزیکه اصالً چ

 

 .دونمین...م...نم -
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 .وجودم درد بود و قلبم هنوز آروم نگرفته بود تموم

 

 و؟انتیتو و اطراف کنهیم تیچقدر اذ اریبودنت کنار دان ینیبیو دوست داشتم. مبود مامانت نیمشکل منم ا -

 

 شتریم رو بقلب ترک خورده تونستیبود که م ی. غم صداش به حددیهاش لرزحرف دنیاز شن هامزانو

 .بشکافه

 

 یکه غم صدا اوردمیخودم ن یزدم و به رو هیتک یهاش رو نداشتم. به صندلنگاه کردن به چشم طاقت

 یمردم عاد یچقدر محتاج بودم مثل همه اوردمیخودم ن یکرده بود. به رو کیش چقدر قلبم رو تحرمردونه

 .نفر رو داشته باشه که بابابزرگ صداش بزنه هیدخترم 

 

 اریدان یهابه چشم هیکه شب ییشده بودن اون دو گو رهیرنگش دادم. کدر و ت ینگاهم رو به نگاه آب حرفیب

 .بودن

 

 .دیچرخیکل انبار دور سرم داشت م کردمی. تعادل نداشتم و حس مستادیا رومروبه
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 .هاش بند اومدچشم یم زد و وادارم کرد نگاهش کنم. نفسم از سرخچونه ریز دست

 

  :لب زد 

 !ینبود نجایاگه باباتم مثل تو سرتق نبود هم اون زنده بود هم تو ا -

 

 یدهنم رو تو یکه تونستم بکنم رو کردم و بدون تعلل، خون تو یدستور فرمان نداد و من تنها کار گهید مغزم

 .صورتش تف کردم

 

دهنم   یتو یهم خورد اما تند تند آب گلوم رو با مخلوط خون لعنتبه شتریبسته شد و حال من ب هاشچشم

زانوش  یبهم بزنه، زانوم رو تو یادوباره ضربه ایبگه  یزیهاش رو از هم فاصله بده و چو تا بخواد چشم دمیبلع

 .دمیکوب

 

 !احمق -
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 .دیداخل انبار جه یکیتار ریضم یاهیباز شد و نور از س یچسبوندم و همون لحظه، در آهن یرو به صندل زانوم

 یفضا ینور روشن بودن وارد شد. صداش بلند شد و تو یکه تو ییهامرد با قد بلند و چشم کینور،  همراه

 .مخوف و ساکت انبار پخش شد

 

 !مرخص شده اریدان -

 

 .رفت نیحک شد و بعد از ب یاهیلبش ثان یلباسش، صورتش رو پاک کرد. لبخند، گوشه نیبا آست پندار،

 

 حالش چطوره؟ -

 

 :گفت یآروم یو پندار چرخوند و با تن صدامن نیمرد نگاهش رو ب اون

 .خونش افتاده بود ژنیاکس ست،یبد ن طشیشرا -

 

نشسته بود و با  یصندل یدادم که رو یبه پندار انداختم و بعد نگاهم رو به مرد یشد. نگاه یدلم خال ته

  .من بود یرهیخشک شده خ ییهاچشم

 

تکون دادم و داد  یسختبا طناب گره خورده بود به یهام رو که به صندلتکون خوردم و دست یصندل یرو

 :زدم
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تو  مارستانیب یالمصبارو! خدا لعنتت کنه پسرت دو سه روزه افتاده گوشه نی. باز کن اششیبرم پ دیمن با -

ش عمو و خاله نیمامان باباش ب یت داره از غم دورخدا لعنتت کنه نوه ؟یکنیول نم نجایا یآورد یو گرفتمن

 !!کثافت ولم کن ؟یکنیشرم نم مونه،یدوست من م شیو پ چرخهیم

 

 :گفت یلرزون یبه خش صدام نکرد و با صدا یکنارم رد شد و توجه از

 ...منه شیکه ستاره پ دید ؟یخبر ندار لیاز سو -

 

 [12:58 02/03/2022] ,ۍستاره اکبر |پرست  خنـاسـ
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 .مردمش آوار شده بود یبودم که رو یشهر ی. انگار تنها بازموندهدمید هارانهیو ونیاون حرفش، خودم رو م با

 

 .دیرسینم یصدام به کس ؟یک یبزنم اما برا ادیفر خواستمیم

 

 خواستمیجا محو شم. ماز همه یمدت یبرا خواستمیباشم و حضورم حس نشه... م ینامرئ اینباشم.  خواستمیم

 .نداشته باشم یانگار وجود خارج کهی. طورنهیو نبمن یکس
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که  ییکسا یآور بود. رنجوندن همهشدن برام عذاب یو گرفتار روزمرگ یزندگ یحضور دائم تو یِ خستگ

 .دوستشون داشتم سخت بود

 

 .کردمیپا موخودم دست یبرا یفرارراه دی. بادمیانبوه سکوت شن ونیوحم رو مخورد شدن ر یصدا

 

 .دمیشد. من به اوج وحشت از شدت ذلت رس یاون مرد طوالن سکوت

 

 . نه؟ستیحالش خوب ن -

 

 .به پندار نگاه کرد هیرو به چشمش زد و چند ثان نکشیع

 

 بره؟ برات دردسر نشه؟ یدختره رو ول کن یخوایم - 

 

 .ابروش نشوند نیب یداد و اخم رونیشد. نفسش رو صدا دار ب مرهیخ یبا نگران پندار

 

 ...ستیپس حالش خوب ن -

 

 .و دهنم بسته شد دیکوب منهیمحکم به س قلبم
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خونش  ژنیکرده. اکس شرفتیشده و پ ییدچار نارسا هاشهیداشته. کل یادیمصرف نکردن داروهاش عوارض ز -

 .نبود یاز هوش بره... حالشم اصالً اوک یخودیو ممکنه ب وفتهیم یفرد معمول هیاز  ترعیسر

 

. سرم رو دیو آب رو سمت دهنم کش ختیآب برام ر وانیل هیکه  دمیکش یادهیاومد. نفس بر کمیمرد نزد اون

 . اون خون از دهنم پاک شد،ختمیر نیزم یدهنم چرخوندم و رو یجلو بردم و آب رو تو

 .ختیآب ر وانیل هیبرام  دوباره

 

 .سوزوندیو مداشت من یاون مرد از شدت ترحم و دلسوز یهارفت و چشم یاهیس هامچشم

 

موهام تاب خورد که  یوار رو. دستش نوازشختیکف دستش، صورتم رو پاک کرد و موهام رو پشت سرم ر با

 .آب دوختم یو نگاهم رو به بطر دمیسرم رو عقب کش

 

 .و دستش رو با مکث ازم دور کرد دیکش یپوف کالفه،

 

 .هاش برق زدچشم شتریرو نگاه کرد، ب میپشت گوشم و گردن زخم یرو چرخوند و وقت سرم

 

 :و با حسرت زمزمه کرد دیزخم گردنم کش یش رو آروم روانگشت اشاره شناختمش،یکه نم یمرد

 باهاش؟ یکرد کاریآشغال. چ یکهیمرت -
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مطمئن شد با  یو وقت دیتنم رو احاطه کرده بود با دست کش چکیکه مثل پ یو طناب دیپام رو دست کش ساق

 .انداخت نیزم یفرستاد و خودش رو رو یبازش کنه، لعنت تونستیدست نم

 

 .دو دو زنم پر التماس شد یهاپر استرسم روش نشست و چشم نگاه

 

، سرم رو کج کردم و از سوزش گلوم دمیکش یقیم رو نشون نگاهش گرفت. نفس عمو خسته بازمهین یهاچشم

  .کرد یخنک رو ته حلقم خال یهیآب رو سمت دهنم آورد و اون ما یبطر یکه هل شد و فور

 

 .م تکون نخورده بودشونه ینگاهش از زخم رو یبرد ول نییرو پا یبطر دم،یرو که عقب کش سرم

 

 .شناختیمن اون زخم رو م یو انگار اون هم به اندازه شناختمینگاهش رو م ستیخوب محل ا 

  

 .کرد دادیش بخنده یباز شد و حرص تو شخندیلبش به ن نمم بود که نمنگاهش به نشون شونه چنانهم

 

 :دیآروم پرس یلینزد و خ شیو نمن حالنیا با

 ؟یخوایآب م -

 

از نبودن پندار اون اطراف مطمئن  یچرخوند و وقترو تند تند به عالمت مثبت تکون دادم که سرش رو  سرم

که دور  یو طناب دیکش رونیب بشیاز ج ییم گرفت و چاقورنگش رو از نشون شونه یاقهوه یهاشد، چشم

 .رو پاره کرد شدیختم م یشکمم بسته شده بود و انتهاش به صندل
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انگشت دستش شد که دور دوتا از  خیدستش گرفت اما حواسم م یباز کردن طناب، ساعدم رو تو یبهونه به

 .شد دهیچیدستم پ یهاانگشت

 

برداشت و سمتم گرفت. دستم رو با  نیزم یرو از رو یول کردن دستم، کج شد و با دست چپش بطر بدون

 .هوا معلق موند یاون تو یهااما دست دمیکش رونیشدت از دستش ب

 

اما  کردمیخون هم حس م ی، مزهطعم آب ی. قاطدمیرو نوش یبطر یتو اتیبستم و تموم محتو چشم

 .دهنم رو بشورم گهیرو از دهنم فاصله بدم و بار د ینبود که باعث بشه بطر یقو یاونقدر

 

 .نشده بود یخال یها رو پاره کرد. کارش که تموم شد، بطرطناب یهیآب شدم و اون هم بق دنینوش مشغول

 

 یشدم و بطر یشده بود که آخر عصب مرهیخ ینیبا سکوت سنگش رو نگاه کردم. چهره یبطر کیته پالست از

 .انداختم نیزم یرو رو

 

 ؟یکنینگاهم م هادهیآدم ند نیچرا ع -

 

ها رو از مچ که طناب یپندار رادمنش نبود. کس یمرد مقابلم نوچه دمیکرد، فهم بشیج یرو که تو چاقو

 .دستم باز کرد و زخمم رو نوازش کرد، از افراد پندار رادمنش نبود
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  .و پندار شد اریش با من و دانرابطه ریدرگ ذهنم

 

  .ستین یبخواب، پندار دو ساعت کمهی -

 

 ییهاا اشکب گرفتیو رنج داشت توانم رو ازم م یکه ذهنم آشفته شده بود و قلبم هم از شدت دلتنگ یدرحال

 :دمیکش غیج خوردنیم سر ماز گونه هوایکه ب

 دی. تو رو خدا ولم کنزنهیم شیو با هم آتمونهمه نجایا ادیخدا ب. بهشهیم وونهید اری... دانایولم کن برم. دان -

  شماها؟ دیخوایاز جونم م یبرم. چ

 

رفتن و  نییم پاکردن و درد شدن. از گونه دایها راه خودشون و پهام تر شد. اشکاشک یسیکبودم از خ یگونه

 .گردنم نشستن و زخمم رو سوزوندن ریز

  

 :نگاه کرد و بعد لب زد یقیدقا جونمیهام و تن بجاش بلند شد. به اشک از

 .ارویو، هم دانمتاسفم که نتونستم نجاتت بدم. هم تو رو، هم قلبت -

 

 .شد یشد و کف دستم خاک دهیکش نیزم یافتادم. جسمم رو نینکرد و کف زم یاریخوردم، پاهام  تکون

 

. دینکش رونیب یلعنت یو از اون خرابهآب رو پر نکرد، من یرو زد، کمکم نکرد از جام بلند شم. بطر حرفش

 .ومدین اریقلبم آروم نشد. ذهنم خاموش نشد، دان ومدن،یهام بند ناشک
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  .دیکه قرار گرفت، چرخ دینور خورش ریافتاد بود. زرفتنش نگاه کردم، نور از درِ باز داخل  به

 

 ه؟یاسمت چ -

 

 .شد لیبود. عالوه بر سرش، تنش هم سمت من ما شیدور هم قابل نما یاز فاصله لبخندش

 

 !سوپرمن یصدام کن یتونیتو م -

 

انبار  یمهیضم یکیپشت سرش رو قفل کرد و آفتاب رو با خودش برد. تار یرو ادامه داد، رفت. در آهن راهش

 ...غروب کرد دیشد و خورش

 

 .گذشته بود یهافکار و خاطرات تلنبار شد ینهیزم شهیهم یکیتار

 

 اریکه از د یپسر آشنا شدم. پسر هیبا  بارنیاول یکه برا یسال قبل، هجوم آورد به مغزم. همون سال چند

 .بود یاگهید

 

 ه؟یکوچولو، اسمت چ - "

 

  .گرفت دیرو کنار گذاشت و نگاهش رو از غروب خورش شینقاش دفتر
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  .سرد یِ آب هیبود.  دیاون پسر، برخالف رنگ گرم و زرد خورش یهاچشم

 

 .بغلش زد ریرو ز شیجمع کرد و دفتر نقاش نیزم یرو از رو هاشیمدادرنگ ده،یترس

 

 .حرف نزنم هابهیبابام گفته با غر -

 

دختر بود اما  یبود. پسر، سرش رو کج کرد و نگاهش رو به دختر مقابلش داد. نگاهش رو ادیز شونیقد اختالف

 .رو از اون بچه گرفت یشد و دفتر نقاش زیشکل ممکن ت نیترعیدستش به سر

 

  .ختنیر نیزم یو گرم بودن، رو یزییپا یهاکه شامل رنگ ییهایمدادرنگ

 

 .رهیتا دفترش رو از اون بگ دیو بعد سمت پسر دو و مدادهاش رو جمع کرد نیزم یخم شد رو ستاره،

 

 ؟یکشیو م دیخورش -

 

 .و رنگ غروبش رو دوست داشت ییمتفاوت بود. نور و روشنا شهیهم دیخورش بحث

 

 .سر تکون داد یانکار نشدن یگرفت و با لبخند آروم
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 !ساسمم ستاره -

 

 .کَند یفَنر یرو از اون دفتر نقاش دیاز غروب خورش مهینصف و ن یهاش رو گرد کرد و نقاشچشم اریدان

 

ها بشه تا ستاره میقا رفتینم شدیشب م یها رو دوست نداره. اگه دوستشون داشت وقتستاره دیخورش -

 .ننشینب

 

مورد  یهاکاماًل با هم متضاد بود. مثل خودشون. مثل رنگ اریدان یصورت ستاره و حرف جد یبانمِک رو اخم

 .یکیو تار ییروشنا یشب و روز و مثل تفاوتشون تو یشون. مثل وجودشون توعالقه

 

 ؟یدیپرس دیاز خانوم خورش -

 

 .شدیروشن م د،یخورش دنیهر بار تاب یروشنش تو یسرش رو خاروند و تند تند پلک زد. موها پشت

 

 .ارهی. اسمم دانکنهیر مرو دو هایکیو با خودش داره و تارکه آفتاب یکس یعنیاسمم  یمعن -

 

 یاخم کرد، اما گرم اریبود که دان یبه حد شیصورتش نشست. گرم یدختر رو کیگرم و کوچ یهادست

 .اخمش رو حفظ کرد و فاصله گرفت حالنیبود. با ا نیریدستاش ش
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 ؟یتو دوستم ندار یعنی -

 

 !اون بچه رو نداشت ربطیرنگش چشم دوخت. انتظار سوال ب یخاکستر یهاچشم به

 

 دوستت داشته باشم؟ یدوست دار -

 

هاش محو شد. از هاش صورتش رو احاطه کرد و چشم. لپدیهاش خندزمان با چشمرنگش هم یصورت یهالب

 .دیستاره اخمش رو خورد و اون هم خند یچهره ریتصو

 

 " .خانوم دی، خورشپس دوستت دارم -

 

 

با واکنش متقابل از  میتونستیما هم م زد،یم بیکه طرف مقابل به ما آس هاوقتیلیبود خ نیا تیواقع

 .میکن یریجلوگ یبعد یهابیآس

 

کنه... اما  یرو هم قربان گهید یهایلیکارش ادامه بده و خ نیآسوده به ا یالیکه با خ میبش نیحداقل مانع ا ای 

 .اون آدم یِ بعد یهایهم به قربان م،یکار هم به خودمون ظلم کرد نیو با ا میسکوت کن میداد حیترج شهیهم
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و اون  دیدرخشیم هایکیبودم که تو تار یاستاره دونستمیها باشه. مثاًل من مآدم نیب یفرق هی دیاما خب با 

 جاهیزمان با هم هم ییو روشنا یکیتار میدونستی. مثالً ما مکردیرو دور م هایاهیبود که س یدیهم خورش

 !هیسا شدیم هانیا نیو مانع ب ستنین

 

بود من عاشق  نیوسط پررنگ بود ا نیکه ا یزی. چمیهم ساخت یرنگو با کم میرو انتخاب کرد هیباز هم سا ما

 .بود یکیچون صاحب من تار دمیورزیعشق م یکیبه تار دیبا نکهیبودم، برعکس ا ییو روشنا دیخورش

 

هم  یکیبه تار ینبود. حت هاییو روشنا دیمن نساخت. عاشق خورش یرنگرو انتخاب نکرد. با کم هیاما سا اون

 !عالقه نداشت

 

رنگ من بشه و دوستم داشته باشه، خودش رو هم نکهیا یکرده بود و برا دایپ هایکیتار یفقط من رو تو اون

  .اون و قدرتش رو نداشتم یمن ارادهقدم بردارم...  یی. من اما نتونستم سمت روشنادیکش یکیتار یتو

 

 ...یول میو نور رو از خودمون دور کرد هیسا م،یموند یکیتار یبا هم تو ما

 

که نبودم رو  ییداشتم حس اون روزا ه،یهوا نداشتن چه فرم ه،یجورچه دنینفس نکش دمیفهمیداشتم م من

 .تکون نخوردم گهی. من ددیطول نکش ادیاما ز دمیفهمیم

 

خشک  ن،یزم یرو یبود مُردم و چند ساعت هایکیتار یکه اسطوره یمرخص شدن کس جانیاز شوق و همن  

  .شده نشستم
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 :از من ذوق داشت گفتم شتریب یلیصدا که خ هیاما آروم نشستم و با  مُردم

 .سوپرمن مونه،یم ادمی یکه بهم کرد یکمک -

 

 

--- 

 

 .دیخر یبرد، براش پشمک صورت یشد، خودش رو ساخت، دخترش رو شهرباز خوب

 

 .رو رصد کرد هایقربان د،یها کشستاره گشت، نقشه یشد، دنبال جا خوب

 

 .شد، خناس در اون زاده شد، بزرگ شد، جون گرفت خوب

 

 شد، ققنوس پرواز کرد داریسرکشش ب یشد، رو خوب

 

 یتو رفتنیم میو مسقت شدنیم یخنجر زهرآلود دشیو ام ش،یتموم باورهاش، اعتقاداتش، زندگ یگاه

 ...نبود رممکنی. پس زاده شدن اون خناس، غزدنیم رونیچشمش و از قلبش ب

 

 .نفر و داشته باشه هیداشت رو داده بود تا  یهر چ دیدیم کرد،یرو از اول نگاه م زیکه همه چ یگاه
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 .فرشته رو کنار خودش نگه داره هیرو باخته بود تا  زشی... همه چاریدان

 

و هاج و واج به  کردیم جادیا یقلبش رعد و برق وحشتناک یو تو زدیسر اون خناس م یخدا تو یحت یگاه

 .کردیوپا نزدنش نگاه مدست

 

 .خوردیتکون نم یحت کرد،یالتماس نم زد،ینم وپادست

 

  .بست، خودش هم مقابلش نشست و لبخند زد یرو به صندل پندار

 

 .و منگ بود هوشیهنوز ب ستاره

 

رفتار کردم که  یو با آغوش باز ازت استقبال کردم و طور یپندار. هربار که اشتباه کرد دمتیبخشیم دینبا -

. در هیو گذشتن کار آسون دنیبخش نیا یدادم که فکر کن نویبهت مجوز ا ،ینشد یاشتباه چیانگار مرتکب ه

 دی. شایبشمار چیها رو ه یودگذشتگاز خ نیا یشد. خودم باعث شدم همه مفهیاز وظ یجزئ دن،یواقع بخش

 .و تکرار نکنماشتباهم گهیبکشمت که د دیبا

 

 .گفتیاون نم یکیزیلزوماً از مرگ مطلق ف زدیاز کشتن پندار حرف م یوقت

 

گردنش چاقو  ریبود ز یتیمسئولیو بکشه. بباز کنه و اون شیزندگ یپدرش رو به ماجرا یبود پا یانصافیب 

 ...باشه نیزم یخونش رو ختنیو از گردنش جدا کنه و شاهد ربذاره و سرش
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شده و خون سرخش رد بشه و سمت  دیتن سف یرو پاشنه داشتن از مچهین هیمردونه که  یهابا اون بوت بعد

 .ستاره بره و به آغوشش پناه ببره

 

 

بده و  رشییرت، چه محبت و چه عشق قرار نبود تغخناس بود و چه خشم، چه نف هیکارش قتل بود. اون  اصل

 .دورش کنه شیاز کار اصل

 

 یشخص فروش کنه. اما تو قفسه هی ینهیس یش کرد تا توجا کرد و آمادهدستش جابه یبزرگش رو تو خنجر

 ؟یک ینهیس

 

 وارشوونهیخاطر عشق دمرتکب شه و قانونش رو بشکنه. به یدیجد تیجنا خواستیرادمنش، م اریدان بار،نیا 

 !ولش کرده بود بارکیکه  ینسبت به زن

 

  .اشتباهش بمونه یهاعواقب کارها و انتخاب یبود پا کرده یسع شهیمتفاوت بود و اون هم زیچهمه بارنیا

 

ش و عالقه دیترسی. مدیترسیبود که از واکنش ستاره م نیا اددیمکث کنه و آزارش م شدیکه باعث م یزیچ

 !وفتهیقرار بود ب یبشه چه اتفاق شینبود که حال اریهوش یاز دست بده و ولش کنه... اما ستاره اونقدر
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کردنش از انبار اون  دایقتل و نجات پ یچطور بعد ماجرا دونستی. نمخوردیچرخ م یبیسرش افکار عج تو

  .بده حیستاره توض یبرا متروکه یکارخونه

 

 هایکیپاره شده بود و در حال سقوط به درون تار کرد،یستاره وصل م یایکه اون رو به دن یاهمون رشته انگار

  .بود

 

 ریکه درونش گ یااهچالهیس یبرسه اما انگار هرگز به انتها انیسقوط به پا نیبود که زودتر ا نیا شخواسته

 .دیرسیه بود نمافتاد

 

بود.  ها رو از دست دادهها و لبخندها، قولش به حرفخودم متصور باشه چون باور یبرا یبرگشت تونستینم

 .بود هرو از دست داد اتیها و اخالقباورش به انسان

 

 .خوب مشکوک بود یهاشت اما حاال به تمام آدماطرافش دا یخوب یهاآدم 

 

 

 .گر بودفقط نظاره ش،یو مستاصل، مضطرب و پرتشو نیبه ستاره انداخت. اون دختر، غمگ نگاه

 

کبود و  ی. با صورتیاز هرگونه احساس یسرد و خال یسِر شده و صورت یهاو دست دیاز ام یخال ییهابا چشم 

گر فقط نظاره اد،یز یو گرسنگ یو با تشنگ نیسنگ یشکسته شده. با نفس دیترک خورده و شا ییهااستخون

 .بود
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... بهت گفتم اما کنهیتو رو برام پر م یافشار نشو. بهت گفتم اون مرد جا کیبهت گفتم نزداون موقع  -

 .نگفتم یچی. شکستم، هشیو کشت ی. حماقت کردیحماقت کرد

 

گذاشته  اریدان یگونه یهاش رو رودست ایدر یروو روبه دیها، مقابل خورشتپه یکه رو یلعنت یهیاون ثان از

 هاهیگذاشته بود و ثان تشیکفایب یهاشونه یکه سرش رو رو یلعنت یبود، عاشق شده بود. از اون لحظه

 .شده بودن، عاشق شده بود یها با هم قاطو نفس کردنیتنگاتنگ رقابت م

 

 ییونه بالنبود که بت یچون سام آدم دمی. بهت خندیریستاره رو ازم بگ یکرد یکیبار بعد با سام دست به  -

 !اما تو؛ لعنت به تو اره،یسر ستاره ب

 

رو از  یکیجدا کنن و تار هایاهیس زونیآو سمانیرو از ر اریدان تونستنینم د،یخورش یها و حتو شب هاهیثان 

 .بکشن رونیقلبش ب

 

 نیها گرفت. آرامشش را فدا کرد، با آخررگ یهاش رو مثل خون توچشم یستاره، جلو یخون یهالثه نفس

 .اطراف، تفنگش رو باال برد یدیذره سف کیجونش و  یشرحه

 

بود. هنوز هم  ادشیرو  لیسو یهایبود. هنوز هم مهربون ادشیرو  دیخورش یو گرما یاون روز تابستون هنوز

 .و اما... هنوز هم منصرف نشده بود اومدیراه نم اریستاره بعد از مرگ مادرش با دان دونستیم
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قلبش رو  کردن،یم دایپ امیالت دیها که به روح و تن ستاره زده بود، چطور بازخم نیکه ا نیکردن به ا فکر

 .ترسوند

 

 !... توروخدااریتوروخدا نکشش! توروخدا ببخش! دان ؟یستیتو مگه عاشقم ن -

 

 هایکیتار ینکرده بود. اون اسطوره رییبشه... اون تغ طانیمانع ش تونستیعشق نم یکرد. حت ینیسنگ سرش

 !موندیم یباق

 

آغشته کرد و  یطانیهاش رو هم به کلمات شش رو باز کرد. باز کرد و لبخون نشستهبه یهاچشم حال،نیا با

 .قلب ستاره رو سوزوند

 

 .که من عاشقشم یِتنها کس کنه،یم یکه درونم زندگ یطانیش -

 

 

 یکارش بود، با جنون یآخرا گهیکه د یقلببود، با  دهیکه به سقف دهنش چسب یخشک شده، با زبون یهالب با

 .نشوند لیقلب سو یش رو رودامنش رو گرفته بود، اسلحه موقعیکه ب

 

  

عاشقشم. خب...  یگفت یدی. نکشرونیخانواده بکش ب نی. بهت گفتم نکن، از ایشد لیسو کیبار بعد نزد -

و رنگش عوض  رهیجال بگ تینبود که باعث بشه زندگ یزی. عشق چیحسش کن ینبود که تو بتون یزیعشق چ
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الزم باشه تو رو  نکهیا از می... بگذریو مثل خودت خناسم کرد یبار آورد یطورنیمنم ا نکهیاز ا میشه. بگذر

 ...قعر جهنم کشونمیهم م

 

 .از حد خشم تمام اعصابش رو از کار انداخته بود شیب حجم

 

  .خناس بود کیوجود اومدن  ینفر بود اما، عامل اصل کینفر شد.  کی خیرو چرخوند، نگاهش م سرش

 

 کیکرده بود،  قیخونش تزر یرو تو هایکیکرده بود به خناس و تار لشیکه تبد یاشتباه کرده بود... کس اریدان

 .بود گهینفر د

 

رو مجبور کرده بود بار  اریبود و دان ومدهیشب کنار ن یکیکه با تار ینفر کیبود.  هایاهیکه داخل س ینفر کی 

و  شدیمخ اون خناس مثل نوار پخش م یتو شهیضربان قلبش هم یکه صدا ینفر کیاون رو به دوش بکشه. 

 .شدیخفه هم نم

 .همه طانِیبود و ش اریدان یکه فرشته ینفر کینفر ستاره بود...  کی اون

 

  .دنیکش ریکه دور اسلحه مچ شده بودن، از درد ت هاشانگشت

 

 .رنگش بود اما مخاطب حرفش پندار بود یو خاکستر حالیب یهاهنوز هم قفل ستاره و چشم نگاهش

 

  !بود، حرص بود و بغض هایکه درون اون دود یزینگرفت. تنها چ دیپل یهایرو از اون خاکستر نگاهش
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 .نگاه ستاره مخلوط نشده بود یتو وقتچیکه ه یبیترک

 

 

ستاره تکون  یفشار آورد اما باز هم نگاهش از رو یکم لیر دهن سوهاش به چسب دوشد. با انگشت کالفه

 .نخورد

 

عضالت  یو گرفتگ یهاش رو از هم فاصله داد، دهنش از آوردن کلمات زهرآلود تلخ شده بود. با وجود تلخلب 

 .حرفش رو زد یشکمش، ادامه

 

. اشتباه هیبه چ یچ نیفهمیخودتون م نیدخالت نکردم. گفتم خودتون عاقل تونیتو زندگ ،یو شکستمامانم -

 .کنمیاشتباه نم گهیکردم، د

 

پندار شد. پندار  کیبرد و رفته رفته نزد نییاسلحه رو پا یباآلخره نگاهش از ستاره کنده شد. با مکث کوتاه و

دهنِ  یپدرش گذاشت و سر اسلحه رو رو یپا یکف پاش رو رو اریحرکت داد اما دان یصندل یخودش رو رو

 .دارپن

 

 !لطفاً  ارید...ا...دان -

 

 ار؟یدست به قتل نزدن دان ایزنده موندن مادرش  یبود که ستاره به زبون آورده بود؟ برا یزیچ نیا لطفًا؟
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 .پندار دوخت یو تارش رو به چهره سیخ یهامردمک یسخت به

 

 !!لطفاً گهیدختر افشار داره بهم م یانداخت رمیگ یتیتو چه وضع نیبب -

 

رو.  شیو بزرگسال یجوون ،یکار نبرد لفظ عشق دوران کودکرو. به پرستشخناس ینبرد لفظ معشوقه کاربه

 !ش روکار نبرد لفظ مادر بچهبه

 

گفتن ستاره  "لطفاً"جز آروم کردن خشمش فکر کنه اما  یزیبه چ تونستیمصمم بود و نم لیکشتن سو یبرا

 .بود یکردنش کاف وونهید یبرا

 

 

 :دیدوخت و آروم پرس لیو غرق خونش رو رو به سو یشد. نگاه عصب یصورت پندار خال یش توکالفه نفس

 ؟یندار تیبه مرگ و زندگراجع ینظر -

 

به  یسر زد،یم یسرخ شده بود و داخلش به قرمز اریدان یکه بر اثر ضربه یکبود و چشم ییهابا گونه ل،یسو

 .تکون داد "نه" یمعن

 

 .انبار شد اندازنیستاره طن غیج یو صدا رو تکون داد سرش
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! مامان طاقت ریفقط نم دمت،یخدا بخشت بذاره، مامان بهمامان مرگ من! مامان مرگ من بهش بگو زنده -

 !ت تنهام نذار! خ...خداندارم تو رو هم از دست بدم، مامان مرگ ستاره

 

 یضربان قلبش تو یکه باال رفت، با مکث سر بلند کرد و ستاره رو نگاه کرد. هنوز هم صدا اریقلب دان ضربان

  .بود اریش دانگو

 

 خیس اریبسته شد و مو به تن دان یبیستاره، با مکث و تعلل عج یهافشار دادم که چشم شتریپندار رو ب کمر

 .شد

 

 :در هم لب باز کرد یو با افکار زدیکه کند م یبا قلب ،یزخم یابسته، با هنجره ییهاچشم با

 .یم...مثل...بابات نش یکی...کیو...  یو نکش...ما...مامانمنهیم...ا...اتنها...خواسته -

 

. به قلبش چنگ زدم و دیتپ شنهیس یتو واروانهیبست و قلبش د خیحرف ستاره  دنیشناز  اریتن دان تمام

 .بود، سکوتش بود دیکه ازش بع یزیستاره سکوت کرد. چ

 

 :بود. قاب نگاهش سوق خورد سمت پندار و عربده زد شهیتر از هماما مصمم شچهره

. انتظار یزنینم بینگفتم. گفتم به اون بچه آس یچیبا خودت... سخت بود اما ه یبرد یو برداشتدخترم -

 .زمیپدر عز ارم،یهمه رو سرت در م یها؟! تالف ؟ینزد بیکه بگم دمت گرم که آس یندار
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 کردیکه التماس م یذهنش پژواک شد. روز یتو لیسو یصورت ستاره حس کرد. صدا یاشک رو رو یشور

 ...به ستاره زد. عجب یشخندیافتاد. ن ادشیستاره اون رو ببخشه 

 

 :هم گذاشت و از ته دل داد زدم یهاش رو روچشم ستاره

 .شو الیخی... گذشتم... تواَم بدمشی! بابات! بخشگمای. پندار و مدمیبه جون تو بخش -

 

 .دیستاره رو پاک کرد و لب خودش رو محکم گز یهاپشت دستش اشک با

 .زدی! قلبش اما آروم نبض میلیداشت، خ داغ دلش

 

مشغول به حافظه  کرد،یس لمس مفرشته سیخ یهاپلکش رو با مژه یپا شدهیکش یهابا انگشت یوقت

 .ش بودمژه یهاسپردن تار

 

ذهنش  یتو یبود اما به قدر یایواه الیخ د،یتن دخترک رو به آغوش کش الشیرو بست و تو خ هاشچشم

 .بود که گول خورد و چشم باز کرد یواقع ریاون تصو

 

 د،یرو چسب اریدان یهادست ستاره

 

آسمون  یهم تو یابر چیبود. ه دیزد. هالل ماه سف دیباز، آسمون رو د یسرش رو بلند کرد و از پنجره اریدان

 .رهیماه رو غبار بگ ینبود که رو
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 !ریو ازم نگمامانم ار،یداغ رو دلم نذار. دان ار،ینشو مثل بابات! دان ار،یدان -

 

 .و قلبش رو به لرز انداخت دیغر آسمون

 

ود طفره رفت. قرار نب شیخاکستر یهاستاره رو رها کرد و از نگاه کردن به چشم یهادست یاحالت آشفته با

 ...اون اثر بذاره یرو زیچچیه

 

 

رو لمس کرد  یمرد یهاگرفت و دوباره دست لیرو از سو ونشینشسته بود. ستاره نگاه گر یصندل یرو ل،یسو

هاش رو چسبوند و چشم اریدان یتا قاتل شدنشون فاصله داشت. سرش رو به شونه گهید قهیکه تنها چند دق

 .هم گذاشت یرو

 .ترک خورد و شکست ار،یدان یشد که با حرف بعد بشیآرامش نص ،یاقهیدق

 

 !، ستارهببخشم ستمی! بلد نتونمینم -

 

 .ش افتادشونه یکه تکون خورد و سرش از رو دیفهم شییهویرو از حرکت  نیبست. شکه شد، ا خی تنش

 

 .بشنوه خواستینم اریبگه اما دان یزیلب باز کرد، خواست چ ستاره

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

1061 
 

 ستاد،یاولش برگشت. رخ به رخ پندار ا یجاش تکون خورد و بدون نگاه کردن به صورتش، دوباره سر جا از

 .بود میضربان قلبش هنوز هم مال

 

و جون  دمیدوستش دارم و جونمم براش م میدونیس. جفتمون ممطلبمون ستارهذکر کنم. اصل ویمورد بعد -

باشه، پندار  لیباشه، سو ایسام باشه، ساشا باشه، مه ستین . برامم مهمرمیگیم مبهش دست بزنه یهر ک

 ...باشه

 

--- 

 

 .بود لیحواسم سمت سو یدستش جا دادم و همه یمردونه یهاانگشت ونیرو م فمیظر یهاانگشت

 

ذره روشن  هیرو که فقط  کیش جو انبار تارمسخره یخنده ی. صدادیخند د،یخودش د یمن رو که رو نگاه

  .بود، عوض کرد

 

که نگاهم بهش بود، سرم رو کج کردم. دوست نداشتم از دست بدمش... من دوست نداشتم دوباره  طورهمون

 .یمیقد یانهیمکرر و ک یهایحاصل رنج بشه و حواس پرت میسرانجام زندگ

 

 :کردم زمزمه

 !از مامانم دور شو -

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

1062 
 

داشت.  آوردم،یم ادیبه  یزخم رو از وقت نیابروش بود. ا یرو یزخم کمرنگ یدر هم شکست، جا هاشاخم

 .شکنج ابرو

 

 .ش کنده شدشکسته یلرزونم از ابرو نگاه

 

انتظار  هاشنیاز بدتر یکیچهره انسان رو در هم بشکنه اما  تونستیبود که م یادیز یزهایچ یزندگ تو

 .بود حاصلیو ب یطوالن

 

  .ستین ریباور پذ یکس یکه برا دهیخاموش سوق م یچنان انسان رو به سمت مرگآن انتظار

 

 کهیمونده تنها چند ت یچه ازت باقو اون یهاست از درون ُمردتو مدت ینیبیو م یایبه خودت م بارهکی فقط

 .ستدهیپررنگ یاستخون و پوست

 

 

از  ارینسبت به دان ومانمیا نکهیچون از ا ترسوند،یو مداستان من یانتها بارنیهم... ا شهی. همدمیترسیم من

 .دست بدم ترس داشتم

 

بود  ییهاکه اون هم جز اون دسته از آدم نمیخودم بب یهابا چشم خواستمیو نم کردمیرهاش م مهیو ن نصف

 .قابل تحمل بود ریپنهون و ترسناکش غ یمهیکه ن
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 زدم؟یدم نم ودمیدیو مرگ و با چشم م نشستمیم کردم؟یم دیبا کاریدوست داشتن نا تمومم چ با

 یو نقاشو آسمون نمیبدون اضطراب و ترس کنارش بش شدیچرا نم کردم؟یو رهاش م زدمیو زار م نشستمیم

 کنم؟

 

ها ما زخم نیترو صادقانه نیترقی... عمستیکردنشون ن دایپ امیبه الت لیها، دلو سکوت در مورد زخم یخاموش

 .ستنیها نزخم نیا یتوان مرهم شدن برا یاکلمه چیو ه کشنیم یرو به خاموش

 

رو  گهیو خلوت همد بیعج یای. ما با کلمات دنمیرو لمس کرد گهی. روح همدمیشد کیهم نزدبا کلمات به ما

 ...میشناخت

 

 .نبودن یکاف یعنی. ستین یبه بعد کلمه کاف ییجا هیاز  اما

 

. ما دادنی خسته و رنجورمون ادامه م ِرو دستامون و تن زیداستان سحرانگ نیسکوت کرد و اجازه داد ا دیبا 

 .میبه لمس و کشف تن داشت ازین

 

 .میپوست هم رو احساس کن یگرما میداشت ازین

 .ظلم به خودمون بود نیاما ا م،یرهاش کن کارهمهین میتونستیالبته که م 

 

 .ستین یبیرا نص زادهیآراگون، عشق شاد وجود ندارد... آدم ییقول لو به
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 !پاستیچل کی یهیسا اشهیسا د،یگشایکه بازو م پنداردیو نه از دل. و چون م ،یاز توانش، نه از ناتوان نه

 ...کندیآن را خفه م کشد،یسعادت را در آغوش م یکه هما پنداردیو چون م 

 

 .است و عشق شاد وجود ندارد یو دردناک زیانگشگفت یناکام یآدم یزندگ

  

 .جامه بر تنشان کرده بودند یگریاست که به منظور د یسالحیزادگان چون سپاه ب یآدم یزندگ

 

 ؟ینیبیو سرگردانشان م کارهیشامگاه ب یچه حاصل، وقت شانیبامداد پگاه ا یداریب از

 

 .دیکن یاشک خوددار زشیو از ر د،ییرا بگو "من  یزندگ " یواژه دو

 ...شاد وجود ندارد عشق

 

 .برمتیبه هر سو م یمجروح یداغ من، چون پرنده یا ز،یعز یعشق من، ا بایز یا

 

 .نگرندیبدانند، به گذار ما م آنکهیب گران،ید و

 .خوانندیمن باز م یام، از پرا که من سروده ییهاترانه و

 

 .تو خوار شدند یبایچشم ز شیکه چه زود در پ ییهاترانه
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 ...شاد وجود ندارد عشق

 

 !گشته است رید میاموزیب ستنیزمان آنکه ز گرید

 .ندیما در دل شب با هم بگر یهادل بگذار

 .خورد دیها باترانه چه غم نیکمتر یبرا

 .برد دیها بالذت چه ندامت کی یبها به

 .کرد دیها باتار چه ناله کیآهنگ  به

 ...شاد وجود ندارد عشق

 

 .که نپژمراند ستین یعشق ست،ین یرنج یهیکه ما ستین یعشق ست،ین یکه در گرو درد ستین یعشق

 .ینیچن زیعشق من، تو ن یا

 ...از سرشک نباشد رابیکه س ستین یعشق

 ...شاد وجود ندارد عشق

 !عشق از آن من و توست نیا اما

 

 

 ...شروع کرد به شمردن اریشد و دان یسپر هاهیقفل شد. ثان لیسر سو یرو اسلحه

 

 !یپندار بگو که غلط کرد -
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 رو نگاه کردم، مثل پندار

 

. اون دادیرو نجات م لیو سو کردیبود پندار لب باز م نی. حداقلش ااوردمیطاقت ن گهید ار،یحرف دان دنیشن با

 ...تونستیم

 

 !پند..ار... بگو -

 

خسته شده بود، نگاهش رو سمتم سوق  شدیگلوم شکسته م یهام که توو حرف امدهیبر یهاکه از نفس اریدان 

 :دیداد و با خنده پرس

 !نگو یچیه قهیمامانت بره اونور؟ ِد دو دق ادینکنه خوشت م -

 

سست  یپاها ارادهیبود که ب یقدربه تمیبسته نشده بودم. شدت عصبان یافتاد به صندل ادمیکه خوردم،  تکون

 .بدوم لیم رو حرکت بدم و سمت سوشده

 

 ییهاچه اتفاق دیفهمینم یحت دیتر بود که شااز من سست یافتاده بود. اونقدر حالیب یصندل یرو پندار

 !مقابلش درحال وقوع بود

 

هاش رو کنترل از رنگ سرخ داشت... اشک یاسبز رنگش حاال رگه یهاچسبوندم. چشم منهیرو به س لیسو سر

 .فسش رو حبس کرده بودکرده بود، صداش رو خفه کرده بود، ن
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 یخنث یلیبود و انگار که خ ستادهیبود. ا ستادهیرو به سرش چسبوندم. مرد مقابلم، بدون تکون خوردن ا مچونه

 .جا کرداسلحه رو جابه کرد،یروش نگاه مبه درام روبه

 

 .شکستم صدایو ب دمیبار سرش رو به سر خودم کوبشدم، چند تابیب لیحال سو دنید از

 

 

 .سرش بود یدهنم گذاشت و نفس من رو هم مثل خودش گره بست اما هنوز سر اسلحه رو یرو رو دستش

 

 .هاش قلبم رو به لرز انداخته بودچشم یدهنم، صورتم رو منجمد کرده بود و قرمز یدستش رو یسرد

 

هام بکشه و بود که دستش رو دور چشم نیکه تونست بکنه ا یکار تیو در آغوش بکشه، نهامن استخویم

 .خودش رو هم تر کنه یهاپلکم، چشم ریهمزمان با تکون خوردن انگشتش از ز

 

. من کردیکه بعد از چهار سال لمسم م یمادر یهادست یزده بود. نه از سرد خیبود و مغزم  دهیبر نفسم

 .هام رو هم نداشتمزده بودم که توان تکون دادن لب خی یجور

 

 !بمون ی. قویبود یقو شهیتو هم -
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گلوله  بیمه یصدا اش،نهیبه س دیسر من چسب یهام رو از دست داد، سر کج کرد و وقتنگاه به چشم طاقت

 .صورتم چکه کرد یکه قطره قطره رو یپندار همزمان شد با خون یانبار رو پر کرد و نعره یخال یفضا

 

و تا امتداد گردنم  ختیر مینیب یغهیت یصورتم سر خورد و به جاش خون گرمش رو یش از روزده خی دست

 ...اومد نییپا

 

پندار رو  یهیگر یفحش دادم، صدا اریم رو پاره کردم، به دانزدم. هنجره غیزدم، ج غیزدم، ج غیزدم، ج غیج

 .دمیشن

 

 یسرم چرخ خورد. همه ینداده بودم تو تیکه بهش اهم ییهاسال یزدم. همه غیزدم، ج غیزدم، ج غیج

 .گرفت و قلبم رو واقعاً پودر کرد یمخم رو به باز هامیو سرکش هامینامهربون

 

 

 یکه رو یزور واصل شد. خون زدم. دست مرد قاتل دور بازوم قفل شد. پسش زدم، به غیزدم، ج غیزدم، ج غیج

 .گرفته شد، هق زدم یبه باز مییحلقم رفت. حس چشا یهام نشسته بود تولب

 

 .ردم، کوچولومک وتونستمیکه م یکار نیبهتر -

 

از جام  ن،یبه زم دهیدستش از دور بازوم باز نشد. تکونم داد من اما چسب یانبار پرت شد، حلقه یتو شاسلحه

  .و از کار انداخته بودتکون نخوردم. ترس تمام اعصاب بدن و مغزم
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 .کردیدستش رو آزاد م یو حلقه رفتیقدم عقب م هینه... مثالً، مثاًل  ی. هرکارکردیم یکار هیاون  کاش

 

 !ولم کن -

 

هام . اشکدیکردن من به هق هق نرس هیگر یکارش رو کرده بود اما حت نیاما نتونست انجامش بده. بهتر گفتم

 .گوشش رو کر کرد اما تکون نخورد غمیج یصدا د،یچکیم

 

بودم  دهیرو چسب لیسو یپام به درد اومده بود اما من دو دست یرو لیسو نیزانوم از شدت وزن سنگ استخون

 .دهنم رو پاک کنم یو دستم رو از دورش آزاد نکردم که خون تو

 

 .اون رو در بر گرفته بود یصورتش مشخص نبود و خون همه یشکافته شده بود، اعضا شقهیشق

 

و هوا معلق بودم و سر  نیزم نیو من ب دیکشیم شیاز ترس و از دست دادن و بدبخت یحاک ییهاعربده پندار

 .سنجاق کرده بودم منهیرو به س لیسو

 

 

از من  دم،یجنگیخودم م یروزیپ دیکه باهاش داشتم به ام یو منهدم شدن من. کس گهید ریت هی کیشل

 .بود تریقو
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از من هواش رو  شتریکرده بود. ب یاز من براش مادر شتریرو کشت که ب یکه کس دمیفهم یروز زمان نیا

  !از من پشتش بود شتریاز من دوستش داشت و ب شتریداشته بود. ب

 

 وقتچیکه ه یکرده بود! درست اون کار یجوره پشتش بود و براش مادررو کشته بود که همه یلیسو اون

 ...من نکرده بود یبرا

 

 .بود دهینتونسته بود من رو آچمز کنه، قدرتش رو به رخ کش یتا به حال کس 

 

 .دمتیدینم وقتچیکاش ه -

 

  .نهیبب یراحتبغلش بودم رو به  یکه تو یگردنش رو کج کرد تا من یکم

 .فرستاد رونیهاش بلب ونیرو از م یجذاب یباز کرد و آوا لب

 

 .باشه -

 

بودم که  یابغل پدر بچه یبود که من تو نیکه دور از انتظار بود ا یزیگفتنش دور از انتظار نبود. چ باشه

از  یاونقدر دیبودم و شا دهیرو نبخش لیمن از ته قلبم سو دی. شادمیترسینم گهیمادرم رو کشته بود. اما د

از دست  ی. توان درک نداشتم اما معنمبودم که توان درک نداشت حالیو سست و ب جیچند روزه گ یهاشکنجه

 .زبونم رفته بود ریدادن، خوب ز
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 !رمیم کنمی. ولت مرمیدوباره م -

 

  .هاش نقش بستلب یبه پوزخند نبود رو شباهتیکه ب یلبخند

 .دوباره انتظار سکوت داشتم، لب جنبوند یرو تندتر کرد و وقت هاشقدم

 

 .باشه -

 

 

که اخم داشتن و  یی. اون حالت ابروهانمشینبود که دوست داشتم بعد از قتل بب یزیخونسردش چ صورت

 !. نه ندامت، نه ترسکردنیرو منتقل نم یحس چیچشمش ه یکاسه ینشسته بودن تو کاریکه ب ییهاچشم

 

مثل خودم؟ اما بعدش من بهت دل دادم و تو هنوزم  م؟یتو زندگ یخاطر انتقام اومدبه یبهم بگ یخوایم -

 ؟یموند یخناس باق

 

گذاشته بود تا مثل  میپا به زندگ رایدان دی... شادیبر نداشت. مات و مبهوت به صورتم زل زد. شا یقدم بارنیا

 !مغزم رو اشغال کرده بود یبود که گوشه به گوشه یزیچ نی. ارهیمن انتقام بگ

 

و نابودش کنم، اومده بود از مادر من انتقام دخالت تو  ارمیکه اومده بودم پدرش رو از پا در ب یمثل من دیشا

 .رهیرو بگ شیزندگ
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 .کرد یشروینه تنها مغزم، بلکه تا قلبم پ چکیو مثل پ دیچیسرم پ یمختلف تو یهاو گمان حدس

 

م قدر گذشت تا باآلخره اون به خودش اومد و دست از مکث کردن و فکر کردن به جملهچه دونستمینم

 .برداشت

 

 .دیبریهم م آوردمشینم رونیاگه از غالف ب یبا خودم داشتم که حت یریداشتم. شمش یاو برنده زیزبون ت 

 

 جواب مثبتت؟ یو بذارم پاوتتسک -

 

افتادم اما  نیزم یاز آغوشش رها کرد. رو یاانهیو به طرز وحشاز راه رفتن دست بکشه من نکهیا بدون

. لیاز مرگ سو شتریجا شد. از جوابش ترسم گرفت، برو حس نکردن. من افتادم، قلبم جابه یهام درداستخون

 .ایشدن سات دهیاز دزد شتریاز مرگ بابام. ب شتریب

 

 

بغلم گرفتم و تند تند آب گلوم رو قورت دادم. با هر  یمهم نبود. زانوهام رو محکم تو د،یکش ریت یاذره پاهام

  .کردمیم حس مهنجره یبار قورت دادن بزاق دهنم، خون رو تو

 

 ینزده بود. طور که کنارم بود ازش اشتباه سر ییهالحظه یکردم فکر کنم. همه یو سع دمیرو باال کش دماغم

م با خبر بود. با خبر بود چون و نقشهاما اون کاماًل از من ره،یانتقام بگ خوادیرفتار نکرده بود که حس کنم م

 !کردن بلد نبودم یمن نقش باز
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هام درد . بند انگشتدتمیدستش گرفت و سمت خودش کش یهام رو تورو باال گرفتم، دوتا از انگشت دستم

 .صورتم رو پر کردگرفت و اخم 

 

رو دست  یتیهر موقع یبرا یذهن یراه فکر کردم و آمادگ نیکردم. به چند یرسازیسرم تصو یرو تو زیچهمه

 .قلبم دادم

 

  .دمیکش رونیهام رو از دستش بشدم و انگشت رهیهاش خدست به

 

هام کردم. آروم حرکت کرد و جلو افتاد اما من عقب عقب چشم بونهیچشمم رو زد، دستم رو سا دیخورش نور

 .دمیکردم و سمت اصطبل دو

 

 دنمی. اما، قبل از رسدمیتوان دادم و دو میزخم یو به ناچار به پاها دمیهاش رو پشت سرم شنتند قدم یصدا

 :دمیکش غیو من با تموم توانم ج دیبه اون سمت بازوم رو کش

 یها؟ حت ؟یکه منم بکش ترسمیم نیاز ا یتو رو خدا ولم کن! فکر کرد ؟یگرفت ریاس یمگه دار اریاه! دان -

 !یوفتیاز چشمم م یچون دار یخاطر من چند نفر و کشتبه ستیبرام مهم ن

 

 .روش گرفتمم زدم و روبهخنده، انگشت شستم رو نوک انگشت اشاره با

 

 .یوفتیمونده از چشمم ب قدرنی... همنیبب -
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--- 

 .ر، دال دال،

که  یبود که من رو مجبور کرد پلک باز کنم. مغزم تنها آالرم یزیبود که داشتم. درد همون چ یتنها احساس 

 !درد بود داد،یبهم م

 

لبخند نزدم و روم رو از نور  یصورتم انداخت. حت یها خودش رو توپرده ینور از ال ،دمیپهلو چرخ به

 .برنگردوندم

 .هام آوردچشم یرو جلو رید و اتفاقات اخمغزم کم کم درد رو پس ز 

 

 .اری... داناری... داناری... داناریفشار اسلحه، خون، انبار، اصطبل، دان ل،یسو

 

هام کردم. چنان رگ قلبم گرفت که سلول به سلول و بند به بند بدنم از حرکت موند. چشم بونهیرو سا دستم

  .و با مکث از جام بلند شدم دمیکش یقیهم فشردم و نفس عم یپلک رو

 

تنم بود، از شدت  یبودم و تو دهیخر اریدان یکه خودم برا یدیسف رهنیپ دنیو با د دمیرو باال کش خودم

 .دمیکوب وارید یضعف اعصاب سرم رو تو

 

  .برده بود ادیرو انگار به کل از  شبیآورد اما د ادیرو به  ریمغزم اتفاقات اخ 

 

 .تخت رها کردم یو خودم رو رو دمیکش یقینفس عم یآب یهاییدمپا دنیبه در حموم افتاد، با د نگاهم
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 ییهابا چشم ایها باال کشونده بود و ساتو از پلهتو آغوشش من نکهیاومد. ا ادمیمن رو حموم برده بود  نکهیا

 .ومدا ادمیازش خواسته بود تا فردا صبر کنه،  ارینگاهم کرده بود و دان سیخ

 

اومد لباس تنم  ادمیسمت حموم کشونده بودم.  میبود و مستق دهیرو تو آغوشش بوس میخون یشونیاومد پ ادمی

 .و صورتم رو شست یخون یهارو باز کرد و آب رو ولرم کرد و دست

 

داخل  اهیس شرتیبود و با همون شلوار و ت اوردهیخودش رو در ن یهاوحشت نکنم لباس نکهیخاطر ابود به ادمی

 .حموم اومده بود

 

 .کردیساق پام درد پام رو کاهش داده بود و هنوز هم ساق پام درد نم یبستم، حرکت دستش رو چشم

 

و  دیکشیدرد و رنج از اون قسمت تنم پر م د،یکشیبا خودش داشت که هربار به تنم دست م ییجادو انگار

 .شدمیآروم م

 

 وجهچیهاش رو به هدست یو بو دمیکش مینیم رو سمت بفته شدهبا یرو با لطافت شسته بود. موها موهام

 .حس نکردم
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مشتم  یکه بهش داده بودم رو تو یها و قلب و عشق. نوازشگرفتمیها رو پس مامکانش بود بوسه اگه

 !نداختمیسگ م یو جلو گرفتمیم

 

 .به دست سرنوشت اما پس گرفتن ممکن نبود کردمیامکانش بود خودم رو رها م اگه

 

برده بودن. من  ادیرو از  دنیکه بوس ییهاکه از نوازش شدن هراس داشتن و لب ییهامونده بودم، با دست من

 .زدیذوق م یقلب درونش تو یخال یکه جا یانهیمونده بودم، با س

 

خودش مچاله شده بود. متوجه من و باز  یزده بود و تو هیتک وار،یشدم که به د یرو باز کردم، متوجه جسم در

 .شدن در نشد

 

 ینبود... تو ینطوریا وقتچی. اون هدادیم ختنشیشدن سرش و مچاله شدنش خبر از شکستن و اشک ر خم

 !کردینم هیگر جاچی. اون اصالً هکردینم هیراهرو گر

 

 هی. اون مثل دیباریکه ماه نداشت م ی مثل آسمونوجود نداشت اما حاال شیلغات زندگ یرهیکردن تو دا هیگر

 .سنگ، سخت بود کهیت

 

 .نکن هیگر -
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هاش رو غم داخل چشم تونستمیو سر بلند کرد. کاش م دیصورتش رو به سر زانوهاش کش د،یرو شن صدام

به درد  ختنشی. کاش قلبم از اشک ررمیهاش بگکدر شده و تر چشم یِنگاه از آب تونستمیببوسم... کاش م

 .اومدینم

 

 یرو رو یطانیبا دوبال ش یانبود که فرشته ی. بار اولنشستیخونه م یلخت تو یانبود که با باال تنه یاول بار

هاش تر شده بود و لخت بود و روز قبلش خون مادرم رو چشم یبود که وقت یاما بار اول دمیدیم شنهیس

 !بود ول. بار اکردمیو خودم هم بغض م گرفتمشیآغوشم م یبود، تو ختهیر

 

 

 .دیکشیکنم... مغزم نم کاریچ هاشونیبا ش دونستمیو مغز من کامالً درمونده بود. نم اومدیبند نم هاشاشک

 

 ...یو نه دل خوش یاهینه لباس س ،ینه بنر ،یینه حلوا ،ییبود، نه خرما ونیدر م یمراسم خطم نه

 

مز کرده بودن و باعث شده بودن مغزم هنگ کنه. درست مثل اون لحظه که بابام رو از ها من رو کاماًل آچاتفاق 

  .کنم کاریچ دیبا دونستمیدست داده بودم و نم

 

 .ریدوش بگ هی... نکن. برو شهینکن. اآلن منم حالم بد م هیگر اریدان -

 

اون  یو در رو بستم و جا . خودم داخل نرفتمدمشیو داخل اتاق کش دمیبازوش رو چسب ریکردم، ز بلندش

 .راهرو ینشستم، تو
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تخت نشسته بود و تکون  یاتاق برگشتم. هنوز مثل جسد رو یگذشت که از جام بلند شدم و تو یساعت مین

 .نخورده بود

 

کف دستم حس کردم. زنده بود. اون  ریگذاشتم. ضربان قلبش رو ز شنهیجلوتر رفتم، دستم رو سمت چپ س 

 .بود قلب داشت. اون آدم

 

 حالت خوبه؟ -

 

 .دمیپرسیرو م یبودم که از دست داده بودم و حال قاتل نیزم یمن تنها آدِم رو احتماالً 

 

از  ییهاها، رگهاز آدم یخشم و ناراحت نیریز یهاهیال یدادم. چون تو حیرو به لبخند ترج تیو عصبان خشم

 .و دروغن ایها آغشته به رکه در اکثر مواقع لبخند یدادن و دوست داشتن وجود داره درحال تیاهم

 

 .بنیها فرست اما لبخندصادقانه تیو عصبان خشم

 .ها رو از دست داده بودمها اعتماد داشتم و برعکس، اعتمادم به لبخندآدم تیبه خشم و عصبان من

 

 ؟یو بکشمن خوادیدلت نم -
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رسا و محکم حرف بزنه رو هم نداشت. احتمااًل قتل سخت بود، احتمااًل آدمکش  ییبخواد با صدا نکهیزور ا یحت

 .کردیرهات نم یااون جنازه لحظه یها. احتماالً چشمکردیشدن آدم رو آروم نم

از شدت اشک  دیهاش سرخ بود و شابود که چشم دهیسخت بود، احتماالً شب قبل درست درمون نخواب احتماالً 

 .نش هم بودو حرص خورد ختنیر

و  کردمیذهنم بهش فکر م یگرفته بودن و من احمق، داشتم تو یمختلف ذهنم رو به باز یچراها هرحالبه

 " !رمیمیحالت م نیدارم از ا "که  دمیکشیم ادیقلبم فر یتو

 

 .که من مامانشم یهست یابچه یباشه تو بابا یکه بکشمت. هر چ ستمیمن آدمکش ن -

 

 !گهید زیچچیمخرب گذاشت و نه ه ریروش اثر نکرد. نه تاث حرفم

 

اشک هم  گهید یحس نداشت. حاال حت د،یشده بود. پلک نزد، نخند دیمقابلش زانو زدم. صورتش مثل گچ سف 

 .ختیرینم

 

رو هل  شنهیبودن، منفجر شدم و س دهیکه ضامنش رو کش ینداد و من مثل نارنجک تیدادم، اهم تکونش

 .دادم

 

 دمیدرد داره تا غم. شا شتریشدن تو ب یطورنیکه ا یدونینکن! م موونهیباهام حرف بزن! نرو تو خودت! د -

  !یبرام مهم یکه بفهم گمیاما من دارم م یدونینم
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و  رهیبه خودش زحمت نداد که نگاهش رو از در حموم بگ یو بهش ضربه زدم. حت دمیکوب شنهیبه س مشت

  .هام نگاه کنهچشم یتو

 

. یو نداشتشدن چشمام سی! تو ارزش خمروتی. بیسه سال صبر کردن نداشت اقتی! تو لاقتیلیاحمِق ب -

 !یو عاشقم نباش یریازم رو بگ ینامرد! تو حق ندار

 

 نکهیبغلش وا رفتم و بدون ا ی. تودیو به طرف خودش کشنگذشت که مچ هر دو دستم رو گرفت و من یلیخ

 .فرو بردم شنهیس یتو شتریو سرم رو ب دمیکش یقینفس عم اد،یصدام در ب ایکنم  هیگر

 

 .داشت یاز من را با خود خواه یاهمواره تکه -

 .یمرا در دستانت داشت یکه زندگ یتو بود نیا رایز

 رحمیدستانِ ب آن

 .مرا دیانتها خواهند رسان به

 است سکوت نیهم کردمیم الیخ

 .سکوت برقرار شد کهنیا تا

 درد چگونه در تو حلول کرد؟ نیا

 !دمینفهم هرگز

 .حس کنم دیرا نبا زیچه چ که

... و آن دم یبا برق آذرخش شودیم دهیآماس  کرده که در یبال در آسمانگشوده ستیاهمچون پرنده ذهنم

 ،یتُندر ویغر غردیاز پََسش م کندیکه پرواز م
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 .شودیگشوده م چهیدر

 ...کنندهکور ینور

 ...چیه و

 !چیه

 

ذغال و  ریمجعدش طعم بلوط سوخته ز ی. موهادادیم یسرد یهاش بوچشم یِکردم، آب یموهاش باز با

 .گرفته بود

 .دیرو نفس کش من یهام، حس پوچدندون یکرد ال ریگ هاشلب

 

 .هام وول خورددست نیوصورتش ب دیکش ریو به تصوتنش خفقان ریز تنم

هام که گونه ییهاکه صورتم پر شده بود از قطره اشک یهاش رو لمس کردم و درحالچشم یانگشتام حدقه با

 .دمشیبوس سوزوندن،یرو م

 

  .دیچرخیم یبیتو دوران حال عج زیچهمه

شده بود و هر  میتقس یمختلف یهاو اون انگار به قسمت دمیدیاون رو م رفتمیها هر جا ممن روز مثالً

 .بود دهیبخش یکیرو به  اشکهیت

 

و درست مثل موهاش،  دنیرقصیدست باد م یقشنگش رو برداشته بود، چند تار از موهاش تو یموها یکی

 .بودم دهید گهید یکیدست  یهاش رو تودست
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بودم و با عجله  دهیاون، فکر کردم اون رو د یبا صدا زدیو صداش مو نم زدیحرف م یبا گوش روادهیتو پ یکی

 .ستیازش ن یخبر دمیرفتم نگاهش کردم، د

 

 .دیخندیاون م هیشب یلیخ د،یخندیبلند م یبا صدا یکی

 ...هاشچشم اما

 .بودم دهیجا ند چیاون رو ه یهاچشم مثل

 توش پر ستاره بود؟ یک یهاچشم آخه

 داشت؟ یریهاش کهکشان راه شتو چشم یک

 داد؟یشب نشون م یکیزمان با تارآسمون صبح رو هم یآب یک

 از خون کنه؟ یرو باتالق یآب یهابلد بود چشم یک

 

 نخوامت؟ تونمینم یکنیم یبا من که هر کار یکرد کاریچ -

 

 

--- 

 

 یا ننیبیبعد م کنن،یمدت روحت رو کندوکاو م هی ت،یزندگ یتو انیم یافرشته هیتصور که تو  نیبا ا هاآدم

 !یبابا توام که آدم
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 جهینت نیبعد به ا شن،ی... کم کم ازت خسته میکنیعطسه م ،یکنیشلوارک پات م ،یبد یگاه ،یخوب یگاه 

و بهونه  یبد یلیتو خ ،یو گول زدتو اون ،یکردیم یفرشته رو باز هیتو نقش  ،یستیکه تو فرشته ن رسنیم

 .تموم کردن یبرا رنیگیم

 

  .رفتار کنن که آدم بده قصه نشن یوسط طور نیا دیبا فقط

 

 یبودم. خودم بودم، اصالً نقش باز نیبابا احمق من از اول هم یبفهمون یآدم نیبه همچ یخوایتو چطور م و

 .نکردم

 دنیمنم خناسم! منم بخش ستم،یمن فرشته ن" سمیبنو میشونیبودم که رو پ دهیرس جهینت نیمن هم به ا حاال

 ".ستمیبلد ن

 

 .ستادمیمقابل دادسرا ا کدوم،چیهم ه دیو شا دیپر از ترد ایکه سست بودن و  ییهاقدم با

 

 .نمشیبار هزارم خوندم و سر چرخوندم تا بب یکه نصب شده بود رو برا ییتابلو

 

 .زده بود هیتک نیبه ماش نه،یچشمش زده بود و دست به س یرو رو نکشیع

 

از بازداشت شدن  یترس چیه اریبفهمم که دان تونستمیاما من م شدیم یبا من حدوداً سه، چهار متر شفاصله

 !دیترسینم یچیاز ه اریمحکم به حبس شدن و اعدام شدن نداشت! دان ایو 

 



انجمن هنر مهبانگ                                                                                                                                                خناس پرست/ ستاره اکبری                

1084 
 

انبار به دست  هیمادرم تو  گفتمیو م ذاشتمیپا به دادسرا م یبستم و با خودم فکر کردم. مسلماً وقت چشم

 یهم تو ی. چه بسا که اسمکردنیحرفم رو باور نم شکیب که من ازش بچه داشتم کشته شده، یکس

  .م نبود که اثبات کنه اون شخص پدر دخترم بودشناسنامه

 

  !هم نبود یمدرک چیه اصالً

سکوت  ی! پندار تویاگهیکوفت و زهرمار د چیو نه ه یکالبدشکاف یقبر بود. نه رفته بود برا یحاال تو لیسو

 .دفنش کرده بود

 

 گفتم؟یم یچ ،یهفته بعد از قتل اومد هیکه چرا  دنیپرسیاتفاقات رو کنار گذاشتم. اگه ازم م یهمه

 

مختلف داشته  طیتو شرا ،یو بهش دادآدم قاتل که از قضا قلبت هیرو از  یانتظار هر نوع رفتار دیبا گفتمیم

 ؟یباش

 

قسمتش قبول  نیترسخت یمواقع نیچون در همچ یداشت وشیاو از قبل آمادگ وفتهیکه ب یهر اتفاق یطورنیا

 کردن و کنار اومدن با اون اتفاق بود؟

 

ازش انتظار نداشتم و هزار  شناختمش،یفالن کار و کرد؟ من که م اریسرم پر از سوال شده بود که چطور دان تو

 .... خب اشتباه بودگهیتا حرف د

 

و مقابل  نیدورب یجلو اریاز هوش رفتن دان دونستمیمانبار خوب نبود.  یشدن تو یته زندان دونستمیم من

 !ش رو داشتمو مسلمًا انتظار دونستمیهام خوب نبود. مچشم
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 ییهاحرف دنیشن یها، آمادگآدم ییهوی رییکنار اومدن با تغ یآمادگ ،یداشته باش وشیآمادگ دی... بایدونیم

 ادی. قدم اول یحیتوض چیبدون ه تیآدما از زندگ رفتن یآمادگ ،یبشنو یکردیفکر نم وقتچیه دیکه شا

 !بود نیهم یگرفتن زندگ

 

 

  .به اون مرد ننداختم ینگاه گهیکردم و د بمیج یلرزونم رو تو یهادست

 

فکر کردن بدم اما  یبه مغزم اجازه یکنم و کم یکشتعدادشون رو شمرد که وقت یرو باال رفتم و حت هاپله

 .دمینرس یزیآخر هم به چ

 

کنن اما مسلمًا  تیشکا خواستنیکه م ییهاو وارد شدم، سالن پر بود. پر از آدم دمیکش یقیعم نفس

 نکهیا دنیقصد با چشم د کدومچیکنن. ه تیکه عاشقش بودن شکا یاز کس خواستنینم کدومشونچیه

 .برام زننده بود هاتیقدر خاص بودن موقعرو نداشتن. چه شهیعشقشون اعدام م

 

 .هاشون پر از خشونت بود خشونت. پر از خشم و خشم. پر از درد و دردنگاه کردم که چهره یمردم به

 

ازت  خوامیم "بحث کرده بودم و گفته بودم که  اریبود و من چند ساعت قبل با دان شیبدبخت یپ یکس هر

 " !کنم تیشکا

 .کرد ادهیسرا پداد یکرد و صاف جلو نیسوار ماش یحرف چیو بدون هاون هم من و
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و بگم، مشکل یحرف بزنم، به ک یبرم، با ک یک شیکنم، پ کاریچ دیوارد شدم با یراه بهم گفت وقت یتو

 ...سمیبنو ینامه رو چجور تیشکا

 

 !دادسرا تا از جهنم پرتش کنم تو زندان یو فرستاده بود توبدون ترس، من اون

 .یآهن یهالهیو بفرستمش پشت م ارمیرو از سرش در ب شیتاج پادشاه تا

 

 .از من قبل نمونده بود یزی. اما چکردیم تیشکا دیمن قبل بود، بدون ترد اگه

 

  .شدیکه پر نم کردمیخالء درونم حس م هیاز من گم شده بود.  یزیچ میبه زندگ اریبعد از وارد شدن دان انگار

 

و  دونستمیجاش رو م ی. حتگشتمیدنبالش نم یابود و من به طرز احمقانه اریدان رهنیپ بیج یتو مگمشده

 .کردمینم یخال یپر کردن جا یبرا یتالش

 

 .و پا گذاشتنم به دادسرا بود میآشفتگ یعلت اصل یناتوان نی. اتونستمیآدِم کاملِ سابق باشم... نم خواستمیم

 دهدیتو را زجر م یچه آشکار، سیما اکنون

 باشد؟ یگردان، تا امیدآفتاب گل

 کند؟یکه لطف م پس

 دردیتو را به بوسه م یپوستِ سیما یک

 نور، فرو ریزد و تا
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 شکر شود؟ آهسته،

 تر از یک امضاستام، ترسناک! من که بوسهمن

 یصندل یو قیام را، از رو کنم،یروشن را تأیید م یهوا

 ...خاطر بدرود به

 مطبوعِ فجرها، نزدیک یایها، با دل آشوبهها و بنفشسفید، با نقاب یموج

 ...نزدیک شود،یم

 شکستنِ استخوان، یصدا یگیرد؛ ول یشعور م ،یمیان جناغ هوا،

 بخش است رضایت

 !کهکشانیم، باز، باز هم، بدرود ی! در این لحظهبدرود

 یراست یایدر این تمام و

 قسم یبه جا یاخاک، تعارفِ من کرده یمشت که

 شنیدن را یکه نیرو رودینوک تیزم، فرو م یپا دو

 زمین کسب کنم از

 .نوک تیزم یپا دو

پا گذاشتن به  یکه خرج کرده بودم برا ییهاهیو با شمردن عددها و گذشت ثان دمیوارد شدن پر ترد برعکس

 .دمیها رو پس زدم و سمت راه خروج دودادسرا، آدم

 ستادهیها امقابل نرده ،یچهار متر یاو فاصله نکیکه بدون ع دمیرو د یمرد دم،یبه سکو رس یو وقت دمیدو

 .بود

 .کردم، لبخند زد نگاهش

 بندازنم زندان؟ یازم؟ نخواست ینکرد تیشکا -
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 شهیپرت م نییپا یها قلب آدم از بلندنگاه ی. با بعضشهیاز خون تو قلب پمپاژ م یادیها حجم زحرف یبعض با

 هیو چهار ساعت، بدون مکث  ستیب خوادیها آدم دلش ماز رفتار یبعض. با کنهیحرکت نم گهیو خون د

 .شه دهیشنقلب  یآوا یاون نفر بکوبه که صدا ینهیشخص رو بغل کنه و قلبش رو به س

 ...شنیها عاشق مآدم ها،رییاز تغ ی. با بعضشنیم دهیها بخشها، آدمگناه یبعض با

جواب من رو نداد. جواب نداد و اما حاال  مونم،یعاشقش م کنهیم یبودم چرا هر کار دهیکه ازش پرس یروز

 .دونستمیرو هم حروم م دنمیکرده بود که بدون اون نفس کش کارمیبدونم! بدونم که چ خواستمیم

آغوشش گرفت. من  یباال اومد و من رو تو یکیها رو دو تا هم نگفتم اما خودش پله یزیچ ینزدم، حت یحرکت

 .میآغوش هم مرد یبسته شد. ما تو میآغوشش تموم شدم، داستان زندگ یتو

 

 .لبش موج زد یبود. لبخند رو ستادهیتفنگ ا کیدر با  یبود که جلو یه مأمور سبزپوشب نگاهم

 .کردم افتیضربان هر رگش رو با قلب در دم،یکوب شنهیرو به س قلبم

 :و گفت دیدر بودن و همه هم سبزپوش، لبم رو بوس یکه جلو یعالم مأمور هیدادسرا، مقابل  یجلو

 خواد،یم یبلد ستیکه فقط با عشق مشکالتش حل بشه. آدم قرن ب هیاز اون تردهیچیپ ستیآدم قرن ب -

 ...یبلد
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 !کن یمرا نقاش یتو را دوست دارم، صدا گفتم

 !کن یتوام، اندوه مرا نقاش دلتنگ

 ...کن، دلتنگ توام باور

 .کن یپندار، مرا نقاش گرانیدر غم د شمیاندیتو م به

 ستیکه هوا ن یدر خلع یگفت

 خوانمیمن تورا م نه

 یشناسیتو مرا م نه

 اوریب یچراغ میبرا

 کنم؟ ینور چگونه نقاش یب

 

 ��!انیپا#


