
 

 

 : سرآغاز

 برای دلی نه...دارد عبور پروای نه که...حادثه یک سهمگینی به نگاهی مکثِ مثلِ خراب،...خرابم

 !حضور

 ...خیالش از را خواب کند، می تفکیک که کسی روحِ بی دنیای در شدن گم مثل

  میزند، چپ علی ی کوچه به را هایش دوتنهایی هر نبود در و
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 !نباشد قلب یک ی شاهانه انجمادِ تماشاگرِ تا

 ...ترسم می

 .زلزله قبلِ وحشتِ پر های لحظه میشِ و گرگ در هراسیده، مانم می را پایی چهار

 ...پرواز خوشِ رویایِ به برد می پناه تالطمش، پر روحِ زخم چکانِ خون از که ای دیوانه مثلِ

 !نبودن یا بودن سوزِ پر تردیدِ در شود می غرق و

 ...زیبا ای مرده

 !برد می حساب هم پریدن از حتی که

 :مقدمه

 بوسد می را ات پیشانی

 گوید می دیداری امیدِ به

 رود می و

 میکنی گمش کوچه یک خم در ناگهان

 میکنی گم ، غریبه یک مثل شهر، یک میشِ و گرگ در را خودت ناگهان

 نیست پیدا چیز هیچ ناگهان

 چیز هیچ

 میشود ناپدید لحظه به لحظه که تبسمی جز

 میشود آب قطره قطره خودش در که آدمی جز

 شب یک ی خاطره جز

 تخت یک و

  بوسه بویِ به آغشته

 آغوش و

http://www.negahdl.com/


 تنباکو و

 فص پنجره پشت که برق تیرهای نازک و ردیف های سیم بر نشسته کالغی کردن غاروغار صدای

 همراهی ساعت ی کشنده تاک تیک صدای با کرده، پیده جرات که است صدایی تنها اند، کشیده

 !کند

 اینکه وجود با حتی...هستند زمین ی کره موجودات جسورترین ها، کالغ ام داشته باور همیشه

 به هم آن...خواهد می جسارت بد خبرهای دادن. اند ترسو اندازه بی ها کالغ گویند، می ها خیلی

 حاال همین شاید که...هاست پنجره این از خارج جایی به امیدشان چشم تنها که مفلوکی های زن

 .کند باز چشمشان جلوی را آن و اش قوی مشت بین بگیرد را چمدان مهربانشان مرد

 ...بگوید و بکشد بیرون را گرفته تنهایی گرد که هایش لباس

 ...نگوید نه

 گارشروز که! کند زندگی تواند نمی اش خسته بانوی بی که...بماند تا آمده که بفهماند نگاهش با

 ! نیست زنده اصال که! گذرد نمی

 ! قائلم دارند، دوست را شان خسته بانوی هنوز که مردهایی برای خاصی احترام من

 پنجره پشت به اواخر، این مداوم های گریه از اش شده سو کم نگاه که...من مثل ای خسته زن

 وحشتناک تاک و تیک همراه را بزرگ و پیر چنین این کالغی غارغار خواهد نمی دلش هاست،

 گلدان تا ندارد جسارت هم آنقدر اما اش نکبتی زندگی لحظات واپسین در هم آن بشنود، ساعت

 تقدر تمام با و بردارد را مجلل ی شده کاری کنده و بلوط میز روی نشسته قیمت گران و بلورین

. کند خفه را لعنتی کالغ نحس صدای آن با هم شاید...بکوبدش سالن داخل دار شماطه ساعت به

 ...را هردویشان اصال یا

 ماتم غروب در ها کالغ گویی گزافه ها حرف این تمام ندارم، را کاری چنین جسارت وقتی اصال

 ...ام داده دست از را جسارتم که هاست مدت من! است غمناک ی جمعه این ی زده

 .شنید نخواهم را کدامشان هیچ صدای دیگر...بدهم دست از را حواسم و کنم صبر کمی فقط اگر

 قوس از رنگم خرمایی موهای از ای طره. چرخد می هایم چشم جلوی دنیا و دهم می تکان را سرم

 .رود می فرو آب توی و گذرد می چپم ی شانه سپید و مهتابی
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 محیط در صدایش یافتن پژواک و وان رنگِ استخوانی فضای داخل آب، ای قطره چکیدن هربار با

 کمال در پیش ساعت نیم که میفتم وارنگی و رنگ های قرص آن تمام یاد به حمام، ساکت و سرد

 هایم اشک چکیدن با. نبود الزم آب...دادم قورت آب بی را تکشان تک خونسردی، و آرامش

 ...فرستادمشان پایین

 ...آورم می فشار ام آلوده خواب ذهن به گنگ و گیج

 !شوم پشیمان شاید نیستم؟ پشیمانم؟

 .دهد نمی عقیده تغییر دقیقه چند عرض در که آدم...زنم می پوزخند

 !بمیرم خواهم می...نیستم پشیمان من...نه

 .کنم دود سیگار نخ یک خودم، کشتن از بعد ام کرده هوس چقدر امشب

 .میفتد آب داخل کنان صدا سرو و چکد می چشمم ی گوشه از ای قطره

 ...اندازد می خاطرات یاد به مرا قطره یکی این

 .زنند می بیرون چشمانت از دردهایت باشد، برداشته زخم که قلبت

 مهای گوش پرده که بلند آنچنان صدایی با...خشم پر...مردانه...زند می کف کسی...آید می صدایی

 .برد می پارگی مرز تا را

 . گذارم می صورتم، طرف دو را هایم دست کف

 :زند می کف هنوز...پیچد می گوشم توی صدایش

 !کردی بازی و نقشت خوب...گم می تبریک-

 :کشم می جیغ

 !نکردم بازی-

 :بلـــند. کشد می فریاد...زند نمی کف دیگر

 ...شو الل-
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 می آرام سرجایم و میفتم خروش و جوش از مکث، ای لحظه حتی بی...تعلل بی. شوم می خفه

 .شود می آرام من از تبعیت به هم آب وار موج های تالطم. گیرم

 :ودر می فرو گوشم حلزونی در میخی مثل پیچیده، هایش رگه به کینه تیرگی که صدایش هم باز

 یش گم زندگیم از همیشه برای تا بنویسم دوبرابرشو بگو بده؟ بهت قراره چقدر هـــان؟ چقدر؟-

 ...بیرون

 الاقل که...کنند ترکم که. بروند صداها که کشم می جیغ و فشارم می گوشم روی را هایم دست

 .باشم آسوده دمی مردن وقت

 :اندازم می سرم روی را صدایم و کنم می جمع جا یک را قوایم تمام

 اچر ببری؟ خودت با برنداشتی حضورتو چرا بری؟ نمی صداتو چرا...شو خفه...شو خفه...شو خفه-

 !شـــو گم فقط هستی؟

 در ها سوزش این که سوزد می دلم انقدر. چشم می را خون طعم و افتد می سوزش به گلویم

 .است هیچ برابرش

 فشنگ یک اش، دارایی تنها و ایستاده دشمن از لشکری رویش به رو که دارم را سربازی حال

 .ندارد هم یکی همان کردنِ شلیک برای نایی حتی اما است

 حک دستم پشت را چشمانم نقش رنگ مشکی ریمل. زنم می پس را هایم اشک دست پشت با

 رت طوالنی مدتش رفته رفته که زدن پلک هر با و افتند می هم روی وقفه بی هایم پلک. کند می

 .چکد می دلم زخم از قطره یک شود، می

 گران لویتاب حتی آنکه بی. بینم می سالن کنج نشسته پیانو میز باالی مونالیزای لبخند در را خدا

 ...دید بتوان وان داخل از شده، کوب طال قاب آن با را قیمت

 !ببینم هرچیزی است ممکن...نمانده مرگم تا چیزی خب نه؟ است جالب

 ...کنی گریه حالشان به خواهد می دلت بشناسی که را ها آدم

 ...زد خواهی زار حالم برای بشناسیم، اگر! بشناسی مرا خواهد نمی دلت کن باور مرا؟

 !مرد خواهم سالگی یک و بیست سن در و هستم لیال من
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 ...زیبا خاطرات با خوب روزهای گاها...بگویم اخیرم روزهای از برایت بگذار

 ازب و...رقصیدم که مشترکی تانگوهای...زدم که ای دونفره های لبخند...دارم که ای جفتی خاطرات

 !زدم که لبخندهایی هم

 !زدم می روشنی لبخندهای نیست، دور هم زیاد که روزی من کن باور

 عدب بخوابم، کمی بگذار. کنم می حس هایم شانه روی را دنیا وزن. بخوابم کمی بگذار اول...نه ولی

 !گفت خواهم برایت

 !بمیرم کمی اول بده اجازه

*** 

 ♣ پاپتی لیلیِ: اول فصل ♣

 رنگ نارنجی های اشعه. است رسیدن پایان به درحال روز. پنجره آهنی قاب به شده بافته نگاهم

 .دهند می غروب از خبر خورشید،

 های غارغار که گیرم می کوچک و سیاه زاغ از نگاه. کنم می جا به جا خواب تخت توی را خودم

 .دارد اش سنی کم از نشان جانش کم

 خالص کرده، راه راه را دیدم که حجشان شر از تا فرستم می گوش پشت را ام شده ژولیده موهای

 بی. شود می تار دیدم و بندد می حلقه چشمم دور اشک کشم، می که ای خمیازه اثر بر. شوم

. شمک می تر پایین کمی را سیاهم و کوتاه شورتک و کنم می پرت تخت ی گوشه به را پتو حوصله

 حسابی و چسبیده هایم شقیقه و گردن به موهایم. شوم خنک تا زنم می کنار را ام رکابی ی یقه

 .کرده ام کالفه

 هک کنم می خستگی و رخوت احساس قدری به ولی گذرد، می شدنم بیدار از است مدتی اینکه با

 .ندارم را نرمم و گرم خواب تخت از رفتن بیرون حال

 اینکه از قبل. دهم می ام شده خشک بدن به قوسی و کش و کنم می باز هم از را هایم دست

 توی کند، کوفتم را ام عصرانه خواب و برسد سر اش جیغی جیغ و دماغی تو صدای آن با ستاره

 .نشینم می جایم
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 هب سختی به را انگشتانم نوک. کنم می خم پنجره سمت به دارد امکان که جایی تا را ام باالتنه

 .کنم می بازش و رسانم می اش دستگیره

 شدن سیخ وجود با حتی. دهد می دست من به خوشی حال و خورد می صورتم توی شدت با باد

 !دارد خوبی حس شدن سرد و گرم این از تنم موهای

 تعادلم. ترسم می مرگ حد تا اش، ناگهانی و ناهنجار صدای از. خورد می دیوار به شتاب با اتاقم در

 محکم چوب به را آرنجم تخت، تیزِ ی گوشه با سرم تصادم از جلوگیری برای و دهم می دست از را

 .کشم می بلندی جیغ زمان هم و فشارم می سفتش و

 :گردم برمی ستاره سمت به مالمش، می که درحالی و گیرم می انگشتانم بین را دردناکم آرنج

 ...تو بیای اینکه از قبل بگم باید چندبار. مردم ترس از تقریبا! من خدای-

 :پرد می کالمم بین من، پرتوقع لحن به توجه بی و دهد می نشانم را ساعت انگشتش با

 .ببینم پاشو...پاشو...شده هفت شی آمده تا برسی؟ دیر میخوای-

 :نشینم می تخت وسط زانو چهار خیالی، بی با و کنم می رها را آرنجم

 .نیست بد براش بمونه خماری تو یکمم نداره عیب-

 :من بنفش جیغ صدای با شود می همزمان برق چراغ سمت به دستش حرکت

 ...نکن روشنش-

 .ببندم را ها آن کند، می مجبورم و زند می چشمانم توی زیادی نور

 :نالم می

 ...نکن روشنش گفتم-

 :زند می تشر

 و تو دیدن برای مرد این! خدا به نداری لیاقت تو اصال...بده که ما برای نیست بد اون برای-

 .زنه می له له داشتنت
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 ام روده و دل اش، شده رنگ و پشت کم موهای آن با صولتی ی چروکیده ی چهره آوردن یاد به با

 تارکف این ی معشوقه ام، دخترانه فانتزیِ و صورتی رویای همه این با مانده همینم. پیچد می هم به

 .شوم پیر

 :کنم می نگاهش بینشان، باریک ی فاصله بین از. کنم می باز کم کم را هایم چشم

 ...ستاره پیره خیلی اون ولی-

 :اندازد می باال را سرش و کشد می دارد چسب هنوز که اش شده عمل دوبار بینیِ زیر دستی

 فقط اگر...پاشو باش زود من با کردن کل کل جای هم حاال...خانوم لی لی پولداره خیلی اون ولی-

 که زرنگ...بودی کرده تور پولدارشو و خوشتیپ و خوشگل و جوون یه حاال بودی زرنگ یکم

 !نره دستت از بچسب همین به نیستی

 :کنم می اخم و دهم می جلو را ام شده آویزان های لب

 دار زن مرد ی معشوقه من...بدم مثبت جواب شرمانش بی پیشنهادای به من ببینی خواب تو-

 ...وقت هیچ...نمیشم

 :دهم می ادامه و برود گوشش توی خوب تا گویم می غلیظ انقدر را وقت هیچ

 مامی؟ موندم دستت رو مگه...شو زنش برو خودت اصال-

 رسد می زانوهایش تا قدش که رنگ یاسی دامن. رود می درهم صورتش مامی ی کلمه شنیدن از

 :فرستد می اش شده مش و کشیده سشوار موهای بین را دستش و کند می مرتب را

 .مونده جنابعالی کف تو...خواد نمی که منو. مونی می دستم رو بدی ادامه بازیات نچسب این به-

 :رود می ام خیره نگاه به ای غره چشم و دهد می تکانی را سرش

 ...ببینم پاشو باش زود...دیگه کنی می پرت و حواسم...نگو که بدجنسی انقدر-

 دنخواه رهایم نشوم، بلند وقتی تا دانم می. جهم می پایین تخت روی از و کشم می ای کالفه پوف

 .کرد

*** 
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 می خوشم. کنم می باز آخر تا را رنگ آبی شیر معمول طبق و رسانم می آشپزخانه به را خودم

 .بخورد دستم به فشار با آب خنکی آید،

 :افتد می راه دنبالم ستاره

 .شد خیس آشپزخونه کل ببین...نکن باز اینطوری شیرو گفتم دفعه صد-

 هورت را لبم پشت به چسبیده های آب. زنم می صورتم و دست به آبی غرغرهایش به توجه بی

 .خندم می ستاره ی شده کوله و کج ی قیافه دیدن از و کشم می

 را یا پوشیده نسبتا و ساده رنگ، کرم لباس ستاره رسم، می آرایشم میز ی آینه به اینکه محض با

 :گذارد می ام فرفورژه میزِ روی

 ...بپوش اینو-

 :زنم می هایم لپ روی را پودر کرم و اندازم می لباس به میلی بی نگاه

 !سادست خیلی...بپوشم اینو نمیخواد دلم-

 صورت به آینه داخل از کنم، می پخش روشنم پوست روی را کرم که حالی در و گزم می لب

 :اندازم می نگاه اخمویش

 بپوشم؟ تورو ی قرمزه لباس اون میشه-

 :زند می کمر به دست و گیرند می خود به تعجب حالت ابروهایش

 بپوشی؟ تو بدم نپوشیدمش بارم یه هنوز خودم چی؟ دیگه-

 :کشم می ام شده بور ابروهای داخل کمی ابرو ی سایه با و کنم می جمع را هایم لب

 ...خسیس بپوشیش تونی می هم بعدا...که خورمش نمی خب...وا-

 :اندازد می باال را ابروهایش

 !لی لی نمیشه-

 که بس! نیست عجیب هم زیاد خب...زنم می پوزخند. بزند حرف ابروهایش با دارد عادت زن این

 .آید می ابرو و چشم بدبخت مردهای برای
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 :زنم می صدفی ی سایه را هایم چشم پشت و فرستم می بیرون را نفسم لج با

 !دیگه برو کنی؟ می نگاه منو وایسادی چیه...نده اصال جهنم به-

 :زند می سینه به دست

 !مادرتم مثال...ببینم بزن حرف درست-

 :کنم می بازش و آورم درمی رنگ صورتی و دراز لیوان داخل از را چشم خط

 ...میدونی خودتم خوبه...نمیشه شیرین من دهن که گفتن حلوا حلوا با...هستی که کن ثابت-

 :دهم می ادامه ای کنایه و نیش پر و کشدار لحن با

 ...مادرمی مثال-

 توانم می حد چه تا داند می. آورد نمی مبارکش روی به اصال که کرده عادت من های تندی این به

 مزبان تا کنم می کور را عقلم و بندم می را چشمانم گاهی چطور. شوم القلب قصی و رحم بی گاهی

 .بکشد آتش به را مقابل طرف

 :اندازد می باال شانه

 ...باش زود پس-

 . کنم می خشم و حرص زور از را لبم پوست و کنم می دنبالش نگاهم با

 :گردد برمی نرسیده در به

 یکل. گردونی می برش سالم و صحیح فقط! بپوشش بردار برو...لباسه اون دردتم دل تمام اگر-

 .دادم براش پول

 :چسباند می لبانم به را خودش اراده بی لبخندی

 ...نیفته روش لکم یه میدم قول. جونم ستاره مـــرسی-

 زبان آینه در خودم ی شده آرایش نیمه ی قیافه برای و پرم می هوا به بندد می پشتش که را در

 روی بار چند و دارم برمی را قرمز رژ شود، می تکمیل که صورتم و ها چشم آرایش. آورم درمی
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 پیدا حالت کمی آرایش این با حالتم بی و درشت های چشم. کشم می کوچکم و باریک های لب

 .رسد می ابروهایم تا ام زده که ریملی همه این با پرپشتم حسابی و بلند نسبتا های مژه. کرده

 مثل. کنم عملش که نرسیده ذهنم به حتی وقت هیچ که است فرم خوش و کوچک انقدر دماغم

 پروتز را هایش گونه و ها لب بار چندین و عمل را دماغش دوبار ستاره عوض در. است پدرم دماغ

 من صورت شبیه درست که اش کشیده صورت تا کند عمل را فکش زد سرش به هم بار یک. کرده

 توی رانقد. است خطرناکی عمل گفتند، می دوستانم...کردم پشیمانش بدبختی با. شود گرد است،

 را ابروهایش عوض در و زد را فک عمل قید بالخره تا دادم نشانش ترسناک های عکس اینترنت

 .کشید باال

 دیگر. اند شکانده دست و سر برایش مردها همیش...بوده زیبا همیشه...کنم نمی درکش واقعا

 برود؟ پیش خواهد می کجا تا شود؟ زیباتر خواهد، می چقدر

 حال هر به باشد؟ داشته تواند می دیگری دلخوشیِ چه ستاره مثل زنی خب...دارد حق هم شاید

 رسیدم او سن به وقتی هم من شاید...دیگر بریزد بیرون را اش کودکی های عقده جوری یک باید

 روی و دیدم زندگی از بد روی انقدر ام شده ای عقده...دارم عقده کلی هم من. بکنم را ها اینکار

 .دادم نشان خوش

 . بیاورم خودم سر بالهایی چنین نیستم حاضر هرگز من نه...گذرانم می نظر از را صورتم

 را کوتاه و قرمز لباس. روم می ستاره کمد سراغ و شوم می مسخره و پوچ فکرهای این خیال بی

 یکلفت لِگِ روی را کوتاهم ی پاییزه. گذارمش می کیفم داخل و کنم می تا معطلی بی. دارم برمی

 می لختم و رنگ خرمایی موهای روی را شالم و پوشم می شده، حک برف های دانه آن روی که

 .اندازم

 هب ای رضایتمندانه لبخند. شود می بلند مبل روی از و کند می قطع را تلفنش دیدنم با ستاره

 .زند می ظاهرم

 تمام و خریدم باالیی نسبتا قیمت به پارسال حراجی در که هایی پوتین. شوم می خارج واحد از

 کیمش و است بلند. کنم می پا به را بپوشم را ها آن بتوانم و شود سرد هوا بودم منتظر تابستان

 .دارم عادت بلند پاشنه های کفش پوشیدن به من ولی است بلند زیادی اش پاشنه. رنگ

 :گردم برمی ایستاده واحد دم که ستاره سمت به
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 .برم من...دیگه خب-

 :کشد می دماغش نوک به را دستش توی دستمال و زند می لبخند

 ...ببری رو بازی این باید...کنیا می جمع حواستو-

 :دوم می ها پله سمت به سرخوشی و خنده با

 .جونم ستی ماچ...نبرم کن فکر-

 زا شود نمی...ببرم باید امشب که است معلوم...کنم می زمزمه لب زیر را خدا نام و گویم می را این

 خود از سال چند پسر دوست با ستاره دانم، می اواخر این که مخصوصا...گذشت پول همه آن

 و مادر قروفر همه این خرج باید یکی بالخره. است خالی حسابی دستش و زده بهم کوچکترش

 .بدهد را ما دختریِ

*** 

 زند، می هایم رفتن جلو عقب با همگام و پایم جلوی رنگ ای نقره 602 که ترمزهایی نیش با

 .کنم می عصبانیت و کالفگی احساس حسابی

 بار برای است، سالی و سن کم و زشت جوان که راننده به رو و زنم می گوشم پشت را صافم موهای

 :گویم می هزارم

 .پایینا میارم و کاپوتت لگد با زنم می...احمق عوضیِ کارت رد برو-

 و گذارم می هایم حرف روی هم ای نکشیده آب فحش زده، بیرون چشمان و گستاخی با بعد

 .کنم می رنگش عسلی و هیز نگاه تقدیمِ

 :دشو می چندشم اش، شده شکالتی و برنزه صورت و سپید های دندان تضاد از زند، می که لبخند

 !جیگر بزن خودمونو یکمم بیا...موال به راضیم من-

 دایص با ندارد، خودش با زیادی فرق ترسناکی و زشتی نظر از و نشسته دستش بغل که دوستش

 .خندد می بلند

 انقدر ترسم، می و شود می دیرم دارد. اندازم می استیلم بند ساعت به نگاهی عصبی و کالفه

 با ای. کنم خورد را ماشینش ی شیشه بزنم مثال. بدهم خودم و آنها دست کاری تا کنند عصبانیم
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 رمدا کم را یکی همین...گزم می لب. بیندازم خط ماشینش تمیز ترو ی بدنه روی کفش ی پاشنه

 .دربیفتم گرسنه گرگ دو این با که

 :آورد می بیرون سر تر، طرف آن کمی سوپرمارکتی از مسن مردی لحظه همان

 !ببینم کارت پی برو چی؟ برای میشی مزاحم جوون-

 :گوید می نگاهش بدیِ به لحنی با و اندازد می مرد به تحقیرآمیزی و بد نگاه پسرک

 سننه؟ تورو...پیری بروبابا-

 :کشد می من صورت تا را برزخی نگاه همان امتداد

 زیر جات آخر و اول. پخیه چه حاال کرده فکر...خانوم سلیطه میاد ای االغی عشوه چه ببین-

 !دیگه ماست

 باد و برق مثل جوری و فشارد می گاز روی را پایش. گوید می بلندی صدای با و حرص پر را ها این

 قماشی چه از دادم می نشانش ضعیف، و نبودم دختر اگر. نبوده هرگز انگار که زند، می غیبش

 .است

 جوان راننده. «دربست؟» پرسد می و ایستد می پایم جلوی رنگی زرد تاکسی نگذشته چیزی

 نگاه که شود می ای دقیقه چند االن. شوم نمی سوار همه این با. دارد روشنی و سالم نگاه اما است

 ثابت من روی نگاهش و ایستاده قرمز چراغ پشت که است سواری لکسوس مرد به حواسم تمام و

 .مانده

 یتاکس راننده به و آورم می باال را دستم. گذشت یکی این از شود نمی ولی شده دیرم که دانم می

 .رود می معطلی بی هم او. ندارم شدن سوار قصد فهمانم، می

 یطول. نیستم میل بی او به نسبت بفهمد جوان مرد تا کنم، می نگاه انقدر و ایستم می جا همان

 انمچشم پیش بدجوری که اش مشکی و بلند شاسی ماشین آن با و بزند دور را بلوار تا کشد نمی

 .کند ترمز جلویم زند، می برق

 نگاه با. دارد مغروری ی چهره و کشیده درهم ابروهای. خندد نمی او...خندم می صورتش به

. است عضالنی و برنزه کمی. کنم می دنبال چسبیده، را فرمان که انگشتانش تا حجیم بازوهای

 .است طرحی چه دقیقا بدهم، تشخیص توانم نمی که دارد بزرگی و پررنگ تتوی بازویش روی
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 .دارد دخترکشی ی جذبه اما نیست زیبا آنقدرها صورتش. زده باال را اش سوخته ای قهوه موهای

 نمیشی؟ سوار-

 ریت طوالنی مکث هایم سینه روی و کند می براندازد پایین تا باال از را هیکلم تمام نافذش، نگاه

. نشیند می باریکش های لب ی گوشه رضایت سر از نامحسوسی و کوچک لبخند. کند می

 ،سختی کمی با کفشم های پاشنه بودن بلند بخاطر و خندم می رضایتش، اعالم این از خوشحال

 :شوم می سوار

 .شم سوار ها پاشنه این با چجوری کردم می فکر داشتم! ببخشید...سالم-

 . دارد کالس کلی...است دیگر چیز یک بلند شاسی ماشین اصال

 مدل و کنم می تصور ماشینی چنین فرمان پشت را خودم. باشم داشته یکی هم من شد، می کاش

 .رود می ضعف خوشی از

 ...داشت خواهم را بهترش حتی یا و ماشین این از روزی که دهم می قول خودم به

 .خودم به دهم می زنانه قول...ندیدیم خیری هیچ که مردانه های قول از

 .اومدی می نظر به اینا از تر شیطون...ساکت چه-

 .کنم می نگاه خودم ی چهره به و زنم می پایین را گیر آفتاب. اندازم می باال ای شانه

 باد بر وقت هیچ کن، کمکم خدایا. دارم دوست بیشتر ها آیینه در را خودم اسکارلت مانند هم من

 !نروم

 دهش طور هر که نیست من دست...کنم می ناامیدی و تنهایی احساس انقدر که نیست من تقصیر

 .کنم جبران را کمبودهایم باید

 !!دیـــوانه کمی و...شدم دختر من و...خواست می پسر پدرم...خواست نمی بچه مادرم

 قفس از...بود دیــــوانه بگویند بگذار...ام شده دیوانه شهر یک ی اندازه به من

 !پریـــد...پرید...پرید

 ...بابا خوشگلی-
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 آفتاب آمیزی شیطنت لبخند با و خورم می را بغضم. گیرم می لرزانم و سیاه های مردمک از نگاه

 :زنم می باال را گیر

 ...میدونم خودم-

 :زند می فرمان روی انگشتش با و کند می نگاهم چشمی ی گوشه

 ...ها زیاده روت-

 :زنم می اش چشمی ی گوشه نگاه همان به چشمکی

 ...دونم می اونم-

 :فرمان به چسبیده که دستی تنها با دهم، می تماسش و برم می جلو را دستم

 !؟...آقای. خوشبختم-

 سردم شدت به و سپید کوچک، های دست معطلی بی اما است اش رانندگی به همچنان حواسش

 .کند می وارد آن به محکمی فشار و گیرد می گرمش و زمخت مشت بین را

 که زمخت و بزرگ های دست با...ام داشته دوست را دهند می دست قوی که مردهایی بچگی از

 .بخشند می وجودت به گرما سردی، وقتی و کنند می سردت گرمی، وقتی

 تو؟...پژمان-

 :کشم می بیرون گرمش زیادی های دست بین از را دستم

 ...گفتم بهت شاید-

 روی عمیق چروک چند پرند، می باال شگفتی از که رنگش کم نسبتا ولی بلند و پهن ابروهای

 : میفتد اش پیشانی

 !شاید؟-

 ست،نی زیبا اینکه با مرد این کنم می فکر من و گیرد می ردیفش و سپید های دندان بین را لبش

 .دارد مردانه های جذابیت زیادی اما

 !بیشتر ترینشان جذاب از...بمان دور ها آدم از
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 نمی مجذوبت هرگز! آیند می جلو اندامت کردن کشف قصد به که کسانی شوند؛ نمی مجذوبت

 !هرگز...شوند

 :کشد می عمیقی نفس او و آه من

 بزنم؟ صدات باید چی من پس خب-

 ...محترم خانوم...بانو...لیدی-

 ماشین مطبوع و گرم فضای در خوبش عطر. گیرد می دهانش جلوی را دستش و خندد می کوتاه

 .کند می عجیبی رخوت دچار مرا و پیچیده

 سالته؟ چند...خانوما خانوم خب-

 ...میشه سالم نوزده اسفند-

 .است نزدیک تولدم باشد، حواست شد شروع رابطه این اگر اینکه یعنی این

 :کند می تنظیم را عقب آینه

 ...منم...کوچولویی پس-

 !سالته چند بزنم حدس من بذار-

 .گیرد می زیادی شتاب ماشین. دارد برمی کالج روی از را پایش و دهد می تکان را سرش

 :خورم می وول جایم توی

 !شیش یا...پنج و بیست-

 .بود خوب کارت! سالمه شیش و بیست...شیش یا همون-

 حاال؟ چیه جایزم-

 !جایزت میشه بده بوس یه-

 . کنم می نثارش پررویی لبی زیر و خندم می

 :دهم می ادامه ای غمزه و پرناز لحن با و کرده سکوت کمی
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 میدی؟ چی بهم تو...بدم بوس یه بهت اگه-

 :گوید می ای مزه با لحن با و زند می ای طوالنی و محکم پلک

 ...کنم می نثارت دارمو که چیزی تمام-

 :دهد می ادامه زند، می موج آن در خنده از هایی رگه هنوز که صدایی با بعد و خندد می شلیکی

 !بدی باید تو که بدم نباید من-

 :گوید می شوند، می درهم که من های اخم دیدن محض به

 میفروشی؟ بوساتو داری بگیری؟ یچیزم باید میدی بوس یعنی...بود بوس منظورم-

 حق حرف. ندارم سوالش برای جوابی. اندازم می اطراف های خیابان به نگاهی و نشینم می سیخ

 ...را هایم دخترانگی فروشم می دارم دقیقا من...ندارد جواب

 :پرسم می پس زدن، برای ندارم حرفی

 ...بیام جایی باهات تونم نمی شده دیرم من میریم؟ داریم کجا-

 :دارد برمی اپلش و مشکی گوشی کنار از را کنتش سیگار ی جعبه

 حاال؟ میری کجا-

 طوالنی انقدری سکوتش. گویم می او به را مقصد حواس بی و مانده خیره گاززده سیب روی نگاهم

 می نگاهش. بگیرد فاصله انگیز، هوس و زده گاز سیب آن از کند، می وادار را نگاهم که شود می

 برمی اولش جای به را رنگ سپید ی جعبه بکشد، بیرون سیگارها ردیف بین از نخی آنکه بی. کنم

 .گرداند

 :جوم می را ام خورده ماتیک لب ی گوشه

 یهو؟ شدی ساکت انقدر چرا-

 :پرسد می باشد، داشته سوالم برای جوابی اینکه بدون

 اونجا؟ میری چی برای-

 !ناگهانیش تغییر به. متفکرش ی چهره به...سوالش به کنم می شک
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 :گویم می دودلی با و گزم می لب

 !دارم قرار یه اونجا خب...خب چرا؟ چیه منظورت-

 . نزد «آنجا» از دیگری حرف که خوشحالم من ولی شده عوض جو! هم من...زند نمی حرفی

 دانشجویی؟-

 :اندازم می باال سر شکانده، را بینمان سکوت او اینکه از راضی

 !نبودم وقت هیچ. نیستم درس اهل...ندادم ادامه گرفتم دیپلم نه-

 !بیکار؟ گذرونی؟ می خوش کنی؟ می چیکار پس-

 ...کنم می کارایی یه خب...بیکار دقیقا نه-

 :بگیرد را کنجکاوش حالت جلوی تواند نمی

  چیکار؟-

 پرسی؟ می چرا-

 :گوید می کنان من من و کند می مکث طوالنی

 وسواس یکم من...بهتره باشه من ی خونه...من پیش بیای امشبو بتونی شاید کردم فکر...خب-

 میگم؟ چی که میدونی! بیام تونم نمی هرجایی. دارم

 :برم می باال را صدایم و کنم می باز را دهانم

 میگی؟ چی هست معلوم هیچ...نیستم... ا.ف که من...من خدای چی؟-

 :گردد برمی سمتم به کامل و کند می کم را سرعت

 تو فقط...البته نشو ناراحت...شبیهشونه پوشیدنت لباس طرز و رفتار ولی...نباشه توهین نیستی؟-

 ومدما هفتست دو االن. خورم می مشکل به ایرانی دخترای با کردن برقرار ارتباط توی من. نیستی

 و آزادم هم وقتایی یه ولی شلوغه خیلی سرم خب. شده خبر چه بفهمم تونم نمی اصال و ایران

 نهادپیش بهشون وقتی و پوشن می لباس خیابونی زنای شبیه اکثرا دخترا. کنم تفریح میخوام

 ...میشن ناراحت میدی
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 :زند می کمرنگی لبخند

 کنار از بهتره که گفت و پرسیدم دوستام از یکی آزاد از. خوردم هم کشیده یه بار یه حتی-

 ...شاید کردم فکر...کردی می نگاهم جوری یه داشتی هم تو. بود اولم بار...کنم سوار دختر خیابون

 :پرم می کالمش میان

 .میشم پیاده. نیستم پولی ی زه...ه من کردی اشتباه-

 :دهد می تکان را سرش

 صالا...بدم پول بخوام دختر یه با خوابیدن برای نیست شخصیتیم در منم. نبود پولی منظورم-

 .کنه عوض نظرتو زمان یکم گذشت شاید...بمونیم دوست تونیم می. .کن ولش

 نمی خوابتون رخت کردن پر جز دیگه چیز هیچ واسه دخترارو میدونی خودتم و صادقی خوبه-

 ...وایسا! نمیشه عوض نظرم...نه. خواید

 :برد می باال تسلیم نشانه به را هایش دست

 ...الاقل برسونمت بذار. قبول...باشه-

 به و شوم می کردن سکوت به مجبور که انقدری. شده دیرم حسابی. میندازم ساعت به نگاه

 پوشی چشم دارد، لکسوس که موضوع این از توانم نمی هم هنوز. دهم می تکیه صندلی پشتی

 .کنم

 ...رسیدیم-

 پیدس سیمان ساختمان به نگاهی. نشدم ماشین شدن متوقف متوجه اصال که کرده ترمز نرم انقدر

 .اندازم می بزرگ نسبتا و

 پیازی پوست گوشی او من از قبل ولی بردارم رویش از را گوشیم تا داشبورد سمت رود می دستم

 .زند می قاپ را ام کشویی و

 از پس و گیرد می ای شماره سرعت به. اش زده شتاب اعمال به مانم می خیره مبهوت و مات

 :گیرد می طرفم به را ام گوشی شود، می روشن و خاموش خودش گوشی چندبار اینکه

 !بزن زنگ شدی پشیمون اگر...اطمینان برای شمارم اینم-
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 چشم در و کشم می باال را نگاهم زده، هول. کند نمی رهایش. زنم می چنگ گوشی به خشم با

 .کشد می عقب من همراه را گوشی و زند می لبخندی. کنم می نگاه روشنش ای قهوه های

 می داد خودم سر. دهد می ای العاده فوق بوی گردنش زیر. میفتم بغلش توی چطور فهمم نمی

 و رامآ تنفس با که سفتش و ستبر ی سینه روی را دستم کف. نیست فکرها این وقت که حاال. زنم

 آغوشش از بتوانم تا کنم می وارد آن به خفیفی فشار و گذارم می شود، می پایین و باال منظمی

 .بگیرم فاصله

 و چهی به دوری برای تالشم تمام. کشد می جلوتر مرا. فشارد می گرفته مشتش بین که را بازویم

 راه را جذابش صورت...صورتم در ریخته پریشانِ تارهای بین از...کنم می بلند سر. رسد می پوچ

 .زند می چشمک نگاهم، جلوی وضوح به آمیزش طعنه لبخند. بینم می نزدیک زیادی البته و راه

 هشک. کشد می باال را ام مانده زیر به سرِ و گیرد می هدف را ظریفم ی چانه زیر رحمانه بی دستش

 می نگاه صیادم چشمان در ای ترسیده صیدِ مثل فقط کنم، حرکتی باشم قادر آنکه بی و شده

 . مانم می خیره زند، می سبز به بیشتر فاصله این از که براقش و روشن چشمان به. کنم

. میابم حریصش لبان بین شده قفل را هایم لب و بازوانش بین اسیر را خودم ثانیه چند عرض در

 هایم، عصب کارکردِ کردن مختل از پس و شود می شروع هایم لب بین از زخم سوزش مثل چیزی

 .برد می باالترش و باال...کند می ترش تند و تند. رود می قلبم ضربان سراغ مستقیما

 ...شوم می متنفر

 .کند می شکار راحت انقدر که او از...شوم می شکار راحت انقدر که خودم از

 !همینجاست فرقش بگویید عاقالن به

 مچم ولی بکوبم صورتش توی خواهم می. کشم می عقب را خودم شدت به و پرد می سرم از برق

 .بدهم ام شده اسیر دست به تکانی هیچ توانم نمی. چسبد می سفت را

 :زند می زبان را اش شده سرخ های لب آور تهوع لبخند همان با

 ...گیرنت می وقت یه گفتم...بود پررنگ رژت زیادی-
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 و محکم گوشی، همراه را دستم. گذرم می اش، شده تیغ شش صورت به زدن گوشی تو خیر از

 از کنم، پیدا بودنش کثیف حد در حرفی آنکه بی. کشم می بیرون مشتش بین از زده شتاب

 .روم می بیرون ماشین

 جذابیت...دارد پول...دارد لکسوس نیست مهم برایم دیگر. بندم می قدرت تمام با پشتم را در

 !نیست مهم اصال. دارد

 :کشد می پایین را شیشه

 ...هی-

 .گردم برنمی ولی ایستم می جایم توی

 :دهد می ادامه

 بدم؟ چقدر بوسه بابت-

 .کند می اذیتم بلندش ی قهقهه صدای...شوند می مشت هایم دست

 ...نبودم زن اگر...خورده طرف کدام از نفهمد که زدم می طوری نبودم زن اگر

 !زنم که حاال...کشم می آهی

 !روم می...و کشم می را راهم بکنم، خودم از دفاعی بتوانم آنکه بی

 کالم هزار هزاران...ناشکفته رویاهای قرن هزار...کوچه این انتهای تا...ام ایستاده من که اینجا

 .اند خفته خاکش سردی به...سکوت در خفته

*** 

 توی سیگار به زنم می پک. دهم می زبانم ی بیچاره پرزهای خورد به را قهوه تلخ طعم

 !مردانه...فاصله با...عمیق...دستم

 .شدم روزی شاید...نیستم سیگاری یعنی...کشم نمی سیگار معموال

 ...را ام کرده چرک های زخم شود، مرحم تا آیم می سراغش بیاید، که دردم

http://www.negahdl.com/


 خش با همراه LCD تلویزیون برفکیِ ی صفحه و اتاق دودِ از پر خالیِ به خیره آرام، و سرد نگاه یک

 .بم خشی

 ...کردم می فکر ام بوسه اولین به ذهنم توی همیشه

 نکند؟ فکر...آغوش اولین...بوسه اولین به اش، دخترانه رنگارنگ رویاهای در دختری شود می

 ...بیندازد آب را دهنت که آنچنان...ترش...دیدمش می آلبالویی همیشه

 لبم زخم روی آرام را دستم. زد زخم و داد می خون بوی...گزنده...بود تلخ...کردم اش تجربه امروز

 .زند می رج را وجودم سراپای خشم. کشم می

 مردها طبیعت که گوید می. است طبیعی گوید می ستاره. خورد می پیچ دلم. خورد می بهم حالم

 .شوند می عاشق. شوند می اما. شوند می عاشق شان غریزه با که است درست. است همین

 .شوند می عاشق شان تنه پایین با مردها که آید می هم خوشش! ستاره دارد خوشی دل چه

  .نمانده برایم التهابی و غریزه هیچ که ام شده بزرگ دلهره توی و سخت انقدر. آید می بدم اما من

 نتدها توی کنی جمع یکجا را زندگی و بکشی عمیق نفس...کرد تُف را زندگی شد، می کاش اصال

 !بیرون کنی پرتش قدرت تمام با و

 ...امشب من غمگینم و تلخ چقدر

 .گیرد می بودنم، خراب چنین این برای دورترها خیلی از دلش خدا دانم می

 شگرفتار که آنم از تر جوان خیلی هنوز. کنم می خاموش نعلبکی توی را رسیده نصف به سیگار

 .شوم

 نمی دلم االن...بعد برای گذارمش می نکنم؟ فکر چیز هیچ به تا دارم، وقت چقدر...کنم می فکر

 .بکنم را فکرش خواهد

 ...گیالس یک و سکوت

 ...گیالس دو و سکوت

 ...گیالس چند و سکوت
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 ...ندارم را نوشیدنش دل دیگر که کانتر روی شده رها نیمه گیالس و سکوت

 .نکرد فکر چیزی به و بود مست باید

 شیواکن چه ام، کرده خالی را اش نوشیدنی ی شیشه ببیند، صبح فردا ستاره اگر کنم، نمی فکر

 .داد خواهد نشان

 مخواب اتاق سمت به خوران تلو تلو و گذارم می خودش حال به را تلویزیون برفکی و بلند صدای

 .بخوابم خواهد می دلم تنها حاال. روم می

 تخت یرو بکنم، تن از را نکنم خرابش کرده سفارش حسابی که ستاره کوتاه و قرمز لباس آنکه بی

 .کشم می باال را پاهایم و میفتم

 .برد می خوابم اول پلک همان در...رسد نمی دوم به اولی پلک

 !انگیز نفرت ی بوسه آن و امروز خاطره...رود می یادم

*** 

 !!لی؟؟ لی! لی؟ لی-

 :نشینم می جایم توی معطلی بی و پرم می خواب از

 شده؟ چی-

 دیشب که هم مو.ب.و.ر.ش.م...من لباس و خونه به زدی گند وضعشه؟ چه این شده؟ چی و مرض-

 !خوردی

 دهش سرخ ی قیافه ام بسته نیمه های پلک بین از و زنم می کنار را صورتم توی شده پخش موهای

 .کنم می برانداز را عصبانیتش از

 هم در ابروهایم و شده تشدید سردردم. میفتم قبل روز یاد و گزم می لب فقط. ندارم جوابی

 .شوند می کشیده

 کنارم و آید می جلو سرعت به. شود می نگران ستاره ی چهره من، ی قیافه شدن جمع با همراه

 :نشنید می تخت روی

 باختی؟ دیروز شدی؟ شکلی این چرا لی؟ لی شده چی-
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 را دستم. کند می ذوق ذوق سرم. کنم می نگاهش فقط و مانم می عاجز سوال همه این هضم از

 .گذارم می سرم روی

 مگه؟ بود چی دیروز-

 نمیاد؟ یادت بازی؟ دیشب؟ پرسی؟ می من از داری-

 :آید می یادم بالخره. آورم می ام مانده علیل ذهن به بیشتری فشار

 !بردم...بازم نمی وقت هیچ...نباختم نه...دیشب...بازی...آهـــان-

 .زنم می کنار را پتو

 هایی؟ بازنده شبیه چرا پس-

 ...افتاد بد اتفاق یه دیروز چون-

 :خورد می سختی تکان ستاره

 بگی؟ کم کم خوای می باختی نکنه چی؟-

 :کشم می ای کالفه پوف

 ...دیروز...خدا به بردم...نه نه نه! بگم گذاشتی اگه بابا ای-

 :کنم می بازی ناخونم با و گزم می لب

 .بوسید منو یکی دیروز-

 :زند می لبخند

 کردی؟ چیکار تو کرد؟ بوست اون صولتی؟-

 :کنم می نگاهش ناامیدانه

 ارشک نکنم بازی براش دیگه و بده دست از منو اگر میدونه...نداره جراتشو اونکه...نه صولتی نه-

 ...دیگه مرد یه! تمومه

 :شود می بلند تخت روی از و کشد می هم در ابرو ستاره
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  بوده؟ اولت بار کنم باور خوای نمی که تو...مسخرست ریخته؟ بهمت انقدر این-

 .کند نمی درک مرا کس هیچ...سابم می هم روی دندان

 !خیلی...داشت درد...بود هم زوری و...بود اولم بار چرا-

 :خورم می را بغضم

 و دارم وحشتناکی حس...نشدم حیا و حجب بی تو مثل هم خیلی خواستی می که اونی برخالف-

 .میگی چرت داری همیشه مثل تو

 گرفتن به روابطم همیشه اما! باهم پسر چند هم گاهی...شوم می دوست یکی با ماه هر دارم قبول

 الس معروف قول به همان یا آمیز شیطنت های حرف...کنم می شیطنت. شده محدود بازو و دست

 .ام نرفته فراتر گاه هیچ. مانند می حرف حد در همه ولی...زنم می

 برایم خوب و باشند نداشته جا بی های خواسته که جایی تا...ام نشده پسری و مرد هیچ گرفتار

 که دهم نمی دل. ندارم کس هیچ برای اضافی وقت چون. بروند باید وگرنه...هستند کنند، خرج

 .بگیرم پس را اش شده شکسته روزی شوم مجبور

 هیچ. دارد هم حق یعنی...ام نبوسیده را کس هیچ حال به تا کند، نمی باور مادرم که دارد درد

 .بشناسد را دخترش بخواهد که نداشته وقت آنقدر وقت

 :کشم می دراز جایم توی

 !ندارم حوصله...میکنه درد سرم بیرون برو-

 لباس پاشو...کن شروع بعد شه رقمی دو سنت بذار! میگیری سردرد خوردی انقدر دیگه معلومه-

 !شد چروک دربیار منو

 :کشم می جیغ

 !زنمش می اتو خودم بیرون برو گفتم-

 .کوبد می هم به پشتش محکم را در و رود می غرغرکنان

. کند می نفرین و کشد می جیغ اش حنجره قسمت ترین انتهایی از کسی...آید می شیون صدای

 .شوند می باز امان بی هایم چشم
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 در را خودم. کشد می رخ به را خودش دیگر های حس تمامی از قبل که است حسی اولین سردرد

 .گذارم می زانوهایم روی را سرم و کشم می آغوش

. اندازد می راه بیداد و داد و آید می جمعه هر غروب...شده کارش...گویم می را مادربزگم...آمده باز

 آخر در و کند می التماس باز. کند می نفرین...گوید می ناسزا...دهد می فحش. کند می التماس

 .رود می درازتر پا از دست

 هچ...سیاهیش به مانم می خیره. نشسته رویی روبه همسایه بام ی لبه روی کالغی پنجره بیرون

 ...دلگیری غروب چه...بدحالم و دلتنگ

 !جمعه های غروب دلگیری به دارد شرف سگش دلتنگی...گویم می همیشه

 داره...خبره چه من ی سینه این تو میدونی...مادری خودت هستی؟ زنی چجور دیگه تو آخه-

 !رهمی دستم از داره پسرم! بدید نجاتش ابالفضل به تورو...لیالیید و تو حرفش ی همه...میده جون

 از بمیره احمد ایشاهلل اصال...ببرا منو آبروی برو بیا هی چیکار؟ اینجا اومدی پاشدی باز زنیکه-

 فسن داریم تازه...بکنیم زندگیمونو بذار کارت پی برو...اینجا نیا انقدر هم تو...شیم راحت شرش

 !کشیم می

 بگویم دلم توی توانم نمی من و. کند می را پدرم مرگ آرزوی...گوید می را پدرم...کنم می بغض

 !جانش از دور...نکند خدا

 زدم زار مرگش برای پیش سالها! رفته دست از که سالهاست من پدر برایش؟ مانده مگر هم جانی

 .کردم دفنش خاک خروارها زیر و

 ...شب هر مادرم آید می یادم

 آن آمد؟ چرا مرد آن پرسید؛ می و زد می پدرم. خورد می کتک...خورد می کتک...خورد می کتک

 می تنها زن یک گردن را مردها تقصیر پرید؟ می هرز نگاهش چرا مرد آن رفت؟ چرا مرد

 .زد می...زد می...زد می...انداخت

 !شد...نبود که چیزهایی آن تمام...کرد رم شود، رام اینکه جای مادرم تا زد انقدر

 !کشید...کشید...کشید...مواد به برد پناه! نزد دیگر دید، خیانت که پدرم و
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 بوی...کشیدم بو...ندیدم نه...را پدرم به مادرم خیانت...ام دیده را خیانت من...نیست چیزی کم

 دق با مرد یک...سیاه پا سرتا...کروات و شلوار و کت و ورنی مشکیِ های کفش. میداد کنزو ادکالن

 . زیبا لبخندهای و بلند

 طالق دادخواست...کرد استفاده شدنش بدبخت و عاجز و ضعیف از...پدرم شدن بیچاره از مادرم

 همیشه برای و...گرفت مرا دست...گرفت طالق مادرم. نداشت صالحیت...داشت اعتیاد پدرم. داد

 . کرد ترک را بود عاشقش روزی که مردی

 !کنی؟ می چه خود زیبای و بکر های عشق با زندگی...بودند آری...بودند هم عاشق

 !بیداری هم هنوز کنم باور شو پهلو آن به پهلو این از گاهی خدایا

 زمزمه لب زیر و فشارم می گوشم الله روی را هایم دست کف. شود می تر بلند ها شیون صدای

 :کنم می

 ...نیست پناهی او بر که یاد از ببر را خدای-

 ...نیست پناهی او بر که یاد از ببر را خدای

 ...!را خدای

 گپررن دیگر، رنگ کم و نور کم های ستاره از افتاده جدا که ایست ستاره تک به مستقیم نگاهم

 .آید می لبم به لبخند و گیرم می دار منظور را هایش چشمک. درخشد می

 :خواند می پرقدرت داریوش و ام داده های گوش خورد به را هندزفری

 !دارم گلـــه...دارم گله...دنیا مردم آهای...دنیا مردم آهای

 بال. شوند می پخش هوا در بلندم های چتری گرفتنش، اوج با گاهی هراز و زود می مالیمی باد

 .پرد می پایین و باال تندی وزش هر با هم رنگارنگم و مخملی روسری های

 !دارم گلـــه...دارم گله آدم و عالم از من

 در ترقی ترق صدای رفتنش عقب و جلو با همراه و افتاده زمین روی جوب کنار ای پپسی قوطیِ

 نقطه هر در که هم ها ماشین آمد و رفت صدای. پیچد می بست، بن ی کوچه ی زده سکوت فضای
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 داریوش مندِ گله صدای ورای از را صداها این. است هایت لحظه متن موسیقی باشی، تهران از ای

 .شنوم می

 !دارم گلـــه...دارم گله...دنیا مردم آهای...دنیا مردم آهای

 !!دارم گلـــه هم خدا دستِ از من

 ما انگلیسی یقه و مشکی ی پاییزه جیب داخل را سرمایم از شده سرخ و دستکش بی های دست

 .میفتد سوزش به ام بینی و کشم می باال را دماغم آب. فرستم می

 خودم با کمی داشتم، نیاز شدت به ولی برسد، نظر به حماقت آمدن پیاده شاید سرما این در

 و کردم کاله و شال کند، باز سرش از را مادربزرگ شد، موفق ستاره اینکه محض به. کنم خلوت

 .زدم بیرون

 و من بر را روز و شود می پیدایش هفته هر که آید نمی خوشم...نرفتم جلو دادن سالم برای حتی

 و شود می قوزِباالقوز هم او...هستند دلگیر کافی ی اندازه به ها جمعه. کند می تلخ ستاره

 .کند می دلگیرترش

 من...بکنم را پدرم مرگ آرزوی آید، نمی زبانم به...پدرم است بهتر شاید...باشد ستاره با حق شاید

 مادرم بودن مادر مرگ...را زندگیمان و خانه مرگ! ام دیده را آب مرگ...گل مرگ...را آفتاب مرگ

 روزها گاهی و پدرم مرگ. مردند هایش مادرانگی ستاره، شد برایم که روزهایی همان...ام دیده را

 !ندارم را طاقتش. ببینم دیگری مرگ توانم نمی...را خودم مرگ

 و مادربزرگ های شیون صدای انگار. بود غیرممکن برایم اش شده مسموم فضای و خانه آن تحمل

 .باشد خورده پیوند خانه هوای های مولکول به هایش التماس

 دوباره و بگذارد پیش پا خودش گرفت، تصمیم و گرفت غمباد عزیز رفتنِ بعدِ هم ستاره حتی

 یم مردی هر از بهتر است، کوچکتر او از اینکه با سپهر گوید می. کند شروع سپهر با را اش رابطه

 !فهمدش

 های خوشی...نیست مرد کند، شادت و بفهمدت خواب رخت توی که مردی کنم، می فکر ولی من

 آمده ستاره دیدن به گل دسته یک با سپهر ندارم، یاد به گاه هیچ. آورند می انزوا بیشتر گذرا

 دقیقه یازده و دهد می نشان را خودش دست به بطری او با کردن خلوت برای همیشه. باشد

 !رود می*...بعد
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 پلک یک با تنها...پلک یک با تنها کند، می نگاهت که هم دور راه از تواند، می باشد مرد اگر مرد

 .کند لبریز دلت در را دنیا تمام خوشحالی و خوشبختی...بخش آرامش

 ! ببینم هم آینده در نیستم مطمئن...ام ندیده را مردی چنین هرگز قبال فقط

. شود می خاموش و روشن زند، می که شدیدی ی صاعقه اثر بر تاریک ی کوچه و میغرد آسمان

 .کند می باریدن به شروع باران که نگذشته چیزی رود، می انتظار که همانطور درست

 شک بی. دهم می هایم گام به بیشتری سرعت هم من ابرها، بارش شدن تندتر لحظه هر با همراه

 و مفلوک دخترهای شبیه و ریخت خواهد صورتم توی چشم خط و ریمل تمام دیگر ی دقیقه دو تا

 .شوم می عشقی ی خورده شکست

 لکام هایم بدبختی کلکسیون تا دارم کم فقط را یکی همین! عشق؟! عشقی ی خورده شکسته

 .شود

 از و خورند می هم به وقفه بی هایم دندان. است سرد اندازه بی...کشم می آغوش در را هایم دست

 ردیگ و شده سنگین و خیس ام روسری بال. شود می پخش هوا در غلیظی بخار بینشان ی فاصله

 .شوند می راست تنم موهای هوا، سردی همه این از عوض در خورد، نمی تکان باد وزش با

 تا میدوم خیابان انتهای سمت به و گیرم می پرشتابم و تند های قدم بین را زده باران شب امتداد

 .برسم مینو ی خانه به تر سریع هرچه

 :پاورقی

 .جهان در ی.س.ن.ج رابطه عرفی زمان: دقیقه یازده*

. دهم نمی اهمیتی ولی است خواب هنوز مینو دانم می...کوبم می هم به محکم را دستشویی در

 .فهمم نمی را چیز همه و کس همه با هایم کردن لج دلیل هم خودم حتی

 جا چشمم، خط و ریمل اثر از شده سیاه و ریخته هم به صورت دیدن از و ایستم می آینه جلوی

 از ای دسته سرم، حرکت براثر و کند می چشمانم مهمان را اشک داری کش ی خمیازه. خورم می

 .ریزد می صورتم توی ام، شده ژولیده موهای

 کاله و رنگی های لباس آن با مت و پت اش دسته به که ای مجسمه لیوان سمت رود می نگاهم

 .اند چسبیده بامزشان های
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 رنگارنگ های ماهی دستشویی، مایع جای و صابونی جا داخل و است رنگ آبی سرویس وسایل

 .شناورند کوچک

 ترک گچی، و سپید سقف از قسمتی و شده بدرنگ و زرد روشویی سرامیک از ای گوشه

 .اند شده پر لب میان در یکی دار موج و آبی های کاشی...خورده

 زحمت با را ام خورده گره هم به موهای و شورم می حوصله با را ام شده قرمز و سیاه صورت

 جا بُرس فلزیِ های دندانه بین را رنگم ای قهوه موهای از شماری بی تعداد. زنم می شانه زیادی

 خواهد در را پدرم اش روشویی در شده ریخته موهای بخاطر مینو دانم می حاال از و گذارم می

 .آورد

 راگ نشود؟ تنگ پدرم برای دلم که شود می نشود؟ که شود می...شده تنگ پدرم برای دلم پدرم؟

 مبرای همیشه...داشته دوست همیشه مرا ولی. کرده مادرم به کرده، ظلم اگر...بوده مادرم با بوده بد

 .بوده خوبی پدر

. هستند آسمانی آبیِ همه. هستند زیبا و رنگی همه دارم، شدنش معتاد قبلِ از خاطره هرچه

 !هستند خدایی. هستند عشق در شناور

 .نباشی بلد کردنش باز برای راهی هیچ و باشد شده تنگ دلت...است وحشتناک

 !شده...تنگ...دلم

 هست هم دیگری کار! آرام...کنم می را خودم! شکر...کنم می را خدای! افکارم از...کنم می را فرار

 بکنم؟ که مگر،

 می رت عقب کمی...بدبختی و اعتیاد در پسرش دیدن از مادربزرگم های شیون...میفتم قبل روز یاد

 آشفته شدن بوسیده زوری از که باشد پاک انقدری دخترش شود نمی باورش حتی مادرم...روم

 .شود

 می. فشارم می هم روی را هایم دندان و میفتم بوسه آن یاد کنم، گرد عقب آنکه بی...هوا بی

 .نیستم پولی ی فاحشه که من! بوسیدنم بابت بدهد پول من به خواست
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 ستنی الزم که کشد می فریاد سرم پسِ از کسی. نیستم که است معلوم...نه نه نه نیستم؟ واقعا

 مگر...است کافی فروشی، می را لبخندهایت و آغوش که همین...شوی پولی ی هرزه تا بدهی حتما

 !لعنتی. ندارم پذیرفتنش جز راهی نیست؟

 را رشکا باید و هست گرگ که...نداشت تقصیری جسور مرد آن. فرستم می بیرون پرصدا را نفسم

 !بکند

 !باد من بر لعنت...کردم خودم...نکرد او...مرا جسارت بکند تا دادم اش اجازه که منم مقصر

 .ها زودی همین به...میرم می وجود تمام با...دلگیرم وجود تمام با...غمگینم وجود تمام با

 با. رود می و کشد می پر اندوه و غم ناگهان. کند می پر را گوشم جیغی ی چندرگه و بلند صدای

 از را خودم وجود، تمام با...کنم می بازش وجود، تمام با و برم می هجوم در سمت به وجود، تمام

 .میندازم بیرون سرویس

 .برم می یاد از را وجود تمام با کردن مرگ آرزوی

 می وقفه بی قلبم. کنم می باز را خواب اتاق در هوا بی و دوم می نفس یک را سالن و راهرو طول

 .کنم می حس دهانم، در را نامنظمش های تپش. تپد

 مینو؟ شد چی-

 برایش بدی اتفاق چون کشم می ای آسوده نفس اول. گردانند برمی سمتم به را سرشان هردو

 یم علیرضا شیطنت از خیسش و سرخ و خورده گاز های گونه آن با که مینو دیدن از بعد و نیفتاده

 .شوم می عصبانی شدت به خندد،

 :کنم می رها لرزانم، مشت بین از را کرده عرق ی دستگیره

 دی؟اوم کی کنی؟ می چیکار اینجا صبح موقع این اصال تو...کردم سکته تقریبا شدید؟ دیوونه-

 یرو به اصال اما او. پرد می پایین و باال هیجان از ام سینه هنوز. است علیرضا با کامال سخنم روی

 ی برجسته و سپید و سرخ های گونه و کرده شیطنت دانم می که داند می که آورد نمی مبارکش

 .زده گاز آبداری ی میوه مثل را مینو

 :زند می طعنه و کشد می لختش و خرمایی موهای بین دستی
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 نداری؟ زندگی خونه خودت! اینجایی معمول طبق که تو-

 با دهم، می نشان ترتیب به را هایم انگشت که درحالی و کنم می جمع سینه زیر را هایم دست

 :گویم می پرتوقعی لحن

 ...چتری اینجا همیشه خودتم تو دوما کو؟ سالمت اوال-

 :دهم می تکان چشمش جلوی معنی پر را ام میانه انگشت و روم می جلو

 !نیومده تو به فوضولیش که هم سوما-

 :آید می سمتم به کمر، به دست و شود می بلند. زند می کنار زانوهایش روی از را مینو پای

 هک نشنیدم ازت سالمی منم...تو پریدی پایین انداختی سرتو شتر عین و تری کوچیک تو اوال-

 تو ولی ندارم اومدن اینجا ی اجازه هستن مینو ی خانواده وقتی متاسفانه دوما...بدم جواب بخوام

 ...انگشتت زشت حرکت اون برای...سوما...منی خانومِ چتر همیشه واقعا

 :دارد فاصله من ی شده منقبض اندام تا قدم یک فقط حاال

 !خوردی می مفصل کتک یه بودی مرد اگر-

 جمع اش لعنتی پوزخند بلکه بزنم، ای کوبنده حرف کم دست یا آبدار فحشی تا کنم می باز دهان

 .شود

 :دهد می تکان هوا در را دستش و جهد می جا از انفجارم از قبل مینو

 !بابا کنید بس...چیه مشکلتون نمیفهمم که من کردید؟ شروع دوتا شما باز-

 آن جزو. آید می هم خوشم او از نوعی به...هیچ که ندارم علیرضا با مشکلی هیچ من حقیقت در

 می خوشش من از هم او که دانم می. کنم تفکیکش بقیه از توانم می که است مردهایی از دسته

 .برد می لذت من با زدن کله سرو از و آید

 م،شو قائل برایش مرزی و حد بتوانم آنکه بی علیرضا. بیشتر چیزی نه...دوست دو مثل البته

 حسادت دو آن به همیشه هم شاید یا اوقات اکثر...چرا دروغ...گاهی که طوری. است مینو عاشق

 .کنم می
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 برای دلم بخواهم که هستم ها حرف این از تر سختگیر من. باشم عاشقی و عشق دنبال اینکه نه

 .ام دخترانه های لطافت به اند نورزیده عشق خالصانه هم گاه هیچ ولی. بلرزد کسی

 دل. کند آرامت و بدهد گوش هایت زدن غر به...بخواهد را تو شرایطی، هر در که باشد کسی اینکه

 که هرجا و همیشه. کند باز بخش، آرامش و زیبا چیزهای به حواست کردن پرت با را ات گرفته

 . باشد حاضر باشی، داشته نیازش

 کردنش تماشا از هم هرگز و دیده اش زندگی در که چیزی زیباترین گوید؛ می همیشه علیرضا

 .است مینو لبخندهای شود، نمی سیر

 دوست را لبخندهایم حد این تا که باشد هم کسی که خواهد می دلم چقدر که کنم می فکر من و

 .بپاشم رویش به مجانی را لبخندهایم هم من...من و باشد داشته

 کنی؟ می گریه لی؟ لی شد چی-

 لحظه حتی بی. کنم می حس ام گونه روی را ای قطره پرخارشِ و آرام ریزشِ آیم، می که خودم به

 می نابود و نیست راهش بین را شده متولد تازه ی قطره و کشم می ام گونه به دستی مکث، ای

 .کنم

 !علی کردی چیکار ببین! لی؟ لی شدی؟ ناراحت لی لی-

 :گیرم می دو آن از رو صورتم، سمت به مینو ی شده دراز دست به توجه بی

 !نشدم ناراحت...نه-

 :است متاثر علیرضا صدای

 !کنه گریه لی لی بودم ندیده حاال تا...بابا ای. نگفتم چیزی که من-

 :کند می تایید آشفته مینو

 !آخه؟ شدی چی عزیزم...بودم ندیده منم-

 مرگم چه...کنم نمی گریه کس هیچ پیش وقت هیچ من! لعنتی. فشارم می هم روی را هایم دندان

 .کردم رو را دلم دست اینطور که! پس؟ شد

 ...مینو نکن شلوغش نشده هم هیچی...کردم نمی گریه-
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 تا نهایتم، بی روی و زبان متر یک این با که بفهمند نباید...کنم می حسادت بفهمند، خواهم نمی

 .کرده تسخیر را وجودم ضعف احساس حد چه

 :دهم می ادامه ام، کرده پا و دست خودم برای کم مدت همین در که تفاوتی بی و سرد ی چهره با

 !شدم اذیت. کرد شلوغ بیشتر همیشه از یکم...بود خونمون بزرگم مامان دیروز...فقط-

 ازب را بغضم گره آغوشش در باید هم من البد و بگیرد آغوش در را سرم تا آید می سمتم به مینو

 ! است مسخره! کنم

 :گذارم می عقب قدمی

 !خوبم...نکن-

 :روم می اند، شده پخش زشتی طرز به زمین روی که هایم لباس سمت به

 ...مینو برم دیگه من-

 :کشد می بیرون مشتم بین از را رنگم و آب خوش روسری مینو

 .تنهام منم ببین. میمونی پیشم بیان مامانینا تا گفتی که تو بری؟ کجا-

 :نشود پاره تا کنم می رها را روسری حوصله بی

 .دارم کار خدا به! برم باید روسریمو بهم بده...نیستی تنها وقت هیچ که تو ماشاهلل-

 داری؟ کار کجا خب-

 :گیرد می مینو دست از را روسری راحتی به دستش، حرکت یک با علیرضا

 ...من عزیز بدونی نباید که چیزو همه-

 :زند می چشمکی و گیرد می سمتم به لبخند با را روسری

 ...چاک به میزنی خودت. باالست درکت کنم می حال اصال-

 :گیرم می دستش از خنده با را روسری

 !پسر برم روتو-
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 تهانداخ گردنش دور را دستش که علیرضا بغل زیر را سرش و کند می نگاهم نگرانی با هنوز مینو

 :برد می فرو

 .مونم می تنها من میره علی...بیای شب بده قول-

 انگار او...هم با داریم فرق ما چقدر. کند تحمل را تنهایی شب یک تواند، نمی نازپرورده ی دختره

 .ندارم هیچ...من و دارد چیز همه

 !هیچ...هیچ...هیچ

 بی و صاف موهای روی را شال ساده ی ساده...آرایش بی و پوشم می سرعت به را هایم لباس

 ساله هجده دختر اینطوری. باشم معصوم و ساده اینطور من آید، نمی پیش زیاد. میندازم حالتم

 هوا بی که جایی. ندارد زدن رنگ به نیازی بروم خواهم می که جایی! هستم خودم که شوم می ای

 !نروم یا بروم نیستم مطمئن هنوز که. بروم گرفتم تصمیم

 خوراکی از ای شده خورد های تکه و پفک و چیپس های کاسه روی از و کنم می طی را سالن طول

 .شوم می رد زده، رنگ را فرش که مختلف های

 :گردم برمی سمتشان به خداحافظی برای

 . گردم برمی شب-

 :دهد می جلو ها بچه مثل را رنگش صورتی و کوچک های لب مینو

 !برو بعد بخور صبحونه الاقل-

 راچ است؟ کثیف افکارم انقدر من چرا پس...صادقانه! دارد دوستم. کنم می نگاهش متفکر و خیره

 دارم؟ شیشه خورده انقدر

 :فرستم می بیرون پرصدا را نفسم و کشم می پایین را دستگیره

 ...خورم می چیزی یه راه توی-

 است سرد هوا. زنم می بیرون کنند، می تنفس آن در غم بی های آدم که کننده خفه فضای آن از

 ی ضربه با را سنگی. برم می فرو ام پاییزه های جیب در دست. ندارم اش سردی با مشکلی اما

 .جلوتر کمی خورد، می قل. کنم می پرت تر طرف آن کمی کفشم، نوک آرام
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 ...خودش برای...دنیا برای...مادرم برای...من برای...مرد پدرم که بودم ساله هشت

 رفیق و دوست هرچه! بفهمی که نیستی مادر گویند می که است این. نمرد هرگز مادرش برای اما

 ...که مادرانه آرزوهای و امیدها و ماند مادرش فقط...کشید دست پدرم از بود آشنا و

 طعم روزی بالخره پسرم. شود می دار بچه دوباره...گیرم می زن برایش...دهم می ترکش

 . چشد می را خوشبختی

 ...رسیدم کجا به کجا از

 ...جلو کنم می پرتش تر محکم کمی و رسم می شکل مربعی سنگ به

 هسای بی مثل...پدر فقدان مثل...سینه توی بزرگ خلع یک جز برایم نگذاشت چیزی و مرد پدرم

 اش مادرانگی جای یک خدا ی همیشه که مادری جز نماند، چیزی. شدن بزرگ و کردن زندگی

 !زند می لنگ

 خانواده. زدند سرش توی همیشه که شد بزرگ ای خانواده در. دارد عقده من از بیشتر خودش که

 ینم...بود بازتر فکرش مادرم. دیدند می مردها کمری زیر و بچه شور کهنه را زن که فکری کوته ی

 ایههمس که پدرم. نبیند کسی را هایش زیبایی. نرود سرکار...نخواند درس که کند قبول توانست

 کی از کمتر در. بازد می را دلش بیند، می اش گلی گل چادر پشت را اش زیبایی وقتی بوده شان

 .رسمی خواستگاری برای فرستد می را مادرش و پدر هفته

 که هرچند. دهد می رضایت خودش مادرم چون کشد، نمی دادنش زوری به مادرم ی خانواده کار

 داشتن احترام برای بوده مالک پدرم، ریش و تسبیح همان. دادنش می نبود هم راضی اگر دانم می

 ...رود می بخت ی خانه به بهتر روزهای امید به مادرم. مردم بین

 !کنم می پرتاب تر شتاب با را سنگ و زنم می پوزخند

 خواندن درس ی اجازه نه. شود می مردش زیرکمری و بچه شور کهنه همان مادرم هم آخرش

 یبرا فقط را او پدرم. داشتن دوست و رفتن بیرون تنها ای لحظه حتی نه. رفتن سرکار نه داشت

 زردچوبه هایش ناخون الی و بدهد سبزی قرمه بوی که خواست می زنی. خواست می خودش

 .کردند نابود را یکدیگر...نساختند. کند زندگی اینطور که داشت نفرت مادرم. باشد
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 اگر...بزنند ورق را مشتکرشان روزهای توانستند نمی حتی اگر...داشتند مشکل حد این تا اگر

 ...بود کرده سیاه را زندگیشان نفرت و تشنج

 ...!کاشتند بچه خوردند گه

 ! ذره ذره. دهم می جان که...دادم جان که...نبود زندگی که کردم زندگی برهوتی در عمر یک

! ودب بیشتر همه از ذهنی و روحی مشکالت! ندیدن محبت...خفت... فالکت...کمبود...فقر...تنهایی

 قورتش شود می نه که. اند شده گلویم توی بزرگ ی عقده یک و جمع وجودم در اینها ی همه

 .ریخت بیرونش شود می نه و...داد

 و زنند می بیرون شیکی رستوران از هم دست در دست و خندان پسری و دختر تر طرف آن کمی

 .شوند می باالیشان مدل ماشین سوار

 .شوند می مشت جیبم داخل هایم دست

 قلبم توی سنگ مثل عقده یک پولی بی این. شد خواهم نیاز بی و پولدار هم من قسم خدا به

 .شده

 پس هست اگر که شده؟ الل چرا پس هست اگر که! هست گویی می تو که خدایی همان به قسم

 ...لیستش توی از ام شده پاک من حتما

 !نه؟ مگر...خدا ای کرده پاکم

 کمبودهایم رفع جز چیز هیچ هاست مدت است؟ مهم برایم فکرکردی...کن پاکم هم تو...جهنم به

 .نیست مهم برایم

 !ام دیده هم را خدایم مرگ من راستی

 از که پدرم. کردم کشف ورق با بازی در را خودم اندازه و حد بی استعداد شد که سالم شانزده

 ثابت ی پایه شد و کنار گذاشت را تسبیحش و ریش اعتیادش از بعد بود، ای مذهبی ی خانواده

 یاد او از! رفت اعتبارش و پول. رفتند دوستانش...رفت که بودنش حاجی. بازی ورق و خوری عرق

 .است خاص عجیبی طور به خوانی ذهن و ها ورق با بازی در استعدادم. کنم بازی چطور گرفتم

 چه که فهمیدم بعدها. نبودم متوجهش روزها آن من که دارد هم زیادی عوارض و عواقب که البته

 !العاده خارق استعداد همین آورد، می سرم بر
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 رجاه صولتی برای. شود می استفاده سوء هم کاشته وجودم توی زندگی که خوبی چیز تنها از حاال

 همین. دهد نمی من به زیادی پول نامرد آن ولی کنم، می بازی بخواهد، که هروقت و کند امر که

 تنها. است چیز همه من برای است، سرگرمی یک تنها غم، بی و متمول های آدم برای که ها بازی

 مانع که موجودی مثل که. نکند تحقیرم مادرم خانه در که. است کردنم زندگی برای راه

 .نکند رفتار من با شده، خوشبختیش

 نخواهد قائل ارزش پشیزی استعدادم برای کس هیچ دیگر بدهم، دست از را صولتی اگر دانم می

 .دهد نمی بها من به کسی. تجربه بی و سنم کم...زنم چون...بود

 چنانی آن های سهمیه و ها آقازاده کنار در و بروم آزاد دانشگاه توانستم نمی چون نخواندم درس

 را استعدادش. ماند نمی سراسری دانشگاه در نبودم، درس اهل که منی برای جایی شان

 که حاال ام، گذاشته کنار هم را درس که حاال. نداشتم درس به عالقه اما...هم را هوشش...داشتم

 .نیست برایم کار کجا هیچ...ندارم پارتی

 .سرش پشت گروهی و قبیله هیچ بی تنها تنهای. گذرد می سرم باالی از غارغارکنان کالغی

 .نکند نحسی من ی قصه در انقدر تا برساند اش خانه به را لعنتی کالغ این نفر یک لطفا

 .گذشته خاطرات مثل. کنم می رها سر پشت را سنگ

 بابا؟-

 های چشم با مادربزرگم. میفتد سینک داخل کنان سروصدا و شود می رها دستش توی قوریِ

 .چسبیده در قاب به سرم پشت اشکی

 :کند می باز هم از را اش شده کبود صورت تمام لبخندی و گردد برمی سمتم به پدرم

 !لیال-

 و نبیند کسی که زد؟ نعره آرام که گریست؟ آرام که شود می. کنم می گریه نه...خندم می نه

 !شود نمی نه نشنود؟ کسی

 دیدمش که قبلی بار از چقدر که کنم می تماشایش سرد و حس بی صورتی با و ایستم می پس

 .شده تر خمیده
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 ها دروهمسایه زد زبان درشتش هیکل و رعنا باالی و قد همیشه ولی نبوده قیافه خوش وقت هیچ

 .بود

 که. رفته برباد داشته هرچه این جز. خمیده اندامی و کبود صورتی و مانده استخوان چهارتا حاال

 .ارزند نمی خدا لعنت به هم ها همین

 :دارد برمی گام سمتم به و گذارد می خودش حال به را شده سیاه و فلزی قوری

 !بابا جان لیال-

 گلی گل چادر زیر که مادربزرگم به خورم می. روم می عقب گام یک. گیرد می سمتم به را دستش

 می بید مثل هایش شانه. کشد می کنار را خودش. کند می گریه صدا بی ایش سرمه-سپید و

 .گیرم می فاصله چهارچوب از و روم می عقب هم دیگر گام یک. لرزند

 توی پرقدرت چطور که است یادم....است یادم را اند شده الغر و رگ پر حاال که ها دست این

 .آمدند می فرود مادرم ظریف صورت

. نبود خودش خواهران و مادران نسل از دانم می چه...نبود راه سربه...بود بد مادرم نظرش به شاید

 ظریف صورت دانست می. است قوی دستش دانست می. بود ظریف که صورتش...بود که زن ولی

 می حل مردانه را مشکالتش. زد نمی بود، مرد اگر. شد خواهد نابود دستش حرکت یک با مادرم

 .کرد

 :کند می سو کم را ها ستاره نور سیاهش نگاه برق

 دیر؟ انقدر چرا. دخترم در به شد خشک چشام! ببینی؟ باباتو نیومدی مگه لیال-

 :کنم می جمع سینه زیر پرتوقع را هایم دست و دهم می تکان را سرم

 وترس یه مثل چرا دیدنم؟ نیومدی خودت چرا پس ببینیم؟ داشتی دوست بودی؟ منتظر واقعا؟-

 کردی؟ پنهون اینجا خودتو

. است پایین سمت به هایش لب انحنای. شوم می مشمئز من و کشد می باال پرصدا را دماغش

 .اند گرفته فرم همینطور. است خوشحال که هایی وقت حتی

 می زیر به رس و کشد می پیشانیش به دستی. نبینم من مثال تا زند می کابینت زیر را تریاکش لوله

 :گوید
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 یم خجالت ببینن منو رفیقات و دوست اینکه از چقدر که دونم می من...دختر بگی نیست الزم-

 .نبودید منتظرم دونم می...کشی

 :برم می باال محابا بی را صدایم

 !کنار بذار رو کوفتی این پس خب-

 :دوزد می مادربزرگ به را اشکش از شده براق و سیاه های گوی و شوند می پر هایش چشم

 .است خفه هواش...واینسا اینجا...دخترم برو...سالن تو ببر لیالرو عزیز-

 که گندی بوی از...دیوار درو و سقف سیاهی از. ای زده مواد اینجا که بس بگویم خواهم می

 ! لعنتی کشی می زیاد چقدر که است مشخص کامال پیچیده،

 . دهم می قورت را سکوت و نوشم می بغض همیشه مثل و ریزد می دلم توی غم

 :نلرزد بغض از صدایش کند، می سعی و چسبد می را بازویم مادربزرگ

 !میاد باباتم...دخترجان بریم بیا-

 انقدر و بود مرد بزرگ مادر اگر! بلدند؟ چه شدن خفه و سکوت و گریه جز لعنتی های زن این

 اش روزمرگی از جزوی که چادری بین مداومش های گریه کردن خفه و زدن زار جای نبود ضعیف

 .بود داده ترک را پسرش حال به تا کند، می سر محرمش پیش و درخانه حتی و شده

 .دان سوزانده هم را ما نسل بلکه. کنند می بدبخت را خودشان تنها نه جماعت این...سوزد نمی دلم

 :کشم می بیرون اش خورده چروک و پیر های دست بین از شتاب با را بازویم

 می خجالت چیه؟ کشی؟ می میشینی وسط همین بابا؟ آره زنی؟ می اینجا...نمیرم...کن ولم-

 بچگونم و معصوم صورت از...کنجکاوم چشمای از زدی؟ می من چشم جلوی رفته یادت کشی؟

 داشتن از نکنم شرم بذار. کن ترک کشی می خجالت اگر کشی؟ می خجالت حاال کردی؟ نمی حیا

 محل تو یادته بابا؟ یادته. بدم ترکت و اتاق یه توی ببندمت خواد می دلم وقتا بعضی! تو مثل پدری

 المصب این ببین بابا؟ ازت مونده چی حاال شدن؟ می راست و خم پات جلو همه شدی می رد که

 دونستی می کاش...میشه آب داره که توئه غمِ از...ببین عزیزو صورت چروک! کرده چیکار باهات

. شدم بزرگ یتیم و داشتم پدر...بابا شدم بزرگ یتیم...کردی نابود اعتیادت با آدمو چقدر

 !کردید نابودم...ببین سرگردونیامو
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 دشکن نمی بغض. دارد برمی خراش ام حنجره که برم می باال انقدر را صدایم اما...شکند نمی بغض

 .بشکند که ندارد حق! ندارد اما...اما

 :کند می گریه ها بچه مثل ولی او

 اواقع اعتیاد ترک! نمیشه دخترجان نمیشه راضیم؟ خیلی کردی فکر خودمه؟ دست کردی فکر-

 !سخته

 :کوبد می سرش توی

 !کن راحتم بکش خدا؟ کشی نمی چرا...که میرم نمی...نکنم اذیتتون انقدر بمیرم من الهی-

 کنی نمی پیدایش...زنم می پوزخند گردد؟ می سقف به چسبیده دودهای بین خدایش دنبال

 می .است نمایشی حد تا حرکاتش بفهمم تا بیاورم فشار خودم به خیلی نیست الزم! نگرد...بابا

 چقدر ناجور هیبت و زده بیرون های استخوان این با داند نمی. بیاید نظر به انگیز ترحم خواهد

 .است دلسوزی قابل

 :زند می زار بلند و گذارد می کنار را شرم مادربزرگ

 ...کن ترک...پسر کن ترک-

 :تر محکم...کوبد می

 !نیست خودم دست. ننه تونم نمی-

 !خواهم نمی بگو...نکن بازی فیلم که شوم آوار سرش خواهم می

 :پردردش دل برای خورد، می زخم دلم. آبند پر و سرخ مادربزرگ های چشم

 منگفت سمتش؟ نرو نگفتم خودمو؟ نزدم یادته؟ رو بودی نشده گرفتار هنوز که روزا اون یادته؟-

 گهدی دخترت! ببین بدی؟ جوابشو خوای می چی شد، بزرگ بچت که فردا نپرسیدم پسرم؟ نکش

 !خدا آخ. المصب شده خانومی خودش ی واسه

 بنده لیست از خورده خط من...بد من خدایا. زند می صدا را خدا نام پری دلِ چه با که شنوم می

 هم مورچه یک به آزارش سال هفتاد که نکردی نگاه پیرزن این دل به چرا خدایا...بد پدرم...هایت

 نرسید؟
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 ... گذارم می عقب قدم یک

 .کوبد می سرش توی دست دو با

 !باشی پشتم کوه مثل بایستی می تو پدر

 ...دیگر گام یک

 .خورد می سُر زمین روی گریان و زند می تکیه دیوار به مادربزرگ

 !ای عاشقانه زندگیِ معنیِ تو پدر

 ...دیگر گامی

 بیشتر هرلحظه من و...کشد می فریاد را خدا نام و زند می سرش بر وقفه بی و تر محکم پدر

 !اش مسخره نمایش این از شوم می منزجر

 !خواهم نمی سرم باالی را ات خمیده ی سایه من. باشی راست باید پدر

 ... رود می فرو پشتم توی در ی دستگیره

 ته از...زند می هق. بگیرد را پسرش جلوی بخواهد که نمانده برایش جانی دیگر انگار مادربزرگ

 !واقعی واقعیِ...دل

 مدت تو که دانم می انقدر ولی. ام کرده فراموش است، مدتی را داشتن پدر معنیِ که من پدر

 !نیستی بلدش دیگر هاست

 .گذارم می سر پشت را مجنونم پدرِ و شده مچاله مادربزرگِ. زنم می بیرون و کنم می باز را در

 !نباید...نباید...نباید. باشم امیدوار نباید...شد می تنگ دلم نباید...آمدم می نباید

 خفه همانقدر. کنم می بودن اضافی احساس همانطور. است طلوع اول صبح خلط حالت حالم

 پرت وجود تمام با و کنم جمع جا یک باید. شوم انداخته دور باید...راکدم همانقدر...هستم کننده

 .را خودم آسفالت ی گوشه کنم

 ذق به زانوهایم. نشینم می زمین روی زانو دو. دوم می جوی سمت به. آید می باال گلویم تا چیزی

 .میفتند کردن ذق
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 می عمیقی نفس. ریزد می بیرون گلویم از فشار با زردی مایع و فشارم می ام معده روی دست

 .شود می جاری چشمم ی گوشه از اراده بی اشک و کشم

 کنم، می احساس و زنم می عق! است سمی حد چه تا هوا این دانم می گرچه...کشم می نفس باز

 !جوی داخل بریزد ام روده و دل که حاالست

 می عقب را خودم زمین روی. کنم می خشک را ها اشک ام، پاییزه آستینِ پشت با سرعت به

 .زنم می تکیه برق تیر به و کشم

 یکی را کنند می نگاهم کنجکاو گاها و درهم های قیافه با و شوند می رد کنارم از که مردمی

 ها خیلی و اند رفته ها خیلی مان قدیمی ی محله در مدت این در. شناسم می درمیان

 !رود می یکی...آید می یکی. است قانون یک این اصال...است همینطور هم زندگی...آمدند

 کشیده اتو شلوارِ و دراز های لنگ البته. زند می استپ روی رسد می که من به منصور حاج

 و درشت و سبز های دانه. درخشد می آفتاب نور زیر دستش توی تسبیح. گویم می را پوشش

 .دارد ای شیشه

 :کند می وری یک را لبش

 خیابون؟ وسط میشه پخش اینطوری زنم مگه! داره خجالت...جون دختر پاشو-

 :گیرد می اش صدفی و سپید های دندان بین را اش اشاره انگشت

 !داره قباحت-

 :آورد می بیرون مغازه داخل از را سرش آقا حسین

 . نشست دقه یه شد بد حالش خدا ی بنده حاجی؟ داری چیکار-

 اما...رفته مکه هم آقا حسین. آید نمی خوشش هافو هاف پیرِ این از هیچ هم آقا حسین دانم می

 همه تا آورد، نمی محل اهل بین را دستش تسبیح. بزنند صدایش حاجی نکرده، تحریک را مردم

 ولی...معتقد و است حاجی هم او...هست جا همه خدا که داند می...است همراهش همیشه. ببیند

 .دارند تفاوت چقدر

 بود خودش تقصیر. شوم می بلند زمین روی از و مانم می خیره هیزش نگاه در زخمی پلنگ مثل

 .شود عصبانیتم و عقده و خشم آماج خواست دلش که
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 می کشی گردن جلویش شیر مثل افتاده، سرم روی از که شالی به اهمیت بی و زنم می پوزخند

 :کنم

 بودی دل اهل اولم از اصال! مشتی بودیم دلتنگت بابا شما؟ احوال و حال! منصور حاج به به-

 و کردی می مست یادته. بود شده تنگ بیشتر همه از تو برای دلم...کنار به محل ی همه...حاجی

 بالدکفر؟ از خوندی می روضه

 اش دریده های چشم که هم همیشه. نکرده ام دستمالی کم...بکوبم صورتش توی خواهد می دلم

 .بود محل های زن سوتین شماره دنبال

 :دهم می ادامه و کنم می نوچی نوچ

 جنس من!(...اکبر اهلل) گی می کنی می کشی عروده مسجد میری صبا بدکاره، فاطی خونه شب-

 مهمونی شما ولی داره قباحت کنه در خستگی زمین بشینه زن! حاجی میشناسم خوب شماهارو

 کلیمش کنی هیزی هی باال بزنی و دامنشون برقصن برات ببری ناهیدو و فاطی و شیرین بگیری،

 .کنم چیکار بگی بهم لقو لق توی مونده همینم...مرتیکه کن حیا برو. نداره

 :کند می مشت را دارد آن در تسبیح که دستی

 نمیتونه و بنگیه که بابات...کنه تربیتت نبوده هم کسی البته. بودی ادب بی و گستاخ اولشم از-

 شخصیت و شأن در اصال! کنه می چیکارا بگم نمیاد دهنم به من که مادرتم...باال بکشه دماغشو

 !میشی کاره همون آخرشم! مادرتی شبیه تو ولی. بگم که نیست من

 :ریزد می صورتم توی مو ای رشته و دهم می تکان را سرم

 آخه...تورو بره یادم محاله...زنم می زنگ بهت حتما شدم کاره اون...میگی راست حاجی آره-

 !میدی پول خوب

 :کوبد می بازویم روی را دستش توی تسبیح ام دریده چشمان ترس از اما آورد می باال را دستش

 ... پدرتم جای من بکش خجالت دختر-

 :کوبم می آلودش گوشت ی سینه تخت دست کف با و شوم می براق

http://www.negahdl.com/


 باال شهبک دماغشو نیست بلد که اون...شما امثال به میدم ترجیح بنگیمو خودت قول به بابای من-

 روی دنمر خیلی بچت و زن طفلی! پایین بکشیش شرتته به دستت همیشه که بهتره تو از خیلی

 .بترس خدا از برو...شماها کردید سیاه رو مردو ی واژه واقعا. بندن می چشم هرزپرونیات

 و شود عمومی این از بیشتر نمایش این اینکه از قبل و اندازم می تف پایش کنار و زمین روی

 .روم می و کشم می را راهم بکنند، ام بیچاره و بدبخت پدر به را شکایتم

 الاص. ام گرفته فاصله گرشان قضاوت های نگاه از کافی ی اندازه به شوم، مطمئن تا دوم می انقدر

 من به هایی وصله چه...کنند می من به راجع فکرهایی چه بیمارشان های ذهن توی نیست مهم

 .چسبانند می

 یم کز. دهم می تکیه. گزینم می النه دیوار کنار و ایستم می زنان نفس نفس. نیست مهم اصال

. دود می همراهم وقفه بی جا همه که ای سایه این. بدبخت ی سایه این خودش، کنج کند

 .کند نمی باز شکایت به لب و آورد می تاب را هایم سرگردانی

 !دارین دیگری گاه تکیه بفهمی وقتی...بزنی تکیه خودت ی سایه به فقط باید...دیگر است همین

 را ام گوشی کرده، جیب در دست و کشم می عمیقی نفس. خورد می ویبره جیبم توی موبایلم

 می نقش شدن، روشن و خاموش درحال ی صفحه روی عکسی هیچ بی میثم نام. آورم می بیرون

 .بندد

 می شلفت انقدر. کنم تمرکز توانم نمی اصال االن. نیست یادم اصال بود؟ کدام میثم کنم می فکر

 .افتد می لرزیدن از گوشی که دهم

 شاید. دهم می جواب مکث بی. لرزاند می را دستانم خوردنش، زنگ دوباره نگذشته چیزی

 .کنم خالی هم یکی این سر را خودم توانستم

 خورند؟ می دردی چه به دوزاری های مجنون این پس

 !الو؟-

 .خانومی بودم زنگت منتظر...خوشگل خانوم لی لی سالم به-
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 الاحتما. نگرفته شکل بینمان ای رابطه و ام گرفته را اش شماره تازه پس. دهم می جلو را هایم لب

. شدم ماشینش سوار و دیدمش آفریقا در پیش ی هفته که باشد سواری هیوندا پسر آن شاید

 .بود سینا اسمش او...نه. خوردیم هم ناهار

 :نشناختمش بداند نیست الزم. کنم می زدن قدم به شروع را رو پیاده طول

 ! بزنم زنگ نشد-

 !نوچ نوچ نوچ! دردسر هزار و خوشگلیِ...شلوغه سرت دیگه آره-

 خوب من و است شگردشان همه ها این. نیستم خوشگل گوید می که هم ها آنقدر. کشم می پوفی

 را امش دیده کجا نیست، یادم حتی که مرد این با زدن الس ی حوصله اصال. دانم می را چیزها این

 .ندارم

 !من دارم تری مزخرف های نسلی هم و مزخرف نسل عجب لعنتی

 می سرشان روی را هایشان دامن و زنند می قرمز رژ که است پاپتی های لیلی شرح من نسل

 که دار مارک شرت و پاره شلوار با است سوسول های مجنون خریدن... کاند شرحِ من نسل. کشند

 !زده بیرون آویزانشان شلوار از

 !سرباالست تف مثل من نسل

 :دهم می جواب حرص با

 .نزدم زنگ که نیومده خوشم ازت شایدم...نخیر-

 لیاقت! نیاد؟ خوشش من از دختری میشه مگه! سال جوک! هه باشه؟ نیومده خوشت من از-

 !عزیزم نداری

 کنند؟ چه خواستند می نداشتند، را کاذب نفس به اعتماد این مردها اگر

 ...دیگه کن کم شرتو ندارم حوصله بینی می چی؟ که حاال خب-

 یک دارد هنوز نام میثم پسرِ. کند می پرت خیابان ی گوشه به را حواسم ممتد بوق چند صدای

 که است سیاهی و شیک جدید، مدل بنز به من حواس تمام ولی زند می ور گوشی داخل ریز،
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 ایست سالخورده و سپید مو مرد راننده. رسد می نظر به متناقض کمی ای محله چنین در بودنش

 .کند می اشاره من به دستش با که

 وزوزش صدایش. کنم می قطع را گوشی خداحافظی بی. دارم فاصله بنز تا بلند گام چند تنها

 .ایستم می منتظر و گزم می لب. بود مخ روی زیادی

 و شک و کنم می پاتند. کشد نمی هم خجالت عوضی پیرمرد. آید می جلوتر کمی مشکی بنز

 .گذارم می کنار را تردید

 :گویم می بلندی و جیغ صدای با و ایستم می کشیده پایین ی شیشه کنار

 داری؟ چیکار سرت؟ رو گذاشتی رو کوچه ظهری دم مردک چیه-

 عاواق کنم، می شک که طوری به. کند می تماشایم تعجب از شده گرد های چشم با بیچاره پیرمردِ

 مردها این. شوند می هم در ای متفکرانه حالت با ابروهایم. داشته ممتدش های بوق از بدی قصد

 !قماشند یک از همه

 :آورم درمی بازی شرف بی هم باز

 سگ امروز...نکردی انتخاب بازی بامزه واسه رو خوبی روز نداشتی؟ کار من با مگه اللی؟ چیه؟-

 .کارت رد برو! گیرم می پاچه! سگما

 .نشسته تماشایم به ساکت همچنان راننده

 :شوم می حوصله بی

 ...بابا ای-

 لحظه همان اما دهم ادامه هایم، زدن غر به تا کنم می باز لب و زنم می جدول گوشه به را پایم

 .شود می کشیده پایین قیژکنان ماشین عقب ی شیشه

 گذرد می آمده، پایین ی شیشه از نگاهم. کنند می گرد عقب و چرخند می کاسه در هایم مردمک

 اش من به خیره نگاه و نشسته چرمی صندلی روی که نشیند می جوانی نسبتا مرد صورت روی و

 .کرده پنهان دودی عینک زیر را
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 تا اش اندازه گفت، دقیق شود نمی و شده کج سرش باالی طرف یک از که براقی و مشکی موهای

 های گونه و کشیده صورت. دارد سختی و بلند پیشانی. رسند می نظر به کوتاه اما کجاست

 مشکی ریش ته را بلندش ی چانه. آمده بیرون عینکش مشکیِ زیرِ از که ای مردانه و استخوانی

 توی و صاف حسابی ریشش خط. دارد امتداد لبش باالی و ها گوش تا که ریشی ته. پوشانده ای

 .دارد تن به هم رنگی مشکی پوشِ خوش و دوخت خوش بسیار شلوار و کت. است چشم

 کالم؛ یک در. رود می یادم از کردن گستاخی که ام شده گم اش آنچنانی هیبت ارزیابیِ در انقدر

 !کننده خیره و پرنفوذ

 چشم روی از را اش مشکی قاب عینک قشنگی ژست با و آرامی به و آورد می باال را دستش

 .دارد برمی هایش

. است بودن مرموز شود، می روشن ذهنم در تفاوتش بی های چشم دیدن از بعد که چیزی اولین

 حالت هایش چشم. نیست مغرور اما...کند می متصاعد نگاهش عمق از انگار که سرمایی جور یک

 .دارند مهربانی

 :جنبند می رنگش بی و باریک های لب

 !وم؟خان لی لی بگیرم وقتتونو لحظه چند تونم می...هستم فرهاد. شناسید نمی منو که دونم می-

 می صدایم اطرافیان که چیزی...را ام حقیقی اسم نه هم آن. داند می را کوچکم اسم. خورم می جا

 .زنند

. خورد می سقف به که کشم می بیرون طوری ام، برده فرو ماشین شیشه در گردن تا که را سرم

 .کشم می هم در را هایم اخم و کنم می آخی

 حفظ را ام فاصله هم حالت این در. کنم می متمایل پنجره سمت به کمی را سرم کرده، راست قد

 .ببینم را صورتش توانم می هم و ام کرده

 :پرسم می مشکوکی لحن با

 !آقای؟...اِم-

 .دارد پری و بلند های مژه بودنش مرد به نسبت. زند می پلک آرام

 ...هستم فرهاد...کردم عرض-
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 :روم می کالمش میان

 .بود فامیلی منظورم-

 :پرند می باال دارند، سیاهش های چشم با کمی ی فاصله که اش خشتی و نازک نسبتا ابروهای

 !ماشین توی البته بزنیم؟ حرف لطفا میشه حاال...آفاق-

 مه خودش...باالست که ماشین مدل. کنم می فکر کمی. کند می «لطفا» ی کلمه روی زیادی تاکید

 وارس شرایطی چنین با اوقات اکثر. است ای برازنده و جوان نسبتا مرد ولی جوان خیلی نه حاال که

 ...شوم می ماشین

 نمی نظر به! غریب ی چهره...سرد نگاه...سیاه ماشین. است مشکوک زیادی انگار چیز همه ولی

 شده هستم، آرایش بی و معمولی ای چهره با ساده و سن کم دخترِ یک فقط که من جذب آید،

 و فکر از دست و رسم نمی ای نتیجه هیچ به! چه؟ پس...آید نمی اش قیافه و تیپ به اصال. باشد

 .کشم می بیهوده، خیال

 :دهم می قورت را دهانم آب

 !دارم عجله! بگو زود هست هرچی...شم سوار باشم داشته ای عالقه نکنم فکر-

 .فرستد می بیرون را نفسش کالفه و کشد می موهایش بین دستی

 :است شمرده و آرام هنوز صحبتش لحن

 لقو من...شید سوار شما ممنوعه؟ پارک بینید نمی...کرد صحبت نمیشه که اینجا...عزیز خانوم-

 !میشه عوض نظرتون بشنوید که حرفامو میدم

 را نظرم که است مهمی حرف چه شود؟ می عوض نظرم. کنم می نگاهش ظن با و شوم می دودل

 معمولی غیر شرایط هم هنوز البته. کند می تسخیر را وجودم کم کم کنجکاوی کند؟ می عوض

 ! کنم چه باید نیستم مطمئن هم هنوز...است

 :شوم می تر خم کمی

 و هرکس به همینطوری تونم نمی که من! دونی؟ می کجا از کوچیکمو اسم بگی اول چطوره-

 .شم ماشینش سوار و کنم اعتماد ناکسی

http://www.negahdl.com/


 ی گوشه آن از ای هاله ولی کند، پنهان تیزبینم نگاه از را پوزخندش کند، می تالش اینکه با

 :کشد می باال را لبانش

 !نبوی خانومِ کنید می کارو این زیاد کنم می فکر ولی-

 هم را ام فامیلی شوم؟ می جوان پسرهای ماشین سوار داند می کجا از کیست؟ دیگر لعنتی این

 ازکجا؟ داند؟ می را ها این ی همه کجا از. داند می

 :افتند می پایین که است هایش لب انحنای به هنوز حواسم

 توی و همینطوری تونم نمی من. مفصلیه جریان فقط...ندارم سوئی قصد کنید باور...هرحال به-

 !بره زمان کمی. بگم بهتون موقعیت این

 احتیاط بر کنجکاوی احساس. کشد می درازا به دارد زیادی انکار و اصرار این کنم می احساس

 یاورد؟ب سرم به بالیی اینکه یا بدزدد؟ مرا بخواهد چه برای بترسم؟ باید چه از اصال. کند می غلبه

 یچه! بدبختی و مشکل کلی با معمولی و ساده دختر یک...ارزش با آنقدر نه هستم زیبا آنقدر نه

 .ندارم او امثال برای ای کننده جذب چیز

 :کشم می باال را دستگیره و کنم می اوفی

 ...باشه مهم واقعا حرفات کن دعا برو-

 چه نم،ک می فکر. بنشینم صندلی روی غرغرکنان تا کند می تماشایم تفاوتش بی نگاه با همانطور

 . زنم می لبخند ذوق با و کنم می جا به جا صندلی روی کمی را خودم. راحتی های چرم

 اخم و گزم می لب بینم، می خودم های بازی بچه واکاویِ درحال را متعجبش های چشم وقتی

 .کشم می هم در را هایم

 .کنم می نزدیکی احساس هم باز اما...است فاصله بینمان نفر یک ی اندازه به

 :کند می تر صاف را رسایش و صاف صدای و زند می ای سرفه تک

 ...خوب رستواران یه...رستوران بریم تونیم می...نمونده ناهار تا چیزی شاپ؟ کافی بریم-
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 بفهمم، تا میرم، می دارم. بشنوم را مهمش های حرف زودتر دهم، می ترجیح اما هستم گرسنه

 طورچ. داند می ام درباره انقدر که باشد داشته من با تواند می پنهانی ارتباط چگونه او، مثل آدمی

 ! خبرم؟ بی آن از خودم که است ارتباطی

 : کنم می مخالفت سریع

 وت مثل آدمایی البته...داشتم وحشتناکی روز...دارم عجله بگو و حرفات زود...خوبه ماشین توی-

 !چی یعنی بد روز کنن نمی درک که

 .بگیرد من های گستاخی برابر در را زبانش جلوی تواند نمی دیگر انگار

 :کشد می هم در را هایش اخم

 شارز کلمات کنید باور...نکنید باز هرحرفی زدن برای دهنتونو بگیرید یاد...خوب نصیحت یه-

 ...دارن

 :زند می ضربه سرش به اشاره انگشت با

 عوضشون تونی نمی بعدا چون کن فکر زنی می که هایی حرف ی درباره...کن فکر اول-

 !غیرممکنه کردنش جمع...شدست ریخته آب مثل شده زده حرف...کنی

 را گشادم دهان ممکن، شکلِ بدترین به احترام، نهایت در...کنم می نگاهش مبهوت لحظه چند

 .بست

 :دهد می تکان را سرش ندارم، زدن برای حرفی بیند می وقتی

 ...میگم رو چیز همه! شه تموم تا نپرید حرفم بین اگر کنید می لطف-

 :شوند می بسته هردو ام مانده باز دهان و شده گشاده های چشم

 !بگو...خب خیلی-

 :رسد می نظر به غمگین و گرفته صورتش...کنم می باز چشم

 ...دارمت نظر زیر که میشه ماهی سه-

 :پرم می حرفش بین و شده متعجب
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 ...باید چی برای-

 :رود می باال کمی صدایش

 .نپرید حرفم بین گفتم بگم؟ چیزو همه تا کنید صبر گفتم نشنیدید محترم خانومِ-

 .شوم می الل و کنم می نگاهش داده، قورت دهان آب

 هارو بازی ی همه عجیبی طور به که دیدم...دیدمت قمار های خونه این از یکی توی پیش ماه سه-

 شناخته دیگه...دیدمت چندباری هم اون از بعد...شدم کنجکاو...شدم جذب خب و...بری می

 ی همیشه....بری می یعنی...بردی می همیشه...بودی شده بزرگ سوال عالمت یه برام و بودمت

 بازیت نوع و کمت سال و سن این با تو البته...باشه ای حرفه که هم هرقدر آدم یه...جالبه! همیشه

 هم شانس خوش...نیستی ای حرفه تو که بفهمم تونم می...ایم حرفه من...نمیای نظر به ای حرفه

 . باشی شانس خوش حد این تا تونی نمی نه...که

 :اندازد می باال را ابروهایش

 هک انداختی کسی یاد منو...انداخت نفر یه یاد منو که رسید نظرم به فرضیه چندتا خب...محاله-

 !فهمیدم اینارو ی همه و اینجا به رسیدم تا پرسیدن موردت در کردم شروع. میشناسم

 :بریدم را حرفش ادبی بی با و بگیرم را خودم جلوی نتوانستم

 می چطوری که سننه رو تو چی؟ که مثال حاال خب...میزنی حرف هم پشت ببینم ترمز رو بزن-

 کارم؟ تو کنی می فوضولی چرا...فوضولیه مرد عجب بشه؟ چی که بفهمی خوای می! برم؟

 :گزم می لب

 پلیسی؟ نکنه-

 خفگی احساس و بینم می زندان های میله پشت را خودم. شود می راست تنم موهای فکر این از

 بود؟ کجا پلیس. بزنم خودم سر توی خواهد می دلم مزخرفی، فکر چنین از. دهد می دست بهم

 The فیلم در Vincent Mancini شخصیت شبیه بیشتر باشد؟ پلیس آید، می مرد این به اصال

Godfather این با مرد این. دارد کم بلوزش سپید ی یقه روی مشکی پاپیون یک البته. است 

 ...پلیس تا مافیاست شبیه بیشتر عجیبش هیبت و راننده و دودی های شیشه و سیاه ماشین

 :دهد می تکان تاسف با را سرش
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 .نمک کمکت میخوام من اومد؟ کجا از دیگه این پلیس؟...بزن حرف بعد جون دختر کن فکر گفتم-

 یک دونم نمی حتی من خواستم؟ کمک ازت کی من اصال بکنی؟ بهم میتونی کمکی چه تو کمک؟-

 !هستی

 می جان دارد انگار...است سخت برایش ها حرف این زدن انگار...کشد می موهایش بین دستی

 :دهد

 چجوری که دونم می من! میشی مواجه چی با داری دونی نمی االن خودت تو فهمی؟ نمی چرا-

 برای بیا خان فردین جای به اصال...داری نیاز کمک به تو...خونی می عددارو که دونم می...هستی

 ...نمیخوام ازت چیزی هم عوض در. خودت به میدم همرو پول چهارم یک بجای...کن بازی من

 را ها حرف این چرا کند؟ می چنین این چرا روانی مرد این. دهم می قورت سختی به را دهانم آب

 هیچ هم عوضش در تازه بشود؟ چه که بدهد؟ خودم به را پول ی همه تا کنم بازی برایش. زند می

 !شوم دیوانه نمانده چیزی دیگر! نمیخواهد

 .گیرد نمی موش خدا رضای محض ای گربه هیچ

 :گیرم می استرس ناخودآگاه هم من که است آشفته انقدر. رود می دستگیره سمت به دستم

 ...دار نگه ماشینو-

 :چسبد می بازویم به و شود می متمایل سمتم به

 !مریضی تو...داری نیاز کمک به گفتم؟ چی دادی گوش-

 و شود می بلند فریادم صدای. چسبم می شیشه به و کشم می عقب را خودم چرمی صندلی روی

 :کشم می را دستگیره

 .دارید نگه رو لعنتی ماشین این میگم...احمق خودتی مریض! روانی عوضیِ کن ولم-

 یال. گیرد می نفسم. کنم می حس ام سینه جناغ روی را اش سنگینی. شود می خم رویم بیشتر

 .بندد می دوباره را در ی شده باز
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 می...کنی می گردی خواب که دونم می...دونم می توهماتت و ها کابوس مورد در...دونم می من-

 این از بدتر نذار...اولشه تازه عالئم این! کنم کمکت بذار! میدی دست از رو زمان گاهی دونم

 !خطرناکه خیلی بیماریت...بشه

 به .شوند می سنگ سفتی به دستگیره روی دستش زیر انگشتانم. بندد می یخ عروقم در خون

 موهایم. شوم دیوانه نمانده چیزی. کنم می چشمانش به نگاه. مانم می صندلی روی شده ولو حالت

 .ام شده سرخ ندارم شک. پوشانده را صورتم ی نیمه

 . کند می مرتب تنش توی را کتش و کشد می کنار آرام را خودش

 ممنوعه ها حرف این...کنم فکر آنها به ترسم، می حتی من که داند می چیزهایی از داند؟ می

 کشد؟ می عربده گوشم، در اینطور را رازهایم چرا...بمانند درگوشی باید...رازند ها این. هستند

 . زده خط لیستش از را اسمم است مدتی که خدایی و من جز بداند، ندارد حق کس هیچ

 چیزی یا کسی از چنین این عمرم در. بزنم گریه زیر ترس از نمانده چیزی داند؟ می چطور

 می را دستگیره و میفتم جوش و جنب به دوباره باشندم، زده استُپ روی که انگار. ام نترسیده

 .کشم

 ودمخ. بگیرد را جلویم تواند، نمی که شده پرت وضعش و سر کردن مرتب به حواسش انقدر اینبار

 فریاد صدای و ایستد می زیادی سروصدای با ماشین کنم، می متمایل خیابان سمت به که را

 :شود می بلند راننده

 کنی؟ می چیکار-

 می ها ماشین بین از بیندازم عقب به نگاهی حتی آنکه بی و پرم می بیرون ماشین از هوا بی

 .گذرم

. دهم نمی اهمیت. دهند می فحش ترهایشان حوصله بی و زنند می بوق برایم ها ماشین ی همه

 زنده که بودم شانس خوش خیلی گذشتم، ها ماشین بین از شلوغ خیابان آن در من که آنطور

 .پاشید می آسفالت وسط ام قلوه و دل و مغز باید حاال وگرنه ماندم

 .شود می رها ام، سینه در شده حبس نفسِ و خورد می زنگ گوشم توی ممتد های بوق صدای
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 هب دستش توی چوبیِ قاشق با مینو. کنم می آویزان لباسی چوب روی را بارانم از خیس ی پاییزه

 :دهد می تکیه چهارچوب

 خبری اونم. بزنم زنگ جون ستاره به شدم مجبور خاموشه؟ چرا گوشیت بودی؟ کجا! عجب چه-

 ...نداشت ازت

 توان می او از توقعی چه دانمش، نمی مادر خودم وقتی! دارد حق...داند نمی مادرم را ستاره هم او

 داشت؟

 :دهم می تکان را سرم پرتی حواس با و کشم می آهی

 !دونم نمی-

 .شود می پخش هم با سوسیس بوی و تابه ماهی داخل روغن پریدن پایین و باال صدای

 :کند می دست به دست را چوبی قاشق

 تو؟ خوبه حالت دونم؟ نمی میگی بودی کجا میگم-

 چنین انگار گوید، می جوری ام؟ بوده کجا ندانم، که است عجیب انقدر چرا! دانم نمی خوبم؟

 هچ و ام بوده کجا نباشد یادم که آید، می پیش اوقات گاهی من...است ممکن...نیست ممکن چیزی

 .ام کرده

 یادم که لعنتی مرد آن به لعنت. نکنم هم را فکرش که بودم داده قول خودم به. گزم می لب

 .است خراب ام لعنتی اوضاعِ چقدر انداخت

 :دکن می سنگینی دهانم توی سنگی مثل و چسبیده سقفش به زبانم. شده خشک خشکِ دهانم

 !میدی؟ من به آب لیوان یه مینو-

 :رود می آشپزخانه داخل و کند می هراسانم همچنان نگاهِ نثارِ ای غره چشم

 !میرن راه خواب تو که شدی آدمایی شبیه. نمونده روت به رنگ خب؟ چته-

 سیستم و قلب ضربان! روند؟ می راه خواب در که هایی آدم. شوند می سیخ یکباره به تنم موهای

 م،کن می سعی. زند می کنایه دارد...داند نمی که مینو...کنم می توجیه. شود می نامنظم تنفسم

 .کردی زخمم الی استخوان کمک، جای که غریبه مردِ تو به لعنت. کنم حفظ را خودم آرامش

http://www.negahdl.com/


. هپرید شدت به رویم و رنگ. کنم می نگاه خودم به و ایستم می چوبی لباسیِ چوب ی آینه جلوی

 می یبنفش جیغ و پرم می باال متر یک. بینم می پشتم دست به لیوان را مینو گردم برمی وقتی

 .کشم

 اش صورتی و خرسی تاپ روی لیوان داخلِ آب از کمی. گذارد می عقب گام یک و ترسیده مینو

 های چشم با فقط آرامش خوی همین برای! من برخالف. نیست پرخاشگری دختر ذاتا. ریزد می

 .کند می نگاهم مانده، واج و هاج که صورتی و شده گشاد

 :گیرد می سمتم به را لیوان

 عوض انقدر که شده چی اومدی رفتی. شدم زهرترک خدا به کنی؟ می اینطوری چرا لی؟ لی-

 آخه! نمیری برگشته جنگ از ی قیافه این با که پسراتم دوست پیش بودی؟ رفته کجا اصال شدی؟

 لی؟ لی بودی کجا

 :شوم می گیج گرفته، هدف را ام مانده علیل مغز مستقیم که هایش سوال هجوم از

 .بکشم جیغ مونده کم خدا به! ندی؟ گیر االن میشه مینو! بابا؟ میگی چی-

 :گیرد می هایش، دندان توسط شده گزیده دهان جلوی و کند می جمع را دستش

 ...خب بگو من به آخه؟ شده چی جیغ؟ چرا...اوا-

 :زنم می جیغ ممکن صدای بلندترین با...کرد را خودش کار بالخره

 !لطفا شو خفــــه فقط...مینو شـــو خفه-

 نمانده چیزی. دوم می اتاق سمت به بلند های گام با و اندازم می زمین روی را دستم توی روسری

 .بیاورم باال سالن وسط را مغزم افکارم، فشار از

 داخل ممکن حالت ترین وحشتناک با هم آن و بندم می ممکن حالت ترین محکم با پشتم را در

 اول اصال...شود می هم خودم شامل که البته را، آدم و عالم خواهد می دلم. لرزد می چهارچوبش

 !بکشم را، خودم

 :نالم می بلند صدای با و کوبم می پاتختی به را سرم و نشینم می تخت روی
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 خوای می...متنفرم ازت دنیا آخرِ آخرِ تا...متنفرم گفتم شنیدی؟...متنفرم ازت...خدایــــا-

 مگه؟ هست رنگی باالترم سیاهی از...بکش...کشی می فوقش کنی؟ چیکار

 می سردرد...میدارم نگه ام لعنتی های پلک پشت را هایم اشک و گذارم می بالشت روی را سرم

 .کشد می تیر وجودم تمام در درد روزه، هفت های پریود قدرِ...دارم درد...گیرم

 می گزگز و شده سر هوا یخیِ از تنم تمام. کنم می سرما احساس درون از. آید می بوق صدای

. روم می راه خرابه یک در. تاریک شدت به و است شب. کشم می آغوش در را هایم دست. کند

 .رود می پایین و باال وار مجنون و دارد برمی موج باد پرخاشگرِ و رحم بی دست زیر موهایم

 قطبی بزرگ خرس یک. گردم برمی عقب به هراسان. کند می جلب را توجهم خشی خش صدای

 چیزی. کشد می لختم بازوهای به را پرمویش ی تنه و کشد می خرناس. گذرد می گوشم کنار از

 من به هایش مردمک. بینم می خوبی به را تیزش و بزرگ های دندان. کنم غش ترس از نمانده

 .کنم می نگاه شده الل فقط پس. بکشم جیغ تا آید نمی در صدایم. کنند می نگاه

 و هیبت بزرگ خرسِ  پی در. افتد می صورتم توی زیادی نور و شود می بلندتر ها بوق صدای

 . شود می تار و محو اطرافم فضای. زده غیبش. نیست. چرخانم می دور تا دور راه نگاهم ترسناک،

 :چسبد می بازویم به گرمی دست

 خانوم؟ خانوم؟-

 می محو کامال قطبی خرس آن با غریب و عجیب کویر. یابم می بست بن ای کوچه وسط را خودم

 .کند می تماشایم شگفتی از شده درشت چشمان با و ایستاده رویم به رو مردی. شوند

 !افتاد اتفاق هم باز! لعنتی...نزنم گریه زیر تا گزم می لب

 :جنبند می مرد های لب

 خانوم؟ خوبه حالتون-

 خسته های چشم روی را دستم. خورد می چشمم توی نورش و ایستاده کوچه وسط ماشین یک

 .نکند اذیتشان نور تا گذارم می ام

 :پرد می ام شده خشک های لب بین از گنگ و گیج
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 چی؟-

 :شود می آویزان آرنجم به اینبار دستش

 شدید؟ گم خانوم-

 ینج شلوار و کوتاه آستین مشکیِ شرت تی با و روسری بی. شوم می نامتعارفم ظاهر متوجه تازه

 .کنم می سرما احساس وحشتناکی طرز به و ام ایستاده خیابان وسط

 :است چشمانم به فقط مسن مرد نگاه

 خانوم؟ چیه اسمتون-

 :کشم می آغوش در سرما شدت از را بازوهایم

 ...لیالست اسمم اسمم؟-

 .کنم می تعجب خودم که ایست حنجره توی و گرفته قدری به صدایم

 هستید؟ کجا دونید می خانوم لیال-

 :میندازم اطرافم به نگاهی

 .کجام نمیدونم! آقا نمیدونم...نمی...ن-

 .زنم نمی هم پلک ترس از. دهم می فشار هم روی را هایم لب. زند می بخشی آرامش پلک

 !کنی؟ می زندگی کجا دونی می-

 :کنم می نگاه اطرافم به صدم بار برای

 ...اوین پل نزدیک-

 :کند می تنظیم عقابیش بینیِ روی را عینکش

 تخون با کوچه تا دو یکی فقط احتماال...اوینیم پل نزدیک االن ما...خوبه...بترسی نیست الزم-

 ...داری فاصله
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 کوچه این. کنم می وارسی را کوچه دارم سراغ خودم در که دقتی تمام با...کنم می نگاه دوباره

 ام آمده را راه همه این اینکه فکر از. است باالتر کوچه چند مینو ی خانه...اوست با حق. آشناست

 .روم می دیوانگی مرز تا چطور، و کی دانم نمی خودم و

 جوانمردانه خوی و پاک نگاه چه. رسد می نظر به باال به چهل. اندازم می رویم به رو مرد به نگاهی

 :دارد ای

 جا؟ یه بشینم تونم می...کنه می درد پاهام آقا-

 :دهد می تکان را سرش درنگ بی

 .خونتون برمت می. بشین من ماشین تو بیا! ها نترسی...جون دختر البته-

 :اندازد می ام شانه روی و کرده خارج تن از را رنگش ای قهوه کت

 .دخترم شی مریض ممکنه...سرده هوا-

 آدم یک پست به بود ممکن. آوردم شانسی چه! خوبی آدم چه. برگشته سرجایش کامال حواسم

 .میفتد اندامم به رعشه فکرش از حتی...وقت آن...بخورم عوضی

 .شود می مورمورم ماشین داخل گرمای از و نشینم می صندلی روی

 :زند می استارت

 بازم...هوا به سر هم جوونا و شده بدی ی زمونه و دوره ولی...دخترم کنم می جسارت ببخشید-

 کردی؟ مصرف مواد...ببخش فوضولیم بابت

 .اندازم می باال نه معنی به را سرم

 خوردی؟ الکل چی؟ الکل-

 :دهم می فشار تنم به بیشتر را کت

 .نکردم مصرف هیچی آقا نه-

 داری؟ خوابگردی ی سابقه-

 :دهم می فشار صندلی پشتی به را سرم و کشم می آهی
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 !باشم بیدار هم االن همین نیستم مطمئن حتی من-

 :گویم می دل در هزارم بار برای. کند می سکوت بیند می که را بدم حال

 .«صفتی فرشته آدم چه»

 ...است بامداد ی دقیقه 2::6 ساعت

 !افتاده اتفاق دوباره ها مدت از بعد

 شده نزار و زار حتما صورت توی را بخشی لذت گرمای بخارش. گیرم می ام چانه زیر را قهوه لیوان

 شیرینی در شدن غرق ی اجازه مصرانه من اما روند می هم روی هایم چشم. کند می پخش ام،

 .دهم نمی ها آن به را خواب

 دنمگر زیر تا را نازک ی مالفه. روم می فرو ام، کشیده پنجره کنار که نفره تک مبل توی بیشتر

 .کند می پر را وجودم سراسر عجیبی رخوات. کشم می باال

 چشمانم، ماندن هم روی ثانیه چند ندارم شک. مانده خیره خیابان ی زده پاییز غروب به نگاهم

 در رفتن فرو از است، هفته یک که چیزی همان...طوالنی و عمیق خواب یک با است مساوی

 .کنم می فرار عمقش

 بی و ها خوابی بی این بانیِ و باعث که بود او. دهم می فحش را لعنتی مرد آن که است هفته یک

 .شد ها قراری

 و ارمبرد دست ام مریضی به کردن فکر از ای لحظه حتی نتوانستم، تمام روز یک که بود او تقصیر

 !افتاد...افتاد می نباید که اتفاقی زیاد تشویش و دلشوره از آخر

. شد اضافه هم این داشتم، بدبختی کم. شد شروع هایم استرس و ها ترس دوباره ها مدت از بعد

 از بعد که ترسیدم بودم، کرده پیدا گردی خواب حال در و خیابان وسط را خودم که شب آن انقدر

 .ترسم می خوابیدن از هنوز هفته یک

 از ای طبیعی حق هیچ من که یعنی این...ندارم هم را انسانی هر طبیعی حق من که یعنی این

 !ام خورده خط که یعنی این. ندارم زندگی
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 است هفته یک. کند می هوشیار را ذهنم و سوزاند می را گلویم گرمایش. نوشم می قهوه قلپ یک

 و گذارم می زنگ روی بار یک ربع یک را ساعتم. خوابم می ساعت چهار الی سه نهایتا شب هر که

 .برد نمی خوابم ترس از دیگر ساعت چند تا و شوم می بیدار ربع یک هر

 سال و سن هم با بچگی از. دارم ها گردی خواب و ها کردن گم زمان این از وحشتناکی خاطرات

 و ها معلم. بفهمد را مشکالتم که نبود کسی ولی داشتم زیادی ذهنیِ و فکری های تفاوت هایم

 آمدند، می هم اگر یا آمدند نمی آنها یا خواستند می را پدرم و مادر هروقت که هم مدرسه مدیران

 بی و گستاخی شد اش نتیجه و ریختم خودم توی همیشه من که شد اینطور. گرفتند نمی جدی

 .نبودم بلد خودم کردن خالی برای آن جز راهی که ای تربیتی

 درگیرِ. گرفتند نمی جدی بودم، کوچکشان دختر تک که من مورد در را چیز هیچ والدینم

 تنها زندگیم مراحل تمام در. کردند روانی بیماریِ  این درگیر مرا و بودند خودشان های درگیری

 زجر. کشیدم دیوار به ناخون تنهایی از...جنگیدم و شدم مواجه تنهایی چیز همه با. بودم

 .کشیدم زجـــر...کشیدم

 شب. بود سالم دوازده...است یادم خوب. بودم تنها را شب. کنم نمی فراموش هرگز را بار اولین

 بعضی. زنم می حرف خواب توی گاهی گفت، می ستاره حتی و دیدم می کابوس که بود زیادی های

 یا آشپزخانه یا سالن داخل خوابیده را خودم صبح و کردم می ترک را خوابم رخت هم اوقات

 .ام کرده ترک را خوابم رخت کی آمد، نمی یادم که صورتی در دیدم می خانه دیگرِ جاهای

 .دش خواهند دردسرساز بعدها و بوده طبیعی غیر چیزها این که کرد نمی را فکرش کس هیچ البته

 به دوستانش با تا بود گذاشته تنها مرا مادرم است یادم. بود دیگری جور لعنتی شبِ آن ولی

 می بودم تنها که هایی شب اکثر...ترسیدم می...بودم تنها. بگذراند آنان با را شب و برود میهمانی

 می وحشت خودم ی سایه از من و بارید می آسا سیل باران. بود طوفانی شب ان ولی ترسیدم

 .افتادم می گریه به و کردم

 ترسناکی های سایه. دیدم می کابوس که است یادم. شدم بیهوش ترس از تقریبا من و رفت برق

 و در به را خودم و کردم می فرار فقط کشان جیغ من و دویدند می دنبالم را خانه سرتاسر که

 زخمی بال و دست با سالن وسط که دیدم...آمدم خودم به شب های نیمه وقتی. کوبیدم می دیوار

 .ام ایستاده دیده ضرب و
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 دمترسی می چون نگفتم کسی به. کرد پیدا ادامه و شد شروع ام طبیعی غیر حالت این پس آن از

 می. داد می لقبم دیوانه و زد می غر ستاره صبح زدم، می حرف خواب در هرگاه. دهند لقبم دیوانه

 .باشم دیوانه واقعا ترسیدم

 نمی ولی شده مرگم یک دانستم می...دیگر های دیوانه پیش تیمارستان بیندازند مرا ترسیدم می

 .کنم قبول خواستم

 بلندی از را خودم که دیدم می هایم کابوس توی و کردم می پیدا تراس داخل را خودم گاهی

 آسفالت روی و بپرم بلندی از بیداری و خواب عالم توی واقعا ترسیدم می. ام انداخته پایین

 نتوانم تا کردم می قفل را اتاقم در و بستم می را پایم و دست ها شب. شوم متالشی خیابان

 .کنم حرکت

 جسمم دنبال را روحم سختی به و شدم بزرگ سختی با. گذشت سخت و بود سختی روزهای

 .شدم آشنا کشیدن سختی ی کلمه با ام بچگی عالم در حقیقتا من. کشیدم

 ستد از همه به را اعتمادم کم کم. ببرند پی ام دیوانگی به ترسیدم می چون نگفتم کس هیچ به

 رفتم،گ یاد که نبود خودم دست. شدم بزرگ بدبینی با و شدم بدبین زمان و زمین به نسبت...دادم

 یاد را ورزیدن نفرت فقط ترهایم بزرگ از. باشم داشته نفرت کس همه و چیز همه از همیشه

 . گفتند می سخن زشتی و بدی با همیشه و داشتند نفرت هم از که بس گرفتم،

 !نیاموختم را ها خوبی من...ندیدم را ها خوبی من

 یاد همیشه و دیدم می ها فیلم توی که بود ای پوشالی و پوچ حس همان برایم عشق...عشق

 .شود می محدود لعنتی تخیلیِ های فیلم همان به داشتن دوست و ورزیدن عشق که گرفتم،

 این با ارتباطی است خارج نرمال حالت از کمی که باالیم هوشیِ ضریب و فعال ذهن این دانم نمی

 چون. نرفتم دکتری هیچ پیش...را مشکالتم نکردم یابی ریشه که من! نه یا دارد ها کابوس

 . اند داده یادم خوب را ترسیدن چون...شود خبردار مشکلم از کسی ترسیدم

 .دانم نمی درمان بی درد این از چیز هیچ که هست هم همین برای

 میز روی را شده نصف لیوان. شد پاره گزیدم، را لبم که انقدر. شود می پر دهانم در خون ی مزه

 حس نوشیدن، سرد ی قهوه. ندارم دوست سرد اصال را قهوه. خورد می موج غلیظ مایع. گذارم می

 .کند می تشدید را تنهائیم
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 یک ات تنهایی معلولِ روی و شود می دلیل هرچیزی باشی که من جای ولی باشد، مسخره شاید

 .گذارد می اضافه تشدید

 که رخوتی حس همه این با و جا همین ترسم می. زنم می پس را دار ریشه و راه راه ی مالفه

 در خوابیدن عمیق از که است مضحکی ترس چه و. بروم عمیق خوابی به کرده، پر را وجودم

 .دوانده ریشه وجودم

 ازب ی پنجره سمت به. بگیرم را ماندنم بیدار جلوی توانم می سخت خیلی. مالم می را هایم چشم

 غر رفته هدر گرمای خاطر به ستاره دانم می...ام کرده سرد حسابی را خانه. بندمش می و روم می

 .شود می تر راحت برایم ماندن بیدار خورد، می صورتم به خنک باد وقتی ولی زد خواهد

 را مویش که انگار ستاره. کنم می بلند را سرم. رسد می گوش به قفل در کلید چرخیدن صدای

 .شود می ظاهر چهارچوب در باشند، زده آتش

 . کند می شُل را اش پلنگی بارانیِ کمر و شود می خانه وارد

 :گوید می من به رو اخم با و کند می رها کانتر روی را خریدش های کیسه

 ...تو باز سرده؟ انقدر خونه چرا-

 :ماسد می دهانش در حرف

 اومده قبر تو از که جنازه یه انگار! پریده چقدر روت و رنگ شدی؟ شکلی این چرا لی لی! وای ای-

 مریضی؟...بیرون باشه

 :اندازم می باال شانه و دهم می جلو را هایم لب...زنم می کمر به دست

 !دیدی هم مارو شما عجب چه...نیست چیزی-

 :دارد برمی سرش باالی از را اش دودی عینک

 به! کنی شوهر تیزت و تند زبون اون با خوای می چجوری دونم نمی...بزنا زبون زخم همش هم تو-

 ...دراز زبون انقدر گرفتی یاد کی از دونم نمی من...میده طالقت روزه دو خدا

 :گویم می تندی به و پرم می کالمش بین
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 هواس دار نگه پرتاتو و چرت لطفا...نیاوردی گیر من ی پاچه پرو به پیچیدن واسه رو خوبی وقت-

 .باشم داشته حوصلشو و حال که وقتی

 :کنم می کج اتاق سمت به را راهم

 .بزنم گشتی یه بیرون میرم-

 :شنوم می خودم ناموزون های گام پشت را هایش قدم صدای

 شنیدم خودم کنی؟ نمی بازی آباد سعادت ی خونه توی امروز مگه بزنی؟ گشت بری چی چی-

 .داد و خبرش و زد زنگ صولتی

 شا سینه توی تقریبا و چرخم می پا ی پاشنه روی ای، ثانیه چند مکث از بعد. آید می بند نفسم

 :میایم در

 .عوضی صولتیِ اون کردنِ تحمل قمارو به برسه چه ندارم هم خودمو ی حوصله و حال امروز-

 :کند می شُل را اش روسری ی گره

 ونا توی بخوابی بخوری تو نکردم گناه که من...نداری حوصله وقت هیچ باشه تو به...خوبه خوبه-

 .بکنم جون و بزنم دو سگ آرایشگاه

 زن تا چند با دانم نمی من انگار بگویم؟ او به باید چه. کشم می آه و کنم می نگاهش امید نا

 اپید شلیک برای حرفی. زنند می مفت حرف و نشینند می فقط خودش از بیکارتر و تر پرحرف

 .بپرم او به تا نیستم فرصت منتظر معمول، طبق حتی. کنم نمی

 لوزی ی شیشه به دست کف با محکم. اندازم می اتاقم داخل را خودم حرف بی و گیرم می رو

 :کوبد می در روی شکلِ

 می زنگ شو آماده! داری؟ و رفتن مهمونی و بازی رفیق ی حوصله چطور...نیستا ندارم حوصله-

 . نگیری راهو ی بهونه که برتت می میاد سپهر زنم

 اتاق، در پشت چسبیده ی گیره روی از را رنگم یشمی شرت سویی و مشکی مانتوی غیض، با

 نفرت پسرهایش دوست تمام از چقدر داند می. متنفرم سپهر از چقدر که داند می. دارم برمی

 به لعنت! امثالش و است سپهر هرچه روح توی تف! بروم سپهر با دهد، می پیشنهاد وقت آن. دارم
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 نمی و فهمد نمی را مفلوکش و جوان دختر هم سوزن سر ی اندازه به حتی که مادری چنین این

 . کند نمی درک و شناسد

 شال. کنم نمی عوض را گرمکنم شلوار. دارد کم گریه سیر شکمِ یک دلم چقدر که داند می خدا

 به ترسم می. اندازم می مرتبم نا موهای روی شرت، سویی و مانتو پوشیدن از بعد را ام مشکی

. دارم وحشت ام پریده رنگ صورت و نشسته خون به چشمان دیدن از. کنم نگاه آینه در خودم

 . زنم می بیرون خانه سپس و اتاق از و دارم برمی را پولم کیف و کلید

 فقط خواهد، می دلت بعد به جایی یک از. جواب حتی نه دهم می اهمیت نه ستاره غرغرهای به

 ...نگاه و کنی سکوت

 مین دیگران یا...کنی بیانش توانی نمی که چیزی گفتن از شوی می خسته بعد به جایی یک از

 ! فهمندش

 چشم اب. کنم پیدا طبقات کلیدهای بین از را کف هم بتوانم تا کنم می نگاه خیلی آسانسور توی

 .سیاهی و بینم می سیاهی هم باز های

 صدای و سر و ها ماشین بوق صدای. کنم می باز را آسانسور درِ شانه با و دهم می تکان را سرم

 .کشد می خط هوشیارم نیمه مغز روی مردم

 بی را هایشان صورت کنند، می عبور نگاهم مقابل از که ها آدم. شوم می پشیمان آمدنم بیرون از

 .بینم می چشم جای به سیاه ی نقطه دو با و حالت

 جسم به محکمی ی تنه رفتنم راه ناموزون خاطر به نفری چند و کشم می هایم چشم به دستی

 .دهند می لقبم مست و دیوانه لبی زیر و کنند می هم غرغر. زنند می آشوبم

 کنار جدول روی. کشم می بیرون رو پیاده داخل از را خودم و گذارم می کوبانم قلب روی دست

 بی خواهم می که است زیاد رویم فشار انقدر. گذارم می زانوهایم روی را سرم و نشینم می جوب

 .باشند نداشته بیداری که هایی خواب آن از. بخوابم همینجا و شوم چیز همه خیال

 غروب این کنم، می فکر فقط من و. غرد می وقفه بی آسمان. کرده سیخ تنم به را مو هوا سرمای

 .گیرد می مرگ حد تا دلت که است لعنتی های غروب آن از
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 کند می ایجاد را مزخرفی مخلوط و پیوندد می ابرها غرش صدای با هم سر پشت بوق چند صدای

 .کند می مغشوش را ام خسته ذهن که

 می چشم رو به رو خیابان به و کنم می زانوانم روی از سر هوا، بی که آید می کش بوق صدای انقدر

 می هوشیار کامال را هوشیارم نیمه های سلول ترس و پرد می سرم از خواب لحظه همان. دوزم

 .کنند

 آرامی «وجدان بی» لب زیر. شوم می بلند جدول روی از و روند می هم در اراده بی هایم اخم

 می دودی های شیشه پشت از. نشسته رُل پشت خودش راننده جای به بار این. کنم می زمزمه

 .دارم نفرت لعنتی مرد این از اندازه، از بیش کنم می احساس. دهم تشخیص را صورتش توانم

 چه هر تا کنم می کج راه و گیرم می رو. دارم برمی خونسردش چشمان از را اخمم پر نگاه ی سایه

 .کنم گذر خفه و تنگ ی کوچه این از زودتر

 هم انقدرها هنوز که کنم می شکر را خدا...شنوم می را اش شیشه شدن کشیده پایین قیژ صدای

 .ام نداده دست از را ام هوشیاری

 :افکارم ی شیشه روی اندازد می خش صدایش خفیف خش که کنم می تند را هایم قدم

 !برسونمتون بذارید بازی؟ برای نداشتید قرار امروز مگه...کنید صبر-

 سرعت فقط...گردانم برنمی رو. است دهنده آرامش لحنش صدایش، توی خش و زمختی برخالف

 :شود می کم هایم قدم

 میدونی؟ کجا از چیزارو این-

 :گردانم برمی سر حرکت، حال در

 .کنی تعقیبم خواد نمی دلم نه؟ پرسی می صولتی از دونی؟ می اینارو ی همه کجا از-

 .دهم می ادامه راهم به دوباره

 بلق بار من ندادید اجازه اصال. نیست مزاحمت قصدم کنید باور...بدید گوش حرفام به فقط میشه-

 همه میدم توضیح بذارید. دادم دست از کنترلمو منم کردید قراری بی که انقدر بزنم کامل حرفامو

 !رو چیز
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 داده فحشش تمام ی هفته یک که است درست. شوند می مشت هایم دست. ایستم می جایم توی

 می او تقصیر را عصبی های بحران و خوابی بی همه این که است درست. ام پنداشته منفورش و ام

 که هایش حرف به دادن گوش کنم، می فکر...زنم می پا و دست جهنم در دارم که حاال ولی. دانم

 .کند نمی کم من از چیزی

 چشم ی گوشه از. بیرون کنم می فوت را نفسم. داشت زدن برای مفیدی حرف واقعا و زد هم شاید

 بل. کنم می نگاهش و گردم برمی حرف بی. ایستد می و زند می ترمز روی پایم کنار که بینم می

 .نشوم بیهوش ماشینش کاپوت روی که کنم می را سعیم تمام و گزم می

 ار خستگی روی از پشتم خمیدگی تا دهم می جلو سینه و داده تکیه ماشین سقف به را دستم

 :نبیند

 همین فقط قصدت نیستم مطمئن من ولی کنی کمک خوای می میگی بگی؟ خوای می چی مثال-

 !دارید شیشه خورده همتون. میشناسم خوب مردارو شما جنس. باشه

 :گذارد می کنار را کردن صحبت قلم لفظ ندارد، ای فایده زیاد احترام و مالیمت بیند می وقتی

 به که واضحه...کنی نمی ضرر اصال وسط این تو باش مطمئن...باشه که هرچی من قصد ببین-

 هوم؟ نخوابیدی؟ شبه چند کردی؟ قیافت به نگاه...داری نیاز کمک

 که جوری. شوم می بدی جور یک نگاهش از. کند می نگاهم خیره خیره و کند می کج را سرش

 به. کنم تعبیرش باید چگونه دانم، نمی که نشسته لبش ی گوشه لبخندی. کرد توصیفش توان نمی

 .ندارم لبخندش فرمِ و نگاه حالت و صحبت لحن به نسبت خوبی حس حال هر

 :سابم می هم روی دندان

 !نداره ربطی تو به-

 :کشد می فرمان روی را دستش

 یم من که کنی انکار تونی نمی هم تو ولی. نمیشم منکرش...نمیشه مربوط من به...توئه با حق-

 !کنم کمکت تونم

 آرام کمی شده حتی...کمی سرگردانم و قرار بی روح این تا کند، کمک تواند می واقعا! کمک؟

  بگیرد؟
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 :زند می اشاره سرش با بیند می را دودلم نگاه وقتی

 و بشنوی حرفامو میتونی! خوب دختر زد حرف نمیشه که خیابون وسط...ماشین توی بشین بیا-

 .داره شنیدن ارزش حداقل باش مطمئن ولی...بری و نکنی اعتماد بهم

 به نیازی شده، درگیر فکرم که حاال داند می! کنی می چه که یعنی اندازد، می باال را ابروهایش

 که او. بدهم گوش هایش حرف به گیرم می تصمیم و دهم می قورت را دهانم آب نیست زیاد اصرار

 . انداخته روز این به را من و کرده را خودش کار

 !هست؟...نیست رنگی که سیاهی از باالتر...ام گفته بار هزار

 گوشه از. روست به رو به نگاهم. روم می فرو چرمی صندلیِ روی کنارش و زنم می دور را ماشین

 .پایم می را حرکاتش تک تک ولی چشم ی

*** 

. اند زده بیرون دستانم، سبز های رگ. اند شده متورم دستم دو روی مارهای. است پایین سرم

 .زنم می توهم دارم یا است حقیقی تورم همه این که نیستم مطمئن اصال

 دیگرش دست و فرمان روی دستش یک. پوشانده را اش صندلی تمام پرش و عریض های شانه

 :نشسته پایش ران روی

 بخوریم؟ قهوه یه...اوووم-

 :روند می هم روی هایم چشم

 ...خوره می بهم کافئینه و چایی و قهوه هرچی از حالم-

 می بیرون چشمانم از دارند ام، داده ام مغزی های سلول خورد به که هایی کافئین تمام هم واقعا

 . زنند

 نخوابیدی؟ شبه چند-

 :گیرد می را سخنش ی ادامه شود، باز دهانم اینکه از قبل. کنم می نگاهش تیز

 !زمین بذار رو دستت توی چوب اون ساعت یه برای لطفا...هی-
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 دفشار می گاز روی را پایش گیرد، می فاصله تنگ ی کوچه آن از و میفتد که عریض خیابان داخل

 :گوید می دهد، می تکان تاسف با را سرش که درحالی و

 دور چهاردیواری یه همیشه دیدم من که جایی تا یعنی...کنی می رفتار همینطوری همیشه-

 بخوای اگر...بگم تعارف بی! کنی می سرزنش رو میگذره اون از هرکی و کشی می خودت

 ...بدی ادامه همینطوری

 :فشارد می هم روی را هایش لب

 !میری می تنهایی توی-

 آه گری پرخاش جای! جسورانه چه میرم؟ می تنهایی در. شوند می گرد ام زده خواب های چشم

 قضاوت هم پشت باز، دهان با و بسته چشم راحت انقدر که من روزگار از داند می چه او. کشم می

 کند؟ می

 نیست خودم دست داند نمی. فهمد نمی را است جنون از ناشی که شرارتی...دیگر کند نمی درک

 رشد دار خار همانطور و ام شده بزرگ کاکتوس یک مثل من. دهم می خرج به شرارت انقدر که

 .ام کرده

 این مهم. باشم مطبوع و نرم چقدر داخل از نیست، مهم...ام زده زخم همیشه که هستم کاکتوسی

 .است چشمشان به مردم عقل که است

 فهماندن ی حوصله باشم، نداشته زدن برای حرفی اینکه نه...گویم نمی حرفش جواب در چیزی

 .ندارم جسور و ادب بی ی غریبه یک به را دردهایم

 :فرستم می گوش پشت را شالم و کلیپس از ریخته بیرون و پریشان موهای

 !بزنیم حرف مشکلم مورد در قراره کردم فکر چی؟ که حاال خب-

 :گیرند می فاصله کمی هم از باریکش های لب و زند می پوزخند

 !طبیعیه؟ رفتارات این کردی فکر نیستن؟ مشکل اینا کردی فکر مشکل؟-

 یک به تبدیل پوزخندش بیند، می را سکوتم وقتی. کنم می اخم و کشم می هم در را هایم دست

 .شود می مندانه رضایت ی خنده
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 :دهد می ادامه

 نخوابیدی؟ که شبه چند...بگذریم-

 ی کاسه در حوصلگی بی با را هایم مردمک ام، زده ام سینه زیر را هایم دست که همانطور

 :گردانم می چشمانم

 ابوسک به بیشتر...خوبه گذاشت خواب اسمشو بشه اگر که خوابیدم ساعتی چند البته...هفته یه-

 .گذشت

 نخوابیدی؟ چی برای خب-

 می خوابیدن از بفهمد اگر کند، می خودش پیش فکری چه. ترسم می بگویم آید، نمی دهانم به

 !ترسم؟

 :زنم می نیشخند

 ...تو بخاطر-

 :شده همیشه از تر درشت حالت این در اش کشیده و ای قهوه چشمان. کند می تعجب

 من؟ بخاطر-

 اون دوباره دادم نمی دست از رو زمان و بودم شده خوب که مدتی از بعد شدی باعث تو...دقیقا-

 ونخیاب وسط خودمو شب تا بگیرم استرس و کنم فکر بهش انقدر شدی باعث تو...بیفته اتفاق

 ...چون...چون بخوابم تونم نمی دیگه من. اونجا رفتم چطور باشه یادم اینکه بدون کنم پیدا

 :گیرد می را حرفم ادامه خودش. کنم می سکوت و گزم می لب

 !جالبه...بیفته اتفاق برات دوباره و بخوابی ترسی می چون-

 . شوند می ناآشنا کم کم ها خیابان

 بدون و نرمال و عادی آدم یه! کنی می تشدیدش داری کردی؟ انتخاب راهو بدترین دونستی می-

 متوه به کنه می شروع کم کم خوابه نمی روز چهار الی سه از تر بیش وقتی روانی و ذهنی مشکل

 یخواب بی مدت همه این. نیستن واقعی که بینه می رو چیزایی و بیداره یعنی...بیداری توی زدن

 ...که تو دیگه کنه نابود رو سالم مغز یه تونه می
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 :چرخاند می انتها تا را فرمان دستش یک با

 ولی شدی خوب که کردی می فکر شاید...بودی نشده خوب تو ضمن در. داری خود جای که تو-

 .نگیرش راحت...شی درمان راهش از باید...کنی درمان خودتو تونی نمی خودت

 می خودم...نشن زخم الی استخون تو مثل آدمایی اگر...نداشتم مشکلی که میشد مدتی ولی-

 .کنم کنترلش تونم

 :شود می براق

 نخوابیدن؟ با اینطوری؟-

 :برم می باال را صدایم و کنم می جمع نفرت با را صورتم

 و پایین انداختم تراس از خودمو یا کشتم؟ مادرمو ببینم بیام خودم به خوبه کنم؟ کار چی پس-

 کنم؟ چیکار باید زمین؟ رو پاچیده مغزم

 :زنند می برق موربش های چشم. است بلندتر او صدای

 ...شی درمان باید-

 .آید نمی در جور عقل با اصال کند؟ درمانم تا دنبالم افتاده! کنم نمی درکش...کنم نمی درک

 مهمه؟ برات چی برای هستی؟ کی دیگه تو-

 .گردد می باز آرامش و خونسرد ظاهر همان ثانیه چند عرض در

 :کشد می موهایش وحشیِ و پر سیاهیِ بین دستی و گیرد می عمیقی دم

 باور تونی می...نباش دلیل دنبال...میدم اهمیت...مهمه برام بله و...اعصاب و مغز...جراحم یه من-

 که دونم می البته. کنم کمکت بذاری و کنی اعتماد هم تونی می...نکنی اعتماد تونی می...نکنی

 ...متنفرن دکتراشون از مریضا

 :خندد می کوتاه

 کنی حسابم انسان همون تو...نمیام حساب به دکتر دیگه که میشه سالی چند راحت خیالت-

 !کافیه
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 می نظر به ریا بی و صادقانه لحنش زیادی. کنم می باز و پیچم می هم در را هایم دست انگشتان

 :آیم می پایین ام بدبینی شیطانِ خر از کمی ولی. کنم نمی و کنم اعتماد خواهم نمی. رسد

 کنی؟ کمکم تونی می واقعا-

 :کند می تایید سرش با

 هدوبار مدتی بعد شدم باعث خودت قول به. کنم مجبورت کاری به خوام نمی...کن گوش...ببین-

 داشتم اگر که نداشتم خبر زندگیت جزئیات از من...متاسفم بابتش و شه شروع هات حمله

 ...کنی کنترلش تونی نمی خودت تو...بکن فکراتو خوب برو. شدم نمی آزارت باعث اینطوری

 :گیرد می نفسی

 روعش باز بالخره میدم اطمینانو این بهت بود، نیومده پیش مدت این توی اگر...تونی نمی اصال-

 فکراتو...میدم بهت رو شمارم من. شه تشدید حتی یا شروع تونست می ای نشونه هر با. میشد

 دی؟ب ادامه اینطوری میتونی کی تا...ترسونتت می هم خوابیدن...سمه مثل برات خوابی بی...بکن

 بخو بشین پس! من مثل یکی! کنن کمکت تونن می که هستن کسایی بیرون اون وقتی اونم

 گوش حرفام به و کردی مقاومت زیادی یکم تو فقط نداشتم اجبار قصد اولم از...بکن فکراتو

 .ندادی

 من که زده حرف انقدر. خورد می تاب سپید،-ای سرمه کارتِ بر شده حک ی شماره روی نگاهم

 جومه هایم چشم به خوب برایم، باشد خوانده الالیی اینکه مثل. ام رفته فرو صندلی توی گردن تا

 .شده مرطوب عرق، چندشناک خیسی از کمرم ی تیره و گردن پشت. بینم می تار. آورد می

 میگم؟ چی میدی گوش-

 و ماشین داخل گرمای بدهم؟ جواب و کنم باز لب توانم نمی چرا پس! شنوم می...اوست با گوشم

 افتند می هم روی هایم پلک بخواهم، واقعا آنکه بی و کند می عجیبی رخوت دچار مرا نرمم جای

 .شوند نمی باز دیگر و

*** 

 ...تیک تیک...تیک تیک
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 هنیم هایم پلک. باشم داده دست از را تشخیصم قدرت که انگار. آید می کجا از صدا این دانم نمی

 .بینم می تار و تیره شکافشان بین از را دنیا. شوند می باز

 ره از بخش آرامش صدای ولی شنوم می بیشتر سر باالی از. شود می تر واضح تیک و تیک صدای

 .گرفته هدف را گوشم طرف

 تمام ناگهان چیز، همه آوردن یاد به با. کنم بازشان کنم، می سعی و کشم می چشمم به دستی

 .نشینم می صاف صندلی، روی سرعت به و کشد می پر آرامشم حس

 شدی؟ بیدار-

 من به که سیاه ی نقطه دو با را سپیدش صورت و کنم می نگاه! شناسمش نمی...دارد خش صدا

 .شود می راست تنم به مو و بینم می کنند، می کجی دهن

 یوقت همیشه. ترسم می و کنم می ناامنی احساس وحشتناکی طرز به. شود می بلند جیغم صدای

 .رسیده نهایت بی به حس این بار این ولی گیجم شوم، می بیدار خواب از

 :کشم می جیغ و کنم می نگاه اطرافم به

 کجام؟ من-

 فرو چرمش در را هایم ناخون و ام نشسته رویش که ای صندلی روی شوند می مشت هایم دست

 ...لرزان لرزانِ تنم...گیج گیجِ سرم...باز بازِ هایم چشم...خشک خشکِ گلویم. برم می

 هک بودی من ماشین تو...نترس...مرتبه چیز همه...بترسی چیزی از نیست الزم...نترس...هی...هی-

  یادته؟ منو یادته؟. برد خوابت

. مکش نمی خفه های جیغ دیگر که است گذار تاثیر انقدر کالمش...است پنجره بیرون به نگاهم

 .شوم می آرام ناگهان

 و زند می پر یکی. کنند می صدا سرو تلفن، کابل یک روی کالغ تا سه. کنم می نگاه جا همان از

 ...دیگر یکی آن از بعد و...رود می

 ...ها سیم روی مانده یکی تنها

 خوبه؟ حالت-
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 لب ولی کنم نمی نگاهش. شود می گم غروب دار رگه نارنجیِ توی و کشد می پر هم یکی آن که

 :گویم می کوتاه و کنم می باز هم از را خشکم های

 ...خوبم-

 !فرهاد...ها بود؟ چه اسمش اسمش؟...بینمش می که است بار دومین امروز با. است یادم را او...آری

 خوابیدم؟ که ساعته چند-

 :دوزد می ساعت به و گیرد می چشمانم از سختی به را نگاهش

 ...دقیقه هفده و ساعت چهار-

 تیک صدای. ام گرفته درد بدن ام، خوابیده جور یک انقدر. کشم می دردناکم گردن به دستی

 .شوند می تر بلند ها تیک

 و ولگردی احساس بهت باشد، دلگیرکننده اگر حتی...باشد که هرطور باران. زیبایی باران چه

 !دیگر است باران هم باز کند، خیست پا به تا سر از ببرد، را آرایشت بدهد، تنهایی

 !بردنی لذت و زیباست هم باز

 ...دارم خوبی احساس-

 :کنم می نگاهش

 نه؟ عجیبه...ندیدم کابوسم حتی ولی خوابم می رعشه و ترس با همیشه. بود خوبی خواب-

 .است نواز گوش اندازه بی باران صدای. ایستد می و کشد می خیابان ی گوشه سمت به را ماشین

 !اعصابم روی کشد نمی خش دیگر که...آید نمی بدم دارش خش صدای از دیگر کنم می حس

 سیبآ سالمتیت به نخوابی اگر چون بخوابی باید تو...بودی خسته خیلی که اینه خاطر به احتماال-

 کمکت بخوری خواب قرص تا چند احتماال...بخواب راحت خیال با خونه، رفتی که االن...رسونی می

 .. .کن تهیشون نویسمو می رو باشه نداشته ضرر زیادم که خواب قرص تا چند اسم برات. کنه می

 :خندم می آرام و گذارم می هم روی را هایم پلک

 ...شدی دکترا شبیه-
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. آید نمی در جور زیاد اش جدی صورت با لبخندش که کنم می فکر من و. زند می لبخند هم او

 .زده بیرون باریکش های لب بین از که ردیفش و سپید های دندان به افتد، می نگاهم

 از. کند می تر عمیق را لبانم روی لبخند. اند خرگوشی و تر درشت کمی اش جلویی های دندان

 .داشتم دوست را خرگوشی های خنده بچگی

 :خورد می را لبخندش و کشد می فرمان روی را دستش

 ...شم دکترا شبیه بیشتر کنم ویزیتت بخوام ترسم می-

 :زنم می پوزخند و کشم می بیند، می تار که چشمم یک روی را مشتم

 .باشه هرکسی رویای کنم فکر چیه؟ بودن دکتر با مشکلت-

 :اندازد می پایین را هایش لب

 انزجاره؟ بیشتر نیست مشکل-

 آخه؟ چرا انزجار؟ چی؟-

 :کند می اشاره ساعت به

 !شده شب تقریبا االنم...طوالنیه داستانش-

 :دهد می ادامه کوتاهی مکث با

 !کن فکر خوب...نده جواب سریع...بپرسم سوال تا چند ازت خوام می-

 :اندازم می باال شانه

 ...بپرس-

 !بزنی توهم ندارن؟ حقیقت که بشنوی یا ببینی رو چیزایی...بیداری که وقتی شده-

 . بزنم توهم نشده حال به تا نه توهم؟...کنم می فکر...کنم می فکر

 :دهم می را جوابش راست، و چپ به سرم حرکت با

 ور چیزایی و ببینم کابوس شده هام گردی خواب و خوابام توی. ندارم مشکلی بیدارم وقتی...نه-

 .نیومده پیش بیداری توی ولی نیستن که ببینم
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 :ترسم می کمی

 ...ممکنه که کنی می فکر یعنی بیفته؟ اتفاق این ممکنه-

 :کند می دعوت آرامش به مرا و پرد می کالمم میان

 برای ممکنه بگم تونم نمی. کنم می سوال فقط دارم...نمیدم خبر بهت رو چیزی من...باش آروم-

 مبگ بهت اطمینان با تونم می ولی. اعصابم و مغز متخصص یه خودم من...نه یا بیاد پیش هم تو

 نمی موردش در چیز هیچ که رسن می نتیجه این به فهمن می مغز مورد در بیشتر هرچی آدما

 هی توی انسان برای همیشه مربوطه، هاش سلول و مغز به که هرچیزی کال و عصبی سیستم. دونن

 زیادی چیز آدما هم علم رفت پیش همه این از بعد حتی که بگم بهت درکل. بوده ابهام از ای هاله

 .دونن نمی مغز مورد در

 :کشد می پرقدرتی و عمیق نفس

 خواب توی باشه مشترک که هست کابوسی چجورین؟...بینی می کابوس که گفتی...بگذریم-

 هات؟

 :دهم می جواب فکر بی

 توی خودمو و دادم دست از رو زمان که باری آخرین مثال...بینم می متفاوتی کابوسای خب...آره-

 رپ آسمون و کویر یه و قطبی خرس یه کابوس کردم، پیدا نامناسب لباس و برهنه پای با خیابون

 وقتا خیلی یعنی. بوده هوا سردی کابوسم دلیل کنم فکر و بود سرد هوا. دیدم می رو ستاره

 هی خوابگردی موقع که انگار...بگم چطوری دونم نمی...میذاره تاثیر کابوسام روی محیطی شرایط

 تراس توی رو خودم بینم، می رو بلندی از پریدن خواب که وقتایی مثال. بیداره مغزم از قسمت

 ی ربهگ یه دارم که بینم می خوابم توی...بینم می وقتا خیلی که هست کابوس یه اما. کنم می پیدا

 به چاقو با که بینم می...عادی حالت با نه. کشم می رو ترسناک و زشت های گربه اون از...سیاه

. خورم می سیاهشو و مو پر گوش خوابم توی هم همیشه. کنم می پاره رو شکمش و میفتم جونش

 پرت طبقه چهار باالی از و خودم بینم می کابوس که وقتایی از بیشتر حتی...وحشتناکه واقعا

. کنم می نگاه و وایسادم خودم سر باالی خودم و ریخته خیابون روی اعضام ی همه و پایین کردم

 .رممیب لذت کار این از که اینه قسمتشم بدترین. دارم وحشت دیدنش از و اینه کابوسم بدترین
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 و شود می مور مور تنم تمام انگیز نفرت کابوس آن آوردن یاد به از. شوم می مشمئز و گزم می لب

 .گیرم می تهوع حالت

 :پرسم می نگرانی با

 شده؟ دستگیرت هم چیزی دارن؟ ای معنی چه اینا-

 کنم تمقایس میشناسم که یکی با که بود معمولی سوال سری یه اینا...نیستم روانکاو من که اوال-

 .بگم بهت چیزی تونم نمی نشم مطمئن وقتی تا بعدم

 کرده، اثتنباتی چه هایم حرف از گوید، نمی که حاال خواهد، می دلم. کنم می نگاهش خوبی به

 اگر اما. بفهمم دقیق را ذهنش های حرف تخیلی های فیلم عین که نیست اینطور! بفهمم خودم

 می درونش در آنچه به توانم، می حاالتش روی از دیگر های انسان از زودتر خیلی کنم، دقت کمی

 .ببرم پی گذرد،

 :دهد می تکان را سرش

 باش مطمئن...کنی می چیکار داری بفهمم تونم می خوب من که دونی می...نکن کارو این-

 ...بفهمی فکرام از چیزی تونی نمی بکنی تالش هرچقدرم

 بیمار من مثل هم خودش نکند فهمید؟ کجا از...کنم می نگاهش واج و هاج. شود می خالی بادم

 خواند؟ را فکرم سریع اینطور که است

 :کشم می ای کالفه پوف

 حد ات میتونم و متفاوتم آدما با ذهنی نظر از اینکه کنی می فکر سرته؟ تو چی نمیگی بهم چرا-

 میشه؟ مربوط خوابام این به بخونم، فکراشونو کمی

 بیدار کامل و میای خودت به که وقتی...بهت میگم موقعش به بذار...همن به مربوط که البته-

 داری؟ حسی چه میشی

 :کنم می تمرکز هایش سوال به دادن جواب روی و رها را اند شده ردیف ذهنم در که هایی سوال

 ییک باید و...کنم می گم و موقعیتم...گمم...گیجم...میشم شوکه...ترسم می...دارم بدی حس اول-

 و. یادب دستم موقعیت تا ببینم هایی نشونه و بگذره زمان انقدری یا. کیم بیاد یادم تا کنه کمکم

 به و بیام؟ کنار شرایط با باید چطوری کنم می فکر خودم با...شد عادی شرایط که اون از بعد
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 تحمل خودمو تونم می کنم می فکر و میره یادم وحشت اون بعد یکم بدم؟ ادامه زندگیم

 طوریهمین خودم به و بپذیرم اینطوری خودمو باید...کنم تالش یکم باید فقط کنم می فکر...کنم

 ...کنم عادت

 :کند می قطع محکمی کالم با را حرفم

 بهش ایدنب...کنی درمانش باید! بجنگی باهاش باید...بزرگیه اشتباه...بیای کنار باهاش نباید تو-

 میشه بزرگ مشکلت انقدر! میکنه مردن به شروع مغزت آروم آروم اون از بعد چون کنی عادت

 هم حاال همین که هرچند...دیگران به برسه چه! کنی تحمل رو خودت تونی نمی هم خودت که

 ...نیستی نرمال و اجتماعی دختر یه تو ولی...نباشه توهین...نیست نرمال اطرافیان با رفتارت

 :گزم می لب

 گریزم؟ اجتماع آدم یه من کنی می فکر یعنی حرف این-

 :کند می رد سرش حرکت با را حرفم

 یکن می سعی داری...بدی وفق خودتو کنی می سعی داری که دختری یه تو کنم، می فکر من نه-

 تشرایط از کسی. داری نیاز کمک به میگم که همینه بخاطر و! نیستی بلد راهشو ولی...بجنگی

 دکتر؟ یه شاید یا دوستات؟ خانوادت؟ داره؟ خبر

 می را جواب سکوتم عمق از انگار خودش. دلم دو سوالش به دادن جواب در. کنم می مکث کمی

 .خواند

 :زند می پوزخند

 خوای یم پس...کنی ضعف احساس میشه باعث بگی کسی به اینکه...درکه قابل...نگفتی کسی به-

 تنها درون از انقدر تونی می چطوری! کس؟ هیچ نگی؟ کس هیچ به و کنی سکوت همینطوری

 !متاثرکننده چقدر باشی؟

 می تحقیرم خودم، نحس طالع در دائما من خوانی؟ می را شومم فال داری یا دکتری تو مرد ای

 !لعنتی بردار دست دیگر تو! شوم

 :زند می استارت و رود می سوییچ سمت به دستش. کند نمی هم اصراری. دهم نمی را جوابش باز
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 خوشحال...بزن زنگ بهم داشتی دوست اگر و بکن فکراتو...خونه رسونمت می...میشه دیر داره-

 .کنم کمکت میشم

 نمی حرفی. زنم می تکیه آن به و گردانم برمی شیشه سمت به را سرم. شود می روشن ماشین

 می سکوتم هم باز. بدهکارم او به راحت خواب آن بابت تشکر یک دانم می اینکه با حتی. زنم

 .کند می خطی خط را فضا که قلمی شود

 ♥! خط سر.  جنون نام به: دوم فصل ♥

 نتیجه این به آخر در و زنم می غلت خوابم رخت توی کمی. کشند می جیغ کوچه توی گربه چند

 .ام کرده تب کنم می احساس و ندارم خوشی حال. خوابید بیشتر شود نمی که رسم می

 دم اتاق فضای و است سنگین حسابی سرم. کشم می عمیقی ی خمیازه و نشینم می جایم توی

 تیره از. کنم می ترک را خواب رخت و کشم می ای کالفه پوف. ام داده باال را بخاری که بس. کرده

 .سُرد می عرق کمرم ی

 حال در که هایش شعله روی هایم مردمک. روم می بخاری سمت به و کشم می صورتم به دستی

 نگیر بی قرمزِ رنگ انگشتانم، نوک. افتد می دستانم به نگاهم. شده قفل است شدن تر کم و کم

 زهرخندی. دهد می را مان دستشویی مایع بوی. بویم می را هایم دست و شوم می متعجب. گرفته

 بلند پاهایم روی و چرخانم می راست و چپ به را سرم. نکنم بدی فکر کنم، می سعی و زنم می

 .شوم می

 .خورم می تلو کمی و ندارم خوشی حال

. ودش می حبس ام سینه در نفس...شده خشک گل! اند گلی. افتد می پاهایم کف به بار این نگاهم

 .کشم می مقطع های نفس هم پشت و گذارم می قلبم روی را دستم

 این. دافت می همیشه اتفاق این. نیفتاده که بدی اتفاق! کنم عادت باید...کنم حفظ را آرامشم باید

 .شد خواهد حل...بمانم آرام فقط اگر. کنم کنترلش توانم می...قبل بارهای مثل هم بار

. تاس ساکت خانه. آیند می کش هایم لب فقط ولی بزنم لبخند کنم می سعی...شوم می آرام کمی

 انگار. است ساعت تاک و تیک مزخرف صدای شکافد، می را آلود وحشت سکوت که صدایی تنها

 سرو از مغزم که انقدر دهند، می صدا ممکن حالت بلندترین با دارند خانه های ساعت ی همه

 .است پوکیدن درحال صدایشان
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 یعجیب حال یک! تنهایم شده، تزئین کشیده پرده ای پنجره با و است خفه که ام خالی اتاق توی

 ! زند می تند نبضم و دارم هیجان. دارم

 روشن سالن داخلِ را خودم. نشوم خفه ام، آزاردهنده افکار حجم در تا برم می هجوم در سمت به

 ...متنفرم رنگ این از چقدر. اندازم می رنگ، مهتابی های مصرف کم توسط شده،

 مرموزِ مرد آن با دیدارم از که ماه یک این در. چسبم می دیوار از و روند می سیاهی چشمانم

 مخوش. بود غریب و عجیب زیادی...نزدم زنگ او به ولی. افتاده اتفاق این دوبار گذشته، نام فرهاد

 .خودم از تر دیوانه آدم یک دست بدهم را افکارم افسارِ که نیامد

 یدهپر رنگ صورت به ام پریده رنگ قرمزِ انگشتانِ نوک. نیست بیهوده های فکر این وقت که حاال

 .کنند می کجی دهن ترم

 !تنهایم هایم قرص با و است بد حالم

 و عصبی حالت هر با که است ماه یک االن. رسانم می آشپزخانه به را خودم و گیرم می دیوار از

 مصنوعی آرامشِ شده حتی...آرامش کمی تا خورم می وارنگ و رنگ های قرص ای، عادی غیر

 .کند ترم مریض خوردنشان زمان مرور با اگر حتی...بگیرم

 زرورق داخل از قرص تا چهار. افتاده جانم به رئشه. است داغ تنم و شده خیس عرق از تنم تمام

 عیس گیرمو می کابینت به را دستم. فرستمشان می پایین بخورم آب آنکه بی و کنم می خارج

 .کنم کم زانوانم جان به افتاده های رئشه از دارم

 را چیز همه. دوم می شیر سمت به. آورند می در را اشکم و کنند می گیر گلویم در ها قرص

 من و روند می پایین ها قرص. نوشم می قلوپ چند آب شیر از. بینم می سیاه ای هاله در پیچیده

 .کشم می نفس سختی به

 توانم می چشمانم، ی وقفه بی های رفتن سیاهی وجود با حتی کنم، می کج کمی که را سرم

 .ببینم باشد، تواند نمی دیگری چیز خون جز که قرمزی مایع به غرق را آشپزخانه بزرگ چاقوی

 . رود می یادش کردن پمپاژ قلبم. شود می حبس ام سینه در نفس

 بینم می را گوشت از آوری چندش و کوچک های تکه حتی. رود می چاقو طرف به دستم! خون؟

 شعقب زیاد، چندش از شده جمع صورتی با و ماند می راه بین دستم. چسبیده چاقو تیز سر به که

 .شده آغشته غلیظی خون به هم سینک روی چاقو زیر. کشم می
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 از. کرده چکه زمین روی کم ی فاصله با خون از قرمزی و کوچک های دایره. کنم می نگاه را زمین

 تا روم می انقدر و کنم می دنبال را خون رد. بیفتد خونی زمین روی قلبم نمانده، چیزی ترس

 .شود می محو دستشویی در پشت

. آورد می در شکلک بدبخت منِ برای درش ی دستگیره حاال که دستشویی داخل رفته اش ادامه

 و شوم زهرترک ترس از یا. بکشد مرا و بیاید ای زلزله لحظه همان خواهد می دلم...شوم می دودل

 .نیندازم دنیا مردم ی بقیه گردن به را مردن زحمت

 و خورند می سرد ی دستگیره به دارم تب انگشتان نوک. رود می دستگیره سمت به لرزانم دست

 .برم می را خدا نام لب زیر و دهم می قورت را دهانم آب. شود می مورمورم

 و دکن نگاه و بنشیند نباید. دارم نیازش من حاال همین که بداند باید باشد، قهر من با اگر حتی

 ...بخندد

 چهار تا گیرم می قرض هم دوتا و کنم می باز را هایم چشم. دارم نیازش بیشتر همیشه از من چون

 .کشم می پایین را دستگیره هوا بی و گیرم می را تصمیمم. بپایم خوب را جا همه چشمی

 ...!باداباد هرچه

 یم بار هزار بیفتد، سرویس داخل فضای به نگاهم تا. شود می باز و کند می قژقژ لوالیش توی در

 .گذرانم می نظر از را اش خفه فضای دور تا دور و کشد می پر جسمم از روح. شوم می زنده و میرم

 اب کردم می فکری چه. است بلند و عمیق زیادی زند، می بیرون دهانم از آسودگی سر از که نفسی

 مسخره کرد؟ خواهم پیدا دستشویی داخل را دیگر نفر یک یا ستاره ی جنازه مثال حاال که خودم؟

 .کنم حفظ را آرامشم کنم می سعی و گزم می لب خون؟ همه این پس...است

 اش ادامه. کنم می دنبال را زمین روی کرده شره های خون رد و اندازم می زمین به نگاهی دوباره

 اپ کنم، پا به را سپید و پالستیکی های دمپایی آنکه بی و زنم می را برق. روشویی به رسد می

 .شوند می کرختی دچار پاهایم کف که سردند قدری به ها کاشی. گذارم می سرویس داخل

. است خون های لکه از پر هایش جداره حتی و روشویی داخل فضای. روم می روشویی سمت به

 انگشتِ نوک ی اندازه به ریزد، می بیرون مایع آن زیر از که اش فشاری ی دکمه و دستشویی مایع

 وار مرده و پریده رنگ از. شوم می شکه. کنم می نگاه آینه در صورتم به. شده خونی شستم

 از پررنگی و پهن و غلیظ خط ام پیشانی روی. شده راست تنم به مو اینطور که نیست صورتم
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 و متورم چشمانم زیر مارهای و شده لخته خون چشمانم سپیدی توی. افتاده شده، خشک خون

 . اند شده بنفش

 .اند پیوسته وقوع به چطور اتفاقات این که فهمید شود، می راحتی به

 را ام دیده حال به تا آشپزخانه داخل بعد و خواب از شدنم بیدار از بعد که هایی صحنه تمام

 رد اام است شده پاک خونشان و شسته که ام رنگی انگشتان نوک...ام گلی پاهای. کنم می تجسم

 تا زمین روی ریخته وارِ دایره های خون و سینک روی چاقوی. مانده رویشان هنوز کمرنگی

 . ام پیشانی بعد و آلود خون روشوییِ و است خونی که دستشویی مایع جای...روشویی

 سمت به راست یک. آیم می داخل آپارتمان در از که بینم می را خودم. بندم می را هایم چشم

 خونِ های قطره کمِ ی فاصله بخاطر. اندازم می سینک روی را خونی چاقوی و روم می آشپزخانه

 بوده، که هرکسی یا هرچیز کردن زخمی یا و کشتن از که زد حدس توان می زمین، روی ریخته

 یمایمپ می کند، می چکه که خونینی های دست با را سالن طول. نیستم آشفته و ام نترسیده اصال

 .شوم می دستشویی وارد و

 از عرق قطره یک. اندازم می آینه در خونسردم صورت به نگاهی و ایستم می روشویی روی به رو

 .اندازد می خارش به را صورتم پوست و گیرد می راه پایین به رو سرم، فرق موهای الی به ال

 بوده، راستم دست احتماال پس انداخته رد ام پیشانی راست ی نیمه روی خون را، راستم دست

 .افتد می ام پیشانی روی دستم خونِ از ردی و کنم خشکش تا کشم می عرق روی

 های لکه سرد؟ آب چرا. شورمشان می سرد آب زیر و ریزم می هایم دست روی را بو خوش مایعِ

 اکپ اینها از بیشتر بود، گرم اگر چون بوده سرد آب که دهند می نشان روشویی روی شده سابیده

 .شدند می

 پیش در را خوابم اتاق مسیر راست یک و آیم می بیرون سرویس از شورم، می که را هایم دست

 ...سپس و خزم می پتو زیر بعد و گیرم می

 ...عمیق خوابی

 تمام. هستند آمدن کش حال در ام حافظه های بافت کنم، می احساس. کنم می باز را هایم چشم

 چاقوی آن با و کیست به متعلق ها خون این دانم نمی هنوز من و افتاده شک بی اتفاقات این

 .ام کرده غلطی چه لعنتی
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 .کند لعنت خدا را لعنتی شب این و لعنتی منِ

 غمناکی طرز به ناگهانی و ام ایستاده ترسناک های نشانه این تمام با خانه وسط. کنم می بغض

 .است غمگین اندازه بی که دارم احساسی. کنم می بغض

 طلب فرصت های قطره اینکه از قبل. کشم می عمیقی نفس و گذارم می سینه روی را دستم

. کند می جلب را توجهم ای خفه های ناله و خرخر صدای بزنند، بیرون چشمانم مجرای از بتوانند

 حمر بی اندازه بی که گیرد فرامی را وجودم ترسی و کشد می پر است، سنگین اندازه بی که غمی

 شکافته، سینه خواهد، می که انگاری و پرد می پایین و باال ام سینه ی قفسه توی قلبم. است

 صدای بفهمم، تا کنم می تیز را هایم گوش. کند فرار آور خفقان محیط این از و بپرد بیرون

 .آید می کجا از خرخرها

 و کشیده ته جراتم که اینجاست مسئله. آمد می کجا از دانم می اما شده قطع صدا که هرچند

 فرو سرد زمینِ داخل کوبند، می تابوت توی که میخی مثل و ندارم را صداها کردن دنبال جسارتِ

 .شود حل دیوارها این در بدنم خواهد، می دلم. زنم می تکیه دیوار به. روم می

*** 

 بار این چقـــدر خدایا. لرزد می ام چانه. ببینم توانم، می هم جا همین از را موهایش سیاهی

 .روم می جلو گام یه هوا بی و شوم می خم زانوهایم روی. است سنگین

 می را بغضم و کشم می نفسی. چکد می چشمم ی گوشه از اراده بی قطره، یک زنم می که پلک

 . خورم

 هم به انقدر. بینم می افتاده فرنگی توالت داخل که را رنگش سیاه و کوچک ی جثه کامال حاال

 .است گربه یک داد تشخیص توان می سختی به که شده ناجور و پیچیده

 شده پاره آوری چندش طرز به گلویش. اند بسته هایش چشم. زنم می عق و خورد می هم به حالم

 در خونی نه مانده بدنش در جان نه که است مشخص کامال. رود می آن از قطره قطره کمی خون و

 ...بیچاره ی گربه. کشد می را آخر های نفس دارد. هایش رگ

 کمتر مدتی من همچنین و گذرد نمی شدنش کشته از زیادی مدت که یعنی این و است زنده هنوز

 .ام رفته تختم توی که است ربع یک از
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 و گیرم می دهانم جلوی را دستم. شود می بد حالم. اندازم می نگاهی اش جنازه به انزجار با دوباره

 از چیزهایی. زنم می عق هم پشت و ریز یک اما ندارم معده در چیزی. روم می روشویی سمت به

 و ریزد می روشویی داخل آب کمی و ام خورده که هایی قرص بعدی عق با. آید می باال گلویم راه

 روشویی رنگِ سپید فضای داخل مودار و شکل مثلثی چیزِ یک زنم می آن از بعد که عقی با

 دار هرگ و صورتی پشتش که شکل مثلثی و سیاه شی این بفهمم تا کشد می طول خیلی. میفتد

 .است زده فلک ی گربه همان گوش است،

 در جیغم صدای. بخورم دیوار به تا روم می عقب انقدر و کشم می خیسم دهان روی را دستم

 سنگی زمینِ روی زیاد شوکِ از و خورم می سُر. شود می اکو آپارتمان سپس و دستشویی محیط

 .نشینم می

 !شود نمی باورم...باشم کرده کارهایی چنین شود، نمی باورم

 ردک می پرت مرا و ترسید می البد...ببیند حالت این در را اش روانی دختر تا نبود مادرم شد خوب

 !بیرون

 !همیشه مثل! نیست همیشه مثل که شکر را خدا! نبود همیشه مثل که شکر را خدا

*** 

 ار شده، سنگین خونین و شده مچاله ی گربه جان بی جسم از که رنگ مشکی ی زباله ی کیسه

 چمبره زمین روی نشسته دستشویی، ی گوشه تمام ساعت یک. گذارم می دستشویی در کنار

 .بکشم نفس بشکند، بغضم آنکه بی کردم سعی و زدم

! هنوز نرفته تهوع حالت اما. ندارد ای فایده هیچ نشستن آنجا که رسیدم نتیجه این به بعد

 گوش که آور چندش ی صحنه آن یادآوردن به از ام روده و دل! هیمنطور هم بغض. هست همچنان

 .پیچد می هم به آوردم، باال را

 بزرگ ی پارچه یک با سینک و چاقو شستن از بعد و رسانم می آشپزخانه به را خودم سختی به

 در تا شده خشک های قطره دور یک. کنم می پاک را حال های سرامیک روی ریخته های خون

 درد کمر. ورودی در دم تا شده ریخته های خون هم دور یک و شورم می سختی به را دستشویی

 .دهم نمی کمرم های مهره بین پیچیده درد به اهمیتی ولی گیرم می
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 هب. نگذارم جا را لکه یک حتی که کنم می جمع را حواسم. کنم می تمیز و مرتب هم را دستشویی

 .است صبح چهار نزدیک. اندازم می نگاهی ساعت

 یم دست در را مشما ی دسته خانه، کلید و گوشی پول، کیف برداشتنِ از بعد و پوشم می لباس

. دشو می دگرگون حالم دوباره شود، می حس کامل که گربه اندام نرمی از. کنم می بلندش و گیرم

 .بمانم آرام و نکنم فکر بهش کنم می سعی

 می سیاهی چشمانم ها سنگ روی کرده چکه های خون دیدن از زنم، می بیرون که آپارتمان در از

 دص و ام گرفته کوچه یا حیاط داخل از را گربه. بوده گلی پاهایم زیر چه برای شد معلوم خب. روند

 و برده خانه داخل هم آخر در. ام آورده باال تا و امش کشته جا همان. اند بوده برهنه پاهایم صد در

 الشه حمل حین در مرا کسی و بوده شب نیمه که خوب چقدر. امش انداخته فرنگی توالت داخل

 و جیغ حتما دید، می اگر که چرا. ندیده کشتنش، حال در آن از بدتر یاد بخت نگون ی گربه ی

 . آمدم می خودم به من و کرد می داد

 نمانده بدنم در جانی هیچ. روم می آسانسور داخل و گذرم می پله راه کردن تمیز و شستن خیر از

 می پرسید، دیگری هرکس یا مادرم اگر طرفی از. کنم مصرفش ها پله شستن برای بخواهم تا

 .بودم بریده را دستم بگویم توانم

. کنم می حس را دستم درد تازه شود، می تر آرام کمی فکرم و کند می حرکت آسانسور وقتی

 دستم روی را شده زخم و عمیق چنگ چند جای و زنم می باال را ام مشکی مانتوی گشاد آستین

 .کرده مقاومت و کشیده درد چقدر بیچاره حیوان. کشم می آهی. بینم می

 شده شوکه انقدر من و سوزد می حسابی. کشم می هایش چنگال جای روی را هایم انگشت نوک

 ی آینه در. شوند می پوشیده ها زخم و کنم می رها را مانتو آستین. نشدم متوجهش اصال که بودم

 می مرتب سرم روی را شال. کشم می ام پریده رنگ صورت به دستی و کنم می نگاه آسانسور

 و آورم می بیرون جیبم از را ام گوشی. کنم می خارج پولم کیف از را سپید-ای سورمه کارت. کنم

 .گیرم می را کارت روی شده هک ی شماره کنم، می باز را آسانسور در ام تنه با که همانطور

 زنگ گوشم در مدام هم وحشی حس یک...است تر خراب کردم می را فکرش آنچه از خیلی وضع

 .شود نمی بهتر چیز هیچ....که خورد می
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 تکان اش آلوده خوب چشمان جلوی را آن و خدا جلو بپرم. بردارم سپیدی پرچم خواهد می دلم

 :بزنم فریاد بلند صدای با بعد. بدهم

 !«است سپید سیه شب پایان»

 !بخوابد بگیرد دوباره و عبثم امید به بخندد خدا و

 بی. گیرد می راه پایین سمت به و میفتد ماشین ی شیشه روی صدا بی و آرام باران قطره یک

 می بامدادی عبورِ بی و سرد های خیابان به را نگاهم افتاده، هایم شانه روی که شالم به توجه

 .دوزم

 دوست همیشه، را موقرش و آرامش همیشه حالت این. نشسته کنارم حرف بی و آرام فرهاد

 پالتویم. کنم برقرار خوبی ی رابطه همش در و خورده گره های اخم آن با توانم نمی ولی! ام داشته

 . شوند باز هم از تا روند، می ام خورده ماتیک های لب و کشم می باال هایم شانه روی را

 یلعنت ی هفته سه...ندیدمش که است، هفته سه دقیقا. بندمشان می دوباره آرامی آه کشیدن با

 خرینآ از لعنتی ی هفته سه. نشستم انتظار به را امروز لعنتی ی هفته سه...بودم دیدنش تاب بی

 و احوالم و اوضاع مورد در ساده و روتین ی مکالمه یک جز حاال و گذشت می دیدمش که باری

 ی دقیقه چند البته. نداشت زدن برای حرفی دیگر خزعبالت این از و کنی می چه و خبر چه اینکه

 .کشید وسط را بارانی هوای پای ناشیانه خیلی هم پیش

 و سرد قابش. کنم می باز را طال ی جعبه ژست همان با. گشایم می آرام را ام دستی و کوچک کیف

 .کنم می حس رنگم زرشکی و مخملی های کش دست وجود با حتی را اش سردی. است سخت

 کاری ظریف ی جعبه در و گذارمش می لبم ی گوشه. دارم برمی شده، چیده ردیف بین از سیگاری

 .کند می خارج فکر از را فرهاد کوچک، صدای همین و دهد می صدا تقی. بندم می را شده

 یابرو یک. اندازد می ام شده آرایش چشمان به تفاوتی بی نگاه و گرداند برمی سمتم به را سرش

 :برم می باال را ام سوخته ای قهوه و کشیده مداد

 !هتل توی گذاشتم جا خودمو برای داری؟ فندک-

 .نبود دوم توضیح به نیازی که کنم می لعنت را خودم بعد و گیرم می دندان به زبان
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 دود و لبش کنج بگذارد سیگار بخواهد زنی اینکه از اصال که دانم می. روند می هم در هایش اخم

 هم نخست روزهای همان از. کشم می که هست هم همین برای دقیقا. آید نمی خوشش کند،

 .کنم جلب خودم به را توجهش اینطور و لج او با بود عادتم

 !فهمد نمی هم حاال که هرچند...نفهمید هرگز که هرچند

 می تکان تاسف روی از نامحسوس خیلی را سرش. دوزد می رو به رو به و گیرد می را سردش نگاه

 پوست توی ام، شده مانیکور و بلند های ناخون و شوند می مشت ناخودآگاه هایم دست. دهد

 یم بازی به انگشتانم بین را سیگار رنگ سپید لول. رود می پوشم دستکش دستِ نرمِ و صاف

 .گیرم

 :کنم صاف را پیچیده صدایم دور که خشمی خشِ کنم می سعی

 ...پرسیدم نشنیدی؟-

 :پرد می کالمم بین عصبی کمی

 !وضعمو؟ که بینی می! ندارم نخیر-

 یسوی و یشمی گرمکن شلوار. بخورم را لبخندم کنم، می سعی و کنم می وضعش و سر به نگاهی

! شده زده خواب شبی نصف که زنند می داد هایش چشم. پوشیده ای ساده و رنگ مشکی شرتِ

 .نیستم پشیمان کردم، بیدارش اینکه از اصال

 :گوید می دلخوری لحن با و دهد می تکان را سرش

 !گذشته چهار از ساعت! بگیری ماشین یه فرودگاه از تونستی می-

 :اندازم می باال شانه و کنم می جمع را هایم لب

 !تونستم نمی راستش-

 :کند می نگاهم گر سرزنش و گردد برمی

 وقت؟ اون چرا بپرسم تونم می-

 :کنم می جمع چندشناکی حالت با را صورتم

 ...هیزن و گستاخ معموال هاشونم راننده تازه...میدن گند بوی اونا-
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 :زنم می ای موذیانه لبخند

 !خوشگلم زیادی من که میدونی-

 :گیرم می خودم به مظلومی ی قیافه

 !میگم و خوشگلم انقدر که همین...میشه دردسرم باعث وقتا خیلی موضوع این البته-

 می را خندیدنش هفته، سه از بعد بار اولین برای و شوند می باز کامل آلودش خواب های چشم

 .شود می جا به جا سینه در چطور قلبم که است شاهد خدا تنها و. بینم

 :پرسم می مشکوکی لحن با و اندازم می باال ابرو

 کنی؟ می مسخرم داری داره؟ خنده انقدر چی-

 :کند می پنهان آن پشت را اش خنده ی مانده باقی و مشت دهانش جلوی را دستش

 .نکن برداشت اشتباه! بود خوشحالی ی خنده واقع در! نه-

 :شوم می متعجب واقعا بار این و کنم می مکثی

 شد؟ خوشحالیت باعث چی...وا-

 :کند می باز را الجثه عظیم نگارِ و نقش پر و آهنی در ریموت با

 !مونده باقی شناختم می من که لی لی اون از چیز یه حداقل که خوبه کردم می فکر داشتم-

 .خندد نمی دیگر هم او...کشد می پر لبم روی از لبخند

 :لرزند می هایم لب

 چی؟-

 ...جوابیش حاضر-

 هب های لب روی روشنی لبخند. کند می بند فرمان به را دستش دو هر و ماند می خیره رو به رو به

 :زند می شکوفه اش، شده دوخته هم
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 تا کردم می اذیتت وقتا بعضی حتی! داشتم دوست جوابیتو حاضر این خیلی قبلنا من یادته؟-

 دل هی بتونم من تا بندازی کار به یکم و تیزت و تند و کوچولو زبون اون وقت اون و شی عصبانی

 .کنم تماشات سیر

 یک مثل. کند می گرم را وجودم تمام و قلب و شود می روشن چیزی. ریزد می دلم درون چیزی

 .کوچک ی شعله

 :شود می بند دستگیره به دستش است، یادم فرهاد آری بگویم که کنم می باز لب تا

 غرغرم خواهشا...خوابن همه وقته دیر االن کنن باز و وسایلت صبح میگم...رسیدیم...شو پیاده-

 .ام خسته واقعا...نکن

 دیلتب و خاموش کوچک ی شعله. شوند می بسته هایم لب ناامید. شود می پیاده معطلی بی سپس

 .شود می خاکستر به

 خونسرد تو مثل من...بروم حسم بی و سرد نقش توی توانم نمی حاال...فرهاد کنم نمی غرغر

 !است یادم خـــوب که...است یادم که بگویم خواستم می! نیستم

! شد نخواهیم قبل مثل هرگز ما! شد نخواهد درست چیز هیچ نخواهد، او وقتی تا! ندارد ای فایده

 !شد نخواهد من داشتنی دوست فرهاد او

 !شد نخواهد دیگر

 :کند می جمع اش سینه زیر را هایش دست و بندد می پشتش را در

-home sweet home! 

 و شود می مچاله دستم توی سیگار. گیرد می پیش در را عمارت راه و کند می گرد عقب سپس

 .ریزد می پالتویم روی

 در و زیر به سر فرهاد نفهمیدم؟ من که رسیدیم کی. اندازم می درخت پر و زیبا حیاط به نگاهی

 سنگ مسیر سنگینی، های گام با برده، فرو کنش گرم های جیب داخل را هایش دست که حالی

 .کند می طی سنگی، و بلند های پله سمت به را شده فرش

 :زنم می لبخند
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 .«عزیزم بود شده تنگ برات دلم»

. اند کرده روشن زیبایی به و تزئین کوچکی های چراغ را شده فرش سنگ مسیر طرف دو هر

 .زیباست من چشم به...من برای فرهاد چقدر. زیباست صحنه این چقدر

 تا! تنهایی خودم...فرهاد شه نابود نمیذارم...دارم می نگه سرپا رو شده کمرنگ ی رابطه این من»

 نمی کمک اگر پس. فرهاد میرم می! میشم تموم منم...شه تموم اگه چون...جونم سر

 .«میام اه کلیومتر واست چطور ببینی تا داشتی برمی قدم یه فقط کاش! نده عذابم اینطوری...کنی

 . بارد می نم نم هنوز باران

 ...آمد من مرد

 .آمد باران در امشب من مرد

 !نداشت چتر

 زدن، برای حرفی

 ...نداشت

 !نداشت ماندن دل

 !داشت رفتن پای

 !داشت گریز قصد

 ...رفت

 !بارد می همچنان باران

 شد؟ نابود و بست یخ چیز همه اینطور که شد چه آمد؟ سرمان بر چه

 ...ها گذشته...کنم ها گذشته به نگاهی باید شاید

 می چرمی و رنگ مشکی صندلِ به و گیرم می زنانه رنگ سبز کفش روی از را ام زده هراس نگاه

 .کنم فکر هایم کفش بودن لنگه به لنگه به بخواهم که است آن از تر خراب حالم البته. دوزم

http://www.negahdl.com/


 همچنان و منتظرم همچنان. گردد می را کوچه دور تا دور هزارم بار برای نگاهم و کرده بلند سر

 .نیست دکتر از خبری

 سوت شنیدن ی دیوانه. محتاجم هوا از بیشتر آرامش به. دارم نیاز جاذبه از بیشتر وزنی بی به

 .اند بسته همیشه که هستم درهایی آخرین از ناامید و پایان

 هایی ماشین این از یکی جلوی را خودم خواهم، می دردش شدت از که شده سَری وجودم تمام

 .کنم پرت گذرند، می تاریک و زده سرما ی کوچه از گاهی از هر که

. افتاده هایم استخوان به شدیدی ارتعاش ولی نلرزم سرما و ترس از خواهم می من. است تاریک

 می کوچه خم از سیاهی ماشین آیند، فرود هایم ساق روی تا روند می اراده بی زانوهایم که همین

 حالم هرچقدر...ایستم می سرجایم استوار و شوند می راست پاهایم! میشناسمش من و گذرد

 .بداند ها خرابی این از نباید کسی باشد، خراب

 درد و شود می ام بویایی مجرای وارد خاک نم بوی اما بارد نمی دیگر که است ساعت چند باران

 .یابد می التیام کمی سرم

 .رود می پایین من سمت ی شیشه و زند می ترمز روی هایم قدم جلوی ماشین

 دانم می خوبی به هم ندیده حتی اما ببینم، توانم نمی را راننده صورت که است تاریک انقدر

 !کیست

 .کنم باز را در و بکشم بیرون را دستگیره تا دهم، می طول انقدر را خودم

 !خاک نم بوی مثل! اهلی اما تاریکم...آید می نم بوی...کنم می تاریکی احساس

 و داغ نفس و رها راحت و چرمی صندلی روی را خودم تعمل ای لحظه بدون حتی و معطلی بی

 .کنم می آزاد ماشین گرم فضای در را آلودم بخار

 :بندم می قدرت پر را ماشین در ام جانی بی تمام با

 !نمیای کردم می فکر داشتم دیگه...زدم یخ-

 :گوید می و دهد می تکان سالم معنای به را سرش

 !میام حتما یعنی...میام میگم که وقتی-
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 ! آید می حتما که یعنی...آید می گوید می وقتی...سپارم می ذهنم به

 .گردد برنمی حرفش از برود سرش یعنی...شک بی یعنی...حتما

 هم زیاد درواقع. است مرد درصد چند که گردد برمی این به نسبتش...دیگر است نسبی البته

 !باشد هایش حرف شبیه درصد چند مرد این که دارد، بستگی. ندارد مردانگی به ربطی

 :زنند می برق چشمانش سیاهی. کند می نگاهم

 زدی؟ زنگ چرا-

 :کرد پنهان شود، می سخت را صدایم در نهفته لرزش. کنم می بازی هایم انگشت با

 .بگم بهت چیزی یه...خواستم می من...م-

 های چراغ. دهد می تکیه اش صندلی پشتی به و کند می خاموش را ماشین سوییچ، پیچاندن با

 و ناآشنا مرد صورت نه...بینم می را انگیز وهم و تاریک خیابان نه دیگر شوند، می خاموش که جلو

 .دارم او به کردن اعتماد در عجیبی میل و نشسته کنارم که ای غریبه

 او ن،کرد صحبت برای فقط شب، موقع این اینکه بابت حتی. نکرد تعجب هیچ که کنم می تعجب

 .نشد عصبانی ام، کشانده شهر سر این تا را

 :دهد نشان واکنش اینها از بیشتر و شود عصبانی دادم، می احتمال

 کنی؟ می چیکار-

 !کنم می گوش...بگی بهم چیزی یه خوای می گفتی-

 ...خب...یعنی. بگمش اینجا نمیتونم من...من چی؟-

 :گوید می سردش و حس بی همیشه لحن همان با کنم، کامل را کالمم توانم نمی بیند می وقتی

 داره؟ مشکلی چه اینجا مگه چیه؟-

 :ببلعم را استرسم کنم می سعی و کشم می پایم ران روی برگشتی و رفت را هایم دست

 یکم تا چای فنجون یه شاید! خونه مثل! باشه بهتر خصوصی جای یه شاید...دونم نمی...خب-

 .بگمش تونم می بعد...کنه بهتر حالمو
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 :بینم می نگاهش برق در را تعجب هم تاریکی در حتی

 ترسی؟ نمی مرد یه با بودن تنها از هستی؟ دختری چجور دیگه تو-

 !ترسم نمی مردی هر با موندن تنها از...ترسم می که معلومه-

 مردیم؟ چجور من کنی می فکر-

 :کشم می هایم انگشت بین را مانتویم آستین و اندازم می پایین را سرم

 !!اعتماد قابل-

 هدف را گوشم راست یک رسد، می معنی بی زیادی شرایط این در که کوتاهش ی خنده صدای

 :گیرد می

 کردی؟ مسخرم داره؟ خنده چی-

 :زند می استارت

 ...اعتمادم قابل نظرت به که شدم خوشحال...نکن برداشت اشتباه نه-

 :شکافد می زیری صدای با را شناور سکوت بعد کمی. کند می مکث

 ترسیدی؟ انقدر چرا-

 :گزم می لب

 ترسیدم؟ من که گفته کی...نترسیدم من-

 چرا؟. کنی پنهانش داری سعی فقط...ترسیدی هم االن...بودی ترسیده زدی زنگ بهم وقتی-

 ...کنم پنهون ازت رو چیزی هیچ تونم نمی کنم می احساس...برداری ذهنم از دست لطفا میشه-

 !تونی نمی واقعا چون-

 میدونی؟ چیزو همه چرا-

 ...بدونم خوام می و دونم نمی هنوز که هست چیزا خیلی...نیست اینطور-
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 از سرعت به و اند کرده روشن حدودی تا را فضا که برقی تیرهای دیدن از. دهد می گاز بیشتر

 .شود می تر آسوده کمی خیالم گذرند، می چشمانم مقابل

 :رسد می گوشم به آرامش و وار زمزمه صدای

 رو کتاب اون مدتی برای و...خوندم قبال رو جاهاییش یه تا که مونی می کتاب یه مثل تو من برای-

 از بعد و گشتم کتاب اون دنبال جارو همه همیشه...بوده مهم برام ادامش دونستن ولی کردم گم

 تا هم خوندم قبال که هایی قسمت همون زمان گذشت بخاطر حاال. کردم پیداش بالخره ها مدت

 تیکه یه...یادمه رو جاهاییش یه طبیعتا و کنم شروعش اول از مجبورم پس...رفته یادم حدی

 !روشنه برام اتفاقات بعضی دلیل و دونم می رو هاییش

 :ببندم را مانده باز زیادی که دهانم کنم می سعی و کشم می پایین را ام رفته باال ابروهایم

 !نشدم متوجه هم رو زدی که حرفایی از کلمه یک حتی-

 !نکن عجله...فهمی می-

 ندگرگو دوباره را حالم شده سالخی ی گربه آن و گذشته شب اتفاقات یاد...زنم نمی حرفی دیگر

 خودش مغزم در چیزی. کند می قراری بی همچنان ناآرامم روح. بندم می را هایم چشم. کند می

 .ندارد شدن آرام قصد انگار که سردردی شود می حاصلش و کوبد می دیوار و در به را

 :گذرانم می نظر از را دیوار و در

 کجاست؟ اینجا-

 پیش و ماند می بسته در پشت نگاهم. بندد می آرامی به را در و کشد می بیرون قفل از را کلید

 :کنم می فکر خودم

 وتاهک مالقات تا دو اندازه به فقط میشناسم؟ مردو این چقدر من مگه! چی؟ باشم کرده اشتباه اگر»

 .«کرد رفتار غریب و عجیب هم حسابی که

 خونه برگشته وقتی از ولی کرد می زندگی اینجا برادرم آزاد پیش وقت چند تا...من آپارتمان-

 و ترین نزدیک. اینجا میان و میشن جمع هم دور دوستاش با گاهی از هر هنوزم البته! خالیه اینجا

 .بیارمت تونستم می که بود جایی ترین خصوصی
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 برای هم شاید. نبود الزم توضیح انقدر اصال درواقع. دهم می تکان فهمیدن معنای به را سرم

 .بود الزم فضا های یخ شکاندن

 و کف و ها دیوار رنگِ هارمونی. است زیبایی و مدرن دکوراسیون با ولی بزرگ چندان نه آپارتمان

 .دارد را کاربرد بیشترین آبی که مخصوصا. دهد می بیننده به خوبی حس وسایل

 می براندازش خوب پشت از. رسیم می نشیمن به تا کنم می عبور کوتاهی راهروی از او سر پشت

 .نشود دیده الغر شده، باعث پهنش ی سینه و ها شانه البته. است اندام الغر و بلند قد. کنم

 جورایی یک. دارد صافی و بلند گردن. است تیررس در کامال گردنش رنگ خوش و برنزه پوست

 .کنی لمسش و ببری جلو دست کند، می ات سه.سو.و

 نیک تعریف برام میتونی خوردن موقع وقت اون. کنم درست صبحونه برات نیاد بدت کنم فکر-

 .ترسوندتت انقدر چی

 و گذارد می کاناپه روی کرده، خارج تنش از کی نفهمیدم که را بازش جلو و خاکستری ی جلیقه

 :زند می باال را بلوزش های آستین

 ...بشورم دستامو میرم-

. اندازم می میز روی و برداشته سر از را شالم. شوم می کالفه دویده وجودم در که گرمایی حس از

 ار مانتویم های دکمه. ریزم می هایم شانه روی را آنها و کشیده پریشانم و آشفته موهای به دستی

 باز زیادی زیرپوش این با اینکه. مانم می دودل سپیدم، و توری زیرپوش دیدن با. کنم می باز

 .است روی زیاده شوم، ظاهر چشمش جلوی

 ...بشین...وایسادی که هنوز-

 و سپید بلوز. روم می آشپزخانه سمت به بنشینم اینکه بجای و گذرم می مانتو درآوردن خیر از

 که باری اولین با چقدر شلخته حالت این توی. کشد می بیرون شلوارش داخل از را اش مردانه

 .دارد فرق دیدمش رفته و شسته

 .گذارد می برقی رومیزیِ گاز روی را تابه ماهی. دارد برمی یخچال از مرغ تخم چند

 :گوید می کند، می باز را گرمی صد ی کره زرورق که درحالی

 ...شده صبح تقریبا-
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 آسمان و است میش و گرگ هوا. شوم می خیره آشپزخانه بزرگ و سرتاسری ی پنجره بیرون به

 .شود می روشن کم کم

 .کنند می پیرت روز یک از بیشتر خیلی که هستند روزها از بعضی

 .بود روزها همین از یکی من برای گذشته ساعت چهار و بیست

 !بزنی ورق که رسیده وقتش-

 .ایستد می کابینت، چوبِ روی درهم و تو در تو های طرح کشیدن از دستم

 :کنم می نگاهش گیجی با

 چی؟-

 خوب فهماند، می من به که است جوری رفتارهایش. گذرد می سرش در چه بفهمم توانم نمی واقعا

 .بپیچاند مرا خالق و فعال ذهن چطور است بلد

 ی صفحه یه و بزنی ورق که رسیده وقتش...میان حساب به گذشته جزو قبلش روزای و...دیروز-

 .کنی شروع رو جدید

 :زنم می پوزخند

 که امیآش خون یه شایدم! فلسفه استاد شایدم...دکتر یه تا میزنی حرف روانکاو یه شبیه بیشتر-

 !میخونی فکرمو

 :خندد می

 !!شد جالب-

 :شکاند می روغن داخل آرامش با را ها مرغ تخم

 و ظمنامن نفسات هنوزم...میزنه تند قلبت هنوزم! نترسیدی نگو فقط هوم؟ ترسوندت؟ انقدر چی-

 که حاال...نگو دروغ من به. نداری حسابی و درست ی سکته یه تا زیادی چیزِ میاد نظر به. تنده

 .باش صادق خواهشا...کشوندی اینجا تا منو اینطوری نزده سپیده و بخوابم خوب نذاشتی

 می خوب لعنتی مرد این بکنم، هم هرکار. ندارد فایده کردن بازی نقش...کشم می عمیقی نفس

 .ضعیفم و فروریخته درون از چطور که بیند
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 این...کردم اشتباه. کند می اشتباه دقت به که ساخته، خودآزاد یک من از طبیعت...است انگیز غم

 !دهد می شکل خودش. داد شکل دست توی موم مثل شود، نمی را مرد

 :روند می فرو چشمانم در مته مثل عمیق، هایش مردمک

 اینطور...بگن دروغ نمیتونن که چشماتن از قسمت تنها مردمکات و بدنت عضو تنها چشمات-

 نیست؟

 .ببرد را ذهنی ی مبارزه این انصافانه بی انقدر نیست، حقش. شوم نمی ناامید

 لوش چشماش فقط داره چیزی کردن پنهون در سعی یا میگه دروغ که آدمی. کنی می اشتباه-

 مردمکا فقط! ببینی وجودش ی نقطه نقطه توی رو رفتن لو از ترس میتونی...نمیده

 ردیک اشتباه نه...هیکلش تمام و پا و دست حرکات...حرفاش...محیط به نسبت واکنشاش...نیستن

 .نیستن چشما فقط...دکتر آقای

 کابینت به طرف دو از را هایش دست و گذارد می تخته روی را دستش داخل بزرگ و بران چاقوی

 .کند می بند

 چشم شدید نفوذ ترس از را سرم. رسند می صورتم تا هایش نفس. شود می خم سمتم به کمی

 :کشم می عقب اراده بی هایش،

 .زدم می حرف تو مورد در داشتم...نگفتم همه مورد در من-

 نان کردن تکه تکه به و دارد برمی را چاقو. کشد می عقب سپس و کند می زمزمه آهسته را این

 :دهد می ادامه ها

 .باشه نداشته مشکلی نظرت از امیدوارم! شدن خشک یکم و پیشن روز چند مال نوناش-

 سیخ تنم موهای. زنم نمی پلک حتی و ایستم می سرجایم نگاهش، میخِ  و شده مسخ همانطور

 .شده

 :گزم می لب

 !کردم وحشتناک کار یه دیروز-
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 را، کنند می ولز و جلز داخلش های مرغ تخم که تابه ماهی زیر و گذارد می سبد داخل را ها نان

 :کند می خاموش

 ...داشتی بدی روز پس-

 :اندازم می باال شانه

 !گذروندم رو بدی ساالی...ماه...هفته...روز فقط نه-

 :کند می من جمع را حواسش داده، تکیه کابینت به سپس و گذارد می میز روی را وسایل

 ترسیدی؟ انقدر که کرد می فرق دیروز به راجع چی-

 ...اینکه از...زدم حرف باهات کابوسام مورد در بار یه میاد یادت-

 :پرد می حرفم بین سریع

 گربه یه دیروز...یادمه! خوری می رو گوشش و کشی می رو سیاه ی گربه یه خواب توی اینکه از-

 درسته؟! خوردی؟ رو گوشش و کشتی رو

 و مگذار می کوبد، می تند وحشتناکی طرز به که بدنم ی نقطه ترین حساس قلبم، روی را دستم

 .بکشم نفس تر منظم کنم، می سعی

 :دهد می ادامه

 بردی؟ لذت...داشت حسی چه بگو بهم-

 :لرزند می هایم لب

 وقتی اما. ندادم انجامش بیداری توی...نیست یادم کشتمش می داشتم که ای لحظه اون...خب-

 .کنم می گناه احساس هنوزم. داشتم بدی احساس واقعا...کردم چیکار شدم متوجه

 :المن می بلعم، می را بغضم که درحالی و کشم می عمیقی نفس بزند، دیگری حرف اینکه از قبل

 !بزنم حرف موردش در نیست راحت برام...متاسفم-

 :پرسد می زیادی دقت با و معطلی بی

 تره؟ دردناک همه از کجاش کنه؟ می اذیتت خیلی موضوع این درمورد چی-
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 ...دونم نمی-

 جنازش؟ دیدن یا کشتنش؟...کن فکر-

 :برم می باال را صدایم

 ...دونم نمی...دونم نمی-

 .آید می باال سختی به نفسم. کنم می چنگ ام سینه روی را دستم

 :است بلندتر صدایش او

 کنی شروع جایی یه از باید خواستی؟ نمی کمک مگه زدی؟ زنگ بهم که نبود همین برای مگه-

 !بگو بهم...بزن حرف...خوب دختر یاهلل...دیگه

 :چسبم می سفت را کابینت ی لبه. زنم می نفس نفس

 کنی؟ تمومش میشه-

 و چسبد می هایم شانه به. دهد می تکان سر پشیمان کمی و گیرند می نگرانی رنگ هایش چشم

 :دهد می تکانم آرام

 ...بکش نفس آروم...باش آروم! بگی چیزی نیست الزم...خب خیلی...خب خیلی-

 :کشم می نفس تند تند. کوبد می تر آرام کمی دستم زیرانگشتان قلبم

 دادی؟ دست از عقلتو...دیوونه-

 .نکرده رهایم لعنتی وجدان عذاب حس آن هنوز

 ههمیش بد حس این بزنی، حرف بهش راجع نتونی اگر ولی...شه اینطوری خواستم نمی...متاسفم-

 ینگ کس هیچ به مشکالتت و دردا از و بمونی ساکت همینطور همیشه بخوای اگر...مونه می باهات

 !میشی نابود

 سنف تر راحت تا کنم می باز انتها تا را مانتویم های دکمه اجبار روی از. دهم نمی حرفش به جوابی

 سنف خواهم می فقط. است کننده ریک.تح و باز حد چه تا پوشم زیر که نیست مهم برایم. بکشم

 !بکشم
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 درحال او ولی. ببینم بازم ی سینه و سر به خیره را نگاهش دارم انتظار. آورم می باال را سرم

 .است چای داخل عجیبی چیز ریختن

 :کنم می نزدیک هم به کمی را مانتویم طرف دو

 چای؟ توی ریختی بودن قارچن اینا-

 :کند می نگاهم چشمی زیر و کوتاه

 کردی؟ مصرف psilocybin حاال تا-

 چای؟ توی ریختی که همین چی؟-

 :گذارد می را ای شیشه قوری در

 ...اوهوم-

 :دزدد نمی را نگاهش اینبار

 کردی؟ امتحان قبال-

 :کشم می هم در را هایم دست

 ...نه-

 ور وحشتناک خاطرات تونه می گیاه این که ان عقیده این بر شناسا روان...کنی امتحان باید پس-

 !همیشه برای بلکه...زمان از مقطعی صورت به نه. کنه پاک ذهن از

 :دهم می قورت سختی به را دهانم آب

 !کنم فراموش رو بد خاطرات زمان گذشت با میتونم خودم من ولی-

 کنی؟ کنترل میتونی هم اونارو چی؟ رو بدت خوابای-

 :اندازم می آب روی شناور های قارچ به نگاهی

 میتونه؟ این-
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 برای نیست الزم...رفتن بین از بد های حس این تمام شی بلند خواب از که وقتی فردا...البته-

 روحت به کافی ی اندازه به. کنی گناه احساس نبوده هم خودت تقصیر تازه که گربه یه کشتن

 .باشه وحشتناک میتونه ذهنی درگیری همه این عواقب...درگیره زیادی ذهنت...میاد فشار

 :پیچد می قوری ی دسته دورِ را انگشتانش

 مثل یمعمول آدم یه میشی...نبینی کابوس اگر. نبینی آشفته خوابای دیگه کنم کمکت خوام می-

 .میشن بد اتفاقات باعث که کابوساتن این...دیگه آدمای ی همه

 .کند می بلند را قوری

 :دودلم هنوز اما من

 کنم؟ مصرف مخدر مواد میخوای یعن-

 :ریزد می گرد و ای شیشه فنجان داخل را رنگ بی مایع

 اطمینان بهت. دیگه مواد و ها قارچ این بین فرقه خیلی! کنی امتحان رو مخدر این که خوام می-

 !سالمه میدم

 :گیرد می سمتم به را فنجان

 ...کن اعتماد بهم...کنی شروع جایی یه از باید-

 او ستد از ایش شیشه نعلبکی با را فنجان اندازم، می چشمانش به که عمیقی نگاه و مکث کمی با

 .گیرم می

 رومیِ یا حال هر به. داد ادامه شود، نمی که همینطور. کنم شروع جایی یک از باید. اوست با حق

 ...زنگ زنگیِ یا...روم

 .ام شده خسته شرایط این از

 از فرستم، می پایین گلویم از که را جرعه اولین. است داغ. برم می لب به و دارم برمی را فنجان

 .شود می جمع چشمم داخل اشک اش داغی

 .نوشم می را سومش دو تقریبا من و شود می تر خنک و خنک کم کم

 ...دارم عجیبی حس
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 گربه نرم و سیاه موهای بین را هایم انگشت. ام نشسته خودمان ی خانه ی باغچه داخل زمین روی

 جیغ. کنم می فرو دلش توی رحمی هیچ بی را چاقو و زنم می جنون روی از لبخندی. برم می فرو

 گربه. خندم می باز. چکد می دستم روی خون. خندم می بلند صدای با. کند می تقال و کشد می

 می گردنش از. دارم خوبی حس کشتنش از. کنم نمی حس را زخمش سوزش. اندازد می چنگ

 گربه...روم می ها پله سمت به. اندازد می چنگ قبلی زخم روی همچنان. کنم می بلندش و گیرم

 ...خندم می همچنان من و. کند می ناله تر آرام

 شد؟ چی! هی! هی-

 می تکه هزار پوش، پارکت زمین روی و افتد می دستم از فنجان. گردم برمی خودم موقعیت به

 .شود

 .بینم می تار و تیره را او ی چهره

 :نالم می

 ...نیست خوب حالم-

 را فنجان های تکه شدن خردتر صدای حتی که انقدر. شود می نزدیک خیلی. آید می سمتم به

 . شنوم می خودم، پای جلوی درست هایش، کفش زیر

 .شوند می خُرد...تیک...تیک

 :برد می فرو موهایم الی به ال را گرمش انگشتان و دهد می عبور گوشم کنار از را دستش

 رو بد خاطرات و کنه نفوذ بهت بذار...کنه پیدا جریان وجودت توی بذار! میگذره حس این-

 .کن فراموش رو میدن آزات که چیزایی. بشوره

. زنم می چنگ پیراهنش به را دستم. شود می تارتر و تار او. خورد می گیج. خورد می گیج سرم

 ویر بگیرد، مرا بتواند اینکه از قبل. شود می پاره هایش دکمه از یکی که چسبم می محکم انقدر

 .شود غرق مطلق سیاهی در چیز همه تا خورد می چرخ انقدر زمین و آسمان. افتم می زمین

 هپرد میان از که خورشید اندک نور. کنم باز پلک میلم، برخالف شود می باعث زنگ مداوم صدای

 .است دهنده آزار گرفته، هدف مرا های پلک و گذشته ها
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 شده قطع ها زنگ صدای. پرد می پلکم. خورم می را ام خمیازه و کشم می هایم چشم به دستی

 .زنم می کنار را ساتن تختی رو و کشم می باال تخت روی از را خودم. اند

 احساس. دارم خوبی العاده فوق احساس. ام بوده خواب را عمرم تمام انگار که خوابیدم آرام انقدر

 .نیستند تشخیص قابل برایم که دیگر خوب های حس عالمه یک و. کنم می شادابی

 .دهد می کش را لبانم لبخند و زنم می آرامی پلک

 یم جا اش توری جنس از. کشم می جلو و چسبم می را لباسم ی یقه. کنم می گرگرفتگی احساس

 .اندازم می خودم به نگاهی. خورم

 احساس که وجودی با حتی لحظه، آخرین تا است یادم. کشم می بلندی هین. نیست تنم مانتو

 .نکردم خارج تن از را آن کردم، می تنگی نفس

 !لعنتی-

 به هروقت ولی! دیگری هرچیز یا دیده اینطور مرا که نیست مهم برایم. سابم می هم روی دندان

 .شوم می عصبانی بیشتر و بیشتر برم، می پی بیشتر و بیشتر مردها پستی

 زچی دستم. گردانم می اتاق فضای در مانتویم دنبال به را چشمانم و کشم می هم در را هایم دست

 .آورم می باال را آرنجم. کند می لمس را زبری نسبتا

 .شده پانسمان بود، شده پاره و زخم بخت نگون ی گربه آن توسط که دستم روی زخم

 ...کنم پانسمانش شدم مجبور...بود کرده عفونت زخمت-

 :پرم می جا از

 ...من خدای...وای-

 دنِکر دنبال با. ندیدمش اصال. باشد اتاق در او نداشتم انتظار اصال. گذارم می قلبم روی را دستم

 او روی خورشید های اشعه. بینم می پنجره قاب به چسبیده را او و گردم می دنبالش صدا مسیرِ

 .کرده سخت اطراف محیط از را اندامش طرح دادن تشخیص و تابیده

 ات خورده نمی او به برادرش سایز یعنی. دارد تن به کردم پاره را اش دکمه که پیراهنی همان هنوز

 نگذارد؟ نمایش معرض در را اش سینه اینطور
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 :میغرم

 !ترسوندیم حسابی هستی؟ بفهمم کنی اوهونی اهنی یه نمیتونی-

 :کشم می گردنم زیر تا را ساتن تختی رو و کنم می اخم

 درآوردی؟ لباسمو چی برای-

 .آید می خودش به زود خیلی اما. خورد می جا لحظه چند برای من گستاخی همه این از

 :زند می پوزخند

 ...بخوام که داری جاذبه حد این تا کردی فکر چیه؟-

 :دهد می اتمام دیگری طور را صحبتش و کند می مکثی

 همین برای. بخارونی رو آرنجت خواستی می و کردی می ناله دستت درد از مدام فقط! نگو جک-

 .کنم پانسمان رو زخمت تا درآوردم رو مانتوت

 :روم می سردش نگاه به ای غره چشم شود، کم رویم آنکه بی

 !بزنی باال رو آستینم تونستی می-

 :شود می ظاهر لبش ی گوشه نامحسوسی لبخند

 !میشد بدتر...بود تنگ آستینت-

 :پرسم می بدی لحن با شدنم کنف به توجه بی. است درازتر هم من از او زبان

 حاال؟ کجاست مانتوم-

 :کند می نگاهم لبخند با و چسبیده پنجره قاب به هنوز. کشد می هم در را هایش دست

 .افتاده تخت پایین-

 .آید نمی خوشم هیچ پرنفوذش نگاه از. گرفته هدف را هایم مردمک مستقیم هایش چشم

 .ردارمب را آن بیایم، بیرون پتو زیر از آنکه بی توانم نمی! لعنتی. کنم می نگاه را تخت دور تا دور
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 دیگری راه ولی. است سخت خیلی بدهد، را مانتویم بخواهم او از اینکه. دهم می جلو را هایم لب

 .نمانده برایم هم

 :دزدم می نگاه

 بدیش؟ بهم میشه-

 :اندازد می باال شانه

 !دار برش خودت. نیستم نوکرت که من! چه من به-

 ...نمیتونم-

 چرا؟-

 آب را اش اضافه های چربی که است ترسناک انقدر مینو قول به که نافرمم های غره چشم آن از

 واقعا. زده راه آن به را خودش فقط توانم نمی چرا که داند می خوب خودش. روم می کند، می

 .بدهم او به باید جوابی چه که مانم می عاجز

 برش تونم نمی چرا میدونی خوب خودت! بهش نزن گند و کن لطف. خوبه خیلی حالم امروز-

 .دارم

 :اندازد می باال را ابروهایش

. دیدم رو بود دیدنی که هرچیزی دیشب...نباش موضوع اون نگران...لحاظ اون از...آهـــان-

 .داری برش خودت میتونی! ندارم ای عالقه دیگه

 :زنند می بیرون هایم چشم

 ...عوضی-

 :گیرد می فاصله پنجره از

 .بدونی باید که هست چیزایی یه...بیرون بیا پوشیدی رو لباست...کوچولو باش مودب-

 آمد، نمی اش جدی و خشک ی قیافه به اصال. شوم می خارج شوک از بندد، می پشتش که را در

 .باشد گستاخ حد این تا
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 مینو. دارم می برش تختی بغل روی از. شود می بلند دوباره موبایلم زنگ پوشم، می که لباس

 .است

 ...مینو سالم-

 :شود می بلند جیغش صدای

 می نمیدی؟ جواب میزنه زنگ هرچی گفت می. بود نگرانت ستاره دختر؟ تو کجایی...عجب چه-

 باز قهری؟ باهاش واقعا. بزنم زنگ من خواست همین برای قهری باهاش و ناراحتی ازش شاید گفت

 تو از موندی؟ کجا! خونه نرفتی دیشب گفت می ستاره. زدم زنگ بار بیست صبح از شده؟ چی

 !مردی؟ یه با نکنه! بود بعید

 .گیرم می سرگیجه گمان و سوال همه این از

 بار چند بودم، دکتر منتظر و ایستاده خیابان توی وقتی دیشب. است یادم را ستاره های زنگ

 سه دو. میشناسم خوب را مینو ولی. ندهم جواب دادم، ترجیح خرابم حال بخاطر من که زد زنگ

 حد چه تا فهمم می همیشه هایش کال میس از. زدم زنگ بار بیست گوید، می و زده زنگ بار

 .کند می اغراق

 :کنم می دعوا

 ...کنم می تعریف برات بعدا نگو پرت و چرت انقدر-

 را فوضولش و کنجکاو روح تا بگردم خوب دروغ و بهانه یک دنبال بینمش می که بعدا تا توانم می

 .کند ارضاء

 :دهم می ادامه

 تو؟ کجایی...سمتی اون بیام میفتم راه دارم االنم-

 ...علی ی خونه-

 !معمول طبق...کشم می پوفی

 ...اینجا بیا داشتی دوست-

 :شود می بلند علی صدای
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 ...شدیم راحت شرش از وقته چند تازه! بیا داشتی دوست چی چی-

 :شود نمی هم خراب. است خوب حالم امروز. زنم می لبخند

 .بابای...بینمت می میام بده خبر خونه رفتی حاال. دارم کار یکم. نمیام نترسه بگو بهش-

 هک شده چیده طوری وسایل ولی است کوچکی اتاق. کنم می قطع بدهد، جوابی مینو اینکه از قبل

 و مشکی آرایش میز رنگ، مشکی و نفره دو تخت روی به رو. زند نمی ذوق توی زیاد اش کوچکی

 .شده چیده دیگر ی مردانه لوازم و عطر زیادی تعداد رویش و دارد قرار ای سورمه

 حتی. است آزاد نام به مردی به متعلق اتاق این احتماال...دیگر بود همین برادرش اسم...آزاد

 .گذاشته جا تختی بغل روی را اش مچی ساعت

 که نیست چیزی قرمز و ای سورمه و مشکی های رنگ هارمونی! دارد عجیبی ی سلیقه چه

 !خواب اتاق برای هم آن. بپسندد هرکسی

 صبن زنانه، کفش یک و مردانه کفش یک از سپیدی و سیاه باریکِ و دراز تابلوی آرایش میز باالی

 .است کفش تا دو از طرحی داد، تشخیص شود می سختی به که است جوری نقاشی. شده

 می تخت کردن مرتب خیر از. است سرویس دانم، می نکرده باز که است دری آرایش میز کنار

 یم پایین را ساتن روتختی. کنم اذیت را او خواهد می دلم بیشتر باشد، ممکن که جایی تا. گذرم

 .کنم می پرت زمین روی و کشم

 خیلی. کردم می خالی روتختی روی هم را عطرهایش شیشه ی همه که بود خودش اتاق اگر

 .نیست او به متعلق خانه این آورد، شانس

 راه نشسته، رنگ آبی مدرنِ و کوتاه های کاناپه روی که او به توجه بی. شوم می خارج اتاق از

 .هست هم او به حواسم چشمی زیر. گیرم می پیش در را خروجی

 .بگم رو چیزایی یه بهت باید که گفتم کجا؟-

 :کنم می نگاهش اخم با و گردم برمی. ایستم می

 !خونه برم میخوام. ندارم شنیدنشون به ای عالقه-

 .خواستی می کمک من از و بود بد خیلی حالت دیشب! دیگه؟ نداری مشکلی پس-
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 :گویم می درآوری حرص لحن با

 !خوبه کامال حالم و کنم نمی حس چیزی که االن...بود دیشب اون-

 ...خوبی موقتا-

 :زنم می نیشخند

 .ندارم اصال تورو با زدن حرف ی حوصله االن...زنم می زنگ باز شد بد-

 مطمئنی؟-

 .زنم می پس را تردید و شک. میفتم شک به بودم مطمئن هم اگر که مطمئنی، گوید می جوری

 !نچسبی خیلی. ندارم تورو ی حوصله که مطمئنم...آره-

 :اندازد می باال ای شانه

 .آشغالی میندازمش چون نذاری جا چیزیتو باش مواظب. خوش روز پس. اوکی-

 خودم. کنم کنف را او خواستم می مثال. کرد خواهد اصرار اینها از بیشتر کردم می فکر. روم می وا

 . شدم کنف بیشتر

 ردکت که گذرد نمی چیزی. بندم می پشتم محکم را در و شده خارج خانه از عصبانی و کوبان پای

 .رود می یادم از گذشته اتفاقات تمام و

 صورتم توی پاییزی باد. نیستم قهر هم تو با دیگر حتی. است خوب حالم امروز چقدر من خدایا

 .روم می خیابان انتهای سمت به موزونی های قدم با. خورد می

 .اند شده حل مشکالتم ی همه واقعا انگار

 ♣ چاقو شرط به بینی جهان: سوم فصل ♣

 :گوید می ستاره

 ...کنن می پارت تیکه باشی که بره! باشی گرگ زمونه و دوره این توی باید-

 :کنم می فکر من و
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 که همین! انسانم من. باشم بره یا گرگ بخوام که داره دلیلی چه اصال...مزخرفی تشبیه چه»

 .«کافیه باشم داشته رو انسانیت فاکتورهای

 آن وت مگر حاال که بپرسد پرتوقع خواهد می البد. دانم می را جوابش. گویم نمی او به را اینها البته

 .دانم می را جوبش حاال از که هم من داری؟ را فاکتورها

 !ندارم...نه

 .کنم جلوگیری خوردنم زمین از کنم می سعی و خورم می سُر مبل روی از

 :کشد می عمیقی خط اعصابم روی جیغش و تیز صدای

 بریزم دستت از خاکی چه دادی؟ می گوش من حرفای به هیچ! شکست مبل شو بلند درست-

 سرم؟ توی

 :آورد می باال تهدید معنای به را اش اشاره انکشت

 کاری...بکن حالتو برو تو؟ داری بچش و زن به چیکار. باشه مثبت باید جوابت...باشم گفته حاال از-

 !گذشته ازش سالی و سن زنشم و گرفتن سامون و سر همه که هاش بچه...باش نداشته بقیش به

 .کرده عادت شوهرش کارای به حتما حاال تا بعدم...شده پیر دیگه

 :شود می جمع صورتم صولتی، انزجارآمیر و پیر اندام و زشت ی چهره آوردن یاد به از

 اینه؟ حقش شده پیر زنش چون! ستاره بکش خجالت گفتی؟ جدی اینارو االن-

 ...بهش کن فکر یکم! احمق ی دختره...پولداره صولتی عوضش-

. ندارم را ستاره با بحث و جر ی حوصله اصال وضعیت این توی! لعنتی. شوند می مشت هایم دست

 .بپرد سرم از دیشب نشئگی ترسم می

 !نشم سگی هر محتاج و دربیارم پول بلدم خودم من-

 ترسناک کمی حالت، این در اش چهره و گذاشته رنگ نازکش ابروهای روی. زند می کمر به دست

 به روح بی انقدر آرایشم، بی وقتی تا بزنم ابروهایم به تر تیره رنگ یک هم من نیست، بد. شده

 .نرسم نظر
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 نمی هم جدیدا! کشیدی خط رو قمار و صولتی دور کل بین که هفتست سه االن...میدونم آره-

 بری خوای می. نبودی اینطوری قبلنا. اونور اینور و پارتی میری هرشب هرشب مرضیه چه دونم

 اسکل...نمیدم بهت قرونم یه بعد به این از ولی...ندارم مشکلی من باشه حولت؟ و حال دنبال

 صالا که هم ت...دی بابای اون...بخوابی مفت بخوری مفت تو بدم و پولش بزنم دو سگ برم نیستم

 پول خودت یا...شو صولتی عقد یا...زنم می اول همین رو آخر حرف. زندست یا مرده دخترم نمیگه

 ...دربیار

 می اول همین را آخر حرف گوید، می بعد و کند می میل مرا مغز است ساعت نیم. زنم می پوزخند

 !دیگر زدی می را حرفت اول همان خب. زنم

 :گیرم می شده پر لب و سرامیکی اپن از را ام تکیه و اندازم می باال ای شانه

 شد؟ تموم-

 :زند می بیرون رسما هایش چشم

 کنم؟ چیکار نفهم زبون دختر این با من خدا ای-

 صدای چه. رود می خورد، می زنگ ریز یک که موبایلش سمت به زند، می غر که همانطور بعد

 .ماند می باز دهانم که دهد می را مخاطبش جواب لطیف و مالیم چنان آن. است جلف زنگش

 . است بدبخت من برای فقط هایش تخم و اخم. کوبم می محکم را در و شوم می اتاقم داخل

 قاب داخل را خودم. دارم برمی تحریر میز روی از را صورتی پالستیکیِ فندک و سیگار پاکت

 ینب از شده، نم به تبدیل بخار. کشم می گرفته بخار ی شیشه روی را دستم. دهم می جای پنجره

 . گیرد می راه پایین سمت به و کند می عبور انگشتانم های شیار

 از بعد باید شاید. کند نمی اذیتم خیالی و فکر هیچ و است خوب کامال حالم. ندارم خاصی حس

 دخترش مادری کدام. شدم می ناراحت مرگ حد تا!!! مادر یک عنوان به ستاره، های حرف شنیدن

 می چنگ دیوار و در به کسی بی و ناراحتی شدت از االن باید اندازد؟ می چاه در اینطور را

 و ستنی مهم برایم چیزی دیگر. شده کلفت خیلی پوستم من که است این حقیقتش ولی انداختم

 .بود اینها از بهتر وضعم شاید حاال گرفتم می اگر که...گیرم نمی جدی را چیز هیچ...هیچ
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 را آن. کنم می جدا زرورق از را زده بیرون که سپیدی های لول از یکی و زنم می سیگار پاکت زیر

 .دهم می قلش فقط و گیرم می شستم و اشاره انگشت بین

 گاهی هراز که موادی لطف به من ولی گذرد می دیدم آخر بار برای را دکتر که روزی از هفته یک

 مصرف که هایی قارچ آن به اصال هم دیگر. ندارم مشکلی و است خوب حالم همچنان زنم، می

 کردند پاک را بد خاطرات فقط ها قارچ آن. کنم می مصرف بهتری چیزهای حاال. نیست نیاز کردم

 .دارند ای العاده فوق و زیبا توهمات کشم، می جدیدا که هایی علف این ولی

 روانی یک مثل من به مدام آید، می بدم. نیست خودم دست. بروم دکتر سراغ باز خواهد نمی دلم

. دارم نفرت دیدگاه این از. دهد شفا مرا تواند می که بیند می جادوگری را خودش و کند می نگاه

 شدت به که را موضوع این شود، نمی البته. دهد می دست بهم بودن آزمایشگاهی موش احساس

 چشم در کردن نگاه با حتی. کرد کتمان ام، شده خونسردش رفتارهای و متکبر چشمهای جذب

 می احساس. دارد بینی جهان مرد این. ببری پی سرشارش زیرکی و هوش به توانی می هم هایش

 .ام شده خسته پرست... س های احمق با پریدن از. من که بیند می همانطور را چیز همه کنم،

 موقعیت در هم را او خورند می تفریح درد به فقط که دیگرم پسرهای دوست مثل اگر شاید

 خیلی. رفتیم می بیرون هم با و زدم می زنگ او به. شدم می قدم پیش خودم بودم، دیده دیگری

 آمدن ابرو و چشم چندتا با من و رفتیم می چنانی آن های پاساژ به. خوردیم می غذا معمولی

 چیزش هیچ رابطه این متاسفانه. خورد نمی بازی اما مرد این. کند خرید برایم کردم، می مجبورش

 .نیستم معمولی هم من. نیست معمولی او...نیست معمولی

 مین فقط. است تر تجربه با و دارتر سال و سن خیلی شوند، می پارتنرم که پولدارهایی جوجه از او

 !بد یا است خوب این دانم

*** 

 .شناسم می فرهاد نام به شخصی کنم، فراموش است بهتر. است غیرممکن. دهم می تکان را سرم

 می ممنوعه را چیز یک بیشتر هرچقدر که هستم ها انسان از دسته آن جزو من متاسفانه خب

 .کنم می پیدا میل آن به بیشتر دانم،

 جمع هم دور ها بچه امشب اگر کنم تاکید باید حتما بزند، زنگ پسرهایم دوست از یکی اگر

 .هستم آمدنی قبل های شب ی همه مثل هم من شدند،
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 .کند حسابم آدم خدا شاید تا رود می جلدم در شیطان گاهی

 !بد خیلی کارهای حتی. ببیند تا کنم می کاری بیند، نمی مرا خدا بینم می وقتی

 !ام زندگی با...خدا با...خودم با. کنم می لج ها بچه مثل

 مواد...ها رفتن پارتی این. کنم عادت ام، شده تبدیل آن به هفته یک این در که منی به باید

. ام نکرده عادت هایشان بازی الشی به هنوز. اند شده ام روزمرگی همه ها این! ها کردن مصرف

 چیزهای پسرهایم دوست همیشه. بگیرم فاصله خودم از و شوم خودشان مثل مجبورم کم کم

 .بربیایم پسشان از نیستم، قادر که خواهند می من از کثیفی

 موقع همراه یک دنبال که هم ها آن. شوم می همراهشان کشیدن، مواد و گذرانی وقت برای فقط

 ورمجب بینند، می مرا سردیِ وقتی ولی. کنند می ام همراهی دوبار یکی برای هستند، شدن نشئه

 .بگردم جدیدی فرد دنبال شوم می

 ام، کرده پیدا نفرت ای رابطه و غریزه هر از مادرم کثیف روابط دیدن با بچگی از که منی برای

 .است تحمل غیرقابل و زجرآور هم شدن بوسیده یک حتی

 .بوده آنها تیغیدن و عوضی پسرهای دادن بازی ام، داده انجام سن این تا که کاری تنها

 و آورم نمی یاد به را چیزی دیگر. دهم می دست از را ام حافظه های بافت کشم، می مواد وقتی

 عمرم در ندارم، یاد به که ام خوابیده آرام و خوب انقدر هفته یک این در. است خوب خیلی این

 قبعوا به نخواهد دلم وقتی. کنم نمی فکر عوارضش به هم اصال. باشم کرده تجربه را حسی چنین

 .کنم نمی فکر واقعا کنم، فکر کارهایم

 !ها زاده حرام این اند زاده حالل چه. شوم می خارج فکر از. خورد می ویبره موبایلم

 .روم می سمتش به و آیم می پایین پنجره قاب از سریع

 می گوش به را گوشی و کشم می مخالف سمت به را سبز ی دایره خیال بی. است ناشناس شماره

 :برم

 بله؟-

-... 
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 الو؟-

-... 

 ...بابا دیگه بنال-

 می انمانگشت بین باز برگردانم، اولش جای به آنرا کنم فرصت اینکه از قبل. کنم می قطع را تماس

 .لرزد

 :کنم نمی کنترل را خشمم معمول طبق

 ...ی حوصله و حال اصال...عوضی بزن زر-

 :پیچد می گوشم توی ای زنانه صدای

 !لی لی-

 .دارد آشنایی صوت صدا. یابد می جریان سنگینی سکوت

 :گویم می شاکی

 جنابعالی؟-

 ...آشنا یه-

  فرمایش؟! نمیشناسمت که آشنا خانومِ-

 !بردم لذت خیلی...داشت خوبی حس-

 دگن بوی لحنش. ندارم خوبی حس. افتد می قالیچه روی و خورد می سر انگشتانم بین از سیگار

 .دهد می ابهام و ترس

 :پرد می هایم لب بین از

 چی؟-

. بود قسمتش بهترین تو به آورش چندش گوش خوروندن. داد بهم خوبی حس گربه اون کشتن-

 .داد کیف خیلی هم دادی انجامش خودت کردی فکر اینکه

http://www.negahdl.com/


 ئنممطم! کشتمش خودم است؟ ممکن چیزی چنین چطور. کوبد می تندتر قلبم. آید می بند زبانم

 نز این که بترسم یا نکشتم را گربه من که باشد راحت خیالم باید دانم نمی. بود خودم کار که

 . شده پیدایش کجا از یکدفعه و کیست مرموز

 :گیرد می خود به مرموزی رنگ صدا

 ظرتن. میده مزه بیشتر خیلی بخوری بدم و گوشش و بکشم رو ستاره اگر کردم می فکر داشتم-

 که اینه اون از بهتر. کشی می رو خودت ناراحتی از موقع اون حتما نیست؟ انگیز هیجان چیه؟

 !تو گردن بندازم بازم رو قتلش

 حس. گذرانم می نظر از را اتاق زوایای ناخوداگاه اما چرا دانم نمی. شوند می گشاد هایم مردمک

 .بیند می را چشمانم در کرده النه ترس و ایستاده رویم به رو مخاطبم کنم، می

 :گویم می آرام. لرزد می ام چانه

 هستی؟ کی تو-

 :خندد می سرخوشی با

 .کن استفاده خالقیتت از-

 دکترِ آن به گردد برمی زنم می که حدسی تنها! لعنتی. پیچد می گوشم در ممتد بوق صدای

 .فشارم می هم روی حرص با را هایم لب. عوضی

 کردم؟ اشتباهی چه من مگر چه؟ برای آخر بیاورد؟ ستاره سر بالیی بخواهد نکند

 مرگ دح تا ام کشته را ستاره ببینم و شوم بیدار اینکه از گفتم او به احمقم خود...بودم گفته او به

 !چیست برای کارها این کردم نمی درک اصال. دانست می را ضعفم نقطه. ترسم می

 برای. نخورد جا اصال شب آن که بود هم همین برای. کردم می اعتماد او به اول همان از نباید

. نداشت خبر جریان این کل از کس هیچ کسِ هیچ او جز. داند می را چیز همه که است هم همین

 .دانست نمی هم نیمه و نصفه کس هیچ حتی

 می درون از. فشارم می مشتم بین محکم را موبایل. باشد او طرف از جز تهدید، این نیست ممکن

 . کنم می فراموش را رفتن پارتی. گیرم می را تصمیمم. دارم درد درون از. لرزم

http://www.negahdl.com/


. ندارم دادن دست از برای چیزی که کنم حالی او به باید. زنم می بیرون خانه از و پوشم می لباس

 .ترم خطرناک خیلی کند، می فکر که آنی از بفهمد باید

 سالمتی؟ به کجا-

 :گردم برنمی اما ایستم می نرسیده ورودی در به

 !بیرون-

 کجا؟ پرسیدم! گفتی غیب! بابا؟ نه-

 :گردم برمی

 .ندارم حال که نشو پیچ سه! همونجا میرم؟ کجا هرشب-

 :پرسم می من و من کمی با. شوم می پشیمان که بروم خواهم می

 نمیری؟ بیرون که امشب-

 :کند می اخم و کشد می هم در را هایش دست

 .نمیرم جایی نخیر! کنی بازخواستم تو مونده همینم-

 :گزم می لب

 ...پیشت بیاد سپهر بزن زنگ-

 :کنم می اضافه بپرسد، چیزی اینکه از قبل. رود می وا و زنند می بیرون تقریبا هایش چشم

 .نیام شب ممکنه...کن قفل درارو نیومد اگر-

 یاهمیت ولی زند می صدایم که شنوم می را بلندش و جیغ صدای. زنم می بیرون معطلی بی سپس

 .اندازم می آسانسور داخل را خودم و دهم نمی

 طوراین. باشم تماشاچی و بنشینم گوشه یک آید برنمی من از ولی. دارد ریسک کنم می که کاری

 .ام نشده آفریده

 که ام کرده تماشا دودلی با و گذاشته چشمم جلوی را کارتش انقدر. گیرم می را دکتر ی شماره

 .حفظم را شماره
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 ...چهار...بوق سه...بوق دو...بوق یک

 مورد در چیز همه. گیرم می تماس دوباره. رسد نمی ذهنم به دیگری راه. دهد نمی جواب! لعنتی

 آپارتمان دارم، رفتن برای که جایی تنها و دانم می که چیزی تنها. است مجهول و مبهم برایم او

 .است برادرش

 !جهنم به. سوزد می زنگ که است این نهایتش. دارم برنمی زنگ روی از را دستم

 نگشتا. نزنم گریه زیر تا کنم می خالی آهنی در روی را عصبانیتم اینطوری. کوبم می در به لگد با

 اضافه آن به نیز را دست کف های ضربه. افتند می کردن ذوق ذوق به و گیرند می درد پایم های

 .کنم می

 .شکست در کنی؟ می چیکار خانوم-

 .کند می نگاهم تشر و اخم با و کشیده بیرون پنجره از را سرش زنی. کنم می نگاه باال به

 :گویم می سریع عصبانیتش به توجه بی

 !واجبه کارم...دارم کار کسی با-

 :شود می تر مالیم کمی زن

 داری؟ کار کی با-

 .بود سوم ی طبقه. سپارم می خاطر به خوب را جزئیات بود؟ چندم ی طبقه. کنم می فکر

 :دهم می جواب برود، دستم از امید تنها و کنم معطلش خیلی اینکه از قبل

 !سوم ی طبقه...آفاق آقای با-

 :گوید می تامل کمی با

 !بیا دیگه وقت یه. نمیدن جواب که نیستن البد خب...شناسم نمی-

 :زنم می در به تر محکم را آخر ی ضربه. شود می دود هم امید اندک همان بندد، می که را پنجره

 !لعنتی-

 :مگوی می بوق شنیدن از بعد و گیرم می را اش شماره. بگذارم پیام دکتر برای گیرم می تصمیم
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 بهاش نیست مهم...کشمت می خودم شه کم ستاره سر از مو تار یه...کردی شروع رو ای بازی بد-

 می تهدیدم حقی چه به. ندارم دادن دست از برای هیچی من...بترس من مثل آدمایی از! باشه چی

 عوضی؟ کردم چیکارت من مگه کنی؟

 .اندازم می جیبم داخل را آن سپس و زنم می جیغ گوشی توی را آخر ی جمله

 ماندنم اینجا. فرستم می پالتو های جیب داخل را ام شده سرخ حتما و سوزان زده، یخ های دست

  چه؟ نیایند اینجا به برادرش نه و خودش نه حاالها حاال اگر. ندارد فایده

 فاصله حسابی و درست جنون یک تا چیزی. است آرام نا روحم. قرارم بی. گیرم می فاصله در از

 .میرم می نگرانی از اینطوری. برگردم خانه به باید. زنم می قدم رو پیاده ی گوشه. ندارم

 ام هداشت نفرت ستاره پسرهای دوست از همیشه. نباشد تنها ستاره کاش ای. بیاید سپهر کاش ای

 .کند می فرق شرایط حاال ولی

 به و دهم می قورت را دهانم آب. ایستم می. شود می بلند سرم پشت ها برگ کشیدنِ جیغ صدای

 هیچ بی تاریک، و سرد شب در پاییزی، های برگ از طالیی تن ی کوچه. گردم برمی صدا سمت

 .رفته خواب به ای جنبنده

 و ظن با. اند کرده روشن حدی تا را کوچه ها شب فاز. نیست خبری واقعا. کنم می نگاه خوب

 .دهم می ادامه راهم به و گردم برمی تردید

 برای ها بازی مسخره این! انفجارم به رو عصبانیت از. شود می بلند دوباره ها برگ شدن له صدای

 چیست؟

 طمئنام. ببرد پی ترسم به نباید هم باشم ترسیده اگر حتی. دهم می هایم قدم به بیشتری سرعت

 شلوغ خیابان به تر سریع هرچه خواهد می دلم. است من ترساندن فقط کارها این از قصدش

 .کیست سرم پشت بدانم کنجکاوم شدیدا هم طرفی از. برسم

 یم پنهان بزرگی درخت پشت را خودش ای سایه. گردم برمی عقب به کنم مکث آنکه بی اینبار

 ینپای نگاهم. شود نمی عایدم سایه یک به کردن نگاه از زیادی چیز. کنم می نگاه تر دقیق. کند

 .میفتد است، معلوم ها برگ شاخو بین از که دستش روی و آید می
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 بعق عقب قدم چند. کنم می تهی قالب. است انگشتانش بین بزرگی چاقوی. شوم می میخکوب

 تندترین با و گیرم می رو سرعت به. گذارم می دهانم روی را دستکشم بی و سرد دست و روم می

 .دوم می ممکن حالت

 امطمئن گیرد، می دستش چاقو کوچه وسط که کسی. نیست آوردن در بازی شجاع وقت دیگر حاال

. شوند می نزدیک و دور هایش قدم. شنوم می را دویدنش صدای. نیست ترساندن فقط قصدش

 .شنوم می کمتر کنند، می تمرکز ها قدم صدای روی بیشتر هرچقدر ام شنوایی مجراهای

 .میفتد آمد و رفت در های ماشین به امیدوارم نگاه. آید می باال سختی به سرد هوای آن در نفسم

 برمی ماراتن ی دونده یک از فقط که دوم می تند طوری. کشم می آسودگی سر از را آخر نفس

 .آید برمی هرکاری پس از آدم باشد، میان در جان پای وقتی. آید

 :کشم می جیغ و اندازم می خیابان وسط را خودم

 !کنید کمکم-

 ایستاده کوچه میان سایه. رود می زده پاییز ی کوچه سمت به و زند می پر هراسانم نگاه ی پرنده

 از هک دستش توی چاقوی و رود می پایین و باال شدت به که بینم می را اش سینه ی قفسه تنها و

 سایه یک فقط...مرد یا است زن بزنم حدس توانم نمی حتی. است تر بزرگ هم خودش از من نظر

 .کنم می حس را نگاهش سنگینیِ هم هایش چشم دیدن بدون که

 :زند می فریاد راننده و زند می ترمز روی پایم جلوی ماشینی

 ...کن پیدا دیگرو بدبخت یه بمیری خوای می اگه مجنونی؟-

 :اندازم می صندلی روی را خودم و کنم می باز را در شود تمام هایش بیداد و داد اینکه از قبل

 برسونید؟ جایی یه تا منو میشه-

 :شوند می گرد هایش چشم

  تاکسیم؟ من مگه! بینم پایین برو میگی؟ چی-

 ...رفته! نیست. شوم می خیره کوچه به سایه جستجوی در

 .بود تر راحت خیالم بود، چشمم جلوی وقتی تا. شوم می نگران بیشتر
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 :گویم می راننده به رو مظلومی لحن با

 .خونه برسونم خودمو سریع باید...کرده سکته مامانم داد خبر همسایمون االن آقا-

 ،بزرگ چاقوی یک با روانی قاتل یه بگویم، بخواهم تا است تر باورپذیر خیلی داستان این خب

 . افتاد دنبالم کوچه وسط

 سپید هایش شقیقه و سر جلوی موهای اینکه با. جوانیست نسبتا مرد. شود می دل دو راننده

 .ندارد زیادی سن است، معلوم هم باز شده

 :کشد می ای کالفه پوف

 آدرس؟...عجبا-

 .کنم کم لرزششان از تا پیچم می هم در را لرزانم های دست و گویم می را آدرس

 یم بیرون ماشین از بدهم کرایه بخواهم یا کنم تشکر آنکه بی رسیم، می مان خیابان سر وقتی

 می ضرب یک ورودی، در سپس و آسانسور و خانه تا. ندارم همراهم هم پولی اصال واقع در. پرم

 .دوم

 همه. خوابید نمی ها موقع این که ستاره. خاموشند ها برق. روم می داخل و انداخته در به کلید

. را عادی غیر شرایط. کنم می حس خوبی به را چیزها این. رسد می نظر به عجیبی جور یک چیز

 یازن کردن فرار برای البته و نکند صدا و سر تا بندم نمی پشتم را در. شده چیزی یک ندارم شک

 .باشم نداشته اش دوباره کردن باز به

 مهبرنا نیست، بعید اصال او از ولی رود نمی گفت اینکه با. باشد زده بیرون ستاره است، ممکن

 . است عقل شرط احتیاط هم باز ولی. کند عوض ای ثانیه گذشت با را هایش

 جاکفشی روی از آرامی به را کش پاشنه. کند می فرق همیشه با چیز همه مطمئنم هم طرفی از

 !فلزی هم و است تیز هم. نیست بد دفاع برای ولی رسد نمی چاقو به اینکه با. دارم برمی

. است روشن آشپزخانه داخل نور کم چراغ یک تنها. روم می جلو قدمی چند تاریکی در همانطور

 .بینمش می سیاه فقط فاصله این از که افتاده جسمی چراغ نور زیر

 می پخش دهانم در خون ی مزه تا فشارم می دندانم بین را هایم لبم انقدر. آید نمی باال نفسم

 .شود می عوض شده، تلخ و خشک که دهانم طعم. شود
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 بیچاره مادر! ستاره. بینم می را افتاده زمین روی جسم خوبی به حاال. شوم می آشپزخانه وارد

 می که را بلندی جیغ. میفتد زمین روی کنان صدا و سر و شود می رها دستم از کش پاشنه...ام

 بعید هیچ. باشند اینجا هنوز شاید. کنم می پنهان دستانم بین کند، پر را زده سکوت فضای تا رود

 یگرد. گردم برمی عقب به فقط که ام ترسیده انقدر. کنند حمله من به پشت از حاال همین نیست،

 .شده بریده گوشش هردو. کنم نگاه ستاره گوشِ بی سر و آلود خون ی جنازه به توانم نمی

 ئنامطم بمیرم، اینجا هم من اگر. کرد تحملش بشود که است آنی از تر سنگین چیزی چنین دیدن

 اینطور را چیزی چه بهای بدانم باید. بمانم زنده باید من. دهند نمی پس تاوان ها لعنتی آن

 .دوم می در سمت به محابا بی سپس. دارم برمی را کش پاشنه و شوم می خم. دهم می سنگین

 آسانسور. اندازم می بیرون آپارتمان از را خودم برسد، من به اینکه از قبل. آید می دویدن صدای

 پله راه از و مانم نمی منتظر اما. زنم می شکل ای دایره ی دکمه روی چندبار. است پنجم ی طبقه

 می حس را هایش لرزش که است چندم باز. لرزد می جیبم توی گوشی. دوم می یکی تا دو را ها

 .ندارم گویی پاسخ برای فرصتی واقعا ولی کنم

. شوم می سینه به سینه کسی با روم، می بیرون شتاب با که همانطور و کنم می باز را حیاط در

 یم باالتر و باال و گیرند می را بلندش و خاکستری پالتوی هایم مردمک. لرزد می همچنان گوشی

 .روند

 !انزجار و نفرت از شود می پر وجودم تمام. مانند می ثابت صورتش روی

 .زنم می نفس نفس. زند می نفس نفس

 .لرزد می جیبم توی گوشی. گرفته گوشش مقابل را گوشی

 ...خورد می زنگ ذهنم در نام یک

 !فرهاد

. سابم می هم روی خشم از را هایم دندان. کردم نمی آفتابی را خودم بودم او جای. دارد جراتی چه

 .باشد دیگری کس طرف از او طرف از جز تواند نمی ولی نکشته را ستاره خودش است، درست

 دشمنی من هم طرفی از. دانست نمی کس هیچ. نداشت خبر من شرایط از کس هیچ. است محال

 .ندارم شک! اوست فقط. ندارم
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 .افتد می سوزش به دستم پوست. فشارم می مشتم بین را کش پاشنه

 :گذارد می جیبش داخل را آن و دارد برمی گوشش کنار از را گوشی

 خوبه؟ حالت-

 خواهم می و برم می باال را کش پاشنه. چکد می پایین چشمم های منحنی از اشک. زنم می پلک

 .دهد می نشان واکنش من، تصور از تر سریع که بزنمش آن با

 . شود می خیس خون از دستم که ام داده فشار را فلزی شیء انقدر. چسبد می مچم به

 :گوید می بلندی صدای با درگیریم، که همانطور

 کنی؟ می چیکار شدی؟ دیوونه-

 را زخمش سوزش. بکشم بیرون را دستم کنم، می سعی و ریزم می اشک فقط. گویم نمی چیزی

 هب را آن. آورد می در دستم از را کش پاشنه و کند می باز زور به را انگشتانم. کنم نمی حس اصال

 .چسبد می را مچم دو هر و کند می پرت ای گوشه

 یم پاهایش بین هم را پاهایم. بمانم ثابت و بکشم هیستریکی حرکات از دست کند، می مجبورم

 .کرده ام محاصره بدجوری. نخورم تکان تا گیرد

 شده؟ چی! دختر دیگه بگیر آروم-

 :زنم می جیغ

 چرا؟ بگو بهم فقط...کردم می اعتماد بهت نباید! کثافت-

 :دهد می تکان تعجب روی از را سرش

 .بفهمم بزن حرف آدمیزاد زبون به چرا؟ چی-

 :کنم می نگاهش نفرت با

 چرا لعنتی؟ بودم کرده چیکارت داشت؟ گناهی چه ستاره...کشمت می خدا به...کن ولم-

 کشتیش؟
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 تکانم خشم و حوصلگی بی با و چسبد می را بازوهایم موچ، جای به و آورد می باال را هایم دست

 :دهد می

 کیه؟ ستاره کشتم؟ کیو...انقدر نزن جیغ-

. ندارد خبر روحش واقعا او و کنم می اشتباه من یا کند، بازی را نقشش است بلد خوب زیادی او یا

 یدبا اما کنم، تمرکز خوب توانم نمی پریشان ذهن این با اینکه با. کنم می ارزیابی را حرکاتش

 .بخوانم را فکرش

 درشت هایش مردمک. پریده کمی صورتش رنگ. کرد نفوذ شود می راحتی به که خورده جا انقدر

 عرق قطره یک سرما این در. زند می معمول حالت از تندتر و کرده ورم اش شقیقه روی رگ. شده

 . نیست او کار واقعا...نه. شده غافلگیر ندارم شک. خورد می لیز گوشش ی گوشه از

 غیر شرایط آن در هم خوردن تکان اما. کنم فرار بازوانش حصار بین از تا دهم می تکان را خودم

 .است ممکن

 کشته؟ کیو کی قراری؟ بی اینطوری که شده خبر چی نمیگی-

 .بگیرم را هایم اشک ریزش جلوی توانم نمی. لرزند می هایم لب

 :گیرم می مشتم بین را اش مشکی شرت تی و زنم می چنگ اش سینه به

 !کشته و مادرم یکی...کشتن رو ستاره-

 :کشد می فریاد تقریبا

 چی؟-

 :دهد می هول عقب به مرا

 کِی؟-

 .ریزم نمی اشک دیگر اما. لرزم می

 از ای دیگه کسِ هیچ...توئه طرف از کردم می فکر! ربع یه شایدم...قبل ساعت نیم...دونم نمی-

 .نداشت خبر وضعیتم

 :کنم می اشاره ساختمان به
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 ...بگیره هم منو بود نزدیک. توئه اون هنوز قاتل-

 :چسبم می اش سینه به دوباره دارد، نگه عقب مرا دارد سعی اینکه به توجه بی

 .کن کمکم کنم می خواهش-

 :براند عقب مرا است مصمم همچنان

 نبود؟ زنده مادرت مطمئنی! بمون همینجا تو...خب خیلی-

 :آید برمی نهادم از آه. بندد می نقش چشمم جلوی اش خونی ی قیافه

 ...مطمئنم-

 !باال میرم من-

 :دارد برمی زمین روی از را کش پاشنه

 .خوری نمی تکون جات از شرایطی هیچ تحت-

 :گیرم می آستینش از

 شیم؟ پلیس منتظر و بزنیم زنگ نیست بهتر-

 :اندازد می دیوارها به نگاهی

 !!نیست الزم نه-

 وانمت نمی که افتاده اتفاق سریع چیز همه انقدر. برسد دادمان به خدا. رود می دنبالش نگرانم نگاه

 .کنم فکر چیزی به

 اردو او از بعد دقیقه چند. نیستم کردن دست دست آدم من. بمانم توانم نمی هم منتظر که البته

 ...رفته فرو سنگینی سکوت در حیاط. شوم می خانه

 .کند می کر را گوشم زشتش غارغار. خواند می دارد خودش گمان به کالغی و

 !لعنتی

*** 

http://www.negahdl.com/


 :گویم می بلندی صدای با و ایستم می آشپزخانه وسط. گذرد می یازده از ساعت

 من. بود افتاده همینجا هم ستاره ی جنازه. بود ریخته خون آشپزخونه کف. بود همینجا مطمئنم-

 بودم که هم شما ی کوچه توی حتی. میگم راست خدا به. دویید دنبالم قاتلش. در سمت دوییدم

 .کرد می دنبالم

 آید؟ نمی باال نفسم چرا است؟ کم هوا انقدر چرا

 :ستمفر می پایین کشم، می زور به که عمیقی نفس با را بغضم و گیرم می هایم دست بین را سرم

 !کن باورم-

 !انگار ام حنجره به زنند می کادر. میفتد سوزش به گلویم

 :دهد می تکان را سرش متاسفی حالت با

 نیست؟ اینجا هیچی چرا کو؟ پس-

 .کنم می نگاهش خیره فقط. کنم نمی پیدا سوالش برای جوابی

 می ای مردانه نفس باشد، شده دستگیرش چیزی تازه که انگار. کشد می موهایش بین دستی

 :رود می پایین و باال اش سینه و کشد

 دختر؟ آوردی مغزت و خودت سر بالیی چه! زنی می توهم داری تو-

 :پرسم می گیجی با. کنم می نگاهش شده مسخ

 توهم؟ چی؟-

 :کند می نگاهم ناباور

 آره؟! کشی می مواد-

 که دارد خبر خودش! داند می او. کنم انکارش توانم نمی. اندازم می پایین را سرم و گزم می لب

 .دهند می لو مرا هایم مردمک که بود گفته. کشیدم رسیده دستم هرچه را هفته یک تمام

 :بلند خیلی. شود می بلند تشرآمیزش صدای

 اصال؟ هست کلت تو عقل نرماله؟ آدم یه مغز مغزت، کردی فکر ای؟ معمولی آدم یه کردی فکر-
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 :کشد می صورتش به دستی

 از داشتی که روزی اون. ندیدم تو خودسریِ و شقی کله به آدمی عمرم توی خورم می قسم-

 از توهم دادم بهت که قارچی که؟ یادته. بگم بهت چیزی یه باید گفتم زدی می بیرون آپارتمان

 هحقت کردم فکر که کردی اخالقی بد انقدر اما. نترسی زدی تهوم اگر تا بدونی خواستم می. بود

 ماا! بدی گوش حرفام به باید شرایطی هر تحت بدونی و بشه عبرت درس واست تا بترسی یکم

 !دیگه مواد سراغ بری بخوای دادم نمی و احتمالش اصال واقعا

. زدم شیرینی های تهوم کردم، مصرف را ها قارچ آن وقتی آری. نترسیدم اصال اما. بودم زده تهوم

 می حس. خندیدم می رویش به و دیدم می پدرم را او آمد مادرم دیدن به شب آن که سپهر مثال

. خورد می پیچ هایم شریان در هم خانوادگی فضای گرمای حتی. ام شده دار خانواده دوباره کردم

 .زدم آتش و آب به را خودم اش دوباره ی تجربه بخاطر که خوبی حس

 حد نای تا برایم زدن تهوم است ممکن گفت، می باید. کرد می گوشزد من به باید...لعنتی مرد این

 .باشد خطرناک

 :روم می سمتش به بلندی های گام با

 !هان؟ نگفتی؟ چرا پس-

 .ندادی اجازه چون-

 :غرم می و سابم می دندان

 .شدم زنده و مردم امروز من بازیه؟ کردی فکر! دیوونه-

 :شود می بلند صدایش

 !ننداز دیگران گردن و کن قبول رو اشتباهاتت. بود خودت تقصیر-

 .گردم می مقصر دنبال. کنم نمی قبولش اما...است من گناه دانم می...کنم نمی قبول

 لکپ ترسم می. آید نمی باال درست نفسم هنوز. ام گذشته ساعته چند اتفاقات تاثیر تحت هنوز

 کی و خوابم کی فهمم نمی دیگر اصال. افتاده آشپزخانه کف ستاره ی جنازه دوباره ببینم و بزنم

 !هرچیزی...است ممکن هرچیزی دانم می شرایط آن در. ندارم شخصیتی ثبات. بیدار
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 زانوانم روی همانجا و گذارم می صورتم روی را هایم دست کف. ایستم می اش قدمی یک توی

 . زانویم به چسبانم می را ام پیشانی. کنم می سقوط

 بازویم روی آرامی به دستش. کنم می حس خودم، روی را اش سایه سنگینیِ. زند می زانو هم او

 .نشیند می

 با و گذارم می اش سینه روی را هایم دست. کنم می بلند را سرم. گیرم می آتش. گیرم می گر

 :زنم می پسش قدرت تمام

 ...عوضی نزن دست من به-

 :زنم می تر پرقدرت. شوم می تر جری. خورد نمی هم تکان

 ...عوضی-

 :زنم می

 ...عوضی-

 هار سگ مثل. گیرد می را هایم مچ بیایند، فرود اش سینه روی بعدی های مشت اینکه از قبل

 نم،ک منتقل او ی سینه به را دردهایم نگذاشته اینکه از عصبانی. بگیرم پاچه خواهد می دلم فقط

 .کنم می نگاهش پرتوقع

 :غرم می

 ...عو کن ول و دستم-

 :پرد می کالمم میان پرقدرت و محکم

 .کنی تکرار رو زشت ی کلمه این دیگه بار یک کافیه فقط-

 تمام با که آورد می فشار مچم به طوری. بگویم کنم نمی جرات! نه. ماسد می دهانم در حرف

 گریه زیر یا و بدزدم نگاه آنکه بی اینها ی همه با اما. شود می بلند هایم ناله صدای ام، خودداری

 .کنم می نگاهش بزنم،

 می احساس لحظه یک برای فقط. کند می بلندم زمین روی از هایم دست کشیدن با و اجبار به

 .شده کنده جایش از راحتی و ظریفی همان به عروسک، یک های دست مثل هایم دست کنم،
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 در. شود می خم رویم و آورد می جلو را سرش. خورم می دیوار به. دهد می هولم عقب به محابا بی

 نهات از بار اولین برای. شده ترسناک اندازه بی. نیست موقر و متین مرد آن شبیه اصال حالت این

 تمام در درد. گیرم می سنگینش نگاه از چشم بالخره و گزم می لب. ترسم می مرد یک با بودن

 .کرده باز سر دوباره عمیقش زخم انگار. برد می را امانم دستم کف زخم سوزش و پیچد می وجودم

 .شده هم زیاد نشده، که کم هایم مچ روی فشارش

 :زند می تند گردنش ی برجسته نبض و شده سرخ صورتش

 و ندارم دیگران با رفتارت طرز با کاری. ترم بزرگ تو از خیلی من...زنی می حرف کی با بفهم-

 نم به باید بعد به حاال همین از ولی. کنم ادبت بخوام که نیستم پدرت. نیست مهم برامم اصال

 .بذاری احترام

 :دهد می ادامه و کند می خاصی تاکید «باید» روی

 و دراز زبون...شق کله ی بچه دختر یه تو...نیست من تقصیر ترسیدی مرگ حد تا امروز اگر-

 .نیست بارت هم ساله دو ی بچه یه ی اندازه به هنوز که لجبازی

 های لب درد شدت از و چسبم می دردناکم مچ به رود، می عقب و کند می رهایم اینکه محض به

 یشرو به. بشکند مچم تا دهد فشار بیشتر کمی بود کافی. کشم می دندان بین را ام شده خشک

 و کشم می گلویم به دستی. ام گرفته تنگی نفس چطور داند، می که دانم می که آورد نمی

 .میلرزم آشپزخانه، های موزاییک به چسبیده همانطور

 می پاک را دستش خونیِ کف. کشد می میز روی ی جعبه داخل از کلنکسی دستمال. شود می خم

 داخل را هایش دست سپس و کند می پرتاب استیل ی زباله سطل داخل را خونی دستمال. کند

 با کنم می احساس که رفته آرامش خودِ جلد توی سریع انقدر. برد می فرو پالتویش های جیب

 .طرفم شخصیته دو آدم یک

 نمی. شوند می دوشخصیتی بیماریِ دچار ها آدم ی همه من، های بازی دیوانه دست از که البته

 مه همین برای. کشم می جنون به را دیگران ام گستاخانه رفتار و تند زبان با من. کرد ردش شود

 هب میلی قفس، باز درهای وجود با حتی و مانده تنها قفسی در که ام شده ای پرنده مانند که هست

 .ندارد زندانش ترک

 !درم می و درم می و درم می فقط زخمی گرگی مثل
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 زا پیش وقت خیلی باید که بود دردناکی سیلیِ مثل زد که هایی حرف! ندارد تقصیری واقعا او

 .خوردم می والدینم

 :ایستد می همانجا اما. کند می باز را ورودی در

 لیو! بیا داری نیاز کمکم به کردی حس اگر. مونم می منتظرت ماشین توی دیگه ربع یک تا من-

 ...بدونی باید اومدی اگر

 :گوید می قاطعانه و گردد برمی سمتم به

 ی حوصله من...میدی گوش حرفام به...نداری لجبازی و مخالفت حق. نداری کشیدن پس پا حق-

 . میذاری احترام قانونام به. ندارم بازی بچه

 :دوزد می ام خونی دست به را نگاهش

 فهمیدی؟-

 .آید نمی در صدایم دیگر واقعا که کرده کور را نطقم طوری

 :گویم می ارام خیلی

 !اوهوم-

 :دهد نمی اهمیتی صدایم بودن آرام به

 !منتظرم...خوبه-

 عصبی مرگ حد تا گاهی هم پدرم. بودم ندیده را رویش این. کنم می رها را نفسم رود می وقتی

. کردیم نمی خُرد هایش حرف برای هم تره مادرم نه و من نه ولی داشت بزن دست حتی و میشد

 .باشد مرد ذات توی باید جذبه گویند می راست

 هک دانم می. دارم نیاز کمکش به نخواهم چه و بخواهم چه که دانم می. نیست کردن فکر به نیازی

 ساعت دانم نمی وجودیکه با حتی. بود خواهم ماشینش داخل شود، تمام ربعم یک اینکه از قبل

 !ببرتم کجا خواهد می شب یازده

 رتاستا بگوید، چیزی آنکه بی هم او. نشینم می صندلی روی کنارش. شود می همینطور هم دقیقا

 .کند می حرکت و زند می
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. سوزد می عمیقم زخم هم و کند می درد درون از هایم مچ استخوان هم. بریده را امانم دست درد

 .آید نمی در صدایم ولی

 هنگ روزی شبانه ی داروخانه جلوی باشد، شده بدل و رد بینمان حرفی آنکه بی بعد، ساعت نیم

 .کنم می نگاه روشنش سردر به متعجب. دارد می

 را ادینبت و استریل گاز و گردد برمی وقتی. شود می پیاده بپرسم چیزی کنم فرصت اینکه از قبل

 .فهمم می را توقفش دلیل بینم، می دستش در

 است؟ شدنی اصال شود؟ درمان خواهد می دیگر طرف از است درد خودش طرفی از است؟ دیوانه

. موذبم حسابی. کشم می عقب را خودم ناخودآگاه. شود می خم رویم. کند می باز مرا طرف در

 می آرمانی جورجیو ادکالن خنک و تند بوی گلویش زیر. دود می صورتم به خون کنم می احساس

 تا را برندها تمام که ام زده پرسه ها فروشی عطر مخصوصا و پاساژها در ها عالف مثل انقدر. دهد

 . شناسم می حدودی

 مکش می عمیق نفس باز. دارد ای العاده فوق و اصیل بوی. زنم می لبخند و کشم می عمیقی نفس

 .کنم می خم اش سینه سمت به را سرم و

 یم پر لبم روی از لبخند. خورم می جا بینم، می خودم به خیره و متعجب را سنگینش نگاه وقتی

 عقب را صورتم. کشم نمی خجالت اما گزم می لب. اند شده گرد براقش و مورب های چشم. کشد

 . زنم می تکیه صندلی به خوردم، می را او داشتم تقریبا بیاورم رویم به آنکه بی و برم می

 مسمومم افکار به دردلم. گیرد می فاصله سپس و کند می روشن را ماشین چراغ. کشد می پوفی

 .بیند نمی لجباز ی دختربچه یک جز چیزی مرا او. خندم می

 !ببینم و دستت-

 :دزدم می نگاه و روم می عقب بیشتر

 ...خوام نمی-

 :دارد برمی پایم روی از آرام را دستم

 !کنار بذاری و لجبازی باید گفتم بود پیش ساعت نیم همین جون دختر-
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 حسابی غرورم. بدهم فحش و بکشم بیرون را دستم ممکن حالت ترین محکم با خواهد می دلم

 .بکوبم گوشش در یکی اگر شود می بهتر خیلی خیلی حتی. خورده زخم

 مناسب جای و دیگر شرایط یک در شاید. شوم می پشیمان کنم، می فکر عواقبش به وقتی ولی

 التیام ام خورده زخم غرور کمی و زد خواهم گوشش توی بالخره دهم می قول خودم به. زدم تری

 .یابد می

 یم انگشتانم الی از قطره قطره بتادین. کشم می جیغ باشند، زده آتش را دستم زخم انگار ناگهان

 .بندم می چشم و فشارم می مشتم بین را صندلی چرم. ریزد می آسفالت روی و گذرد

 !سوزه می-

 :گوید می خونسرد

 ...دونم می-

 :چسبد می دردناکم مچ از که کشم می عقب کمی را دستم

 ...بچه نخور تکون-

 :گویم می محکم. بندد می را بتادین در

 !نیستم بچه من-

 ...هستی من نظر از-

 .سوزد می اندازه بی زخمم. گذارد می زخمم روی را استریل گاز

 :کشم می جیغ و شوم می عصبی

 ...احساسی بی غرغروی پیرمرد یه تو منم نظر از-

 :زند می خنده زیر بلندی صدای با سپس و کند می نگاهم مبهوت لحظه چند

 احساس؟ بی پیرمرد؟...هاها-

 می رها را دستم سپس و زند می چسب را باند سر. خندد می آرام هنوز. دهد می تکان را سرش

 .کند

http://www.negahdl.com/


 :رود می عقب قدم یک و شود می بلند پاهایش روی از

 داری؟ شک...احساس عالمه یه با مَردم خیلی مَردِ یه من-

 یادم حدودی تا امروز اتفاقات. کنم می نثارش آرامی «ادب بی» ناخودآگاه که خندد می جوری

 .کند می تفریح هم او بینم می که مخصوصا. آید می خوشم آمده پیش بحث این از. رفته

 !کنی صدام بچه نمیاد خوشم که جوونم خانوم یه منم-

 ...کنم نمی فکر اینطوری من-

 ...کنی می فکر چی تو نیست مهم برام-

 !مهمه انگار ولی-

 :زنم می پوزخند

 ...کنی می اشتباه-

 !کند نمی اشتباه

 :نشیند می کنارم و زند می دور را ماشین. اندازد می باال شانه

 .بود تو ساالی و سن هم حاال شدم می دار بچه زود اگه من...نیست سنی که سال نوزده هیجده-

 :پرسم می تعجب با

 چندسالته؟ مگه-

 !شیش و سی-

 هایتان ظاهرش و قیافه به. بودم نکرده هم فکر اصال سال سی از بیشتر به. ماند می باز تقریبا دهانم

 جای مرا دارد حق. کنم می ناامیدی احساس چرا دانم نمی!!! شش و سی. خورد می سال سی همان

 .ببیند اش بچه

 .است زیاد واقعا دیگر سنی ی فاصله همه این

 زنش پس دارد؟ زن مگر اصال. نشده دار بچه کال هم شاید شده؟ دار بچه دیر دارد؟ هم بچه

 !چه من به اصال. اندازم می باال شانه کجاست؟
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 !شدی ساکت شد؟ چی-

 !نمیاد بهت-

 ...میگن همه-

 رسم،بپ تا آید نمی زبانم به کنجکاوم، اینکه با حتی. کند می سکوت هم او. زنم نمی دیگری حرف

 !رویم می کجا

 مردم! شود می راست تنم به مو امروز اتفاقات به کردن فکر از. کنم می بازی دستم های ناخون با

 !فاجعه...بودند فاجعه...بودند من بیمار ذهن توهمات تنها اتفاقات این ی همه ولی. شدم زنده و

 ناشی و ذهنی توهمات همه...ستاره ی جنازه. کرد دنبالم چاقو با که ای سایه...زد زنگ که زنی آن

 .بودند مخدر ی رویه بی مصرف از

 و دب خواب یک مثل. بودند واقعی نهایت بی ولی. کردم می باور را بودم دیده که هایی صحنه نباید

 فقط که کنی می شکر را خدا سپس و ترسی می مرگ حد تا بودنش، واقعی شدت از که ترسناک

 .بینم می خواب بیداری توی گاهی و بیدارم خواب توی گاهی! است عجیب. بوده خواب

 زدن توهم درگیر ذهنش مخدر، زیادی مقدار مصرف از بعد هم معمولی آدم یک. است دکتر با حق

 .نیستم هم نرمال که من به برسد چه. شود می

 اطرافیانم و خودم به هم همیشه...بچگی همان از. ام بوده خودسر همینطور همیشه...کردم خریت

 .بکشد را افسارم گاهی تا باشد، باید پرنفوذ و باجذبه...قوی...مرد این مثل کسی. زنم می ضرر

 .ندارم خورم، نمی دردی هیچ به که زجرآور حقیقت این از گریزی راه

 پای به هنوز اما! گذشته کردن خودکشی فکر با که بوده زیادی روزهای منحوسم عمر طول در

 ...نرسیده عمل

 های کابوس از یکی بلندی از شدن پرت اما. کنم پرت بلندی از را خودم زند می سرم به گاهی

 ها اعارتف از بپرم؟ آن از تا است بلندتر خودم فراطبیعی روح از ارتفاعی کدام اصال! است ترسناکم

 .ندارم را جسارتش من نه. گیرم می تهوع

 . شوم می جذب خودم، خون در حمام فضای کردن غرق به هم گاهی
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 ...ام داشته نفرت ها مصرف بار یک از همیشه من. دارد وجود مشکل یک اما

 و بریدن عمیق به رسد چه. ندارند هم را زدن سطحی ی عرضه حتی که مصرف بار یک تیغ از

 ! انداختن خون مردانه

 ...اما...هست هم خفگی و خودسوزی

 !اند بهانه همه ها این

 می را فکرش هربار. است ضعیف و ترسو های انسان کار خودکشی که گویند می دروغ من نظر به

 !بیاوری بند خودت، های دست با را نفست که باشی قوی و شجاع خیلی باید بینم می کنم،

 دح آن به من. بزنی را حیاتت شاهرگ خودت های دست با خودت تا باشی بریده زندگی از انقدر یا

 نخواهم مرگ، مورد در مالیخولیایی فکرهای از فراتر پا هرگز من نه! رسید نخواهم...ام نرسیده

 ...گذاشت

 !هرگز

 ماشین از را خودم ذهنم، به مسموم افکار هجوم از اینکه از قبل. آورم نمی تاب را جو سنگینی

 :پرسم می بیرون کنم پرت بیرون

 میریم؟ کجا-

 دور ساعت. دهد می تکیه پنجره قاب به را آرنجش و زند می زیرچانه حوصله بی را دستش یک

 .رود می تر پایین و خورد می سر مچش

 :یابند می انحنا پایین سمت به هایش لب

 !چرخیم می فقط-

 شب؟ موقع این-

 :گوید می حوصله بی

 !کردن فکر برای...خوام می وقت یکم-

 اینطوری! برگرده شب ممکنه. شه راحت خیالم تا باشم ستاره پیش و خونه توی میدم ترجیح-

 .نگرانشم
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 :زنم می غر

 باشم؟ پیشت باید کردن فکر موقع-

 :کند نمی غرغرهایم به توجهی

 مواد؟ سراغ رفتی چرا-

 :گویم می و دهم می پایین کمی را شیشه. اندازم می باال شانه

 !بود تو تقصیر-

 من؟ تقصیر-

 .میاد بدم مواده هرچی از من وگرنه...دادی قارچارو اون بار اولین برای بهم تو...آره-

 وت اینکه. نیستم ولی. کردم می قبول شک بی بودم مقصر اگر. منطقیم من...خانوم دختر نخیر-

 .نیست من تقصیر اصال عقلی کم انقدر

 اب. آید نمی خوشم اصال «عقل کم» لفظ از. گیرد می بازی به را موهایم و خورد می صورتم توی باد

 :گویم می درآوری حرص لحن

 داری؟ من از توقعی چه میدی مواد من به مسئول آدم یه و دکتر یه عنوان به تو وقتی-

 .کرد می فرق قضیش اون-

 :شوم می براق

 .داشت توهم اونم گفتی خودت...داره عوارض باشه هرجوریش! مواده مواد فرقی؟ چه-

 می پیش من ی برنامه طبق اگر. بود مصرفش طرز توی تفاوتش...مضرن مخدر مواد ی همه آره-

 .کرد می کمکت رفتیم

 :پرسم می متعجب

 میشم؟ خوب غریب و عجیب مخدر یه برنامه روی مصرف با کرد؟ می کمک واقعا-

 :کند می رد قاطعانه را حرفم
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 می درواقع. بود هاش راه از یکی این! شه حل راحتی به که نیست ساده افسردگی یه تو بیماری-

 تشدید باعث زمان طول در که شیمیایی های قرص این مثل نه ولی. باشه بخش آرام مثل تونه

 می نیطوال مدت توی. بیای بیرون پریشونی این از کنه می کمکت این. میشن خوابی بی و بیتابی

 و حاذق روانشناس یه. کنم معرفیت دوستانم از یکی به باید این جز به البته. کنه معجزه تونه

 ...باتجربست

 :ایستد می حرکت از قلبم ای ثانیه برای

 ...کس هیچ با من نه...نه-

 :گوید می محکمی لحن با و پرد می کالمم میان

 و خانوادت با نذاشتنشون درمیون و مشکالتت نکردن عنوان با و ترسیدی هرچقدر بسه دیگه-

 گفتم؟ چی بهت رفت یادت. زدی آسیب خودت به دیگران

 :برد می باال را صدایش کمی بیند، می را سکوتم وقتی

 گفتم؟ چی بهت کنی قبول و کمکم اینکه از قبل من-

 .لرزند می هایم استخوان تمام ام، بیماری کردن عمومی فکر از هنوز. بود گفته چه آید نمی یادم

 گفتی؟ چی...چ-

 !نداری کشیدن پس پا حق اومدی که حاال...منه قانونای قانون...منه حرف حرف...اومدی اگر گفتم-

 :گویم می سریع و تند. زده یخ تنم تمام. دهم می باال را شیشه

 !نیست خوب اصال حالم...خونه برسونیم میشه-

 :میفتم التماس به بزند حرفی اینکه از قبل

 .کنم می خواهش. بزنیم حرف فردا بیا...بده حالم واقعا-

 عمیقی نفس کشیدن با تنها را عصبانیتش و زند نمی حرفی. برد می ام احوالی پریشان به پی انگار

 .کند می خالی

 قوطس از تا گیرم می سقف به را دستم. روم می پایین سرعت به. هستیم مان خانه دم بعد ربع یک

 سکوت در کوچه. رسد می گوش به ماشین در شدن بسته و باز صدای. کنم جلوگیری ام احتمالی
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 ضعیفی صوت تنها پاییزی باد براثر ها برگ خوردن هم به ضعیف صدای. رفته خواب به عمیقی

 .اندازد می ترک را سکوت گاه به گاه که است

 .گردانم برمی در سمت به را رویم و گیرم می عمیق تاریکیِ از چشم

 ...کن صبر-

 انقدر. شود می بلند ها برگ و شاخ شدیدِ خوردنِ بهم صدای...او بم صدای شنیدن با زمان هم

 ،کوچه انتهای تا شده ردیف های درخت سمت به را سرم که است قالب او گفتن «صبرکن» بر صدا

 .چرخانم می

 .خورند می هم به معمولی غیر طور به ها درخت از تا دو میان پربرگِ و کوچک های درختچه

 دختر؟ برده ماتت چرا! هی-

 همان. زند می بیرون ها درخت میان از ای سایه ناگهانی خیلی. کنم نمی نگرانش صدای به توجهی

 !دستش توی بزرگِ چاقوی همان با لعنتی ی سایه

 تمام. رهایی برای کوبد، می دیوارها به قلبم در چیزی. پیچد می ام مری نزدیک جایی در درد

 !زنم می یخ. شود می ترس به آغشته تنم های شریان

 :چسبد می ام شانه به دستی

 شد؟ چت! لی لی-

 .برم می هجوم دکتر سمت به و پرم می جا از آید، می سمتم به آرامی های گام با سایه که همانطور

 :کنم می پنهان حجیمش بازوی پشت را خودم

 ...اونجاست...اون-

 :زنم می جیغ

 !اونجاست-

 :دهد می تکان را سرش

 کجاست؟ اونجاست؟ چی-
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 :زنند می بیرون دهانم از مقطع صورت به کلمات. لرزند می هایم لب

 !درختا بین...اوناهاش بینی؟ نمی...چیه...دونم نمی...نمی-

 اج واکنشش از. گیرد می را دستم. کند نمی هم نگاه دهم، می نشانش دستم با که مسیری به اصال

 .کند می پرتاب جلو به کمی و کشد می بیرون پشتش از مرا. خورم می

 .بده نشونم و جلو برو کوش؟-

 :بزنم گریه زیر نمانده چیزی و کنم می تهی قالب

 کنی؟ می چیکار-

 .دارم نگه را احترامش باید مانده، یادم هم شده شوکه حالت آن در اما «عوضی» بگویم خواهم می

 می جلو زور به و گیرد می پشت از را بازوهایم. آید می جلو محکم و تند. کنم می گرد عقب

 :فرستتم

 !نباش ترسو انقدر! شو مواجه باهاش...جلو برو! نیست هیچی...بینم نمی هیچی من-

 !باشه واقعی حد این تا تونه نمی...هست خدا به...بینم می دارم من ولی-

 امنیت احساس ایستاده، پشتم که اینطوری. دهم می فشار اش سینه به را خودم حالت همان در

 آید، یم جلو دستش توی چاقوی با همچنان که ای سایه با را فاصله دورتین باید. کنم می بیشتری

 .دهد می امنیت حس من به که است نقطه همین دقیقا فاصله دورترین. باشم داشته

 را اجازه این کنجکاوی حس ولی نبینمش و ببندم را هایم چشم خواهم می. رسد می نور به سایه

 .گیرد می قرار نور در کامال سایه. دهد نمی من به

 از...شوم می خم...شکنم می! شناسمش می و بینمش می. کرده پیدا هویت حاال! نیست سایه دیگر

 مانع و زند می حلقه شکمم دور دستی. شود می گم وجودم در انگار چیزی و خورم می تا کمر

 .شود می خوردنم زمین

 اما! است ترسناک ظاهرش...نیست من شبیه هایش واکنش! خودمم لعنتی ی سایه آن...سایه

 .کنم می نگاه آینه در دارم انگار. خودمم
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 .شده پیچیده شکمم دور همچنان دست. کند می نفوذ تنم در آسفالت سردیِ و میفتم زانو روی

 که کسی...دارم پشتم کوهی. است گرم پشتم...است سفت هنوز پشتم. زند می زانو من پای هم

 .کند جراحی را روحم های زخم خواهد می

 دنبالم که سایه آن! بودم خودم...خط پشت زن آن آشنای صدای. گیرند می قرار هم کنار ها نشانه

 !بودم خودم...کشت را ستاره که کسی! بودم خودم...کرد

 !بود او کشت را گربه که کسی...گفت می راست خط پشت زن

 موهایم ی خورده پیچ بهم های رشته بین درست را خورندش تکان. نشیند می موهایم روی لبی

 :کنم می حس

 !بگو بهم دیدی؟ چی...نترس...نیست چیزی...هیش-

 :بشکند گذارم نمی اما لرزد می بغض از ام چانه

 .بینم می خودمو...خودم-

 خودتو؟-

 .بود خودم کار همش...بودم خودم آره-

 ترسی؟ می خودت از-

 !ترسم می خیلی...اوهوم-

 و شود می همراه باد با صدا. بشنوم را صدایش تا کنم می تمرکز. خورد می تکان انعکاسم های لب

 :رساند می ام شنوایی های حفره به را خودش

 نیعصبا ستاره دست از چقدر که دونم می! باشی داشته جرات و دل اینا از بیشتر خیلی باید تو-

 .نباشی ناراحت دیگه تا کنه می کمکت بکشیش اگر. نبوده خوبی مادر وقت هیچ...ناراحتی و

 .داره خوبی خیلی حس! کن امتحانش

 :کشم می فریاد سنگینی ی گریه با همراه. گویم می را بغضم. شکند می بالخره

 !مکن نمی رو میخوای تو که کاری اون وقت هیچ من...توهمی یه فقط...نیستی واقعی تو...شو خفه-

 :دهد می کش را رنگش بی های لب پوزخندی
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 !کشی می...بکش بگم من اگر...کنی می-

 های چشم خواهم می. گیرم می فاصله پشتم سنگیِ ی سینه از محابا بی. گیرم می آتش

 .کنم اش سالخی و بگیرم دستش از را چاقو خواهم می. بیاورم در کاسه از را ترسناکش

 وانباز میان در را خودم...آیم می خودم به وقتی. گرفته را جلویم کسی. رسم نمی انعکاسم به اصال

 اش گونه روی بلندم های ناخون با که عمیقی زخم چند با. بینم می کردن تقال حال در و دکتر

 .نیست اینجا او و من جز کس هیچ. فرورفته سکوت در دوباره کوچه. ام انداخته

 .ام آمده خودم به فهمد، می انگار. شود می کم کمرم دور به دستانش فشار

 :کند می زمزمه

. میشن تموم اینا ی همه بیاد بیرون تنت از کشیدی که موادی اون ی همه سم وقتی! باش آروم-

 ...بترسی خودت از نیست الزم

 اب اش زخمی صورت و شده نم پر چشمانم ی شیشه. شود می پایین و باال زیاد تحرک از ام سینه

 .بینم می تار و محو را بخش آرامش لبخند آن

 .کوبد می منظم و آرام قلبش. چسبنم می اش سینه به را ام پیشانی

 اون توی تونم نمی دیگه من. الزمه...بترسم ای دیگه هرکس از بیشتر خودم از که الزمه...چرا-

 !کنم زندگی خونه

 ♥ آلوده حافظه: چهارم فصل ♥

 از مرده آدمِ" که پرسیدم خودم از شدم، بیدار خواب از اینکه از بعد دقیقا. بازند نیمه هایم چشم

 "نیست؟ زنده دیگه فهمه می کجا

 اما مکرد می نگاه را موبایلم گوشی. کنم کاری هیچ نداشتم، جرات. شوم بلند نداشتم جرات دیگر

 .دارم برش و ببرم دست ترسیدم، می حقیقتا

 .نداشتم برش همچنان من و...خورد زنگ. برنداشتم. خورد زنگ گوشی

 . کردم می نگاه فقط! برنداشتم...آمد مسیج

 .گرفتند درد کم کم خوابیدن، جور یک از پاهایم و فقرات ستون! ام زنده که فهمیدم کردن درد از
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 .است زنده که آید، می یادش زجر و درد با آدم...اند زنده که است درد با ها آدم فهمیدم بعد

 .کشم می آه...! کننده ناامید چقدر

 خط پشت صدای. رود می گیر پیغام روی. خورم نمی تکان هم باز. خورد می زنگ خانه تلفن

 .کند می لبانم مهمان را لبخند

 !دختر دیگه پاشو خوابی؟ هنوز...لی لی سالم-

 .گیرد می عمق لبخندم کند، می تلفظش زیبا و کشیده همیشه که دختر ی واژه شنیدن از

 سری یه. نکردم بیدارت و خوابیدی دیروقت شاید گفتم...بودی خواب...اونجا سر یه اومدم صبح-

 یچای کنار هم قارچا. بود خالی کردم چک و یخچال که بار آخرین! کانتر رو گذاشتم خریدم وسیله

 .بخور کن دم چایت تو. گذاشتم اندازه به خودم. سازه

 :اندازد می طنین خانه در آرامش ی خنده صدای

 !بینمت می شب. شدم نگران. بزن زنگ شدی بیدار خوابی؟ هنوز زدم حرف همه این-

 خودم دست اما. شوم زده ذوق زنگ یک با انقدر خواهد، نمی دلم. گیرم می گاز داخل از را لپم

 می پایین تخت روی از شوق و ذوق با. بخورم تکان جایم از نداشتم جرات که رود می یادم. نیست

 ...بعد و پرم

 ...!دردها ی ادامه

 ساده تلفن یک مثال. نیست درد که هم اش همه ولی...اند زنده درد با ها آدم که است حقیقت این

 .کند عوض درجه هشتاد و صد را ات روحیه تواند، می

 ات و تنگ شلوارکِ. پسرکشی تیپ عجب. افتد می خودم به تخت، روی به رو ی آینه توی نگاهم

 مورد کارتون که داشتنی دوست و زرد خرس همان پو، عکس آن روی که رنگ بنفش زانوی روی

 .بسته نقش اجتماعی صورت به بود، هایم بچگی ی عالقه

 ی جمجمه یک گشاد شرتِ تی وسطِ. رسد می هایم ران روی تا قدش که مشکی گشادِ بلوز یک

 لوارکش به ربط بی کامال. کند می دود و گذاشته لبش ی گوشه سیگاری که است ترسناک و سپید

 .ام داشتنی دوست و دخترانه
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 بی که است زیاد رویم هم انقدر. کردم پیدا دراور کشوهای از یکی داخل از را راحت شرتِ تی این

 ای العاده فوق عطر و سیگار بوی تازه. راحتم آن توی خیلی که است این مهم. پوشیدمش خجالت

 قرمز بندِ و شانه یک و افتاده وری یک شرت تی گشادِ ی یقه. است بخش آرامش که دهد می هم

 .است معلوم زیرم لباس

 را خدا. مانند می هوا روی و خورند می گره هم به لختم و نرم موهای تمام خواب از بعد همیشه

 .ببیند شکلی این مرا صبح هر تا ندارم شوهر که کنم می شکر

 :کنم می زمزمه

 ...فرهاد-

 او به که حسی اما! نه...باشم عاشقش اینکه نه. است پدرم جای او. کشم می خجالت فکرم از بعد

 اقعاو آنکه بی کند، می مسئولیت احساس دربرابرم اینکه. ام نداشته کس هیچ به حال به تا دارم

 .است گذار تاثیر العاده فوق باشد، داشته مسئولیتی

 باشم، شده عاشق هم اگر. نکردم تجربه هرگز را حس این قبال که من...ام شده عاشق هم شاید

 .دارم حق

. فرهاد شد برایم دکتر از هم موقع همان از. ام کرده مکان نقل آپارتمانش به که است روز سه دو

 زیاد محبت اگر هم گربه حتی. کرده لطف من به نهایت بی مدت این در. هستم او مدیون خیلی

 از ردیگ حتی. بینم می کابوس نه احوالم پریشان نه دیگر. گذارد می کنار را حیایی بی ببیند،

 .است امان در جانش دورم، او از مترها که حاال. ترسم نمی هم خودم های دست با ستاره کشتن

 ویت باشد، داشته احتمال درصد یک حتی اگر. افتاد اتفاق و دیدم را گربه آن کشتن کابوس من

 هب ولی بمیرم حاضرم. است کشنده هم فکرش. گزم می لب...کنم سالخی را ستاره خبری بی عالم

 .برنگردم خانه آن

 از را کننده ناراحت افکار که بودم داده قول. کنم می لعنت مزخرف فکرهای این برای را خودم

 .کنم دور مغزم

 «اَه» دیده؟ شکلی این مرا یعنی...گزم می لب. آمده اینجا صبح گفت، فرهاد که آید می یادم

 .گویم می غلیظی
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 ! من...  شانس از هم این-

 که این به. شکفد می گلم از گل خریدها دیدن با. روم می آشپزخانه داخل آلود خواب و خسته

 دمبو گفته. کنم نمی فکر اصال بودنش، عجیب تمام با کند، می محبت چرا کند، می کمکم چرا

 .نروم سراغش که ذهنم های موشه گوشه آن گذارمش می راحت کنم، فکر چیزی به نخواهم وقتی

 انهآشپزخ که بکشد جیغ سرم و بزند غر که خالی ستاره جای. کنم می باز انتها تا را سرد آب شیر

 .گیرند می راه پوستم روی آب های قطره...کردی خیس را

 شمخ. بود تند خیلی واکنشش کنم، زندگی مستقل خواهم می گفتم، ستاره به وقتی است یادم

 .دهد می شیر بوی دهنت هنوز که بود گفته و بود گرفته

 .زدم سرش توی را خودش بار و بند بی زندگی و طلبی استقالل انقدر. داشت پا یک مرغم من اما

 .داد اجازه تا افتادم جانش به انقدر

 گفت و کرد قهر زدم، بیرون و کردم جمع را وسایلم وقتی فقط. نداد اجازه رضایت با هم باز البته

 .نداری مادر دیگر فقط. برو خواهی می جهنمی هر

 دلم بودم، چشیده را دادنش دست از ی مزه چون اما داشتم؟ حال به تا مگر بگویم آمد دهانم به

 یم زنده اینکه از بگویم خواستم می. شوم گردنش آویزان و ببوسم را صورتش خواستم می. نیامد

 .خوشحالم نهایت بی بینمت

 .شود نمی درست هرگز که پوسیده اساس و ریشه از انقدر ما دختریِ و مادر روابط اما

 برای گفت که او آمده؟ فرهاد. مانم می خیره در به هراسان. آید می در به انداختن کلید صدای

 !لعنتی. کنم می نامتناسبم های لباس به نگاه یک دوباره. آید می شب

. شود می باز درب الی. دهم می تکیه آن به قدرت تمام با و دوم می در سمت به کردن فکر بدون

 به را پاهایم قدرت تمام با. کنم می بند دیوار به را پایم دو و نشینم می. دهد می فشارش کمی

 .کند باز را در نتواند تا دهم می فشار دیوار

 :آید می مردی صحبت صدای بگویم، چیزی آیم می تا

 !که نمیشه باز در این آزاد-
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 سیگار اسکلتِ ی کله روی هایم مردمک کند؟ می چه اینجا او. شوند می سیخ تنم موهای آزاد؟

 .سرم بر عالم خاک. ام پوشیده را لباسش. ماسد می کش

 .بندم می محکم را هایم چشم و آورم می فشار در به بیشتر

 .آید می هم ای زنانه های پچ پچ صدای. صحبت صدای باز

 .اومدم کلید همین با بار آخرین نمیشه؟ باز چی یعنی-

 به و برداری سمباده خواهد، می دلت که آنهایی از. بودم نشنیده داری خش این به صدا عمرم توی

 .شوند صاف تا بیفتی جانشان

 :خندد می پرناز یکی

 .بودم باهاش منم آره-

 !یکی این آید می هم ای شتری عشوه چه...واه واه

 .آورم نمی کم اما. شوند می خم پاهایم. آورد می فشار در به دیگر کمی

 :دار خش صدای

 !نیستی اینکاره تو...پژمان بگیر دستم از اینارو بیا-

 :صیقلی و است صاف نام پژمان مرد صدای

 !تونستی اگه ببینم کن باز بیا ای اینکاره که تو-

 ...میتونه آزادم دونم می من-

 هک کند باز را در. زنیکه بگیر گاز را زبانت. دهم می نازکش صدای به بلدم فحش هرچه دلم توی

 .رود می باد بر من آبروی

 .شود می بسته من پای فشار از دوباره و باز نیمه تا در. کوبند می در به محکم

 ...سکوت لحظه چند

 ...دره پشت یکی چون نمیشه باز در خب...خری چقدر تو پژمان-

 :نازک صدای

http://www.negahdl.com/


 !آزاد ترسم می من اومده؟ دزد یعنی چی؟-

 ...ژیال نچسب من به انقدر اَه-

 :دهد می ادامه بلندی صدای با بعد

 بکش...زنم می بعد میشمرم سه تا...خودتی مقصر شکست جاییت اگر...کنار برو در جلوی از-

 !کنار

 :دهم می قورت زور به را دهانم آب

 .بیاید بعدا برید...کنار نمیرم-

 ...سکوت باز

 ...دختره اینکه آزاد-

 .شنوم نمی جوابی

 ...یک-

 :زنم می جیغ. لرزد می تنم

 .نزن...کنار نمیرم...نه-

 ...دو-

 .خورم نمی جم جایم از همچنان اما خوانم می دعا لب زیر. گیرم می دلهره

 ...سه-

 !میشکونیا و پاش و دست...دختره! صبرکن آزاد...خدا یا-

 جمع را پاهایم. گرفته هایم دست بین را سرم. دهم می عقیده تغییر خودم، خودسریِ از پشیمان

 :کشم می کنار کمی و کرده

 ...می...خب خیلی-

 از و شده پرت جلو به وجود تمام با. رسد می فلک به جیغم صدای. ماند می دهانم در حرف اما

 انماستخو یک کم کم یا. میرفت در بدنم از جایی شک بی کشیدم، نمی کنار اگر. خورم می تا کمر

http://www.negahdl.com/


 زمین روی که همانطور و گیرم می را پهلوهایم. کند می درد وحشتناکی طرز به کمرم. شکست می

 .شود تر تحمل قابل دردم تا دهم می فشار هایم دندان بین را لبم ام، شده پهن

 طوسی-سپید کتانیِ جفت یک اول. گذرد می اشکم از شده تار های چشم کنار از کفش جفت سه

 و براق مشکیِ و کوتاه ساق های بوت همه از آخر و قرمز بلند پاشنه های کفش سپس...اسپرت و

 !مردانه

 یمها ناله. ندارد فایده ببینم، را هایشان صورت تا بچرخانم را گردنم کمی کنم می تالش هرچقدر

 :رسند می دار، خش صدای همان صاحبِ تیزِ های گوش به انگار اما اند خفه اگرچه

 .درنیار بازی کولی پاشو-

. رسمن نظر به برانگیز ترحم کردن، ناله با تا گذارم می دهانم روی محکم را دستم. خورم نمی تکان

 !نه یا بمانم اینجا است قرار گفته او به فرهاد دانم نمی اصال! ام گرفته قرار بدی اوضاع توی

 !بینم پاشو-

 .کشم می جیغ درد از باز. کندم می زمین از زور به و پیچیده بازویم دور مشتی

 .کنه نمی که فرار...کن ولش...داداش شکست دستش آزاد-

 هایِ رشته بین از و ریخته صورتم توی موهایم. کنم می حفظ را تعادلم و ایستاده پا روی زور به

 .بینم نمی چیز هیچ حجیمش،

 کنی؟ می غلطی چه من ی خونه تو شده؟ پیدات جهنمی کدوم از دیگه تو-

. کرده درش به شور از. بیاورم کم است محال دارم، که دردی وجود با. کشم می پهلوهایم از دست

 .نزده حرفی او به فرهاد که نیست من تقصیر

 ودنمب ضعیف حال به دلش یکی که. بودم نشده تحقیر اینطور عمرم در. انفجارم به رو عصبانیت از

 .کند رفتار من با دفاعی، بی حیوان مانند یکی آن و کند خطابم دزد یکی...بسوزد

 می اش سینه تخت محکم دیگر دست با و زنم می پس را صورتم روی ریخته موهای دست یک با

 :کوبم

 ...میمونِ االغِ بکش و دستت-
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 ندبل سر شوم، می مجبور که است بلند قدری به قدش. ایستاده رویم به رو. بینمش می خوب حاال

 یک روی براقش، و روشن موهای و است بلند موهایش جلوی. شویم چشم در چشم تا کنم

 نقاشی را صافش پیشانیِ نازک، چینِ یک تنها و درهمند حسابی هایش اخم. ریخته چشمش

 .کرده

 .ببینم را همراهانش تا گیرم نمی نگاه ام، نترسیده او از اصال بدهم نشانش اینکه برای

 :جنبند می کبودش کمی و کوچک های لب

 !0:: بزن زنگ ژیال-

 .ام کرده انتخاب را راهی بد بفهماند، من به تا دزدد نمی نگاه هم او

 بی...مرموز و ای شیشه. است فرهاد های چشم شبیه درست مانده، بیرون که چشم یک همان

 ...پرپشت های مژه همان با! مورب...ای تیله و سیاه...متکبر...حس

 :کشم می بیرون دستش از را بازویم زور به. اندازم می باال شانه خیالی بی با

 !بزن زنگ خواد می دلت که هرکی به-

. خورده جا جسارتم همه این از هم او دیگر، های آدم ی همه مثل. اندازد می باال را ابرویش یک

 ریش. سمت یک به هرکدام. دارند ای بامزه حالت و رسند می هایش پلک روی تا درهمش ابروهای

 .زند می برق میانشان در بوری تارهای و است بلندتر ریش ته از کمی که رنگ ای قهوه

 .پلیس بزن زنگ گفتم کری؟ ژیال-

 ...آخه اما: ژیال

 :برد می باال را صدایش

 ...بجنب-

 اش بخیه کمرنگ خط روی از فقط و شده عمل طبیعی و خوب خیلی اش قلمی و فرم خوش بینیِ

 .برد پی بودنش عملی به توان می

 می شباهتشان از راحتی به اما ندارد را فرهاد صورتِ شرقیِ. است فرهاد روشنِ و جوان ی نسخه

 .برد پی بودنشان برادر به توان
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. نکند پیدا نمود صورتم توی درد تا کنم، می را سعیم تمام ولی کشم می درد درون از هنوز

 .نشیند می لبم روی پوزخند

 :زنم می را خالص تیر

 ...بزنی برادرت به زنگم یه قبلش کنم می توصیه ولی-

 :خورد می جا آشکارا

 فرهاد؟-

 !اینجا آورد منو خودش...آره-

 :زنند می دهانت توی که است سنگین پوزخندهای آن از پوزخندش

 می غلطی چه خونم توی و اینجا اومدی چجوری بگو سریع یا...محاله چیزی همچین...نگو چرت-

 ...یا...کنی

 :دهد می تکان را سرش

 ...یاهلل! چی یا نگم بذار-

 :کنم می جمع ام سینه زیر را هایم دست

 ...درنیار هم بازی شاخ...اون یا این یا نمیگه بهم بابام من...نکن الکی غدغد من واسه انقدر-

 :دهم می ادامه بریده بریده

 برادرت ی اجازه با من...بپرس و بزن زنگ نداری باور و حرفم اگه! بزنی زنگ...خودش به...چطوره-

 .اینجا اومدم

*** 

 چیزی ولی اندازد می زند، می زار تنم توی که خودش شرتِ تی به کوتاهی نگاه. میفتد شک به

 .گوید نمی

 :کشد می بیرون را اش گوشی و رود می رنگش ای قهوه و بلند پالتوی جیبِ داخل دستش

 .کنم می حلش خودم. کشم نمی هم اینا و پلیس به کارو وگرنه...بگی راست بیاری شانس-
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 .کند می راست تنم به را مو و کشد می خاصی حالت با را «حل»

 ...تنگی نفس این از امان. شود می باز هایم ریه راه دارد، برمی صورتم از که را سردش نگاه

 را پسری و گردانم برمی سر اراده بی. کشد می خودش سمت به را هایم مردمک نگاهی، سنگینی

 .بینم می آزاد از تر عقب قدم چند

 مرا هم او پس. اندازد می باال را ابروهایش...لعنتی! شناسمش می...مرد این. خورم می جا حسابی

 ی بوسه آن بخاطر و رفتم می جلو شک بی نبود، برهم و درهم انقدر اوضاع اگر. شناخته

 .کردم می صافش ی چانه ی حواله مشتی زد، روحم و لب بر که زخمی و گستاخانه

 با و اندازد می باال ای شانه. کنم می چشمانش گستاخیِ نثار را همه و نگاهم توی ریزم می آتش

 .خندد می شیطنت

 ...دختره این...فرهاد الو-

-... 

 ...رو هرجایی ی دختره این میگم...سالم گیریم-

-... 

 .رسیدیم االن همین و افتادیم راه صبح آره...حسابی مرد نپر حرفم وسط انقدر...اَه-

-... 

 ...برگشتیم صبح امروز جمعه جای شد عوض برناممون چی؟ که خب-

-... 

 !توئه مهمون میگه خودش...داریم ناخونده مهمونه دیدم خونه اومدم-

-... 

 فراریه؟ دختر بشه؟ چی که آره؟-

 .بکوبم دهانش در محکم کند، می تحریکم و رود می جلدم توی شیطان

 :گویم می لبی زیر
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 ...آبادتن و جد هرجایی و فراری-

 :گذارد نمی سگ محل ولی شوند می

 من؟ برادر کاریه چه این آخه-

-... 

 مخود تا چاک به بزنه کنه کم و شرش زود میگی بهش...کالم یک میدی؟ توضیح بعدا و چی چی-

 ...نشدم کار به دست

-... 

 ...زنم می حرف بخوام هرجور-

-... 

 !خدافظ...نمیدم گوش-

 چند. برد می را نفسم باز نگاهش تیر. اندازد می جیبش توی حرص با را گوشی و کند می قطع

 :آورد می باال تهدید ی نشانه به را انگشتش. کنم می گرد عقب اراده بی. آید می جلو قدم

 به باش مطمئن ولی...اینجا آوردتت چی واسه درمیارم سر بالخره که من...کن وا و گوشات خوب-

 توی جاش خیابونی دختر...خیابون تو کنم می پرتت خودم دستای با خودم نرسیده روز دو

 ...خیابونه

 :فشارد می ام پیشانی به محکم را انگشتش

 ...کن فرو کلت تو اینو-

 .شده آور تهوع برایم بو این چقدر صبح برخالف...او سیگارِ و عطر بوی. دهیم می بو یک دو هر

 :کند می بند باز نیمه در به را دستش

 ...ها بچه بریم-
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 غرور و تکبر تمام و...را قامتِش و قد...را او تا کنم می خودخوری حسابی و سابم می هم به دندان

 نای خواهم نمی و دارند آرامش به نیاز تنم های سلول تمام. نکشم بیراه و بد باد به را اش لعنتی

 .بکشد درازا به بحث

 از اما...پشتشان آزاد. روند می بیرون حرف بی و گذرند می مانده باز درب از دختر و پسر

 .گردد برمی سمتم به و چرخد می پا ی پاشنه روی. ایستد می که نگذشته چهارچوب

 :دهد می شومش نیت از خبر نگاهش برق

 ...دربیار و شرتم تی-

 .گیرم می دندان به را لبم ی گوشه. ام کرده تنم را او شرت تی بود، رفته یادم کامال. روم می وا

 .بپوشم دیگری لباس تا بروم خواب اتاق به و برگردم خواهم می

 :گوید می غلیظ و تاکید با

 ...دربیار و شرتم تی...سریع تند زود...همینجا...االن همین-

. آورم نمی کم هرگز من...نه. ام آورده کم یعنی بروم، خواب اتاق به و بزنم جا اگر گوید، می حسی

 .نیستم باختن آدم هم من ولی داشت ترکش آخرش تیر

 سر از را آن حرکت یک با و گیرم می را شرت تی های لبه سیاهش، سیاهِ های مردمک به خیره

 :کنم می پرت اش سینه سمت به و کرده مچاله. آورم می بیرون

 ...برو کن گم و گورت حاال...بیا-

 .شود می خانه وارد دوباره. گیرد می مشتش در را شرت تی

 نمی تر پایین چشمانم از نگاهش. پیچم می عریانم بدن دور را هایم دست. آید می جلو گام یک

 .رود

 ...تویی کنه می گم و گورش که اونی اوال-

 .کنم می کشی گردن و ایستم می مقابلش سنگ مثل اما ترسم می...دیگر گام یک

 .دهد نمی پاسخگویی ی اجازه
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 ...هست بهت حواسم چشمی چهار چون کن جمع و حواست دوما-

 :اندازد می پایم جلوی همانجا را شرت تی

 ...نیست آخرش این بدون اینکه آخرشم-

 .ایستم می خانه وسط و زند می خشکم همانجا که رود می باد و برق مثل طوری آن از پس

 بی یا بود سنگینش های نگاه تاثیر از دانم نمی. بدهم قورت را زبانم اینطور بود بعید من از

 !اش گستاخی و مالحظگی

 خواهد پس را تاوانش. شوند می مشت هایم پنجه. کردم سکوت ای کننده امید نا طور به من اما

 .افتاد می در من با نباید. داد

 از دسته آن جزو آزاد. شوم می پشیمان و گردم برمی تصمیمم از بار هزار شود، شب تا

 ندپایب قانونی و قاعده هیچ به که هایی آن از. ایستاد مقابلشان در شود می سخت که مردهاییست

 .فهمید توان می هم او با مالقات یک در حتی را این. نیستند

 باشد؟ دومم بار که ام داده گوش عقلم حرف به کی من! زنم می دریا به دل بالخره

 شیشه از میز، روی وسایل تمام زیادی لذت با. گذارم می زمین را زباله بزرگ و مشکی ی کیسه

 .ریزم می کیسه داخل را داشتنی دوست کوچکِ کاکتوس حتی تا گرفته افترشیو و عطر های

 بیرون غریبند، و عجیب نوعی به هرکدام که را داخلش های لباس. کنم می باز را ها کشو تک تک

 .چپانم می کیسه داخل و کشم می

 !خواست اینطور خودش. کرد شروع خودش

 ها لباس زیر قصد روی از که انگار. گرفته قرار کهنه ی دخترانه پیراهن یک ها لباس ی همه زیر

 هایش آستین و یقه. نیست زیبایی چنان آن پیراهن. نخورد آن به کسی چشم تا شده، پنهان

 به کهنگی شدت از سپیدش دامن و شده کار صورتی های پولک اش سینه روی. است صورتی

 .گراید می زردی

 مین جا اصال دیدم، می وسایلش بین زنانه زیر لباس یک اگر. کنم می رو و زیر را لباس تعجب با

 !؟...رو و رنگ بی و ساده پیراهنِ این ولی خوردم
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 می پایین را کیسه. گذارم می دیگر وسایل کنار هم را آن! چه من به اصال. اندازم می باال ای شانه

 شکستن ترق ترق صدای. کنم می پرت زباله سطل داخل دور، همان از عصبانیت و حرص با و برم

 .خندم می و شنوم می را عطر های شیشه

 ...شود نمی بهتر این از

 فحش. بروم راه خوب خیلی توانم نمی و کند می درد لگنم استخوان هنوز. زنم می کمرم به دست

 پشیمان است، آبادش و جد جزو فرهادم آید، می یادم وقتی ولی کشم می آبادش و جد به آبداری

 .شوم می

 شده، ارضاء که روحی و راحت خیال با حاال. نشینم می آرایش میز پشت و گردم برمی خانه به

 .زنند می زنگ که نرسیده نیمه به صورتم آرایش هنوز. کنم می آماده را خودم امشب بازی برای

 دنکن شدم، می نگران داشتم کم کم...است فرهاد. دوم می تصویری آیفون سمت به شوق و ذوق با

 .کرده فراموش مرا

 .دارم برمی را گوشی. زند می زنگ دوباره. دهم می فشار را سپید ی دکمه

 ...نیست الزم میگم هنوزم لی لی. مونم می منتظر ماشین توی من...سالم-

 :روم می کالمش بین

 . یامم زودی وایسا...کنم جبران باید بمونم اینجا قراره اگر. کنم نمی قبول صدقه گفتم که بهت-

 !باش سریع فقط باشه...لجباز دخترِ-

 های زن شبیه بزنم هم پررنگ رژ اگر که دارند آرایش هایم چشم انقدر. زنم می رنگی کرم لب رژ

 .پوشم می لباس ممکن حالت ترین سریع در. شوم می چنانی آن

. کنم اجاره را جایی نه بروم هتل به توانستم می نه هستم سنی کم و مجرد دختر که آنجا از

 که چیزی. بمانم پدرم و عزیز پیش و منفور و قدیمی ی محله آن به برگردم که بود این پله آخرین

 قبول سرعت به داد، را آپارتمان این پیشنهاد فرهاد وقتی. است تر مشکل برایم هم دادن جان از

 نای غیر در بدهد اش اجاره من به باید که بودم گفته او به. بود ممکن حل راه بهترین واقعا. کردم

 .بمانم خیابان توی دهم، می ترجیح صورت،
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 امر انقدری. آورم درمی را پولش و کنم می بازی که بودم گفته پول، کدام با بود پرسیده وقتی

 نم،ک می بازی جاهایی در گفت و کرد قبول آخر در. آیم نمی پایین حرفم از بداند که بود شناخته

 .بگوید خودش که

 نمی ولی. بنشیند قمار میز سر هرکسی با و هرجایی جوان دختر یک نیست درست بود گفته

 که هایی حرف چه و ام ننشسته قمار میز سر که مردهایی چطور با سالگی چهارده از که دانست

 .دید می برش و دور ی ساله هجده دخترهای شبیه مرا او. ام نشنیده

 ،ام ظاهری ی پوسته برخالف که فهماندم می او به را این باید. داشتم فاصله آنها با خیلی اما من

 .پیرم درون از چقدر

 :کنم می جمع بغلم زیر را هایم دست و نشینم می کنارش

 !ها برفه هوای هوا این...شده سرد هوا چقدر-

 :زند می استارت

 بچه؟ کو سالمت-

 :کنم می لج

 ...نیستم بچه من-

 :گوید می خنده با سپس و کند می نگاه دقت به را صورتم لحظه چند

 کردی؟ آرایش همه این خبره چه! دختر شدی عوض چه-

 :کنم می نازک چشمی ی گوشه

 .بخواد دلتم...شدم خوشگلی این به-

 :زند می چشمکی و خندد می

 ...نگفتم چیزی که من! بـــله...بله-

 :اندازم می باال ای شانه

 ...راستی...بگی نداشتی جرات-
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 .پرد می جایش از که گویم می بلند قدری به را «راستی»

 :دهم می ادامه جدی خیلی بخندم، ترسیدنش به آنکه بی

 ...یعنی...تو ی خونه یعنی...من ی خونه اومد برادرت ظهر یعنی...صبح-

 :بدهم ادامه دهد نمی اجازه

 !آزاده مال اونجا...تو مال نه منه مال نه خونه اون-

 :خورم می جا

 ...گفتی که تو اما-

 پیش وقت خیلی. اونه مال دونیم می هردومون ولی باشه من مال رسمی و سندی هنوز شاید آره-

 وقت هیچ یعنی. خودمه اسم به هنوز که انداختیم گوش پشت انقدر. آزاد نام به زدمش می باید

 ...اونه مال آپارتمان هرحال به ولی. نبوده آزاد و من بین تو مال و من مال

 بیرون؟ بیام باید من یعنی-

 که هستم کسی تنها من خداروشکر ولی هست انعطاف بی خورده یه. کنم می راضیش...نه-

 !نباش نگران تو. داره شنوی حرف ازم تاحدودی

 اصال. باشه من دست چیزی ای نامه اجاره یه حتما باید شم مستقر اونجا من باشه قرار اگر ولی-

 ...نکنه بیرون خونه از منو یهو نیست اعتباری

 رس حوصله اش رانندگی. کند می توجه رانندگی و راهنمایی قوانین به زیادی. زند می دور را بلوار

 !سرعتی نه هیجانی نه. است بر

 :زند می بخشی آرامش پلک

 !هست چیز همه به حواسم خودم-

 اونجام؟ من بهش بودی نگفته چرا حاال-

. مبگ مناسب فرصت یه توی بودم منتظر...برگردن نبود قرار حاال...دوستاش با بودن شمال آخه-

 خودت حالت...کن ول اینارو حاال. تنده زبونش...نگیر دل به ازش. شد اینطوری متاسفانه که

  چطوره؟
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 :زنم می تکیه صندلی به

 ای هدیگ مشکل این جز به. ستاره کشتن کابوس. دیدم و کابوس همون دوباره دیشب...نیستم بد-

 .ندارم

 :دهد می تکان سری

 !ویزیت برای پیشش میری شد زمانش هروقت. کردم صحبت دوستم با...نیست بد بازم-

 :لرزد می پایم و دست

 ...اما-

 :است دهنده هشدار لحنش

 لی؟ لی-

 :کنم می بازی انگشتانم با و اندازم می پایین را سرم

 !باشه خب خیلی-

 رزودت برای حتی او و یابد می ادامه برسیم مقصد به تا سنگین سکوت. گوید نمی چیزی دیگر

 .گذارد نمی هم موسیقی زمان، گذشتن

 ...شنوم می زیادی همیشه من

 .شنوم می را فکرهایم صدای من. شنوم می را خونم جریان صدای من

 به هم آن همراهش، زن با زدن الس با که شنوم می را پوشی شلوار و کت و گنده شکم مرد صدای

 .کند می ارضاء را خودش مودبانه، و رسمی العاده فوق صورت

 مردهای کنار. روند می سالن سر آن به سالن سر این از ترق ترق که هایی کفش های پاشنه صدای

 معرض در را هایشان سینه چاک تقی، تق و دار پاشنه های کفش صاحبان. ایستند می جنتلمن

 این لمث بتوانم، تا کنم تمرین آینه جلوی کمی باشد، یادم. خندند می زیبا خیلی. گذارند می دید

 . بخندم زیبا و لوند کار شب های خانوم

 !خوشند الکی چقدر...را صداهایشان شنوم، می هنوز اما...صداها روی کشم می خط
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 !صدا همه این کندم می دیوانه

 ...ساکت لطفا

 ...هیس

 !هیـــس

! هستم اینجا ناجور ی وصله من انگار. بارد می میهمانی این زنان و مردان تمام روی و سر از تجمل

 ...متنفرم فقر از! نبودم کاش ای

 آدم این از یکی کاش! متنفرم ام...  زندگیِ و خودم از! متنفرم هم پرستم پول مادر و معتاد پدر از

 .بودم غم بی و ثروتمند های

 می قورتش بغضم با و دارم برمی ظرف داخل از را انگیز وس.ه و خوشمزه های شیرینی از یکی

 لویج را دستم و شده پشیمان شیرینی بلعیدن از کنم، می خفگی احساس که بعد اما. پایین دهم

 .گیرم می دهانم

 ...یوقت نشی خفه-

 یم سرفه و پرد می گلویم در شیرینی افتد، می روشنش و زیتونی های چشم به نگاهم که همین

 .شوند می سرخ و دار آب هایم چشم که انقدر. کنم

 :زند می پشتم چندبار

 مگه؟ دیدی جن-

 .کشم می عقب و زنم می پس قدرت پر را دستش

 :کند می فرو جینش های جیب داخل را هایش دست و دهد می تکان را سرش

 بینی؟ می و سرنوشت بازیِ-

 باور خودشان فقط که هاییست آدم آن از. خندد می خودش رمانتیک و احساس پر لحن به بعد

 !چندش. نمکند با دارند،

 :زند می تکیه شده کاری کنده میز به
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 !نزدی که زنگم. ببینمت دیگه نداشتم انتظار خداییش. خوردم جا واقعا صبح امروز-

 :گوید می آرام و گوشی در. آورد می جلو را سرش

 !نزن حرفی کسی به روزمون اون مالقات مورد در-

 .کنم می اخم و کشم می عقب. افتد می خارش به گوشم

 :بزنم حرفی گذارد نمی

. بودم حرصی و عصبی روز اون. متاسفم کردم که کاری بخاطر. نگو چیزی کنم می خواهش-

 .نمیشناسی منو اصال کن وانمود. نبوده درست کارم فهمیدم بعدش

 :زند می چشمک

-ok? 

 ی میانه کردن صلح با اما من. است مالیم و طلبانه صلح سبزش نگاه. دهم می قورت را دهانم آب

 . ندارم خوبی

 :کنم می پیدایش. گردم می ای کوبنده پاسخ دنبال

 میشناسمتون؟ من مگه کاری؟ چه مالقات؟ کدوم-

 ردهک فراموشش که بوده اهمیت بی انقدر بداند باید. زنم می حرف رسمی کسی با است بار اولین

 .ام

 :خورد می جا آشکارایی طور به

 نیست؟ یادت-

 :دهم می سوالی حالت ام چهره به

 چیرو؟-

 :شکفد می گلش از گل کردم، می فکر که چیزی آن برخالف

 ...کن فراموشش! گرفتم اشتباه انگار...هیچی-

 .بود خدایش از هم خیلی انگار! لعنتی. رود می عقب عقب همانطور و زند می پوزخندی
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 میشناسی؟ و پژمان-

 :دوزم می فرهاد به و گیرم می شود، می گم مهمانان بین که نام پژمان پسر از را ام حرصی نگاه

 ...آره-

 ی جرعه یک شیرینی فرستادن پایین برای و گیرم می را آن. دهد می من به را دستش توی لیوان

 . نوشم می بزرگ

 . گرفت نمی جواب پرسید، می هم اگر البته. کند نمی کنجکاوی فرهاد

 وهآبمی برایم و کرده حساب بچه مرا فرهاد که است معلوم. کشم می لیوان ی بدنه روی را انگشتم

 .دادم می ترجیح را خنک ای...تکی آن از شات یک ولی. کشم می آهی. آورد می

 :دهم می رضایت میوه آب همان به و شوم می دیگر رنگارنگ های نوشیندنی خیالِ بی

 !میشم حوصله بی دارم میشه؟ شروع بازی کی-

 :کند می محکم را کرواتش ی گره و کشد می هم طرف به را اش مشکی کت های لبه

 ...نباش نگران! شه خصوصی جمع صبرکنی شب آخر تا باید-

 .دهم نمی ادامه بحث به و کشم می پوفی

 !کردی دیر...آزاد سالم-

. مندار خنک پرتغالِ آب نوشیدنِ به میلی هیچ دیگر عجیبی، طور به. گیرند می حجم هایم چشم

 می سمتمان به ای عجله بی و شل های گام با که بینم می را آزاد و گردم برمی عقب به مکث بی

 .آید

 این. دهد می سرسری را گرمش علیک و سالم جواب و فشارد می را برادرش ی شده دراز دست

 .گذارد نمی محل هم بزرگش برادر به بشر

 :گوید می کند، حسابم عددی اصال و کند نگاهم آنکه بی

 ...اینجاست که هم فراری دختر این...بابا ای-

 :دهد می اخطار فرهاد
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 آزاد؟-

 :دهد می تکان سر خیال بی آزاد

 چیه؟-

 :بیرون کند می فوت را اش حرصی نفس فرهاد

 جاشه؟ اینجا آخه ای؟ ساله دو ی بچه مگه پوشیدی؟ چیه این...تو دست از-

 تیپ خوش هم خیلی اینجا تا. طوسی جینِ شلوار با کرده تنش کوتاهی و سیاه چرم، کت آزاد

 شرت تی مشکل. آیند می متناسبش هیکل و بلند قد به حسابی اسپرت، شلوارِ و کت و است

 .شده حک رویش سپیدی و کوچک های اسپرم نقش که است سیاهش

 .نخندم غریبش و عجیب شرت تی به بلندی صدای با تا گزم می لب

 :اندازد می باال شانه و کند می نگاه هایش لباس به کوتاه آزاد

 من؟ برادر کیه تو کی کنی؟ می ولم-

 :کند می اصالح را حرفش فرهاد، عصبانیِ نگاه براثر و کند می مکثی

 ارک کلی استدیو تو. بیام خواستم نمی اصال که من...حاال نکن اخم...کیه به کی اینه منظورم-

 !هولی انقدر میدن چی ببینم اینجا اومدم راست یه منم. کن عجله گفتی زدی زنگ هی داشتم

 .کنند می راست تن به را مو که ها قهقهه آن از. خندد می بلندی صدای با

 :دهد می تکان تاسف روی از سری فرهاد

 !بهم نشدید معرفی هنوز...لیه لی این-

 "!باشید دوست هم با" یعنی که است جوری کردنش صحبت لحن

 اما ام ریخته دور را آزاد وسایل ندارد، خبر هنوز کس هیچ. کنم می ام نوشیدنی مشغول را خودم

 می مهمانان بین را ام ترسیده نگاه فقط مظلوم، و آرام هم همین برای. پشیمانم کارم از کمی من

 .گردانم

 فراری؟ دختر نه مگه. داشتیم باشکوهی آشناییِ اتفاقا چرا-
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 قرار مخاطب و کرده حساب آدم هم مرا اینبار. کنم می نگاهش و گذارم می میز روی را لیوان

 .داده

 :زنم می پوزخند

 !کنه می درد کمرم هنوز...نبود شکوه با همچینم-

 :اندازد می باال را ابرویش تای یک و خندد می باز

 !کنه می بد فکر خودش پیش فرهاد حاال...شد مورمورم نگو اینطوری-

 نگاه با نگاهم. زند می زشت های حرف فرهاد پیش مدام آید، نمی خوشم. کنم می پیدا بدی حس

 .درنیاورم جا از را هایش چشم و نپرم تا کنم می خودخوری. کند می پیدا تالقی اش چشمی یک

 !میدی اهمیت دیگران فکر به خیلی هم تو که نه...کرده تعریف برام لی لی-

 و افتد می لباسش روی های طرح به چشمم باز. زند می کمر به کت زیر از را هایش دست آزاد

 .خورم می را ام خنده

 :کشد می اش چانه زیر عمیقِ خراشِ به دستی

 ...برم دیگه من نمیدن اینجا که حاال. نمیدم اهمیت راستش نه-

 میری؟ کجا...برسی بذار-

 ناسم،ش نمی را کسی که اینجاست مشکل فقط. هستم اضافی برادرانه بحث آن بین مطمئنم، کامال

 .کنم می بازی لباسم دامن با ناچار به. بزنم سالن در دوری تا

 :زند می حرف حوصله بی و شل فرهاد برخالف آزاد

 هنری و پزشکی و فلسفی دوستای جا همه شما مثل که ما. ندارم اینجارو ی حوصله...خونه میرم-

 .نیست اینجا جاشون که ان خانواده تنظیم شیرین مبحث به مربوط همه ما دوستای. نداریم

 :دارد عادت آزاد های زدن حرف دوپهلو به انگار فرهاد

 ...هست پژمانم-

 :کند می برش و دور به نگاهی آزاد
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 کو؟ جدی؟-

 ...کنم فکر...بود ها همینجا-

 :آید می زنی آشنای نا صدای

 فرهاد؟-

 می رویش به لبخندی فرهاد. کنیم می نگاه زند، می صدا را فرهاد که سالی میان زن به سه هر

 :زند

 شما؟ احوال...زیبنده خانوم سالم-

 :دهد می تذکر رود، می سمت آن به که درحالی بعد

 .گردم برمی زود نخورید رو همدیگه-

 :گوید می شود، می دور کافی ی اندازه به فرهاد وقتی. زند می پوزخند آزاد

 کنی حیثیت بی بود مونده کم صبح...زنی می مردگی موش به خودتو خوب فرهاد پیش-

 عمو؟ خورده موش زبونتو...مارو

 :آورم می بیرون را زبانم

 ...نبستمش تا دهنتو ببند...جاشه سر که بینی می-

 :دهد نمی آشکارم توهین به اهمیتی

 مطمئنم میشناسم، خودم از بهتر و داداشم که اونجایی از هست؟ فرهاد و تو بین ای رابطه چجور-

 !نیستی معشوقش یا دختر دوست

 :کنم می نگاهش چپ چپ

 ...بپرس خودش از برو-

 کنده پوست و رک ببین...خودش سراغ میرفتم اول همون بپرسم خودش از بود قرار اگر-

 این از تر زرنگ خیلی خیلی باش مطمئن ولی...برسه نظر به ساده و صاف شاید فرهاد...بگم

 !بخوره تورو مثل ای بچه دختر گول بخواد که حرفاست
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 :گویم می خونسردی کمال در

 کنی؟ می خفه اینطوری خودتو داری چرا پس-

 !کنی کم و شرت زودتر هرچی دارم دوست! من ی خونه تو آوردتت چی واسه بدونم کنجکاوم-

 می چشمش یک روی و خورند می سر دوباره که گذرد نمی چیزی. کشد می موهایش بین دستی

 .ریزند

 چیزی فهمد می نگاهم از آزاد. شود می پر انزجار از وجودم. آید می سمتمان به نام پژمان پسر

 . کرده جلب را توجهم

 :گردد برمی سمتش به برسد، ما به پژمان اینکه از قبل

 اینجایی؟-

 چرا؟ نمیدی زنگامو جواب چطوری؟ داداش سالم-

 :کند می نگاهم چشمی زیر آزاد

 رسوندی؟ رو ژیال. کنم می سایلنت اونجام وقتی که دونی می...بودم استدیو-

 خونش تو و بود کی بود پوشیده آزادو شرت تی که دختره اون که خورد خونه تا منو مخ...آره-

 .کرد می چیکار

 !هم پژمان...خندد می شلیکی آزاد

 :دهد می ادامه ای شاکی لحن با پژمان

 !نگرفتی سردرد جیغاش جیغ از که تو...دادا بخند...دیگه آره-

 گفتی؟ بهش چی حاال-

 :شنوم می را بلندشان صدای همچنان اما. گیرم می فاصله هم کمی. زنم می نشنیدن به را خودم

 .زد جیغ ریز یه! بزنم حرف من نذاشت اصال گفتم؟ می چی-

 :بشنوم باید هم من که یعنی. برد می باالتر را صدایش آزاد
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 سی همه دختراش دوست گفتی می...نیست بازی عروسک اهل میشناسی که آزادو گفتی می-

 مه کلفتی واسه دخترارو اینطور من. کرده خودش پیش مزخرفی فکر چه...دارن سن بیشتر سال

 !نمیارم

 !عوضی ی پسره...گوید می مرا...سابم می دندان

 :کند می عوض را بحث سرعت به و افتد می من آتشین صورت به چشمش پژمان

 سال شیش-پنج ازت دخترات دوست همه چیه. باشه باالتر و 26 متولد باید دختر اتفاقا-

 !اینطوری کنم نمی حال من! بزرگترن

 :کند می من به کامال را مبارکش پشت آزاد

 !سایزه که 26-

 :زند می خنده زیر پقی پژمان

 !میشه خوب خودش نزنی دست...جوشه اون نه-

 که است بحثی چه این آخر. نشیند می لبم روی لبخندی بالخره ولی نخندم کنم می سعی خیلی

 اند؟ انداخته راه به مهمانی وسط

 می اشاره کنند، می اش همراهی الحال معلوم زن سه-دو که مهمانان از یکی به ابروهایش با پژمان

 پیرمرد به کنجکاوی روی از هم من. کند می دنبال را نگاهش مسیر و گردد برمی هم آزاد. کند

 یکی باریک کمرِ دور را دستش. است پوش خوش و متناسب باالیش سن وجود با. شوم می خیره

 .زنند می گپ و اند ایستاده او از کمی ی فاصله با دیگر تای دو و پیچیده ها زن از

 .مانم می عاجز نفرت همه این حجمِ درکِ از. شود می نفرت از پر آزاد نگاه

 :گوید می پژمان

 !چسبیدن کنگ کینگ این به که ان گودزیالهایی چه زنا این ببین-

 !زدن پلک حتی بی...کند می نگاه فقط اما آزاد

 !نیومده کنم فکر ندیدی؟ رو نادیا آزاد راستی-

 :گوید می کوتاه و کند می عوض را هایش مردمک مسیر بالخره آزاد
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 ...نه-

 به من شدنِ ملحق انتظار کدام هیچ است، معلوم. ایستم می پژمان کنار و روم می سمتشان به

 .اند نداشته را جمعشان

 :زنم می چشمکی پژمان به. است کردن تالفی وقتِ حاال

 !بود؟ داغون همین کنی سوار دختر خیابون کنار از کرده توصیه بهت گفتی که دوستی اون-

 .نگو چیزی و ببند را دهانت یعنی که اندازد می باال ابرویی پژمان. است آزاد «داغون» از منظورم

 :اندازد می پژمان سپس و من به مشکوکی نگاه آزاد. دهم نمی اهمیتی

 چیه؟ منظورت-

 ...نیست مهمی چیز-

 :زنم می تشر

 !بود مهم که من واسه-

 :کشد می ای کالفه پوف آزاد

 !نکنید بحث من گوش دم. نیست مهم اصال من واسه ولی-

 .رود می راه قید بی و شُل. گیرد می فاصله ما از و کند می کتش جیب توی را هایش دست سپس

 و است خاص کند، وانمود که نیست هایی آدم آن از آزاد. گیرد می باال رفتن راه موقع هم را سرش

 ...عجیب طرزی به هم آن. است دیگر های آدم از متفاوت و خاص واقعا بلکه. دارد تفاوت

 مسن خانوم همان با بحث مشغول شب آخر تا و برنگشت زود بود، زده که حرفی برخالف فرهاد

 با نکرد کل کل تا برد می لذت بیشتر دار سن و متشخص زن یک با صحبت از که است معلوم. شد

 !من

 . بود آزاد به حواسم شب آخر تا

 اممد. زد می کوتاه های گپ دیگران با. کشید می سیگار هم پشت...دیوار به بود داده لم ای گوشه

 نیِ نی! خنده به صورتش توی شد می پهن که عظیمی غمِ و. انداخت می باال شانه برابرشان در

 !آزاد جز نیست مهم برایش چیز هیچ و کس هیچ که زدند می فریاد هایش چشم
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 !برق پر و کرد خمار را هایش چشم غم همان زیاد، نوشیدن از که شب آخر و

 .جالبند برایم برخوردهایش و رفتارها منزجرم، او از که درحالی

 طوری یک را همه اینکه با. دارد زیادی دوستان و طرفداران کردم، می فکر که چیزی آن برخالف

 بحث کردن باز برای همه هم باز شود، خیره نقطه یک به حرکت بی مدتی تا کرد می سر به دست

 .شدند می قدم پیش آشنایی، و

 است، خودشان الک توی سرشان و گذارند نمی محل کسی به که عجیب و مرموز مردهای خب

 !زنان بین مخصوصا. طرفدارند پر معموال

 و زیبا بردن برای دلم. دود می پوستم زیر عجیبی شوق نشینم، می قمار میز پشت بالخره وقتی

 .شده تنگ رقیبانم واج و هاج و کرده کف ی چهره دیدن

 .کردند تعجب حسابی نشستم، میز پشت متمول مردهای کنار که من دیدن از پژمان و آزاد

 و جوان نسبتا که مردها از یکی. است :6 قمار برای انتخابی بازیِ. ایم نشسته میز دور نفر ده کال

 می بیرون هایم چشم که زیاد انقدر. گذارد می زیادی پول و شود می بانکدار است، سبزه خیلی

 .زنند

 هکرد ذوق. کرد تماشا نفرت با آزاد و داد آزاد نشانِ پژمان که است پیرمردی همان رقیبانم از یکی

 .کنم می نگاه شوند، می پخش بازیکنان بین که هایی کارت به

 :کند می زمزمه گوشم زیر کسی

 جوجه؟ قمار به چه تورو-

 و است خمار حسابی اش مانده بیرون چشم یک. است گوشم کنار درست آزاد صورت. گردم برمی

 :کشم می عقب را خودم. نشسته کنجش جذاب لعنتیِ غمِ آن

 !من به نچسب توروسننه؟-

 نای توی ولی بیزارم او از است درست. کنم تمرکز توانم نمی اصال شود، می نزدیک او که اینطور

 باالی و قد کنار در آزاد که مخصوصا. فعالند حسابی ام زنانه های هرمون دارم من که سنی

 .دارد هم متفاوتی جذابیت دخترکشش،
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 :گویم می داده قورت دهان آب

 ...کنم جمع حواسمو بذار ور اون برو-

 که ها کارت عددهای برای تفریق و جمع یک. کنم می خوانی کارت :6 بازیِ بردن برای همیشه

 .خواهد می بازی و خالق العاده فوق ذهن اما ندارد، ریاضی در زیادی تبحر به نیاز اگرچه

 دستش یک و زده تکیه دیوار به میز از دورتر کمی ای، گوشه فرهاد. شمارم می لبی زیر را عددها

 می رویش به استرسی پر و لرزان لبخند. است دهنده امید و روشن نگاهش. کرده جیبش داخل را

 .بدهم پسش را ام گرفته بازی در شرکت برای که پولی ام، داده قول. پاشم

 عجم بانک توی که است هنگفتی پولِ برای احتماال. آمد نمی سخت بردن نظرم به انقدر سابقا

 !شده

 تکار یک خواهم می بانکدار از کند، تمرکز تواند نمی که ذهنی همان با. رسد می من نوبت بالخره

 می پر دهانم در خون ی مزه. گزم می لب و کرده عرق ام پیشانی. شمارم می را عددها. بدهد دیگر

 .لرزم می هم کمی. شود

 .گذارد می هایم برگه روی را دستش آزاد که بگیرم هم دیگر کارت یک خواهم می

 !بگیری کارت باز نیست الزم...خوبه خیلی دستت هم حاال همین-

 به. زنم می پس را دستش و کنم می اخم. ندارد دخالت حق آزاد. دارند حق. کنند می نوچ رقیبانم

 می بلند را اش گوشه و کشم می میز روی را آن. گیرم می دیگر برگ یک. دارم اطمینان خودم

 .کنم

 :پرم می جا از خندان و خوشحال. ام شده :6

 !هورا-

 همه. کنم می خود آن از را بانک در موجود پول تمام تقریبا و برم می هم را بعدی های دست

 دانم می. اندازند می بهم چپ چپ های نگاه مدام من، مثل ای بچه دختر مقابل در باختن از کالفه

 . دادند نمی راهم بازی در اصال نبود، فرهاد نفوذ بخاطر اگر

 و گذارند می را هایشان پول همه. کنم نقدشان تا برم می و ریزم می ای کیسه داخل را ها ژتون

 .گردیم برمی خانه به فرهاد با کنم، خداحافظی پژمان و آزاد از آنکه بی. شود می نقد هایم ژتون
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 را اش بقیه کردم، اجاره رسمی را اش خانه که موقعی گویم، می و گردانم برمی را فرهاد پول

 .کرد نخواهم قبول صدقه که کنم می پافشاری و نیست الزم که کند می اصرار باز. داد خواهم

 .دارد فرق زدم می تیغشان که پسرهایی تمام با فرهاد

 .زند می صدایم که برگردم خواهم می و کنم می خداحافظی. کند می پیاده آپارتمان دم مرا

 لی؟ لی-

 :گردم برمی

 بله؟-

 وت...نیست مشت هم همیشه مشت جواب...نکن اذیتش و نذار سرش به سر...نکن لجبازی آزاد با-

 !بیا کوتاه

 را خودم گور رسما. کردم غلطی عجب. ریختم آشغال سطل توی که افتد می وسایلی به یادم

 فرهاد نگران اگر. نیست مهم برایم آزاد. شد خواهد ناامید من از حسابی بفهمد، فرهاد اگر. کندم

 .ریختم می بیرون را وسایلش باره هزار نبودم،

 .دهم می تکان سری فقط جوابش در

 !سرده تو برو...خب خیلی-

 :پاشم می لبخند آشکارش های محبت روی به

 !بخیر شب...باشه-

 می همانجا شود، قطع ماشینش شدن دور صدای که وقتی تا. بندم می را در و روم می خانه داخل

 .ایستم

*** 

 ساق های بوت های پاشنه تقِ تق صدای. کنم می باز را چوبی و سوخته ای قهوه ورودیِ در))

 .اندازد می ترک را عمارت بزرگِ سالن در حاکم سکوت بلندم،

 کش بی. بروم دیدنش به تا کشد می پر وجودم تمام. شده تنگ حسابی کوچکم دخترک برای دلم

 نمی. گذاشته سرش زیر را توپولش های دست همیشگی، عادت به و خوابیده ها فرشته مثل حاال
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 تاس حسی تنها کودکم، تنِ بوی خوش عطر در شدن گم و کشیدن بو و دیدن. بمانم خوددار توانم

 .کنم کنترلش توانم نمی که

 انگشت و زده تکیه آن قاب به را آرنجش. ایستاده ای شیشه بزرگِ و قدی ی پنجره پشت فرهاد

 اصال بدانم که میشناسمش انقدر اما کند می نگاه باران نم نم به. دهد می فشار پیشانی به را هایش

 .است دیگری جای فکرش. بیند نمی را زیبا ی منظره این

 می را هایم قدم صدای. روم می سمتش به. دهم نمی اهمیتی درگیرش ذهن و او به کنم می وانمود

 .خورم می جا حقیقتا سیاهش چشمان ناآرامیِ دیدن از. گرداند برمی سمتم به را سرش. شنود

 مدت. گزم می زبان اما! بگو من به کرده؟ ات آشفته انقدر چه...من مردِ...بگویم آید می زبانم به

 .کنم می خاک آتشنیم، عشق از مانده جا به خاکسترهای زیر را احساساتم هاست

 :ایستم می کنارش کمی ی فاصله با و زنم می تکیه قدی ی شیشه به

 خوابه؟ هلیا-

 .کنم پرت کرده، نگرانش هرچه از را حواسش تا پرسم می اما...دانم می را جوابش

 همه. کشد می دوش به را دیگران های زحمت زیادی...است نگران همه برای زیادی مرد این

 !خودش جز دهد می بها همه به...اولویتند در برایش

 :کشد می آهی

 ...آره-

 :کشم می بازویش به دستی و زنم می لبخند

 بد خیلی روحیم ولی. نمیشد راضی رفتن به دلم میدونی خودت...بودی مراقبش که ممنون-

 ...بردش بشه که اینه از تر کوچیک هم هلیا...بود

 :زند می پس بازویش، به شده بند که را هایم انگشت و پرد می حرفم میان

 هلیا میدونی خودت...نگو اینطوری! کنی عوض هوایی و حال و بری داشتم اصرار خودم. دونم می-

 !منه چیزِ همه
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 پس !فرهاد گرفته را قلبت ی همه هلیا چی؟ من پس. کنم می بغض دلیل بی و الکی. کنم می بغض

 هستم؟ ات زندگی کجای من

 و گذرانم می را شده فرش سنگ و بزرگ سالن طول. شوم می او های نگرانی و آشفتگی خیال بی

 .گیرم می پیش در را خوابم اتاق راه

 را خزدارم پالتوی های دکمه روم، می خواب شب سمت به که همانطور. بندم می آرام پشتم را در

 .کنم می باز

 بزنم بوسه هزاران را نرمش های دست روی کشد می پر دلم. است عمیق خواب در دلبندم کودک

 ایه فرشته مثل درست حالت این در. کنم بیدارش آید نمی دلم اما. بگیرم گاز را تپلش های لپ و

 .شده آسمانی

 ترس از همیشه فرهاد. گراییده سرخی به اتاق حد از بیش گرمای از مرمرینش و سپید پوست

 اهمیت من غرغرهای به هم اصال. کند می گرم حسابی را خوابمان اتاق بخورد، سرما هلیا اینکه

 .دهد نمی

 بین نوازشی دست و آورم می در را هایم کش دست. زنم می زانو اش گهواره کنار و شوم می خم

 :کشم می بورش موهای

 ذره یه برات دلم. نمیذارم تنهات وقت هیچ دیگه...اومده مامان کن باز و چشمات...من خوشگل-

 کنم؟ ماچت سیر دل یه تا شی بیدار خوای نمی...زندگی بود شده

 .خورد می در به ضربه چند

 :گردانم برمی درب سمت به را سرم و زنم می لبخندی

 !فرهاد تو بیا-

 می تکان خواب توی را پایش و دست هلیا. افتد می اتاق داخل نور از ای باریکه و شود می باز در

 .کند می نق نق و دهد

 :کند می نگاه هلیا صورت به عاشقانه و ایستد می گهواره کنار. آید می جلو فرهاد

 .شدم پشیمون فرستادمت اینکه از آخر که انقدر. گرفت می و بهونت خیلی-
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 می مخ. ببیند مرا لبخندهای بخواهد که نیست دنیا این در اصال انگار او اما گیرد می عمق لبخندم

 .کشد می آغوش در را او هلیا بودن خواب به مالحظه بی و شود

 متما با مادر بین فرق. کنم بیدارش نداد، اجازه من به مادری عشق بودم دلتنگی از پر اینکه با

 .است خودخواهی هرگونه از خالی عشقشان مادرها. است همین در دیگر افراد

 :گذارد می اش شانه روی را کوچکش سر و چسبانده اش سینه به را هلیا فرهاد

 !نمیاری در هات گریه با منو پدر دیگه! اومده مامانت ببین...بابایی نفس...بابایی عشق-

 برای داند، می دخترش را هلیا فرهاد همینکه...خوب های حس. شوم می متفاوت های حس از پر

 .دبین نمی اش زندگی زن عنوان به مرا نیست مهم. ارزد می دنیایی برایم هم همین. است کافی من

 برای هلیا به مرزش بی عشق همین. کرد نخواهد و نکرده قبول همسری به مرا هرگز نیست مهم

 . است بس من

 :کنم می پرواز سمتشان به و شده بلند زانو روی از

 !نکنی بیدارش فرهاد-

 . بوسم می را دخترم نرم و پرزدار ی گونه و شوم می خم

 :کند می نوچی فرهاد

 !سنگینه خوابش باباش عین-

 خوابد، می عمیق خیلی که گاهی. است سنگین فرهاد خواب حقیقتا. گوید می راست. خندم می

 .مرده کنم می فکر جان از دور دهم می تکانش که انقدر

 را آزاد فکر چرا. کشم می هم در را هایم اخم! گزم می لب...بود سنگین عجیب هم آزاد خواب

 است؟ لعنتی آن به کردن فکر وقت چه االن اصال کردم؟

 :گرداند برمی تختش به را او و زند می را بوسه هزارمین هلیا موهای روی آرامی به فرهاد

 ...شدم زده خواب حسابی. بخوابم برم دیگه من-

 میبر که نرسیده در به. کنم می تماشایش وافری لذت با پشت از رود، می در سمت به که همانطور

 :گردد
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 لی؟ لی-

 هوم؟-

 را دستگیره و کشد می عمیقی نفس آخر در. گیرد می هدف را هایم مردمک دودلی با لحظه چند

 :پیچاند می

 !بخوابی خوب...هیچی-

 اینگونه امشب فرهاد چرا. گذارد می جای بر پریشان و نگران مرا چگونه که بیند نمی و رود می

 بود؟ شده

 تهخس انقدر حقیقتا. شوم می ولو تخت روی و پوشم می خواب لباس. کنم می پاک پد با را صورتم

 .برد می خوابم زدنی هم بر پلک در که ام

 ورتمص به آبی. نیست تختش توی. اندازم می هلیا تخت به را نگاهم اولین شوم، می بیدار که صبح

 وارد. است خانه هنوز فرهاد. روم می بیرون اتاق از سرعت به و پوشیده ربدوشامبر. زنم می

 .شوم می دلباز و بزرگ ی آشپزخانه

 هزار با را کوچک قاشق دارد سعی و نشانده زانوهایش روی را هلیا. نشسته میز پشت فرهاد

 .کند می نق نق و زند می پس را قاشق هلیا. بچپاند لپش کنج بازی، دلقک و تمنا و خواهش

 :روم می سمتشان به لب به لبخند

 . میدم و صبحونش خودم من به بدش...بخیر صبح-

 .خوابی می حاالها حاال گفتم شدی؟ بیدار-

. سوزد می تنم تمام تقریبا تنهامان اجباریِ و کوتاه نزدیکیِ همان از. گیرم می آغوشش از را هلیا

 . زنم می باد را خودم دستم با. گیرم می بغلم را هلیا و نیشنم می میز پشت دستپاچه و هول

 اغذ. نشیند می میز پشت خیال بی و ریزد می خودش برای ای قهوه. نیست خیالش عین اما فرهاد

 ماچ یک خورد، می که قاشقی هر از پس و گذارم می هلیا دهان در قاشق قاشق و آهستگی به را

 .گیرم می لپش از آبدار
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 من سر پشت به خیره فرهاد شوم، می متوجه که است هلیا به دادن غذا جمع حسابی حواسم

 .ماند می هوا توی بگذارم هلیا دهان در خواستم می که قاشقی. برده ماتش

 ...لی لی سالم-

 صدای ها، سنگ روی افتادنش با و شود می رها لرزانم انگشتان میان از قاشق صدایش شنیدن با

 .پیچد می آشپزخانه در بلندی

 رنف یک برای تواند می فقط صدا خش این. بگیرم اشتباه دیگری کس با را صدایش است محال

 .شود می لبالب انزجار و نفرت حس از وجودم! باشد

 !((برگشته آزاد

*** 

 و ندک می امتحانت آنقدر که ایست زمانه به دلم اعتراض فریادِ بهترین لجبازی، که ام گرفته یاد

 !بگیری یاد را برداشتن قدم درست رسم و راه بالخره تا زندت می زمین به آنقدر

. دادم ادامه و شدم بلند هربار...خوردم زمین زیاد. گیرم نمی یاد را برداشتن قدم درست اما من

 !نگرفتم یاد ولی

 گریه، با دلشان کردن خالی های آدم ی همه برای و همیشه...ام گرفته یاد خوب را چیز یک

 !نیست پاسخگو

 !شود خالی دلت تا دیگران حال به زد گند باید هم گاهی

 و دارم برمی را ها کیسه. کنم می باز کلید با را در و گذارم می زمین روی را خرید های کیسه

 . شوم می خانه وارد کفش با همانطور

 یکی در خوبی احساس و آرامش با اما تنها هرچند را ناهار و کردم خرید خودم برای حسابی امروز

 .داشتم حسابی و درست خریدِ یک به نیاز واقعا. خوردم شهر باالی های رستوران از

 رنگ این با. زدم رنگ تر روشن شماره چند را ام تیره و خرمایی موهای. رفتم هم آرایشگاه

 .برداشتم دار مدل و کردم تیره هم را ابروهایم. شد باز حسابی سپیدم صورت روشن،
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 مادرم به. بودند افتاده ریخت از و شده پر حسابی که بودم شده قافل خودم از مدت این در انقدر

 میز روی را بودم خریده که هایی گوشواره. ندادم گوش. برگرد که بود کرده امر او و زدم سری هم

 .باشد راحت خیالم تا بده آدرس الاقل گفت. کردم رفتن عزم و گذاشتم

 در یلدل بی کسی چه. داشت حق. نشد باورش. کنم می زندگی تنها گفتم. نوشتم برایش را آدرسم

 تا گفتم می را چیز همه برایش باید داد؟ می خانه تنها و جوان دخترِ یک به پیکر و در بی شهر این

 .داشتم واهمه رازم کردن برمال از من و کند باور

 آن به وافری حض با و گذارم می میز روی و کرده خارج کیسه از را طالیی-مشکی و باز پشت تاپ

 چون فقط. بپوشم را باز لباس این بتوانم که نیست جایی نکردم فکر این به اصال. دوزم می چشم

 و زرق عاشق نهایت بی! رفته مادرم به بد چه و خوب چه اخالقم، این. خریدم بود زیبا و دار مارک

 های خانه در کردن زندگی و پوشیدن زیبا های لباس...کردن آرایش...رفتن خرید! تجمالتم و برق

 !ها ماشین بهترین راندن! آنچنانی

 .اند بوده ها همین همیشه ام زندگی های اولویت

 .بپوشم را تاپ رود می غنج دلم

 املک را تاپ هنوز. اندازم می مبل ی گوشه هم را کلفتم و زمستانی بلور. کنم می تن از را مانتویم

 .شنوم می در پشت از صدایی که ام نکرده تن به

 ...بزن زنگ اول آزاد وایسا-

 یخ تنم اینجا؟ اند آمده است؟ همراهش هم آزاد بود؟ فرهاد صدای این. شوند می گرد هایم چشم

 هچ باید ببیند، را وسایلش خالی جای اگر که کنم می فکر این به فقط ناجور وضع آن در. زند می

 .بفهمد فرهاد خواهم نمی. اوست با هم فرهاد که حاال مخصوصا بکنم؟ غلطی

 !شد نمی بدتر این از

 ار خودم بلوز و بیاورم درش باید که کنم می گیر دوراهی بین. ماند می ام کله نزدیک همانجا تاپ

 .رمس توی شود می پتکی چرخیدنش، صدای و اندازد می قفل در کلید! بپوشمش کامل یا بپوشم

 و شود می باز در. است بهتر ماندن لخت از. کنم می مرتب تنم توی و پوشم می کامل را تاپ

 :گیرم می جلویم و دارم برمی هم را بلوزم. شنوم می زمین بر را پوششان کفش های قدم صدای
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 ...تو نیاید-

 :زند می پوزخند و اندازد می من به کوتاهی نگاهِ. گیرد می قرار دید در و گذشته راهرو از آزاد اول

 .باشم ندیده قبال که نیست چیزی-

 .زند می تکیه دیوار کنار ستون به و شود می وارد بندش پشت فرهاد

 :دارد لبش روی ای دوستانه لبخندِ

 !همینطور منم-

 . نیست پررو و حیا بی برادرش مثل فرهاد ولی شیطانند دو هر

 یک نگاه نثار هم ای غره چشم بخواهم که بیند نمی مرا اصال آزاد. روم می فرهاد به ای غره چشم

 بلد دادن سالم نه. دهد می ادامه خواب اتاق سمت به را راهش خیال بی همانطور. بکنم او چشمیِ

 من خوابِ اتاق آنجا است مدتی هرحال به! دیگران خواب اتاق به ورود برای گرفتن اجازه نه است

 .بگیرد اجازه باید و است

 دختر؟ چطوری-

 .دارم استرس خیلی. است خواب اتاق در به چشمم. دهم نمی را فرهاد جواب

 یجنجال یه بیاد تنها ترسیدم. کردم راضیش بالخره...برداره وسیله سری یه اومده نباش نگران-

 ...اومدم باهاش خودمم که اینه...کنه پا به

 بلوز. کشد می ممتد سوت گوشم. شنوم نمی را فرهاد های حرف ی ادامه دیگر. زند می خشکم

 همج می جایم از. کردم غلطی عجب. افتد می زانویم روی و خورد می سُر انگشتانم بین از بافتنی

 .دوم می فرهاد سمت به و

 :خورد می جا من پرشتاب حرکت این از

 شد؟ چی-

 :دهم می فشار هم روی را هایم چشم شود، می بلند آزاد فریاد صدای که همین

 !احمق ی دختره-
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 و شده سرخ صورتی با. لرزند می ها شیشه که شود می باز طوری اتاق در. گزم می را پایینم لب

 .آورد می هجوم سمتم به اند، شده نفوذ بی و سیاه ی نقطه دو فقط که ترسناک چشمانی

 در را خودم خواهد می دلم. ام ترسیده حقیقتا. چسبانم می دیوار به را خودم و روم می عقب

 فرهاد. برد می باال است، ممکن که آنجا تا را دستش رسد، می من به که همین. کنم حل دیوار

 .برده ماتش ما به خیره

 الیب بخورد، صورتم به گرفته که شتابی آن با کشیده آن اگر کنم، می فکر و کنم می نگاه فقط

 .آورد خواهد صورتم سر بر بدی

 باید! ام کرده که است کاری. خورم می تکان حتی نه دزدم می نگاه نه...بندم می چشم نه ولی من

 رشبراد جلوی تا بچسبم فرهاد ی پاچه به لوس دخترهای مثل آید، می بدم. بایستم عواقبش پای

 .بگیرد را

 فرهاد لرزانِ مشت به و گرفته آزاد پرخشمِ صورتِ از چشم. آید نمی فرود صورتم توی دستش اما

 .دوزم می شده، پیچیده برادرش مچِ دور که

 :است دهنده اخطار فرهاد لحن

 آزاد؟ کنی می چیکار-

 کند می آزاد را مچش حرکت یک با رود، می فرو صورتم در میخ مانند که باری خون نگاه همان با

 :کشد می فریاد و

 کردی؟ چیکار وسایلم با! عوضی کشمت می-

 تا است درگیر برادرش دستِ با فرهاد. کوبد می دیوار به بیشتر مرا و گیرد می تاپم بازِ ی یقه از

 :رسد نمی آزاد به زورش انگار اما کند جدا من ی یقه از را آن

 !کن ولش شدی؟ دیوونه آزاد-

 ترسیده منِ جز را چیزی هیچ...شنود نمی را برادرش صدای اصال که خدا خداوندی به. شوند نمی

 .ام نگفته دروغ دارد، را کشتنم قصد وجودش تمام با لحظه آن در بگویم اگر. بیند نمی

 :پیچد می ترم باریک مو از گردنِ دور و کشد می باال را انگشتانش

http://www.negahdl.com/


 کجان؟ وسایلم بگو و بنال-

 .رفته پایم و دست از حس. آمده پایین حسابی بدنم دمای. کنم می خفگی احساس

 !کن ولش میگم...کشتیش آزاد-

 و روند می سیاهی هایم چشم. راندش می عقب و کوبد می فرهاد ی سینه تخت آزادش دست با

 !نداشتم را انتظارش عطر؟ و لباس دست چند برای فقط واکنش اینهمه کنم، می فکر

 .گستاخم دختر همان هنوز اما زنم می له له هوا کمی برای و اندازم می چنگ اش پنجه به

 :گویم می آید، می در زور به که صدایی با

 !دور...ریختم-

 زمین روی پاهایم دوباره. شود می باز مشتش. پرند می هایش پلک. شوند می درشت هایش چشم

 می پس بازدم و بلعم می هوا توانم می که جایی تا و کشم می گلویم به دستی. گیرند می قرار

 .شده جمع چشمم داخل اشک خفگی، شدت از. دهم

 درتق تمام با. بگیرد را جلویش تواند، نمی هم فرهاد که دهد می نشان واکنش سریع انقدر بار این

 .افتد می ذوق ذوق به سوزش شدت از و آید می کش صورتم پوست. کوید می صورتم توی

 .خورم می سر زمین روی و سرم پشت دیوار از یکی...خورم می او از یکی

 :کشد می فریاد فرهاد

 کردی؟ غلطی چه-

 یم تکانم بید مثل که همانطور و گیرد می بازویم از. کند می بلند زمین روی از مرا. دهد نمی محل

 :گیرد می چشمم جلوی تهدید ی نشانه به را انگشتش دهد،

 که خورم می قسم! بدی پس بهم رو صورتی لباس اون باید بگردی و تهران آشغاالی تمام شده-

 .کنم می خفت خودم دستای با ندی پسش اگر

 می بازویم از دست. گیرم می خون خفه و پرم می جا از. کوبد می دیوار به محکمی مشت سپس

 . کند می گرد عقب و کشد

 :زند می صدایش فرهاد
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 آزاد؟؟؟-

 :دهد می هشدار

 !توئه تقصیر اینا ی همه...نگو هیچی-

. شمک می لبم ی گوشه به دستی. پراند می جا از مرا باز که است بلند انقدر در شدن بسته صدای

 .گیرد می خون ی مزه هم دهانم. شود می خونی دستم

*** 

 جلوی و میز روی را صورتی لباس. گذارم می لبم ی گوشه همانطور را داده فرهاد که هایی یخ

 :اندازم می چشمش

 !دور بندازمش نتونستم رسید قدیمی و یادگاری نظرم به چون-

 سیاهیِ در را چراغ صدها شدن روشن وضوح به. شود می خارج زده غم حالت آن از فرهاد صورت

 :کشد می آسودگی سر از نفسی و گیرد می مشتش بین را لباس دامن. بینم می نگاهش

 نگفتی؟ بهش چرا پس-

 :کرده سخت برایم را زدن حرف و کند می درد عجیب فکم استخوان

 .نداد اجازه-

 زا کرد، نگاهم ناامیدی با هم آن بار یک فقط و نکرد سرزنشم اصال آزاد رفتن از بعد فرهاد اینکه

 آه هم پشت. داد تکان تاسف روی از سری و نشست مبل روی فقط. بود بدتر شکنجه هزاران

 .شد خیره ای نقطه به و کشید

. ددا دستم به و ریخت فریزر کیسه در یخ لبم زخم برای شد، خارج شده شکه حالت آن از که بعد

 .آوردم برایش را لباس و رفتم خودم که انقدر...کرد سکوت...نکرد نگاهم اما

 :نشینم می کنارش

 !بده بهش و لباس ببر-

 :دهد می سُر سمتم به را لباس و کند می رد را حرفم
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 !ببر براش خودت-

 :کشم می عقب را خودم تعجب با

 ...ببرم من محاله...نه-

 :گوید می قاطعانه و جدی

 !بریش می خودت...کنم جبرانش بخوام تا نکردم اشتباهی که من-

 :دهم می تکان شتاب با را سرم

 !برم نمی من-

 سو آن و سو این به دست به کیف و ام ایستاده آزاد استودیوی مقابل بعد ساعت نیم. برم می ولی

 .دوم می یکی تا دو را روند می زمین زیر به که هایی پله. کنم می نگاه

 عمق تا هایش کنایه. ندارم را تیزش و تند لحن و تحقیرآمیز نگاه و آزاد ی حوصله و حال اصال

 .ماند می قاصر زبانم مقابلش در که است کسی اولین. سوزاند می را استخوان

 دارید؟ کاری خانوم-

 .ایست میزه ریزه و جوان پسر

 !اومدم آزاد دیدن برای-

 :اندازد می سرتاپایم به نگاهی

 !بده راهتون نکنم فکر نباشه جسارت البته...اتاق اون-

 در آرام...روم می کرد، اشاره انگشتش با که سمتی به حرفش به اهمیت بی و دهم می تکان سری

 ...تر محکم کمی. شنوم نمی جوابی. زنم می

 یم سوزش به دستم که کوبم می در به دستم کف با محکم انقدر بار این. شنوم نمی جوابی باز

 .افتد

 !کارت رد برو...ندارم حوصله و حال گفتم دانیال-

 :گویم می و کنم می صاف را صدایم
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 ...نیستم دانیال-

 . شود می حاکم سکوت لحظه چند

 :شناسد می را صدایم

 !کن گم و گورت-

 اندتو نمی ناراحت، و گرفته صدای این صاحب اما. داشتم فریاد و داد انتظار. نبود بد هم خیلی خب

 .گذارم می استودیو داخل پا و کشم می پایین را دستگیره. باشد عصبانی زیاد

 را آزاد. کرده روشن را فضا کمی فقط سقف از شده آویزان چراغ. است روشن و تاریک فضا

 .گرفته دستش تا دو بین و انداخته پایین را سرش. بینم می صندلی روی نشسته

 .استودیو این دارد ای افسرده فاز چه

 !هری؟ گفتم نشنیدی-

 دختر هر. شجاعم و جسور هم خیلی من درواقع. روم می جلو و دهم می قورت را دهانم آب

 . گذاشت می فرار به پا و کرد می قرض اضافی پای دو بود، من جای دیگری

 نفس که انقدر. است غرق سیگار دود در زیرزمین ی خفه فضای. کاود می را اطراف کنجکاوم نگاه

 .شود می دود جهت بی و بیخود آزاد استخوانیِ های انگشت بین هم سیگار یک. گیرم می تنگی

 و شده کاری کنده سنتور یک. است آویزان اتاق ی گوشه از معمولی و برقی گیتار عدد ده حدود

 حهصف. دارد قرار دیوار به چسبیده و دیگر طرف کیبورد چند...کند می خیره را چشمم زیبا بسیار

 . میز روی مانیتور چهار و کلید از پر بزرگی ی

 ها دیوار رنگ. بزرگ و کوچک های سایز در. است شده خطاطی های قاب از پر اتاق دیوار روی

 بلندی پایه هدفونِ و میکروفون طویل، ی شیشه سوی آن. شده پارکت کف و است ای قهوه

 دلم همیشه. بودم آن عاشق بچگی از من که دارد قرار درامز یک هم تر عقب کمی. شده گذاشته

 .بگیرم یاد زدن درامز خواست می

 !زنم می حرف تو با دارم-

 :دوزم می بارش خون نگاه به چشم اینبار
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 !گیرم می نادیدت دارم منم-

 :کشد می موهایش بین دستی

 .شد نمی پیدام اینورا بودم تو جای! هستی؟ دختری چجور دیگه تو-

 :روم می جلو و اندازم می باال ای شانه

 .بینم نمی ترسیدن واسه دلیلی که من-

 می عقب صندلی تندش حرکت از. شود می بلند صندلی روی از و کند می مشت را هایش دست

 .رود

 :غرد می و کند می خاموش میز روی را سیگارش

 !بترسی ازم بهتره ولی-

 :دهم می تکان قاطعیت با را سرم

 ...ترسم نمی ولی-

 می رویش به رو درست و روم می جلو گام چند. کشم می بیرون کیفم داخل از را صورتی لباس

 .زند می برق پیراهن به خیره نگاهش. ایستم

 تا مه دستم که طوری. کشد می بیرون دستم میان از پرشتاب را لباس بگوید، کالم یک آنکه بی

 در شده روشن ی ستاره همه آن از. کشم می عقب را خودم. کند می همراهی را لباس راه ی نیمه

 .است عزیز برایش لباس این چقدر زد، حدس توان می نگاهش،

 می آسودگی سر از که نفسی. شود می ولو تقریبا صندلی روی و گیرد می مشتش توی را آن

 خفه فضای آن در کاری دیگر. روم می در سمت به و گیرم می رو. ماند نمی دور من چشم از کشد،

 .ندارم کننده افسرده و

 فراری؟-

 !نیست پوزخند شبیه اما...خندد می وری یک. گردم برمی

 :زند می چشمکی
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 ...بکشمت بود حقش-

 :کنم می جمع ام سینه زیر را هایم دست

 نکشتی؟ چرا پس-

 :دهد می جلو را هایش لب. گذارد می هم روی و کند می درازتر را درازش های لنگ

 ...دونم نمی-

 :زنم می پوزخند

 ...بذار درجریان هم منو و بکن لطفی فهمیدی هروقت پس

 !حتما باشه-

 با و گذارد می ام چانه زیر را اش اشاره انگشت. آید می سمتم به و شود می بلند صندلی روی از

 مرد این خدا به. کنم می نگاهش مبهوت و مات. کند می باز را ام روسری ی گره انگشت همان

 .است کم عقلش

 :شود می تکبر و غرور از پر نگاهش و کشد می گردنم روی آرام را انگشت همان

 .شده کبود انگشتام جای...گردنت رو افتاده ردی عجب-

 :زنم می پس را دستش و سابم می دندان

 االن؟ خوشحالی-

 :کند می خم صورتم سمت به را سرش

 .بود حقت! شستم ناز-

 ام چانه زیر را انگشتش چهار. خورد نمی هم تکان دلخوشی، محض اما برانمش عقب کنم می سعی

 او به و بزنم گوشش توی باید. کنم نمی مقاومت چرا دانم نمی. آورد می باال را سرم و زند می

 .ندارد مرا به شدن نزدیک حق بدهم، هشدار
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 نمی اما بندم نمی چشم. آورد می پایین را سرش. اند افتاده حرکت از تنم اجزای تمام انگار اما

 می بارانش فحش حتما اینکارش برای بود، هم فرهاد اگر حتی. بدهم نشان هم را مخالفتم توانم

 .کردم

. هدد می تنباکو بوی. خورد می صورتم توی نفسش. ایستند می لبم سانتیِ چند توی هایش لب

 .کرد خواهند پیدا تالقی هم با بلندمان های مژه بزنم، پلک اگر شک بی که شده نزدیک انقدر

 :کند می رها را ام چانه

 !بزنیش خواستی می بوسیدتت وقتی گفت می پژمان گوشم؟ توی نزدی چرا-

 گفته؟ خودش پژمان یا کرده کنجکاوی او فهمیده؟. لرزند می هایم لب

  .است بلندتر گردن و سر یک از بیشتر کمی من از دوباره حالت این در. کند می بلند را سرش

 :گذارد می عقب قدمی

 نزدی؟ چرا هوم؟-

 :پرد می بیرون هایم لب بین از بخواهم آنکه بی. دوزم می زمین به را نگاهم

 !دونم نمی...نمی-

 :خندد می بلندی صدای با

 افتاد؟! نکشتمت نزدیم تو که دلیلی همون به منم-

 .بودم نشده قانع اینطور حال به تا یعنی

 :خندد می دوباره

 .ببند پشتت هم درو...سالمت به-

 !است؟ جانوری چطور دیگر این. روم می در سمت به وارفته و شل

 * کوکی عروسکِ: پنجم فصل* 

 هاست سرگرمی دست آن از ها ستاره به شدن خیره. زنند چشمک های ستاره و تاریک آسمان

 .نینداخت سرم از هم شدن بزرگ و زمان گذر حتی که
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. دارم نفرت بدصدا و شوم های پرنده این از چقدر من. انداخته راه به وحشتناکی سمفونیِ کالغی

 .داریم را خودمان خاص های شباهت. کنم می آنها به نزدیک احساس هم طرفی از اما

 .بمانند گوشی در منفور های شباهت این که بهتر همان اما

 این. شود خفه تا زدمش می سنگ با حتما دیدمش می اگر. شنوم می را اش نکره صدای فقط

 است؟ دیگران اعصاب به زدن گند و کردن غارغار وقتِ چه شب موقع

 این به خوبی احساس. است تردد کم و ساکت خیابان. کنم می تند پا خیابان انتهای سمت به

 .ندارم تاریکی و سکوت

 اصال. گذرد می یک از ساعت. شوند می گشاد هایم چشم. اندازم می ام مچی ساعت به نگاهی

 .گذشت شب نیمه از انقدر کی و شد شب نیمه کی نفهمیدم

 ابانخی وسط شب، موقع این باید من حاال که کردند بخند و بگو میز سر و دادند لفت را بازی انقدر

 .بگردم خودم دور پریشان و سرگردان

 بازی از خبری هفته این که بود گفته رفتم، می شناسش روان دوست مطب به فرهاد با وقتی

 تا دلم من ولی داد را بعد ی دوهفته قول. برسد آنها به امشب باید که دارد کارهایی چون نیست

 .بود رفته ندانم زیر حسابی قبلی پول کردنِ خرج شیرینی. آورد نمی طاقت هفته دو

 دانستم می. بگذرم پولش خیر از توانستم نمی. آمدم خودم داشتم، را آدرس چون اما نگفتم او به

 .بگذرم امشب بازی خیر از کند می مجبورم بگویم، او به

 .شناختم می را کرد می نگاهش نفرت با آزاد که پیرمردی همان فقط رقیبانم و میهمانان بین از

 .بودند آشنا نا و غریبه همه بقیه

. دمز بیرون خداحافظی بی و ریختم کیفم داخل را ها پول. نکردم معطلش اصال بردم، را بازی وقتی

 ات سالن سر این از خرامان خرامان تا بودم پوشیده چنانی ان لباس نه. نداشتم کاری آنجا که من

 آن میان. بکشم دیگران رخ به را اش تاللو خودم، دادن تکان با که جواهراتی نه بروم، سرش آن

 .بودم ناجور ی وصله من نداشتم، بهشان شباهتی هیچ که متمول و باال سن مردِ و زن همه
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 فاصله شد، برگزار آن در میهمانی که ای خانه از هم خیابان یک هنوز. روم می رو پیادو داخل

 اهینگ پشتم به و بایستم تا کند می مجبورم ماشینی، عادیِ غیر دادن گاز صدای که ام نگرفته

 .بیندازم

 انعکاس همیشه. افتاده خیس زمین روی نورش انعکاس. زند می چشمم توی ماشین های چراغ نور

 دست من به خوشی حال هیچ چرا دانم نمی حاال اما...ام داشته دوست زده باران زمین روی را نور

 باد. ایستد می من به نرسیده ماشین. شوند می باریک زیاد نور اثر از هایم چشم. دهد نمی

 چند از و ترسم می چرا فهمم نمی هم خودم. کند می راست تنم به را مو و وزد می سوزناکی

 .روم می عقب قدمی

 غیر حالتشان انقدر. پرند می پایین آن از هیکل درشت مرد چند و شوند می باز ماشین در چهار

 و بندد می یخ عروقم در خون. افتند می ارتعاش به هایم ساق. ترسم می ناخودآگاه که است عادی

 .چسبم می سفت استرس از را کیفم بند

 چهار هر کنم، فکر فرار به حتی اینکه از قبل. شوند می گشادتر و گشاد کم کم هایم مردمک

 شدیدی درد کنم، می حس بسته های چشم با که چیزی تنها. شوند می آوار سرم روی نفرشان

 یا تهگرف درد محکمشان لگدهای از بیشتر دلم بگویم توانم نمی. گرفته هدف را تنم تمام که است

 تیر هم پایم های انگشت تا حتی. افتاده سوزش به ترشان محکم های انداختن چنگ از موهایم

 .کشد می

 .کنند زخمی را آن نتوانند تا چسبانم می خیس زمین به را صورتم و شوم می جمع خودم در

*** 

 برای کسی برسد هم اگر! من دارم خوشی دل چه. رسد نمی کس هیچ گوش به انگار هایم جیغ

 هب فقط و اند شده توجه بی دیگران دردسر به نسبت انقدر من نوعان هم بعضی. آمد نخواهد کمک

 .رفته یادشان بودن انسان رسم و راه که کنند می فکر خودشان کردنِ زندگی دردسر بی

 از را کیفم دارد، ای دشنه خطِ پر ی قیافه و است سبزه شدید که مردها از یکی. زنند نمی دیگر

 .کند می خالی زمین روی را محتویاتش و دارد برمی بغلم زیر

 .کنند می جمع خیس زمین روی از را ها تراول و برند می هجوم هایم پول سمت به هم با همه
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 هایم چشم. شود می قطع درد از نفسم. زند می دلم به دیگری محکم لگد ترسناک مرد همان

 .چرخد می سرم دور دنیا و روند می سیاهی مدام

 :ریزند می ای کیسه در را ها پول

 کردی فکر! بری و بکنی پول همه این بیای زرت زرت بخوای که هستی کی خر بچه علف یه تو-

 حالیته؟! بشینی قمار میز سر میومدی بود آخرت بار هرته؟ شهر

 .نیفتم گریه به تا گزم می لب زیاد درد از فقط و زنم نمی حرفی

 :کشم می جیغ که بزند را بعدی لگد تا برده باال را پایش

 !نزن! باشه...باشه-

 های آدم این گوش به ولی رسد می آسمان به فریادم صدای. زند می تمام حرص با را لگدش او اما

 . ام افتاده مرگ حال به که دارم درد انقدر. رسد نمی مروت بی

 :کشد می هایش سبیل به دستی

 .بگیری هم تصمیم بخوای که نمیذاریم زندت بعد ی دفعه! شد حاال-

 :کند می دوستانش به ای اشاره

 ...بریم-

 کار دانم می. کنم می نگاه کرده، روشن را خیس خیابانِ نورش انعکاس که ماشین شدن دور به

 .شوند می مشت هایم دست...پیرمرد آن. بود مشترک بازی دو در نفر یک تنها! کیست

 درد خیلی. رسد می جانم تمام به پوست از درد. هاست راحتی همین به کرده فکر اگر کورخوانده

 ...است روحی درد از تر راحت خیلی جسمی درد کردن تحمل اما دارم

 .گرفت نخواهد آرام روحم نکنم، تالفی تا

 باد خشن دست زیر که را هایی برگ. را بودنم زنده کنم، نمی حس اصال. دارم وحشتناکی حال

 و چرخند می سرم دور آدم و عالم. بینم می دوتا را آسمان و زمین. بینم می دوتا خورند، می تکان

 .چرخند می
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 ینفر چند تازه آنها رفتن از بعد. ندارد بیداری که خوابی. باشم رفته فرو عمیقی خواب در انگار

 .شوم بلند زمین روی از تا کنند می کمکم و شوند می جمع دورم

 که دهم؟ می پس تاوان دارم جرم کدام به! لعنتی مزمنِ بغض یک جز کنم نمی حس چیزی اما من

 رنتاینت توی تا بگیرند فیلم ها بعضی و بخورم کتک دیگران چشم جلوی سگ یک مثل اینطور

 به ار دستشان هم دیگر های بعضی و کنند تاسف ابراز و بگذارند زیرش کامنت همه و کنند پخش

 کنند؟ تماشا فقط و بگیرند چیزشان

 رت بامرام خیلی اما بود تر خالی دستشان اگرچه پایین آن های آدم که رسم می نتیجه این به من و

 .بودند ها زمینی سیب این از تر غیرت با و

*** 

 تو؟ میری راه کج کج چرا-

 می جلو را شربت زیر بشقاب مادرم. گذارم می مادرم جلوی و میز روی را پرتغال شربت لیوان

 .کند می نگاهم سوالی و کشد

 :کشم می ای کالفه پوف

 !نیست مهمی چیز-

 فکرهای چه االن داند می خدا. خودتی که یعنی کند، می نگاهم طوری و دارد برمی را لیوان

 .دهند می جوالن سرش توی کثیفی

 رابرب در تا سرم توی بزنی اونو و بگیری آتو من از بتونی شاید! کن جمع حواستو خانوم لی لی-

 اون و باشی زنم بهترین زمونه و دوره این توی اگه میگم خودت بخاطر ولی...شم الل اشتباهاتت

 ...دوختن به...دار نگهش! کنن نمی حسابت باشی نداشته رو کاری اصل

 :دوم می حرفش بین کالفه و ناراحت

 .شدم شکلی این زمین خوردم! نیستم تو مثل من! نکن اونطوری فکرای خودت پیش بیخود-

 . اش خورده ماتیک های لب به مانم می خیره من و کند می نزدیک لبش به را لیوان
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 کودک. آورد می ذوق به را درونم کودک که همیشگی صدای آن با بنوش قلپ قلپ! عزیزم مادرِ

 گوشم توی بزند که مادری. خواهد می مهربان مادر و خانگی غذای. خواهد می نوازش دست درونم

 را استحو خوابیدی اگر بگوید ای پرده الی اینکه نه...بخوابی مرد یک با کنی می غلط تو بگوید و

 !کن جمع

 اندست. رسند نمی تو گوش به و دوند می زبانم زیر تا ها فحش. اند گرفته تنگی نفس هایم حس

 به ات نکاشتی دستانت در گل انقدر شدم خسته! مکرر های پوچ از پُرند!!!! مادر نیستند مهربان تو

 !!! مادر بزنی موهایم

 هب همیشه و نبود وقت هیچ که بودنت بهشتِ به امیدی...زدم پا و دست نبودنت و بودن برزخِ در

 ناامید بودنت از و کردم مچاله ام کولی در را امیدم تمام کودکی همان در هم من. شد تبدیل یاس

 .گذاشتم نبودنت جهنم در پای خیس، چقدر. شدم

. است فرهاد. روم می تلفن سمت به و کشم می آهی. کند می خارجم فکر از زنگ صدای

 :آورم می پایین را صدایم ناخودآگاه

 ...سالم-

 کنی؟ می پچ پچ چرا خوبی؟ لی لی سالم-

 ...اینجاست مامانم-

 .سینه ی قفسه به کوبد می تند اش، خنده صدای شنیدن با من دل گوشِ و خندد می کوتاه

 هم آزاد. دنبالت میام باش آماده هشت ساعت لی لی...کردی و یکی مراعات تو عجب چه-

 حالی نه بارم یه سال صد باشه خودش به. میارمش دارم زور به نذار سرش به سر خواهشا...هست

 !میاد دیدنم نه پرسه می ازم

 های اخالق ی همه و...دارم دوست را اخالقش این. دهد توضیح زیاد دارد عادت همیشه فرهاد

 !را دیگرش

 می را گرفتن انتقام آرزوی سرم توی تمام ی هفته دو. میفتم ام نقشه یاد...امشب مهمانی

 را ام نقشه فقط برود، مادرم که زمانی تا و کنم می قطع را گوشی. رسید امروز بالخره. پروراندم

 .کنم می مرور
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 .کنم می فکر چیز یک به فقط امشب دارم؟ آزاد کار به کار چه من

 !حقم گرفتن پس و...انتقام

 ات بندم می باال از را موهایم! رنگ تیره و تنگ جینِ شلوار. پوشم می را طالیی-مشکی تاپ همان

 از را هایم لب. کنم می زیاد هم آرایش. باشد چشم توی قشنگ ام سینه و گردن سپید پوست

 هدف به رسیدن برای شان زیبایی از که زنانی از ها خیلی که نیست مهم برایم. بیشتر همه

 ها آن به جامعه ناحق به که هایی حق از توانند می مردها چطور. دارند نفرت کنند، می استفاده

 کنند؟ استفاده سوء داده

. ریزد می چیزها خیلی قبح. شوند می عادی برایت هم ها زشتی کم کم باشی که من جای

 ار زدند ات سینه روی انسان نام با که بزرگی چسب آن و کنار گذاری می را انسانیت فاکتورهای

 جلو !عقب برو. کرده النه سینه این در گرگی...باشید مراقب لطفا نویسی می جایش به کنی، می

 .درد می و درد می و درد می بیایی،

 ببیند، خار و ضعیف را زن دارند دوست که مردهایی همان را مزخرف های حرف این من دید از

 می نگهشان شیشه در رسند، می خودشان مادر و زن به. اند کرده فرو نوعانم هم ی کله توی

 .شده دمده دیگر ها بازی امل این رسند، می مردم دخترهای به و دارند

 اهدافت به رسیدن برای داری هرچه از باید...ندارد فرقی مردش و زن صفت گرگ ی جامعه این در

 .کنی استفاده

 یرد،بگ گاز بار یک که سگی. دهم نمی راه سرم به را بخشیدن فکر اصال خوردم من که کتکی آن با

 آدم اصال که هم من خب. است فرار هم اجتناب راه تنها گرفت خواهد گاز هم دیگر بار یک مطمئنا

 .کنم خودم رامِ را سگ باید پس. نیستم کردن فرار

 همان در. روم می پایین. رسد می هشت ساعت سر درست و است قول خوش همیشه مثل فرهاد

 .بینم می کنارش را فرهاد و فرمان پشت نشسته را آزاد اول نگاه

 روی. منفور چنین این حضوری با هم آن. نشود خراب دونفرمان جمع دادم، می ترجیح بیشتر

 .کنم می سالم و نشینم می عقب صندلی
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 یخیل که هم قبال. نکنم کل کل کرد، توصیه فرهاد. اندازم می باال شانه. دهد می جواب فرهاد فقط

 اب کاری دیگر هم گفت نمی فرهاد. ام خورده را گستاخ و شرم بی پسرِ این با افتادن در چوب خوب

 .نداشتم او

 !کرد دوری فقط باید پس. است محاالت جزو کردنشان رام که است هایی سگ آن از آزاد

*** 

 عادی. کنم کنترل دانم، نمی او از هم اسمی هنوز که پیرمردی سمت به را هایم نگاه کنم می سعی

 .ندارم اش صفتی سگ از خبر. ندارم بودنش مقصر از خبر شود، باورش که انقدر کنم، می رفتار

 شده؟ چی بازوت لی لی-

. است سنگین عجیب نگاهش. کنم می حس دستم های کوفتگی روی را آزاد های مردمک چرخش

 :گویم می ام، گرفته قرار مخاطبش که فرهاد به رو و بلعم می جا یک را دهانم آب

 !زمین خوردم! نیست چیزی-

 آزاد حضور بخاطر اما. ام کرده گردی خواب باز که کند می فکر االن دانم می. شود نمی باورش

 .کند می نگاهم دار معنی فقط و زند نمی حرفی

 نگاهش ولی بسوزد دلش اینکه نه. دارد برنمی چشم اصال آزاد ولی کشم می هم در را هایم دست

 .باشد افتاده ای خاطره یاد انگار. دارد خاصی حالت

 بودی؟ کجا...آزاد نیومدی خونه دیشب-

 .شود می مور مور پوستم کرده، نگاه دستم پوست به که انقدر

 .نیست یادم! گذشته خیلی دیشب از-

 :پرسد می کالفه فرهاد

 !میای؟ که امشب-

 کی و کند می جمع لپش داخل را نفسش. دارد برمی من کبود و کوفته پوست از چشم بالخره آزاد

 :فرستد می بیرون جا

 .کنم نمی ریزی برنامه حاال از دوری این به آینده واسه معموال-
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 :رود می غره چشم اینبار فرهاد

 !بدی من به حسابی و درست جواب بار یه موند دلم به-

 ها نوشیدنی ایستاده، هدفم که نقطه آن. گیرم می فاصله دو آن از و بینم می مناسب را شرایط

 از ای نوشیدنی. کند می نگاه مرا او مطمئنم اما. کنم نمی نگاهش اصال. اند شده چیده میزی روی

 .دارم برمی میز روی

 را نگاهش سریع کند، می سعی. بینم می را او تازه مثال برگردم، اولم جای به خواهم می وقتی

 .کرد نفوذ ها آدم اینطور افکار به شود می راحت! ناشی چه...بدزدد

 :روم می سمتش به و زنم می معصومی و دخترانه لبخند

 !میشناسم شمارو من...اِ-

 !ناشیانه. زند می لبخند و کند می نگاهم

 ....خانوم سالم-

 :دهم می بازی انگشتانم بین را نوشیدنی

 کنن؟ نمی بازی! ندیدم رو دیگه رقیبای از کدوم هیچ شما؟ حال...سالم-

 !من به دارد شک هنوز. است آمد و رفت در ها کبودی و ها زخم روی نگاهش

 .کنن می بازی تفننی اکثرا...نیستن ها بازی این ثابت پای همه خب-

 .رود می هایم سینه تا من دست دنبال نگاهش. کشم می ام سینه جناق روی را دستم

 ...بینم می آشنا یه وقتی میشم خوشحال. کنم می غریبی احساس خیلی من-

 :خندم می آرام

 ...هنوز دونم نمی هم شمارو اسم هرچند-

 :گرفته را نگاهش دامن دودلی

 !محمود...هستم ملکی-

 :برم می جلو را دستم
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 !هستم لی لی منم-

 .فشارد می مشتش بین را دستم

 :برد می باال را ابرویش یک

 !کنید؟ بازی خواید می-

 .شجاعتم همه این از کرده تعجب

 :گزم می لب

 چی؟ شما. کنم نمی بازی دیگه...نه-

 :گیرد می دستمال با را اش پیشانی ی گوشه عرق و کند می سفت را کرواتش

 .کنم نمی بازی منم نه-

 قسم. شده درگیر نگاهش. دهم می بازی هایم لب با را اش جداره کمی و برم می لب به را لیوان

 .کند نمی هم فکر آورده سرم به که بالیی و زورگیری آن به اصال حاال، خورم می

 دارید؟ آفاق آقای با نسبتی چجور شما-

 :کنم می فرهاد به نگاهی

 ...آشناییم االنم...بودن دکترم اول-

 :کشم می پایینم لب ی گوشه را زبانم

 ...کنن می ناامیدم ها بچه پسر. دارم بیشتری ی عالقه باال سن مردای به من راستش-

 :کشم می بازویش روی را دستم آرام. خندد می دستپاچه

 ...دیدار امید به! جان محمود شدم خوشبخت حال هر به-

 . کرده کف حسابی است معلوم. دهد می قورت را دهانش آب

 .باشد جذاب و لوند رفتنم راه کنم می سعی. گیرم می فاصله قدم چند

 خانوم؟ لی لی-
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 حدس که ست آنی از تر دله پیرمرد این. کردم می شک ام زنانه های توانایی به هم اول از نباید

 .زدم می

 :گردم برمی لبخند با

 !جونم؟-

 و کند می پر را ام کرده طی که قدمی چند. اند شده چراغانی هایش چشم. پرد می سرش از برق

 :گوید می گوشم دم آرام

 بدم؟ پیشنهاد باالرو اتاقای از یکی تر خصوصی یکم گفتگوی برای تونم می-

 حاال و کرد ام لورده و له پیش ی دوهفته. شوم می تر راسخ تصمیمم در کثیف؟ حد این تا یعنی

 داند؟ می خوابش تخت شریک مرا

 .خورد می هم به خودم از حالم خودم. خندم می ناز با

 :است تر قوی انتقام حس

 .میشم خوشحال...کمی شده بار کسالت فضا! نیست بدی فکر-

 نیست سرش توی عقل کمی حتی. ندارد هیچ قدرتش و پول جز. شود می باز بناگوش تا نیشش

 .است بدبخت و پخمه هم خیلی هیچ نیست که زرنگ. بکشد خط مرا دور که

 فرهاد هست حواسم. روم می دنبالش لبخند همان با و دارم برمی میز روی از دیگر نوشیدنی یک

 اصال و است خودش سال و سن هم مردی با کردن صحبت محو کامال. نبیند مرا لحظه آن در

 .نیست اطرافش به حواسش

 حتی. ریزم می گیالسش داخل را شده پودر های قرص روم، می باال ها پله از پشتش که همانطور

 .برسم مرادم به تا ام آورده چاقو همراهم هم ننوشد را نوشیدنی آن اگر

 ادای سرش خیر. شوم وارد اول من تا کشد، می کنار و زند می را برق. کند می باز را اتاق در

 !مجللی و بزرگ اتاق چه. ایستم می اتاق وسط و روم می داخل. آورد درمی را ها جنتلمن

 !قشنگی اتاق چه-

 :نشیند می تخت روی و دهد می تکانی را سرش
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 .کردم انتخاب رو قشنگترینش-

 کنارش و روم می. گرفته فاصله خودش حال از حسابی دانم می. اند شده س.و.ه از پر هایش چشم

 .نیشینم می

 :گیرم می سمتش به را گیالس

 .آشناییمون سالمتیِ به-

 روی باال سمت به را دستم. نوشد می هایم مردمک به خیره و گیرد می حواسی بی را نوشیدنی

 تا سرش. شده خوشانش خوش حسابی. کشد می بلندی نفس و لرزد می کمی. کشم می پایش

. افتد می زمین روی دستش از نوشیدنی نرسیده، گردنم به هایش لب اما رود می موهایم میان

 .شود می پخش پارکت روی رنگ بی مایعِ و شکند می لیوان

 :گذارد می قلبش روی را دستش

 شد؟ چم...چ-

 :اندازد می من به تیزی و تند نگاه

 کردی؟ چیکار-

 ...نوشیدنیت توی بودم ریخته باال دز با مواد یکم هیچی-

 :شده سرخ حسابی صورتش

 نه؟! دونی می-

 :زنم می پوزخند

 و پیر مرد یه دوش روی جنازمم من موندم؟ کفت تو واقعا کردی فکر...احمقی و ساده خیلی-

 رو پولی فقط...میشی خوب دیگه دقیقه چند تا. کشتت نمی نباش نگران. نمیندازم تو مثل کثافتی

 !دزدیدی ازم که دارم برمی

 رعشه به کم کم و چرخد می سرش دور سقف حاال دانم می. بخورد تواند نمی هم تکان حتی

 ساعت و جاسیگاری یک. گردم می را هایش جیب. مانم نمی اتاق در موقع آن تا من ولی. میفتد
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 می را خودم پول فقط من. نبود زیاد هم حد این تا من پول. دارم برنمی اما کنم می پیدا طال

 .خواهم

 من از که پولی از زنم، می حدس حجمش از. دارم برمی را است پولش کیف داخل پول هرچه

 .گذارم می ام دستی مشکیِ کیف داخل را ها پول. است غنیمتی هم همین اما. باشد کمتر دزدید

 !نیست کردن دست دست وقت

 در ای غریبه پسر. شود می باز خودش در که نرسیده دستگیره به دستم. روم می در سمت به

 .روم می عقب ناخوداگاه. شود می نمایان چهارچوب

 می خودش به و افتاده تخت روی که مردی به و گیرد می فاصله من ی ترسیده صورت از نگاهش

 .میفتد پیچد،

 :جنبند می پسر های لب

 !بابا؟-

 سنگینی تنم روی سرم. شود می جمع سرم توی و گذرد می تنم تمام از برق جریان مانند خون

 !باشم آرام باید! باشم آرام که خواهم می. کند می

 درگیرم، شدیدا خودم با که من روی پدرش از چهره خوش چندان نه و الغر پسرِ سیاه های چشم

 :سرد می

 کردی؟ چیکارش-

 ی قیافه و دهم می تکان را سرم. شده گیج کامال فقط. نیست مظنون هنوز. کنم می نگاه خوب

 .گیرم می خودم به ای ترسیده

 :کنم می اشاره پدرش به دست با

 !شد بد حالش! پیچید خودش به یهو بعد...بعد...زدیم می حرف داشتیم...دونم نمی...نمی-

 :روم می در سمت به و کنم می بغض

 .نکردم کاری من خدا به-
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 آب. خورد می تکان حرفی زدن برای فکش کنم، می احساس. کند می تماشایم بر و بر همانطور

 می ماست مثل درست. پرد می بیرون دهانش از نامفهومی صدای فقط و دهد می قورت را دهانش

 .کنند می سنگینی طرفش دو انگار درازش های دست. ماند

 شودو می دود ام کرده پا و دست خودم برای که ای کرده بغض و ترسیده معصومِ دختر ژست تمام

 .نیست پدرش به حواسش اصال. زنم می پلک چندبار. رود می چشمم توی دودش

 و چاک به زنم می من کند، کمک او به تا رفت پدرش سراغ وقتی که بودم کرده حساب خودم با

 و است ایستاده همانجا شده، خشک مترسکی مانند او اما. کنم می گور و گم مهمانان بین را خودم

 .دارد برنمی من از چشم

 از. است چندش و زشت خیلی البته و دخترانه کمی اش قیافه. بورند و فرفری سرش موهای

 می را هایم چشم. آید نمی باالتر و ماند می ام سینه توی نفس شوم، رد خواهم می که کنارش

 .شود می منقبض فکم و بندم

 از که همین. شوم می خارج اتاق از او از فاصله با است ممکن که جایی تا و چسبم می و دستگیره

 :شود یم بلند صدایش که نرسیده کوبانم قلب به دستم هنوز. کشم می راحتی نفس گذرم می لوال

 !ببینم اینجا بیا کجا؟-

. اندگرد برمی خودش سمت به مرا و گیرد می بازویم از بدهم، خودم به تکانی بتوانم اینکه از قبل

 با هایم چتری. گیرم می بلوزش ی یقه از نخورم، زمین و ندهم دست از را تعادلم اینکه برای

 مارا کسی اگر. کنم حفظ را ام فاصله کنم می سعی. ریزند می چشمم یک جلوی سرم حرکت

 چیزی متوجه نباید فرهاد فقط مردم بابای گور کند؟ می خودش پیش فکری چه ببیند، اینطور

 نگاه. گیرند می خط ام، شده مور مور پوست روی هایش انگشت و چسبد می را بازوهایم. شود

 .زند می هم به را حالم که گرفته بدی رنگِ هیزش

 واقعا مردها! دارد؟ من مورد در کمری زیر افکار او و پیچد می خودش به اتاق داخل دارد پدرش

. بوید می پرقدرت را موهایم و آورد می جلو را سرش. هست هم دیوانه یکی این البته. کثیفند

 .اندازد می وفادار حیوان یک یاد مرا. عمیق و هم پشت
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. ندارد ای فایده کنم، می تقال هرچقدر. دهد نمی اجازه که بکشم عقب را خودم کنم می سعی

 لمس از نمانده چیزی. ندارم خوشی حال. دارم استرس. چکد می کمرم ی تیره از عرق ی قطره

 .بیاورم باال رویش زبرش، دستان توسط بدنم

 مرا او ولی بمیرم حاضرم. ترسم می فرهاد واکنش از چون کنم داد و جیغ توانم نمی هم طرفی از

 یرونب مشتش بین از را موهایم و کشم می عمیقی نفس. نبیند پسر و پدر این بین و شرایط این در

 :آورم می

 !زاده حروم سگِ پدر...حمال عوضیِ نزن دست من به-

 یم بو تند و تند سگ مثل فقط. نیست خودش حال توی اصال. کوبم می اش سینه تخت را دستم

 .کشد

 :کوبم می گوشش توی و کشم می جیغ ناخودآگاه رود، می تر پایین کمرم از که دستش

 !کنار گمشو میگم حمال کثافت-

 که درحالی. دهد نمی نشان واکنشی هیچ. شود نمی صورتش به من ی کشیده متوجه انگار اصال

 :گوید می لرزانی صدای با کشد، می بو هم پشت

 !باشی خوشمزه خیلی باید! میدی خوبی بوی خیلی-

 می ما پست به هرکسی. میفتم کنند، می گیری جفت نوعشان هم کشیدنِ بو با از که حیواناتی یاد

 و شل و الغر پسرک این. باشم ترسیده اینکه نه. دارم بدی العاده فوق احساس. است دیوانه خورد،

 قرار آن در که شرایطی از فقط بکند؟ غلطی چه خواهد، می مهمانی توی مثال. ندارد ترس که ول

 .دارم نفرت بمانم، ساکت مجبورم و دارم

 ویت ریخته موهای به هنوز دستش. چسبد می من به کنه مثل دوباره و رفته عقب. رانم می عقبش

 :زند می شیرجه شکمش توی باد و برق مثل کسی، بگویم است بهتر یا چیزی که نرسیده صورتم

  خوری؟ می گهی چه شی.ل مرتیکه-

 و شدم رها پسر های دست بین از چطور نفهمیدم اصال اول ی ثانیه در که افتاد اتفاق سریع انقدر

 کدام از آزاد. ماند می باز تعجب از دهانم کنم، می نگاه خوب که بعد. ماندم معلق هوا و زمین میان
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 کنم، کم سرم از را شرش آرامش در کردم، می را تالشم تمام که من برخالف شد؟ پیدایش گوری

 .دهد می رکیک های فحش هم پشت و انداخته راه به کشی عربده آزاد

 .شود شر اینطور خواست، نمی دلم اصال. شد بلبشویی عجب. چسبم می دیوار به و گزم می لب

 داشت؟ را ارزشش کنم می فکر خودم با. خواستم می را حقم فقط من

 می پسر هیکل تمام و صورت و سر به قدرتش تمام با آزاد که لگدی و مشت هر با. گزم می لب

 .دهم می فشار هم به را هایم پلک محکم بار یک زند،

! باشد شده دیوانه و زده آخر سیم به اینطور من برای آزاد که آید نمی در جور عقل با اصال

 .است میان در دیگری موضوعی مطمئنم

 !آزاد؟-

 ما ترسیده نگاه. داشتم کم را فرهاد...شرایط این در...نقطه این در...حاال دقیقا. ریزد می هری قلبم

. است نشسته عرق به آزاد صورت و خون به پسر صورت. گیرم می آمیز خشونت ی صحنه آن از را

 لک با معادل جمعیتی است، گردش در تا سه ما بین نگاهش و مانده باز دهانش که فرهاد بر عالوه

 اضطراب و لرزد می استرس از تنم تمام. بینم می مهیج نمایش این تماشای مشغول را مهمانان

 .شده خشک دهانم و گلو. ام گرفته

 !!!شد نمی بدتر این از که واقعا

*** 

. رود می سنگی و بلند های پله سمت به آزاد دنبال به و کند می مشت را هایش دست فرهاد

 اند؟ آورده مرا است جهنمی کدام دیگر این. زنم می زمین به را پایم عصبی و موذب

 چراغانی راهِ و سرسبز و بزرگ حیاط این با خوشگلشان و ویالیی بزرگ، ی خانه به نباید البته

 .اند شده باروت ی بشکه شبیه جفتشان آزاد و فرهاد. است انصافی بی! جهنم بگویم شده

 مهمانی به اش اجازه بدون که روزی آن از. بدهم توضیح را چیز همه فرهاد به کردم سعی راه تمام

 الم او اما. کرد لورده و له را محمود پسر و رسید راه از آزاد که لحظه آخرین تا کردم بازی و رفتم

 طول تمام رد را درازش های لنگ که هم آزاد. بود اش رانندگی به حواسش فقط و نزد حرف کام تا

 .رفت راه من خُردِ اعصاب روی و داد تکان عصبی حالت با راه
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 آن. کند می نفوذ تنم تمام در سرما کم کم. میفتد لرز به سرما شدت از پشتم و زود می سردی باد

 . روم می خانه سمت به ناچار به. اند برده یاد از کامال مرا انگار که دو

 محمود پسر از کردند می سعی پژمان و فرهاد هرچقدر. بود شده دیوانه کلمه واقعی معنی به آزاد

. کردند مهارش بالخره و آمدند جلو دیگر مرد چند آخر در. نداشت فایده اصال کنند، دورش

 خوردن کتک همه آن با میشد مگر. شکسته را هایش استخوان از تا دو یکی الاقل بودم مطمئن

 بماند؟ سالم

 بینی پیش قابل آرامشش و خشم. بود شده آرام عجیبی طرز به نشست ماشین داخل وقتی آزاد

 .داد تکیه صندلی پشتی به را سرش بسته های چشم با فقط و نگفت هیچ اصال. نبود

 نمی دیگر که است سرد هوا انقدر. روم می داخل آرامی به و زیر به سری با و کشم می را دستگیره

 .نکرد دعوت داخل به مرا کس هیچ اینکه وجود با حتی. بمانم بیرون توانم

 شده فرش سنگ راه سمت به بلند های گام با و پرید بیرون نشده، متوقف ماشین هنوز که آزاد

 اه این تمام و هستم هم من بود رفته یادشان انگار اصال. افتاد دنبالش سکوت در هم فرهاد و رفت

 .بوده من تقصیر و افتاده اتفاق من بخاطر

 فرش هیچ کفَش طرحِ پر های سنگ روی که مجللی و بزرگ سالن. اندازم می خانه داخل به نگاهی

 داخل بلندم پاشنه های کفش با همانطور و آورم نمی در را هایم کفش. نشده انداخته ای قالی و

 .زند می هم به را تمرکزم ها پاشنه تق تق صدای. روم می

 .شوند می منفجر باروت ی بکشه دو هر بیندازم، بر و دور به نگاهش خواهم می تا

 :رسد می گوش به هرچیزی از قبل فرهاد داد صدای

 !کشتیش می داشتی-

 .گردد برمی فرهاد سمت به و ایستد می حرکت از رفته ها پله پاگردِ تا که آزاد

 :گوید می بلند و است کینه و نفرت پر صورتش

 ! لعنتی بکشمش میذاشتی باید. فرهاد تو به لعنت گرفتی؟ جلومو چی واسه-

 :گوید می شمرده شمرده فرهاد
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 خون از ندار هیچی محمودِ او کردی فکر. زندان میفتادی شدی؟ دیوونه بکشی؟ میذاشتم-

 !آزاد شده تموم دیگه موضوع اون. میره خودت چشم تو دودش گذشت؟ می پسرش

 :کشد می فریاد بلند صدای با است ممکن که جایی تا سپس

 کنی؟ نمی تمومش تو چرا پس-

 :نیست آزاد بلندی و زمختی به صدایش ولی

 ...نیستم غیرت بی تو مثل من-

 :کشد می عربده باز و زند می فرهاد ی سینه به انگشت با

 می و شقایق انتقام بالخره...فردا نشد امروز...کشمش می بالخره! نشده تموم من واسه هیچی-

 چه بودم نرسیده اگه امشب که دیدی خودت! داره برنمی دست وقت هیچ عوضی سگِ اون. گیرم

 .داره برنمی دست کاریهاش کثافت از وقت هیچ اون! آورد می دختره سر بالیی

. اندازد می ام چسبیده ورودی در به حرف بی و ساکت که من به گذرایی نگاه. گوید می را ها این

 می برقرار سکوت ناگهانی انقدر. رود می باال ها پله از پرشتابی های گام با و گیرد می را رویش

 .شکند می ممتد سوت هایم گوش که شود

 دو بین را موهایش. اندازد می پایی را سرش و فرستد می بیرون را نفسش کالفگی با فرهاد

 .گردد برمی من سمت به و کشد می صورتش به دستی. گیرد می دستش

 می ام خیره سرخ و سرزنش پر نگاه همان با لحظه چند. دهد می تکان تاسف با را سرش دیدنم با

 مثل بالغی و آرام مردهای تا بهترم خیلی عصبانی و حرصی مردهای با برخورد در من واقع در. ماند

 .بکنم غلطی چه باید دانم نمی اصال. فرهاد

 رایب همیشه. جوم می هایم دندان بین را لبم بگیرمش، دندان به باید که انفردای زندگیِ از خسته

 چه به فرهاد شده، مهم برایم است مدتی االن اما ام بوده تفاوت بی ها آدم ذهنِ در شدن حساب

 .بیند می مرا چشمی

 هب سنگین و خیره نگاه با وقتی همه این با. کند می ام دیوانه پرانزجار و آمیز تحقیر نگاه این

 .کشم می هم در را هایم دست پررویی با فقط. خورم می تکان نه دزدم، می نگاه نه آید، می سمتم

http://www.negahdl.com/


 حرکت انقدر. زند می پس در کنار از مرا اش شانه حرکت با حرف بی دریدگی، همه این از کالفه

 .روم می تر سو آن کمی ناخودآگاه که است تند اش شانه

 و داد سرم و ایستاد می کاش! کشم می آهی. پرم می جا از. بندد می پشتش قدرت تمام با را در

 .هشد ناامید من کردن آدم از انگار واقعا. توست تقصیر اینها ی همه گفت می کاش. کرد می بیداد

 !اش لعنتی آرامش همه این به لعنت

 من حاال. رفت نمی مند گله آنطور و گذاشت نمی تنهایم فرهاد کاش. دهم می قورت را دهانم آب

 !بکنم غلطی چه بزرگ ی خانه این در هم آن و تنهایی به روانی، پسرِ این با شب یک ساعتِ باید

 ممه کجایش اصال. ببرد خانه به مرا که بخواهم فرهاد از و بدوم بیرون خانه از تا دارم عجیبی میل

! مکث با...آرام...فرستم می بیرون را نفسم. ببرد خودش با هم مرا رود، می که هرکجا فقط...نیست

 !بکنم را التماسش است محال. جنگم می فرار برای میلم با

 صدالبته و غریب و عجیب آزاد خب. ندارد وجود ترسیدن برای چیزی که قبوالنم می خودم به

 تمهس تنها او با من اینکه حتی. بسازم غول او از که شود نمی دلیلی این اما است عصبانی خیلی

 !نیست ترسناک ابدا و اصال هم

 ییطال بند. روم می بزرگ سالن سمت به و گیرم می فاصله در از. فرستم می بیرون را لرزانم نفس

 و زیبا گلدان کنارِ چوبی، و پایه سه میز روی را آن و آورم می در گردنم دور از را کیفم فلزیِ و

 .گذارم می بلوری، بزرگِ نسبتا

 باید من برگردد، فرهاد که وقتی تا حاال. کنم می پا آن و پا این کمی. اندازم می اطراف به نگاهی

 کنم؟ نگاه دیوار و در به همینطور

 نمتوا می بیشتر کشیدن بو بار هر با که گویم می را فرهاد خوب عطر...پیچیده اینجا تنش عطر

 است؟ داشتنی دوست انقدر چیزش همه مرد این چرا. کنم تفکیک دیگر بوهای از را عطرش

 ویر انقدر اما کند می نگاهم دلخور وقتی...اش شناسی موقعیت...کردنش توبیخ...شدنش عصبانی

 افسارگسیختگی برابر در باید چطور و کی داند می وقتی...بماند ساکت که دارد کنترل خودش

 .کند آرامم هم عصبانیت اوج در که است مردی تنها او. بایستد من های
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 ساعت های عقربه روی...ها عکس قاب الی...ها مبل روی! همینجا درست...پیچیده اینجا عطرش

 ته ره پای و کریستال سیگاریِ زیر توی. کنند می برپا عطرش از طوفانی تاکشان و تیک هر با که

 .نشسته آن در که سیگاری

 شده دیوانه من حقیقتا شده؟ مرگم چه...شوم می آبستن عطرش از گیرم می که دمی هر با من و

 !ام

 که بنشینم چرمی های مبل از یکی روی خواهم می و کشم می عمیق نفس هم پشت بار چند

 .شنوم می را کسی شدن نزدیک صدای

 .کشم می جیغ آزاد، دیدن با و گردم برمی صدا سمت به سرعت به

. کند می نگاهم اند، شده گرد تعجب از که هایی چشم با و ایستد می جایش توی لحظه چند

 .دهد می ادامه راهش به. زند می پوزخندی

 :گوید می و زند می دستش توی سیگار به پکی

 !گیرم نمی گازت نترس-

 :کند می نگاهم چشم ی گوشه از

 !بگیرم گازت که بخوای خودت اینکه مگر-

. ترساند می مرا که بفهمد نباید چیست؟ دیگر ها بازی لوس این. شوم می عصبانی خودم دست از

 !فاصله حفظ با البته. روم می دنبالش قدمی چند

 !خونه برم میخوام من...اوووم-

 :اندازد می باال ای شانه دهد، می ادامه راهش به که همانطور

 ...برو خب-

 :روم می دنبالش همانطور و پیچم می هم بین را هایم انگشت

 هم شماره خب یعنی...شناسم نمی رو آژانسی که هم اینجا...رفت که فرهاد خونم؟ برم چجوری-

 ...بزن زنگ تو...آژانس بزنم زنگ ندارم
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 تم،بایس حرکت از و کنم کنترل را خودم بتوانم اینکه از قبل. گردد برمی سمتم به و ایستد می

 ام پیشانی روی را هایش انگشت. سابد می هم روی را هایش دندان. خورم می اش سینه به محکم

 .دهد می فشارم عقب به و گذارد می

 :روم می عقب ناخودآگاه قدمی چند

 وپرر نیست تو ی خونه هم اونجا... ببرتت نیست کسی که نداره ربطی من به...نزن حرف انقدر-

 .نشو

 :آید می جوش به خونم

 ...بزنم حرف دارم دوست-

 :گوید می خونسردی با

 بگیرم؟ گازت داری دوست-

 :روند می باال ناخودآگاه ابروهایم. رود می در دستم از کالم ی رشته

 چی؟-

 :زند می سیگارش به عمیقی پک و کشد می ای کالفه نفس

 .نزن حرف بلرزی سرما توی تا بیرون کنم پرتت نمیخوای اگه-

 سمج خیلی کند، می فکر که آنی از. روم می دنبالش. دهد می ادامه راهش به و گیرد می را رویش

 :اندازم می سرم روی را صدایم و زنم می تکیه ها کابینت از یکی به. شود می آشپزخانه وارد. ترم

 انداختی؟ راه مهمونی توی رو آبروریزی اون چی ی واسه-

 :کند می باز رفته، فرو چوبی کابینتِ داخل که را دوقلو یخچال در

 .نمیومد در اصال که صداتم! کنه دستمالیت بیشتر پویا میومد خوشت انگار-

 دستمالی بیشتر آمد می خوشم من است؟ وقیح انقدر چطور. سابم می هم روی را هایم دندان

 .بیاورم باال نام پویا پسرِ آن روی بود نمانده چیزی شوم؟

 :کشم می جیغ بار این
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 .بره آبروم ترسیدم فقط من...بفهم و دهنت حرف-

 :کند می نگاهم بیخیالی با و کشد می بیرون یخچال داخل از را sky رنگِ آبی ی شیشه

 به بزن...ندارم بحث این دادن ادامه به هم ای عالقه...نمیومد در صدات چرا که نیست مهم برام-

 .چاک

 در چقدر. کنم خُرد سرش توی را پر بطریِ دارم دوست. کند می باز را نوشیدنی ی شده پلمپ در

 .کنم می ضعف احساس خونسردی همه این برابر

 :دهم می تکان تحکم با را سرم

 ...بردی فرهاد پیش منو آبروی تو...نمیرم-

 عالقه که ریزد می صورتم توی هم مو ی تره چند. خورد می سر موهایم روی از شال سرم، تکان با

 .ندارم زدنشان پس به ای

 :دهم می ادامه کوبنده لحن همان با

 ...دستمالی منو داشت محمود پسر که نداشت ربطی تو به اصال. کردی ناراحت هم فرهادو-

 :کند می قطع را حرفم

 !شد نمی مربوط تو به...نکن شخصیش-

 می حرف شقایق اسم به دختر یه از که شنیدم پیش ی دقیقه چند همین...دونم می خودم-

 ...زدید

 پس. لرزد می اش خورده گره مشتِ و شود می مشت هایش دست از یکی که هست حواسم

 دهند؟ می اهمیت او به برادر دو این انقدر که کیست شقایق این. است شقایق سر موضوع

 :پرسم می آرام و مالحظه با

 کیه؟ شقایق-

 ری،بط کردنِ ته و سر با و کند می خاموش کابینت روی رسیده، انتها به که را دستش توی سیگار

 یتند و تلخی از صورتش آورد، می پایین که را بطری. کشد می سر آب مثل تقریبا را قوی الکلِ

 .شده جمع اش
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 :زنم می لب باز دودلی با

 ...شقایق-

 ...بندمش می خودم یا ببند دهنتو یا-

 اما زنم می هایی حدس خودم. روند می عقب دوباره و آیند می لبانم پشت تا ها حرف. گزم می لب

 .باشند درست ندارم، اطمینان از

 :شود می غالب ترس بر کنجکاوی حس

 ...تجاوز شقایق به-

 شدنِ شکسته بلندِ صدای. ماند می دهانم در حرف که کوبد می کابینت روی را دستش طوری

 .نزنم جیغ تا گیرم می ام مانده باز دهان جلوی را دستم. شود می انداز طنین خانه فضای در بطری

. دهش زخمی شدت به دستش کف حاال و کوبیده کابینت روی دستش، توی بطریِ به توجه بی آزاد

 .چکند می دستش کف از وقفه بی خون های قطره

 را مردم که چه من به اصال. شدم می الل کاش ای. زدم نمی کاش ای ولی...ام زده هدف توی انگار

 .اندازم می هایشان بدبتختی یاد

 شیشه هایش، زخم بر عالوه. کنم می نگاه اش شده الش و آش دست به پریشانی با و گزم می لب

 ریزی خون است ممکن. دارد تبحر به نیاز آوردنش در که رفته دستش کف به بزرگی نسبتا ی

 .ببیند آسیب هم دستش عصب است ممکن بدتر آن از و کند زیادی

 :ایستم می نزدش و گذرم می کابینت کنار از. روم می سمتش به سرعت به

 !میاد خون داره-

 :گذارد می هم روی محکم را هایش چشم و چسبد می دستش مچ به

 ...بینم می دارم خودم-

 است؟ دیوانه گیرد؟ نمی را اش خونریزی جلوی و ایستاده مجسمه مثل چرا پس بیند می اگر خب

 است؟ خودآزار
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 ملمتح را زیادی درد شک بی. است تر راحت برایم کشیدن، نفس بینم، نمی که را نگاهش سیاهی

 .شود می

 .نکشم عمیق نفس کنم می سعی. کند می بد را حالم زهمش بوی اما ام کرده عادت خون دیدن به

 ...رود می اش زخمی دست سمت به دستم

 تازه. کنم دوری دردسر از باید من کنم؟ می چه بلبشو این وسط من اصال که پرسم می خودم از

 رد شود می خالصه ام بدبختی تنها ماه شش آن مثل دوباره و گرفته آرام اعصابم که است مدتی

 جان است، بلد کردن مادری که را مادرش که معتادی پدر و نیست بلد را کردن مادری که مادری

 اذیتم و نشسته ای گوشه آرام است مدتی که سردرگمم روح برابر در مشکالت این. کرده سر به

 .نیستند عددی هیچ کند، نمی

 اگر. لرزند می دستش مچِ به نرسیده هایم انگشت! شوم دردسر دچار دوباره خواهم نمی که من

 و یرمبگ ماشین یک رسیدم که آژانس اولین به...بیایم بیرون خانه آن از باید باشم، زرنگ بخواهم

 ...بکشم پس را دستم باید آن از قبل اما. کنم گور و گم شهرم شلوغی میان را خودم

 می پایین و باال را آدمش سیب که هایی بغض. سوزد می حالش به دلم...شود نمی...کنم می سعی

 های چشم جلوی را بودنش مرد حرمت تا شده منقبض که ای چانه. نمانده پنهان چشمم از اندازد

 .کند می نرم را دلم نشکند، من

 نکرد ترک که پدرم مثل...نیست بلد کردن مادری که مادرم مثل...نیستم بلد کردن زرنگی من

 !نیست بلد

 .شویم نمی هم بلدش و نیستیم بلد ذاتا ها انسان ما که هست چیزهایی...گیریم نمی یاد

. دهم می سُر اش شده سرد پوست روی را ها آن. رسند می مچش به بالخره لرزانم های انگشت

 آزاد تا دارم می نگهشان پشت همان من و آیند می هایم دندان پشت سد تا تندم های نفس

 .پریشانم چقدر نفهمد

 مردمک. نکنم گم را لرزانم پای و دست اش خیره نگاهِ شبِ در کنم می سعی و چسبم می را مچش

 .بزند چشمک تا نیست هم ستاره یک حتی...ستاره بی اما دارند شب هایش
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 داشته باید هم ستاره اما...باشد رگه بی...باشد سیاه همینطور باید شب...دارم دوست را شب

 .فرهاد برقِ پر های چشم مثل! هایش ستاره و است شب...باشد

 .کند می نگاهم حرف بی. کشم می باال را مچش

 :زنند می بیرون لبانم بین از لرزان و رقصند می کلمات

 بزنم زنگ باید...تونی نمی...نمی که خودت. دستتم عصبای نگران...بیرون بکشی رو شیشه باید-

 ...فرها به

 یم جیغ اراده بی و کنم می هول. کشد می بیرون انگشتانم بین از را دستش. کند می رم هوا بی

 :زنم

 !زنی می آسیب دستت به اینطوری-

 کفش زیر بطری های تکه شکستنِ تلیک تلیک صدای میفتد که راه. زند می کنارم راه سر از

 .کشند می درشت و ریز های دایره زمین روی خون های قطره. کند می پر را گوشم هایش،

 .گیرد می سرد آب زیر را دستش کف و کند می باز را آب شیر

 :دوم می دنبالش

 ...نداره فایده که کارا این-

 :کشم می عقبش سماجت با و چسبم می بازویش به

 ...ببینه دستتو باید دکتر...بدی دست از عصباتو ممکنه-

 را سیلور سینکِ داخل که هایی خون روی نگاهم. کند می آزاد را بازویش زنان، نفس و خشمگین

 هم تر دیوانه من از که خدا به! انگار دارد دشمنی خودش با مرد این. شود می حل زنند، می نقش

 ...هست

 :گیرم می را رویم

 ...فرهاد بزنم زنگ میرم...ای دیوونه تو-

 برمی اول ای نقطه به مرا و زند می چنگ پالتویم به سالمش دست با که ام نرفته قدم یک هنوز

 :گرداند
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 ...نزن زنگ بهش-

 :نکنم نگاه دستش داخل رفته ی شیشه به بار این کنم می سعی

 ...دستت آخه-

 :کشد می عمیقی نفس

 .بیار برام اونو! هست سفید و سبز ی جعبه یه هود کنار کابینت توی...نیست چیزی-

 خروار خروار اما ندارند ستاره. مانم می خیره فروغش بی چشمان در دودلی با باز و گزم می لب

 .شود می آب دلم دل، بی منِ که انقدر. دارند غم

 نازنازی دختران مثل نمانده چیزی. دوم می هود سمت به و دهم می تکان «باشه» معنای به سری

 کردی؟ می غلطی چه آنجا تو پرسد نمی فرهاد بیاید، سرش به بدی بالی اگر. بزنم گریه زیر

 شد؟ نخواهد امید نا من از باز نزدی؟ زنگ من به چرا که کند نمی بازخواستم

 اهنگ. زند می چشمک من به آشپزخانه ی شده کاری کنده و نفره هشت میز روی سیمی بی تلفن

 زنگ خواهد نمی دلش آزاد وقتی. کشم می خودم در را فرهاد به زدن زنگ ی وسوسه و دزدم می

 .گذارم می کابینت روی را جعبه و ایستم می کنارش دوباره. زنم نمی زنگ پس بزنم،

 .رفتهگ انگشتانش بین را دستش کف در رفته فرو ی شیشه و گذاشته کابینت روی را دستش کف

 :گویم می دستپاچه و هول

 ...نه اینطوری-

 رگِ. شده خیس عرق از گوشش کنار کوتاهِ موهای. سرند می پایین بناگوشش از عرق های قطره

 .کشد می درد چقدر که است مشخص کامال. زند می نبض اش شقیقه روی ی برآمده

 :چسبم می بازویش به

 ...میارم درش من بذار-

 :کند می رد قاطعانه را حرفم

 .تونی نمی-
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 ...میری می درد از اینجوری...بیاری در خودت که اینه از بهتر-

 .ندارد برش هوا تا گویم می دلم توی را اش نکرده خدا

 :گوید می زیرلبی و آرام

 ...کردم عادت-

 من از...دردهایشان جز کنند می عادت هرچیزی به های آدم. کند نمی عادت درد به که آدم

 ...ای نکرده عادت...بپرس

 پوستش و گوشت شدنِ تر پاره صدای شنیدن از. کشد می بیرون دستش از را شیشه آرامی به

 «آخ. »زند می بیرون دستش کف از غلیظی خون. شود می راست سرم موهای تا و کنم می ضعف

 .گوید می ای کشیده و آرام

 :کنم می باز را سرد آب شیر و شوم می خم

 بود؟ کاری چه این. بیاد بند خونش تا سرد آب شیر زیر بگیر-

 و صورتش تمام به شود می پهن که غم و...گیرد می شیر زیر را دستش حرف بی و آرام همانطور

 !بیشتر هایش چشم

 های پسربچه مثل. داشتنی دوست و شود می مظلوم خیلی کن، گوش حرف و است آرام وقتی

 شوند، می کن گوش حرف و مظلوم وقتی و کنند می متنفرت که نکن گوش حرف تخسِ و کوچک

 . گیری می قرار تاثیر تحت

 دردشان به و بشینی گوشه یک فقط داری دوست که است هایی آن از نگاهش، کنج کرده کز درد

 .کند می ریش را دل...است زمختی درد اما چیست دردش دانم نمی اصال. کنی گریه زار زار

 احساساتم مثل هایم دست لرزش. کنم می باز را جعبه. کنم می توبیخ را ام شده رقیق احساسات

 .آورم می بیرون داخلش از را قیچی و چسب و پنبه و باند. نیست کنترل قابل

 رویش هب رنگ. کنم می نگاهش کالفه. کجاست بتادین بپرسم او از باید. کنم نمی پیدا را بتادین

 پرسیدن از امید نا. کند می خودداری زیادی. شود پخش آشپزخانه کف درد از نیست بعید. نمانده

 .خواست اینطور خودش! نیست ای چاره. آورم می بیرون هم را صنعتی الکل سوالم،
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 :کنم می باز را الکل ی شده پلمپ در

 .کنم ضدعفونی و زخمت باید-

 :آورد می جلویم را دستش کف

 ...باش سریع...خب خیلی-

 :خندد می مستانه و کوتاه

 .داره درد خیلی...که دونی می-

 ارب چند. باشد کشنده حتی تواند، می وحشتناک و عمیق زخم این روی الکل ریختن دردِ دانم می

 آن. ریزم می زخمش روی را الکل بالخره. دارم استرس بیشتر او از من انگار. کشم می عمیق نفس

 .دارم برنمی درهمش صورت از چشم. گزد می لب و لرزد می مشتش یکی

 و خورد الکل شد خوب. زند می نفس هم پشت و تند فقط.زند نمی حرفی باز. بندم می را شیر

 .کند می تحمل تر راحت اینطوری. است مست

 .نیامده بند اما شده کم اش خونریزی

 :کذارم می بازویش زیر را دستم

 ...ببندمش برات تا بشین اینجا بیا-

 ،بکشم بیرون را صندلی اینکه از قبل. آورد می در دستم بین از را بازویش و دهد می تکان سری

 کمک من از آید نمی خوشش است معلوم. دهد می هل عقب به را آن سالمش دست با خودش

 .بیرون بود، کرده پرتم آشپزخانه از حال به تا نداشت درد انقدر اگر شاید و بگیرد

 کاری آید می بدم. کردم نمی کوچک را خودم انقدر نبودم، زخمش بانیِ و باعث خودم اگر هم من

 .بایستم وجدانم برابر در نتوانم بعد و بکنم را

 .نشینم می او نزدیک صندلیِ روی حرف بی. شوم می غرورم ی شرمنده را امشب یک

 اما. نگاهش سوز از لرزم می ناخودآگاه من و بیابان سوز از تر رنجیده...کند می نگاهم رنجیده

 :گذارم می زخمش روی آرامی به را استریل گاز. است باقی شکرش جای زند، نمی حرفی همینکه

 .درمونگاه میرفتی کاش الاقل...بخواد بخیه دستت شاید-
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 می را دستش مالحظه با است باروت ی بشکه همیشه مرد این اینکه به توجه با. دارم برمی را باند

 اما. پرحرارتند و داغ هایش نفس. است داغ خودش. کنم می یخ سنگینش و خیره نگاه از. گیرم

 .داده جای خود در یخبندانی نگاهش

 .پیچم می دستش دور است، بعید من از که آرامشی همان با را باند

 ...بود خواهرم شقایق-

 چیزی اینکه از قبل. ماسیده بافی قالب رومیزیِ های گل روی نگاهش. ایستد می حرکت از دستم

 . گیرد می لرزم اش سردی از. کنند می تاریک مرا های مردمک اش ستاره بی های شب بپرسم،

 :شده منقبض اش چانه

 .شد تجاوز بهش بود که تو سال و همسن...بله و-

 .خیزد برمی نهادم از آه

 خوشحالی؟ حاال...سواالت جواب اینم...کشت رو خودش اون از بعد یکم و-

 نگفت؟ وقت هیچ چرا بود؟ نزده حرفی من به چرا! فرهاد بیچاره...نیستم خوشحال. گزم می لب

 . نزد حرفی هم بار یک او اما دادم او ی سینه به را دردهایم چقدر...گفتم دردهایم از من چقدر

 :کشم می آه و زنم می باند روی را چسب

 ...خیلی من-

 :زند می قهقهه عصبی حالت با مستانه و بلند

  متاسفی؟-

 ...مکث

 :دهد می ادامه خنده بین

 ...عزیز بانوی ممنون خیلی-

 ...مکث

 :پرسم می دودلی با
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 خوبه؟ حالت-

 :کشد می پس را دستش خشمگین و مکث بی اینبار. خندد نمی دیگر

 لهفاص تو و من امثال با خیلی...بود پاک گل برگ مثل شقایق...کرد تجاوز خواهرم به کثافت اون-

 وت مثل. کرد پرپر منو گلِ و افتاد جونش به سگ مثل...نکرد رحم بهش. بود پاک دنیاش...داشت

 ...افتادم شقایق یاد کنه می درازی دست بهت زور به داره دیدم که وقتی. نکرد رحم بهت که

 :اندازد می روشنش و صاف موهای بین چنگی

 .نیستم خوب اصال راستش...نه-

 خانواده دل بر بود گذاشته داغ...خاک زیر بود رفته که ساله هجده خواهری برای...شد ریش دلم

 ...درد با و غم با...بودند مانده که برادری دو برای...اش

 ساله هجده دختر من و....بود شده گم ها آدم کثیفِ ی سایه پشت که ای ساله هجده دختر برای

 .گردد می مادرش دست دنبال های آدم کثیفِ ی سایه بین که ای

 درد دختری و زن جنس هیچ برای. است مرگ تجسم تجاوز...نیستم بدبخت هم ها آنقدر من پس

 !نیست تجاوز از بدتر

 مه قصدی چنین البته و...نبودم بلد دادن دلداری من. شود خوب تا بگویم چه باید دانستم نمی

 .نداشتم

 می نگاهش فقط. ترسم نمی. شود می واژگون زمین روی صندلی. زند می صندلی به محکم لگد

 می کابینت سمت به. کشد می دستش توی را ها آن. اندازد می چنگ موهایش به بار چند. کنم

 آب با را صورتی قرص تا چند. ریزد می بیرون را داخلش های قرص. کشد می بیرون ای جعبه. رود

 .بلعد می

 :گوید می رفته پایین که بغضی با و گردد برمی سمتم به

 باد...ندادی دست از رو کست عزیزترین تو! فهمی؟ نمی اصال وقتی متاسفی چطور...فهمی نمی تو-

 پدر وقتی...نمرده شب یه توی قهرمانت تو...نبرده شبه یه و نیستت و هست ی همه

 با و هرشب تو! مردن شب یه توی قهرمانم و خواهرم...قهرمانتن همیشه بزرگتر برادرای...نداری

 تو...نچشیدی هم با تو شرابو و اشک و خون...نکوبیدی مشت دیوار و در به...نکردی صبح بدمستی
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 مرگ تمرین شب هر خوابت رخت توی سگ مثل...نگذروندی جسد یه با رو شبت و صبح

 ...نبلعیدی هم با تو بغضو یه با قرص چندتا...نکردی

 :برد می باال را صدایش

 متاسف تو عزیز خانوم نه! چی یعنی میشه سختتر مردن از کردن زندگی وقتی فهمی نمی تو-

 !فهمی نمی اصال چون...نیستی

 .نکنم بارش درشتی حرف تا کنم می خودخوری

 ...ولی...فهمید را او شود می سخت...است مرموز...است مغرور آزاد

 بغض هم من. شد نابود چشمانم جلوی که بود قهرمانم پدرم...مرده قهرمانم هم من...فهمم می من

 .ام بلعیده هم با را شراب و

 زا بلند های گام با. کنم می نگاه شدنش خاموش به سکوت در و مکم می را لبم دار بغض ی گوشه

 .شود می گم دیدم از و رود می بیرون آشپزخانه

 بود پرسیده که فرهاد سوال جواب در که میفتم آزاد حرف یاد. گذارم می هایم دست روی را سرم

 .کند نمی ریزی برنامه دوری این به آینده برای گفت نه، یا آیی می شب

 .ندارد خبر هم بعدش دقیقه دو از آدم...بود او با حق

 رش به ختم آخرش که کرد رحم خدا. بگذرانم را وحشتناکی شب چنین کردم نمی را فکرش اصال

 !نشد

*** 

 :آید می سمتم به مستقیم و پایین ها پله از

 خوابیده؟-

 .کنم می رخوت و خستگی احساس عجیب. شوم می بلند مبل روی از

 :گذارم می هم روی را ام خسته های چشم

 ...میفتاد پا از بود فیلم خورد که قرصی تا چند اون با...که دیدی-
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 دهانش به هرچه شرف بی ی پسره. ام کرده مقایسه فیل با را برادرش نیستم پشیمان هم اصال

 می انگار! کشته؟ را خودش و شده تجاوز خواهرش به که است من تقصیر مگر...گفت من به آمد

 .بگیرد من از را کوبیدنش مشت و ناراحتی سالها تقاص دیشب خواست

 :کشد می براقش و سیاه موهای به دستی کالفگی با

 ...متاسفم واقعا-

 و محکم. تپد می قلبم...هایش چشم کنار داشتنیِ دوست و ظریف چروکِ چند به مانم می خیره

 تا مادرش شکم به زند می لگد و مشت که کودکی مثل. کند می وجود اظهار قلبم...وقف بی

 .کند خودش جمعِ را حواسش

 ات بیفتم پایش به باید من است؟ متاسف. شود می غرق اش ستاره پر چشمانِ سیاهی در نگاهم

 !من بر شرم است؟ متاسف که گوید می او وقت آن. ببخشدم کردم، درست که دردسری بخاطر

 :دهد می ادامه انداخته، راه به من در که انقالبی از خبر بی

 من...یدیترس خیلی البد. بیفته اتفاقا این که میذاشتم تنهاتون و میرفتم اونطوری دیشب نباید-

 ...فقط...فقط

 :گیرم می را سخنش ی ادامه و کشم می آهی

 !شدی ناامید ازم خیلی فقط-

 :دهد می تکان حرفم رد معنای به را سرش

 ...فقط...نه...نه-

 حال به تا دیشب از که هایی استرس تمام. زند می بخشی آرامش لبخند و گیرد می را بازوهایم

 .زنم می هم چشمانش قیر در را خودم من و کشند می پر ام کشیده

 تونی یم کنی فکر شده باعث هات توانایی..برمیای چیز همه پس از کنی می فکر تو...لی لی ببین-

 خیالت یب کردی فکر چی؟ بعدش ولی...گرفتی پولتو. بود عقلی بی کردی که کاری! تونی نمی ولی

 می حلشون من بذاری؟ میون در باهام و مشکالتت و کنی اعتماد بهم خوای می کی میشد؟

 !نمیدن مشت با و مشت جواب هم همیشه خوب دختر...بودم گفته قبال بهت...کنم
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 :گیرم می بازی به شده بلند که را شستم انگشت کنار پوست

 رو سیلی جواب که دختریم...همینم من...مشته همیشه مشت جواب...کنی می اشتباه تو فرهاد-

 می. گرفتم پس حقمو...نکردم اشتباهی من...احمقن ضعیف آدمای نظرم از. میدم مشت با حتی هم

 .نیستم پشیمون من ولی بینید می بد دخترِ یه چشم به منو دیگه های خیلی و تو که دونم

 زیاد هم مهربانی! دارد ستاره و خورشید...دارد مشرق و مغرب...دارد افق...دارد عمق نگاهش

 ...دارد

 :زند می کنار را چشمم جلوی موهای دستش با

 راهش اام بجنگه کنه می سعی داره که بینم می کوچولو دختر یه فقط من...نیستی بدی دختر تو-

 ...نیست بلد رو

 میل و نشیند می پهنش ی سینه روی نگاهم. کوبد می امان بی باز بود گرفته آرام تازه که قلبی

 !نه ای کوبد می نزدیکی همه این از هم او قلب ببینم تا بگذارم اش سینه روی را سرم دارم عجیبی

 ویر از اینارو...کنی می اشتباه چقدر میشی متوجه بشی که تر بزرگ...کوچیکی خیلی هنوز تو-

 که بود من از اشتباه...ای بچه هنوز میدونم چون! نشدم ناامید ازت من لی لی نه. میگم تجربه

 .کردم تندی

 دردهایش باید. زنم می پرپر دردمندش دل برای صبور؟ آدم هم انقدر. دارد طاقت چقدر مرد این

 نگاهی با آب، از افتاده آب از دور که ماهی مثل. بدارد دوست مرا باید هم او. بگوید من به را

 .مانم می خیره اش سینه وسطِ به تشنه، هایی لب و حریص

 چشم و مهربان لحن برای...نیستم که آهنی آدم...تپد می سینه درون دلم...دارم دل...آدمم هم من

 . شود می تمام طاقتم. رود می دلم اش داشتنی دوست و بالغ هایِ

. کنم نمی گریه. کنم می بند اش میانی ی دکمه به را دستم و گذارم می اش سینه روی را سرم

 توجیهی دنبال...دهم پر را آرامش و خوب حس همه این حرفی زدن با خواهد نمی دلم هم اصال

 . گردم نمی ام ناگهانی خواستنِ این برای هم

 .کوبد نمی تند و ندارد هیجان من جوان و نابالغ قلب مثل...تپد می آرام آرامِ قلبش

 ...فاصله با و بخش آرامش
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 !ام شده عوض فقط...نه عوضی...ام شده عوض چقدر کنم می فکر من و

 :دهد می فشارم عقب به کمی و کشد می ام شانه روی را انگشتانش

 لی؟ لی شد چی-

 :فشارم می اش سینه به را سرم سماجت با

 ...بمونم تنها خودم با باز اگه نذاری؟ خودم حال به منو وقت هیچ میدی قول-

 اما ندهد دست از را گاهش تکیه است مصر سرم. شود می غالب من پافشاری بر او زور بالخره

 . ندارد فایده

 :خندد می و کند می نگاه چشمانم در

 نمی تنها وقت هیچ...داری خدارو دیگه هرکس یا من از قبل تو...نزن حرفارو این دختر لی؟ لی-

 !مونی

 ...زده خط مرا که خدا خدا؟. زنم می پوزخند

 .زند نمی هم حرفی اما پوزخندم از آید نمی خوشش انگار

 :کشد می آهی

 قراری؟ بی انقدر چرا حاال-

 آرام نمیتوانم فقط قرارم بی چرا کنم نمی درک هم خودم بخواهی را راستش...فرهاد دانم نمی

 !باشم خودم توانم نمی هستی که تو. شوم پاپتی لیلیِ  ها قدیم مثل و بگیرم

 :پرسم می بالخره را رود می و آید می زبانم نوک تا مدام که سوالی

 دونم؟ نمی ازت هیچی من چرا نگفتی؟ چیزی من به خواهرت مورد در چرا-

 می سر هایم شانه روی از هایش دست. دانم می خواهرش مورد در اینکه از خورد نمی جا اصال

 :خورند

 !میگم بهت...بدونی خوای می اگر اما کردم؟ می ناراحتت باید چی برای...بگم ندیدم نیازی چون-
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 .اندازم نمی پایین هم را سرم اما کنم نگاهش مستقیم کشم می خجالت. روم می عقب قدمی چند

 !کرد بدتر را بد نباید

 ...بدونم خوام می-

 !پرم نمی قفسی هیچ از...تو بی اما...هستم دیوانه

*** 

 مبغل توی هلیا. ندارم اعصابم روی کنترلی هیچ. روم می داخل و کنم می باز ضرب با را اتاق درب))

 .زند می نق ناراحتی با و خورد می تکان

 ی هگری یک تا دانم می وجودیکه با حتی کنم نمی دستانم میان بدنش دادن خم و پیچ به توجهی

 شست و برد می باال را پاهایش. گذارمش می تخت روی. ندارد زیادی ی فاصله حسابی و درست

 .گیرد می دست با را پایش

 نمی بود گفته خودش برگشته؟ چه برای. است تر پررنگ نفرت و کینه اما...هستم شوکه

 هم برگرداندنش برای فرهاد های تالش و ها اصرار به حتی. نخواست را هلیا...نخواست مرا...خواهد

 .نکرد اعتنا

 بی روی را هایم چشم برگشت، فرودگاه از تنهایی به و درازتر پا از دست فرهاد که روزی همان

 حاال؟ اما زدم همیشه برای را آزاد قید و بستم اش رحمی

 . نداشتند رویا بزرگیِ از کمی دست که آرزوهاییست عمد قتل به محکوم آزاد

 می ضعف برایش دلم. کند می نگاهم آبش پر و درشت های چشم با و شده آویزان هلیا های لب

 ات...بمانم اینجا است محال. نزند گریه زیر انفعالم به رو فشان آتش مثل من که حاال کاش. رود

 رنگ و لخت موهایِ میان دستی. نیست اینجا هلیا و من جای باشد، خانه این توی آزاد که وقتی

 .کنم می نگاه کمد به کالفه و کشم می ام شده

. ودش زده زندگیم به گندی یک حتما باید نزدیکم خوشبختی به کنم می فکر هربار. دارم بغض

 نه؟ یا کنی می بس خدایا

. کشم می بیرون اش گوشه از را کوچکم چمدان. روم می کمد سمت به مصممی و بلند های گام با

 چشمان در نگاهم باز خواهد، نمی دلم اصال من و بروم بیرون باید بزرگ های چمدان آوردن برای
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 سایلو و لباس دست چند به پس. بیاورمشان بیرون کاسه از ترسم می. بیفتد خیالش بی و سیاه

 .کنم می بسنده شخصی

 .نیست کردن نحسی وقت حاال که فهمد می کودکم. کند می نگاه من پرشتاب حرکات به هلیا

 . کنم می باز را زیپش و گذارم می تخت روی کنارش را چمدان

 لی؟ لی لی؟ لی-

. کنم نمی هایش کردن صدا به توجهی اصال. گذارم می چمدان داخل را هلیا لباسِ دست چند

 نطورآ که گفت می من به باید نگفت؟ چرا پس! لعنتی بگوید؟ را موضوع همین خواست می دیشب

 دلم همیشه. نمیشد آبروریزی اینطور تا کرد می ام آماده باید. نمانم خیره آزاد به ها دیوانه مثل

 شرفتن از بعد نکند، فکر تا کنم برخورد خونسردی کمال در دیدم را آزاد دوباره وقتی خواست می

 !باشد همینطور اگر حتی...ام فروپاشیده

 ببینم تا گردانم برنمی سر حتی. شود می باز اتاق در. کنم می تا را خودم های لباس حرص با

 .است کدامشان

 کنی؟ می چیکار داری-

 دستان با را کرده تا نیمه های لباس. ایستم نمی حرکت از اما سابم می هم روی را هایم دندان

 . آید می سمتم به که شنوم می را محکمش های گام صدای. چپانم می چمدان داخل لرزانی

 :گرداند برمی خودش سمت به مرا و گیرد می بازویم از

 میگم؟ کنی می چیکار-

. ندیده عصبی اینطور را پدرش حال به تا. دارد حق. شکند می هلیا بغض بالخره بلندش صدای از

 .بود نزده داد هلیا حضور در و اتاق این توی وقت هیچ پدرش

 بیچاره. نخواست را او وقت هیچ اش واقعی پدر...نیست پدرش که فرهاد پدرش؟...زنم می پوزخند

 !من بیچاره...هلیا

 به که آتشی از شوم می مشتعل و دهم نمی حواله اشکی هیچ به را بغضم اما دارم بغض هم من

 .است افتاده جانم

 :گویم می او از تر بلند و کنم می آزاد شتاب با را بازویم
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 .مونم نمی اینجا هم دقیقه یه دیگه من...کنم می جمع وسایلمو دارم کوری؟-

 :گرداند می برم و چسبد می بازویم به خشم با باز که ام گرفته نیمه و نصفه را رویم

 ببری؟ اینجا از رو هلیا میذارم کردی فکر بری؟-

 جانم از تر عزیز کودک و حیاط شاهرگ به باید من خدایا! است هلیا پیش ذهنش و فکر ی همه

 .گیرد می بغل را هلیا و گیرد می فاصله من از فرهاد. کند می گریه همچنان هلیا کنم؟ حسادت هم

 :دوم می سمتش به و شوم می چمدانم و ها لباس خیال بی

 !نکن دخالت و بیرون برو خودتم...فرهاد من به بدش میرم؟ بچم بدون کردی فکر پس-

 :کند می نگاهم دلخور و رنجد می

 !میره بعد داره کار سری یه...لی لی بمونه که نیومده آخه؟ بری کجا چیه؟ وسط این من تقصیر-

 !مونم می مامانم پیش بره که وقتی تا پس خب-

 :گوید می قاطعی و محکم «نه»

 ...نیار در بازی بچه. نیست راحت خیالم اینطوری-

 های چشم. مکد می را انگشتش صدا بی و آرام. کند نمی گریه دیگر هلیا. بوسد می را هلیا سر

 ندیده آسمانی اینطور را نگاهش که هاست مدت. است اواخر این های دلخوری از خالی فرهاد

 .هست هم آزاد که باشیم جایی هلیا و من شود نمی...شود نمی اما...بودم

 وضعیتی چنین هم دارم فرهاد به که عشقی قیمت به حتی. است تر سخت هم دادن جان از برایم

 .کنم نمی تحمل را

 .ببینش بیا شد تنگ هلیا برای دلت...تونم نمی...فرهاد نمیشه-

 چه به مشکی-صورتی ست این دانم نمی اصال. گذارم می چمدان داخل لباس دیگر دست چند

 .چینم می چمدان داخل حواس بی را بینم می که هرچیزی فقط. خورد می دردم

 .کشد می پوستم روی را شستش و گیرد می آرامی به را دستم آرنج

 :گوید می گون نوازش و مالیم
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 !لیلی؟-

. پدت نمی لیلی منِ برای دلت وقت هیچ و فرهادی که تو مجنون؟ کدام به امید با اما...شوم می لیلی

 ...تمام رحمی بی با! گرفتمش تو از رحمی بی با من که خواستی می را شیرینت تو

 !لی؟ لی-

. نماند بالتکلیف من در زندگی تا نگیر من گوش از را صدایت. است خوب تو صدای...بزن صدایم

 .کنم می نگاهش اراده بی. زند می پرپر دلم

 :است کالفه مَردَم نگاه

 ...نرو کنم می خواهش-

 رانقد خطوط حال به تا رسم، می نتیجه این به کنم، می نگاه که چشمش کنار دارِ شیار خطوطِ به

 . اند نبوده مهم برایم

 سالمتی؟ به کجا-

 .کشد می آرنجم از دست و رود می عقب قدم یک هوا بی فرهاد. شود می قطع مان چشمی ارتباط

 لیوان و زده تیکه در قاب به! محل بی خروس این بر لعنت. دهم می فشار هم روی را هایم لب

 لبخند با و زده شلوارش جیب داخل را دیگرش دست. است دستش توی سپیدی سرامیکیِ

 .کند می نگاهمان است، آزاد به مخصوص فقط و فقط که تحقیرآمیزی

 بود خودش به مخصوص فقط انگار که خاص حالت آن دیگر موهایش. شده عوض خیلی اش چهره

 گوش بغل و زده باال مردانه خیلی را براقش و بور موهای. نیست چشمی یک هم نگاهش. ندارد را

 اش باالیی های دکمه که مشکی پیراهن و مات طوسیِ شلوارِ و کت. کرده پیتاژ کمی را هایش

 .بازند

 ههمیش هم کروات از. بگیرند را گلویش تا هایش لباس ی یقه آمد نمی خوشش هم قبال است یادم

 !بیشتر پاپیون از. داشت نفرت

 اهمیتی هیچ شناسم، می را کثیفش ذات که من برای اما! خیلی...شده ها وقت آن از بهتر خیلی

 .ندارد
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 :کنم می سفت حرص با را ام گلی گل ربدوشامبرِ ی گره

 .بذاره اتاق این توی پاشو نداره حق بگو بهش-

 :ندمن گریزان نگاه شکارِ پی مستقیما هایش مردمک. فرهاد به نه و کند می نگاه هلیا به نه اصال

 بزنم؟ حرف زنم با تا باشی بیرون لحظه چند میشه فرهاد-

 . کشد می را مالیکتش «م» و گوید می تمسخر پر و کشدار را «زنم»

 :کند می اضافه کند، مخالفتی فرهاد اینکه از قبل

 ...گیرم نمی گازش نترس-

 :زند می چشمکی

 !بگیرمش گاز بخواد خودش اینکه مگر-

 !است آزاد همان هنوز اش ظاهری زیادِ تغییراتِ برخالف

 ...((مالحظه بی و پرتوقع

 * شکارچی و شکار: ششم فصل* 

 می براش دلم...بود سالش یک آزاد...مرد رانندگی تصادف یه توی پدرم بود که سالم یازده-

 پدر. بود واقعی مرد یه ی نمونه که پدرم مثل پدری اونم...نچشید رو پدر داشتن طعم که سوخت

 ازارب توی بود ساله بیست جوون یه وقتی. بود کشیده زحمت برسه باال جاهای به اینکه برای من

 یه شد تا داد نشون جنم خودش از و کشید زحمت انقدر کرد می جا به جا فرشارو فروشا، فرش

 و صاف آدم همون زندگیش آخر روز تا حال این با...خوردن می قسم اسمش رو همه که بازاری

 بودم ناراحت همینم برای...نمیشه پیدا مردا جور این از زیاد دیگه روزا این. موند پرتالش و صادق

 نکرد پیدا فرصت که آزاد مخصوصا. موندیم محروم العاده فوق پدر یه داشتن از هممون و آزاد که

 ...بابا بگه حتی

 از بردم می لذت. کردم پیدا پدرو حکم براش من نداشت پدرم از ذهنیتی هیچ که اونجایی از

 از. نبود نرمالی ی بچه اولم از آزاد که مخصوصا...مهمم واسش و میکنه تکیه بهم انقدر اینکه

 بگه مامانم بود کافی. داشت قبول و من حرف خیلی اما. بود مالحظه بی و تندخو هم اول همون
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 که رسید می آزاد گوش به و شدم خسته آزاد اذیتای از فرهاد یا...بگو آزاد به چیزو فالن فرهاد

. نداشت حد که میشد کن گوش حرف و مظلوم انقدر وقت اون...کرده گیشو گله من پیش مامانم

 یاد سالگی یازده همون از رو پذیری مسئولیت. بود من با خانواده مسئولیت بابامم از بعد خب

 .گرفتم

 درس زندگی توی هدفم تمام. بودم درس عاشق آزاد برخالف هم دبستان ی دوره توی حتی

 چهب اتفاقا چرا...کردم نمی شیطونی و بودم خون خر نمیگم. بود ذاتم تو.بود شدن موفق و خوندن

 نمی کاری وقت هیچ. دونستم می خودمو حد...اندازه به اما. بودم خوشگذرونی اهل و شیطون ی

 . شه دردسر برام که کردم

 پدرم دوستای از خانواده تنها...دوستش بهترین. بودن پدرم بازاری دوستای از محمود ی خانواده

 توی هرکسی پای بذارم که نبودم آدمی. داشتیم آمد و رفت باهاشون همچنان فوتش از بعد که

 مرد خودش محمود. بودم غیرتی اما منطق بی نه ها موقع اون. نکن االنم به نگاه...شه باز خونم

 راحت...دیگه بود ای ساده و صاف مرد من پدر خب. داشت قبولش پدرم و رسید نمی نظر به بدی

 تساک و مظلوم اندازه بی پویا؟. نیست بدی مرد محمود که بود قبولونده هم ما به. کرد می اعتماد

 یسال شیش. رسید می محجوبی و اعتماد قابل پسر نظرم به. داشتم دوستش خیلی روزا اون! بود

 می اذیتش قلدری با آزاد اما بود تر بزرگ سال چهار-سه آزاد از که این با. بود کوچیکتر من از

 .کرد نمی مثل به مقابله اون اما. کرد

 وت. بدیم راهش نباید گفت می و پویا از نمیومد خوشش. نداشت فایده کردم می دعواش هرچقدرم

 روحمم من خدا به. مظلوم و ساکت. بود خوب خیلی ظاهرش و رفتارا...دیدی رو پویا خودت که

 ...نیست معمولی پسر یه که نداشت خبر

 عاواق اون...بود خواهرم چون نه. دیدم زندگیم طول توی که دختریه ترین پاک و زیباترین شقایق

 یانم دنیا به کوچیکی همون از دخترا از بعضی...آسمونی ی فرشته یه. بود داشتنی دوست و پاک

 مادر وقتا خیلی حتی و بود من مادر...بود آزاد مادر...بود عروسکاش مادر شقایق...کنن مادری که

 ی همه آزاد و من برای. فهمید می خیلی خیلی اما. بود کوچیکتر من از سال هشت. بود هم مادرم

 حدی یه از رو صداش. نمیفتاد دهنش از داداش داداش. دیگه طرف یه شقایق بود طرف یه دنیا

 می مالحظه بود بزرگتر آزاد از دوسال اینکه با حتی زد نمی حرف حرفمون روی. برد نمی باالتر

 بهش بار یه چیزو یه بود کافی. نبود لوس...کرد نمی قهر. داد می اهمیت غیرتش و غرور به و کرد
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 نمی محدودش غیرت اسم به و کردیم نمی اذیتش وقت هیچ هم آزاد منو البته. بفهمه تا بگم

 نازک و نرم...نداشت خار من شقایقِ...باشه داشته خار باید گل اما...بود گل...بود ساده اما. کردیم

 .بود

 به داشتم و بودم خونده درست ریز یه سال هشت...بود نمونده دکترام گرفتن تا چیزی یادمه

 سخت شدید درسامم و بودم مدرکم گرفتن هوای و حال توی. شدم می نزدیک رویاهام و اهداف

 که یاینطور دوستیشون. شد دوست پویا با شقایق کی نفهمیدم اصال که بودم درگیر انقدر. بودن

 و تلفنی صحبت یه حد در...نه...نبودا باهمن پسرا و دختر ساعت چهار و بیست ماشاهلل االن

 هخون بود رسونده و شقایق پویا وقتی. بودشون دیده هم با آزاد بالخره اما. ای دقیقه چند دیدارای

 حق گفت و زد خورد می پویارو تا رفت عوضش...نگفت شقایقم به...نگفت من به. دیدشون آزاد

 پویارو گفت و وایساد رومون توی بار اولین برای و فهمید شقایق. ببینی و خواهرم باز نداری

 آشنا هم با و باشن هم پیش ها خانواده حضور با اینکه حد در رابطشون مخالف زیاد. داره دوست

 زا بعضی. بود کرده حسش ولی دونست نمی آزادم...مریضه پویا دونستم نمی من...من. نبودم شن

 و جلوشون گفت بهم. فهمه می زود خیلی آزادم...میفهمن چیزارو این زود آدما

 جمعی دیدارای حد در گفتم می خودم با. کنم اذیت و شقایق خواستم نمی...نگرفتم...بگیر

 پویا اما...میمونه کوتاه دیدارای همون حد در روابطشون داد قول هم شقایق. نمیاد پیش مشکلی

 دست اعمالشون که مریضاییه دسته اون جزو...کنه تجاوز میتونه مریض مردِ یه فقط...مریضه

 تونه می میده دست از کنترلشو وقتی اما آرومه و معمولی خیلی عادیه وقتی. نیست خودشون

 لمث خواهر هم بالخره. نداشت فایده دیگه وقتی...فهمیدم بعد خیلی اینارو. باشه خطرناک خیلی

 .نموند امان در نیشش از گلم ی دسته

 و جیغ هیچی سر و الکی...بود شده پرخاشگر. شده عوض شقایق رفتارای میدیدم که بود مدتی

 آزاد. کرد می گله مامانم. نکردم توجه باید که انقدر احمق منِ اما...کرد می گریه مدام. کرد می داد

 به چیزو همه درسا سنگینیِ بخاطر من ولی کرد می گوشزد بهم مدام و بود قرار بی تغییراش از

. شدنمی باورم زده و رگش رسید خبر بهم وقتی. کشید خودکشی به کار که انقدر...سپردم می فردا

 نواو از بعد روزای...بود دیر اما...رسوندنش بیمارستان به سریع و بود کرده پیداش حموم توی آزاد

 بهش پویا که بود نوشته برامون شقایق. بودن دهنده آزار واقعا چون گذشتن چطور نمیگم بهت

 یایپو اون و کنیم ثابت تونستیم می کشت نمی رو خودش اگر...بجنگه تا نموند اما. کرده تجاوز

. کرد رها بدبختی و بهت توی رو ما و رفت. داد ترجیح رو مرگ شقایق اما برسه مجازات به لعنتی
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. نبود بند جا هیچ به دستم. نداشت فایده کردم تالش و رفتم شکایت کارای دنبال هرچقدر

 پشت کوه مثل محمود. خدا به کردم واگذارشون و شدم خسته آخرش. بگیرم تقاص نتونستم

 هدیوون فهمید وقتی آزاد. نداشت فایده کردم می تالش عمرمم آخر تا اگر من. بود وایساده پسرش

 ماه یک عرض در که بود خراب زندگیمون وضع انقدر شه؟ بسته پروندش گذاشتی چرا که شد

 بدتر. شد عوض خیلی آزاد...شد مرگ دق گلش برگ مثل دخترِ تک شدنِ پرپر ی غصه از مادرم

 خواهرِ. باشم کی عزادار باید دونستم نمی. بود شده دیوونه. بود خارج کنترلم از رفتاراش. شد

 ازم کاری ناله و آه جز و بودن مرده اونا. بود نمونده تنش توی روحی که آزاد یا مادرم...نازنینم

 اما. بود مونده برام که بود کسی تنها اون. شه نابود هم آزاد نذارم خواستم می ولی برنمیومد

 کنم فرض تونم نمی. کردم کوتاهی من...داشت حقم. میدید من چشم ار چیزو همه اون...نتونستم

 و ساده خواهر نذاشتم که بود من تقصیر. رسید خودکشی به کارش که کشید زجری چه خواهرم

 حملت نتونست که بود ضعیف انقدر. بخوره تکون دلش تو آب نذاشتم...بکشه سختی دلم نازک

 .کنه

. منگرفت جلوشو...کنه زندگی تنها تا رفت و شد جدا ازم آزاد. بود قبرستون شبیه دیگه خونمون

 و سدر به بردم پناه افسردگی و تنهایی شدت از باز خودمم. بجنگم باز که بود نمونده برام نایی

 سختی چقدر بره یادش تا. کنه خالی رو خودش تا شد آنچنانی های خوشگذرونی مشغول هم آزاد

 . کرد ترش بدبخت که کاذبی های خوشی. کشیده

. تنیس کنی گوش حرف ی بچه. نیست راحت اصال آزاد کنترل. بکنم کمکی نتونستم بازم من

 پژمان. بود کرده پیدا اعتیاد حشیش به. کنه می مصرف مواد آزاد فهمیدم که نگذشت چیزی

 آزاد که گفت ای پرده الی و باشه بهش حواسم کرد گوشزد بهم بره ایران از خواست می وقتی

 توی خودش کردن غرق و رفتن پارتی و مواد و زن بود شده آزاد زندگیِ ی همه. کنه می چیکارا

 کثافت عمق توی. کرد می مصرف حد بی و رویه بی...بگیرم جلوشو کردم تالش خیلی...الکل

 احوال و حال همش و بودم ارتباط در پژمان با. کرد می نابودم بیچارگیش همه این. کرد می زندگی

 همه...آدمم یه منم...نیستم قهرمان که من...کنترله از خارج گفتم بهش. پرسید می ازم و آزاد

 . کنم درست چیزو همه و کنم جادو بتونم من داشتن انتظار

 راضی رفتن به آزادم خود...کمه مواد گفت می...کانادا اون پیش بفرستمش داد پیشنهاد پژمان

 چون چرا؟. بودن کرده اخراجش دانشگاه از...داشت حقم. بمونه ایران نمیخواد گفت می...بود

. ودنب بد خدا به...نبود بد اما بود مصیبت شخصیش زندگیِ و بود افسرده فقط آزاد. بود متفاوت
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 کس هیچ به نه زد می آسیب خودش به فقط و فقط ولی کرد می فرق دیگران با زندگیش طرز

 توی و کاراش. مسخره های بهانه با. کردن اخراج دانشگاه از تفاوت واسه فقط و داداشم. دیگه

 فقط...میگم دارم که بود آسون انقدر نکن فکر...بخونه موسیقی اونجا رفت و کردم سال یه نزدیک

 پیش رفتنش از قبل. کرد هم ترک و رفت بالخره اما...دوره اون توی کشیدم چی من میدونه خدا

 اناداک توی. بود راحت دیگه خیالم. کرد ترک بالخره. کرد می مصرف ترک قرصای و بود رفته دکتر

 چهی که بینم می ولی برگشته که ماهه چند االن...جمع حسابی حواسش و بود سرش باالی پژمان

 خوب استودیو توی کارشم و کنه نمی روی زیاده دیگه...نیست معتاد درسته...نشده بهتر چی

 !متحرکه ی مرده یه رسما آزاد ولی میبره پیش

*** 

. گذرانم می نظر از وار روزنامه را ها آگهی سرپا همانطور و گذارم می کابینت روی را آب بطریِ

 فقط را ماه دو عین اما کنم پیدا خودم برای کاری فرهاد کمک بدون ام، کرده عزم که است دوماه

 که آمدم و رفتم و زدم زنگ. کشیدم خط ها شماره دور. زدم ورق روزنامه انقدر دیگه. ام زده درجا

 !تحصیالت نه دارم سابقه نه. ندارد فایده. شدم خسته

 اما. بینم می کم خیلی را فرهاد. گذرانم می روزگار پولش با و کنم می بازی ورق گاهی هم هنوز

 برای اشتیاقم تمام وجود با. پرسد می را حالم و زند می زنگ...هست من به حواسش همچنان

 تفاوت همه این با. خوریم نمی هم درد به اصال فرهاد منو. راضیم وضع این از خودم اما دیدنش

 .نیستیم هم مناسب اصال سنی آخر در و فکری تحصیلی، فرهنگی،

 ار آزاد هم بار یک حتی ماه چند این در. بگذارم کنار را فکرش باید شوم درگیرتر اینکه از قبل

 رمتنف آزاد از دیگر اینکه با. است تر راحت خیالم اینطوری. کردم عوض را خانه های قفل. ام ندیده

 .ندارم اعتماد او به اصال همچنان اما سوزد، می برایش دلم و نیستم

 بعد من ولی رسد نمی نظر به درست هرچند قضاوت این...بوده خطرناک و معتاد روزی هرحال به

 .ندارم اعتماد فرهاد جز مردی هیچ به و ام شده بدبین شقایق ی قضیه فهمیدن از

 بودنم دختر و سالی و سن کم. نرفت پول گرفتن و من به خانه دادن اجاره بار زیر هم آخرش فرهاد

 من ولی. هستم اش خانه در من بفهمد کسی اگر نیست خوب اش وجهه برای گفت و کرد بهانه را

 .نیاید من به فشاری تا بودند بهانه هایش حرف ی همه مطمئنم
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 و توجه و لطف همه این دلیل نفهمیدم هم آخر من و گفت برایم را اش زندگی تمام تقریبا فرهاد

 تهگذش ی همه او احتماال که رسیدم نتیجه این به آخر تا کردم فکر انقدر...چیست من به کمکش

 هر به استفاده سوء قصد اگر. کرده ثابت من به را خودش دیگر فرهاد...ندارد هم اهمیتی. نگفته را

 .میشد مشخص ماه چند همین در داشت را صورتی

 از هم بار یک ای هفته حتی. دارد ادامه داروهایم مصرف و شناس روان پیش آمدم و رفت همچنان

 بینم، می که بیگاهی و گاه های کابوس جز و است خوب خیلی حالم. کنم می مصرف ها قارچ آن

 .ندارم مشکلی هیچ

 آن دانم می. ام نکرده پیدا را خانه به برگشتن جرات هنوز من اما زند می سر گاهی هم مادرم

 رس پدرم به هم بار دو یکی. کنم می زندگی تر آرام اینجا. کرد نخواهند رهایم وحشتناک خاطرات

 که حقی تمام تا رسد می مادرش به زورش فقط دنیا در که مصرفیست بی مرد همان هم هنوز. زدم

 معلوم. کردم ترک را آنجا بیداد و داد با هم هربار. بگیرد بیچاره پیرزن آن از را اند خورده ازش

 .ندارد کردن ترک قصد اصال است

 پس. زنند می زنگ همیشه فرهاد و مادرم. کند می خارج فکر از مرا در به ضربه چند صدای

 .کنم می باز آرام را آن الی. روم می در سمت به و بندم می را بطری در زند؟ می در که کیست

 .خورم می جا حسابی است در پشت که کسی دیدن از

 ...لی لی خانومِ سالم-

 از فرهاد اگر. کنند می کجی دهن من به دستش توی سرخِ های گل! مودبانه چه لی؟ لی خانومِ

 موهای. است تجاوز اهل پسر این کند، خطور مغزم به نداشت امکان بود، نگفته بیمارش ذات

 دفاع بی و مظلوم ها بره شبیه بیشتر را او ای قهوه حالتِ بی و درشت چشمانِ و روشن فرفریِ

 . کرده

 :گویم می بدی لحن با

 کردی؟ پیدا کجا از خونمو کنی؟ می غلطی چه اینجا-

 :دارد لکنت کمی زند می که حرف

 .گشتم دنبالتون...کلی...سخت خیلی...خیلی-
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 .بترسم او از توانم نمی هم کنم تالش اگر حتی است؟ تجاوز اهل ول و شل خاصیتِ بی این واقعا

 :گویم می نفرت با و بندم می کمی را در

 !کارت رد برو گمشو...گشتی دنبالم کردی غلط تو-

 :دهد می قورت استرس با را دهانش آب

 منو رفتارم بخاطر باید...باید...من از ناراحتید خیلی دونم می آخه؟ چیه برای رفتارا این...این-

 .ببخشید

 خطرناک عوضی این رسیده، نمی هم ذهنش به نداشته تقصیری بیچاره فرهاد. زنم می پوزخند

 .شود نمی باورم هم من. باشد

 :دهد می ادامه بیند، می را سکوتم وقتی

 ...اومده خوشم ازتون...میگم راست خدا به...نیستم بدی آدم من-

 :مضحکی و زشت ی خنده چه...خندد می

 .میاد خوشم جسور دخترای از-

 :گیرد می طرفم به دستی دو را گل

 می. دنبالتون میومدم زودتر وگرنه داشت ترک زانومم و بود شکسته دستم...عذرخواهی برای-

 دروغ اونا...نیستم بدی آدم من مامانم جون به...نکنید باور و آزاد و فرهاد حرفای! ناراحتید دونم

 .میگن

 :اندازم می باال شانه

 که نیست مهم برام اصال و بود رفته یادم تورو اصال...دروغش و راست نیست مهم برام اصال-

 ...باشم ناراحت

 .گذارم می تشدید گویم می که هایی «اصال» روی

 :کنم می پرت صورتش توی خونسردی کمال در و گیرم می را گل

 ...کارت رد برو گمشو هم حاال-
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  کرده؟ جرات چطور پررو ی پسره. کوبم می هم به صورتش توی محکم را در

 :شود می بلند صدایش

 ...باشید داشته خوبی روز-

 یفح. شود می پایین و باال صورتم توی چتریِ و فرستم می بیرون آلود حرص را نفسم...مکث کمی

 .نزدم اش مکی و کک و سپید صورت توی کشیده یک شد

 .میرم دیگه من لی لی خانومِ-

 ...جهنم به برو-

 !الدنگ. شود می دور سپس و بلند ذوقش پر ی خنده صدای

 ام شناخته و دیده را فرهاد وقتی از. دادم نمی او به سگ محل گفت نمی را حقیقت هم فرهاد اگر

 . کشم می سوزی سینه آه. رفته باال مردها از انتظارم

 ...که هم فرهاد خودِ

 !شود نمی

*** 

 شود، می روزی چند. دهم می فحش آدم و عالم به لبی زیر و کنم می پرت مبل روی را ام گوشی

 .نپرسیده را حالم حتی. نزده زنگ اصال فرهاد

 که روزهایی آن. نیستم من که فقط. دارد دوستانی و زندگی خودش برای. دارد گرفتاری دانم می

 .نیست الزم وجودش کند، می فکر حاال و بود نامصاعدم حال بخاطر بود دورم زیادی

 مبل روی از غیض با. است حیاتی و ضروری وجودش روزها این گوید، می بپرسی من دل از اما

 بیرون تا زنم می گره محکم را ها آشغال مشمای. روم می آشپزخانه به و شوم می بلند

 .بگذارمشان

 ات زنم می را در قفل بروم اینکه از قبل. بندم می را شرتم سویی زیپ و اندازم می سرم روی شالی

 .نشود بسته باد وزش اثر بر گردم، برمی و روم می پایین وقتی
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 می هوا که کمی ولی دارد سوز و شده سرد حسابی هوا. روم می پایین و شوم می آسانسور سوار

 .کنند می هم دنبال و زنند می جیغ ها گربه. شود می بهتر حالم خورم

 کامال حالم که حاال. گذشته ها گذشته. اندازم می باال ای شانه. اندازند می بدی ی خاطره یاد مرا

 .است خوب

 می هم را زنجیرش اطمینان برای و کنم می قفل سه. بندم می پشتم را در. گردم برمی خانه به

 . زنم می مسواک و شورم می را هایم دست. اندازم

 اصال. کنم می آویزان و آورم می در را گشادم دمپا و مشکی کن گرم شلوار و آبی شرتِ سویی

 .بپوشم کلفت لباس و شلوار خواب توی ندارم تحمل

 ممکن حد این تا دیگر. شوم می پشیمان آن درآوردن از. دارم جذب رکابیِ یک شرتم سویی زیر

 حس واقعا. کنند می ام احاطه گرما امواج. روم می پتو زیر. بخورم سرما سرد هوای این در است

 .دارد خوبی

 اما نبودم کارها این اهل قبال...گفتن ذکر به کنم می شروع. گذارم می تختی بغل روی را ام گوشی

 آرامش باشد، هم تلقینش برای اگر حتی خواب، از قبل گفتن ذکر که دارد اصرار شناسم روان

 .است بخش

 .روم می خواب به و شوند می گرم هایم چشم گویم، می ذکر که همانطور

 ویت کامال اتاق. پرم می خواب از ضعیفی صدای شنیدن با که گذشته خوابیدنم از چقدر دانم نمی

 .است نامفهومی ی زمزمه. شنوم می را صدا هنوز ام آلودگی خواب تمام با اما رفته فرو تاریکی

 می جیغ بگذرانم، نظر از را اتاق تا گردانم برمی را سرم همینکه و کنم می روشن را خواب شب

 .پرد می سرم از کل بین خواب. پرم می جا از و کشم

 دهانش آب و شده بلند صندلی روی از هم او. آیم می پایین تخت از و خزم می بیرون پتو زیر از

 :کند می تر را لبش

 !نازی خیلی...خوبی خیلی تو-

 :زنم می تشر و اندازم می سرم روی را صدایم

 میخوری؟ گهی چه جا این-
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 .بزنیم حرف اومدم من...من...زنیم می حرف باهم بشین بیا...نازی خیلی تو که میگم-

 :ببرد ترسم به پی نباید او ولی لرزم می وجود اعماق از...ام ترسیده

 .زنم می جیغ وگرنه بیرون گمشو من ی خونه از االن همین-

 :خندد می

 ...خب زنی می جیغ داری که االنم همین-

 :کشم می جیغ گلویم قسمت ترین انتهایی از

 ...بیرون گمشو-

 مطمئنم. کنم می حسش. کرده تیز دندان من برای زشتی شکل به. زنند می برق هایش چشم

 .پروراند می بیمارش سر در ترسناکی العاده فوق فکرهای

 یم گاز قدرت تمام با را دستش بگیرد، را بازویم تا اندازد می دست و آید می سمتم به که همین

 ترس از نمانده چیزی. دوم می بیرون اتاق از سرعت به. چسبد می مچش به و کند می ناله. گیرم

 !من به لعنت گذاشتم؟ باز را در پایین رفتم وقتی چرا. بزنم گریه زیر

 ده،ش انداخته که زنجیری به توجه بی و کنم می باز را هایش قفل. برم می پناه در به وجود تمام با

 حبس ام سینه در نفس. شود می بسته دوباره زنجیر بخاطر و باز در. چرخانم می را دستگیره

 . دهد نمی کشیدن نفس درست ی اجازه اضطراب. شده

 ...خدایا! کن رحم خدایا

 می تنم تمام. شکند می پناهی بی و ترس از بغضم بالخره و شنوم می را پرشتابش های گام صدای

 می باز بالخره در و کشم می کند، تمرکز تواند نمی که ذهنی و لرزان های دست با را زنجیر. لرزد

 حلقه شکمم دور دستی دوم گام در که دوم می راهرو سمت به نامناسب های لباس همان با. شود

 .شود می

 داخل مرا و گذارد می دهانم جلوی را دستش که بکشم جیغ کنم می سعی و زنم می پا و دست

 جیغ صدای. بندد می محکم پایش با را در. آید نمی باال نفسم. چکد می اشکم. کشد می خانه

 .رود نمی فراتر و ماند می اش کرده عرق دستِ کف پشت هایم
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 یم بو و کند می فرو موهایم میان را سرش. کنم فرار دستش از تا زنم می پا و دست و کنم می تقال

 .کشد

 :زند می نفس نفس

 ...نازی خیلی-

. کند می جلو و عقب را سرش مدام. ندارد فایده ولی بیندازم چنگ صورتش به کنم می سعی

 .شود می تار دیدم و رود می چشمم توی اش فرفری موهای

 روی محابا بی که است اشک و زنم می پا و دست وجود تمام با. کشد می عقب عقب همانطور مرا

 ! خدا بمیرم کاش...بمیرم کاش. چکد می صورتم

 مهای دنده که گرفته را ام سینه زیر محکم انقدر. شود می کشیده و کرده گیر بغلش زیر موهایم

 .کنند می ذوق ذوق

 .شوم نمی تسلیم راحتی همین به نه

 مرا و زند می دادی. دهد می صدا قرچ دستش گوشت و پوست. گیرم می گاز محکم را دستش کف

 آنقدر نه اما خورد می پارکت به سرم. میفتم زمین روی و دهم می دست از را تعادلم. کند می رها

 .بروم در سمت به پا و دست چهار تا گردم برمی و کشم می جیغ. محکم

 می یرونب گلویم از ای خفه های ناله فقط. بکشم جیغ بلند خیلی توانم نمی زیاد، نکشیدن نفس از

 دستم. برم می چشمش سمت به را هایم ناخون. کند می طاقباز مرا و کند می حمله سمتم به. زند

 .چسبد می را سرم فرق موهای دیگرش دست با و گیرد می دستش یک با را

 .کوبد می پوش پارکت زمینِ به محکم بار چند و کند می بلند را سرم مو همان از

 ...کنم می ناله

 :زند می

 ...شو خفه-

 :زند می تر محکم

 ...شو خفه چموش ی دختره-
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 به ماتی ی شیشه پشت از انگار. شود می تار زمان و زمین کم کم...زند می...زند می...زند می باز

 .خورند می سر موهایم بین و گیرند می راه چشمم ی گوشه از اشک قطره دو. کنم می نگاه اطراف

 می درد سرم پشت. شود می بلند چاه ته از انگار هم ام خفه ی ناله صدای و ام شده حال بی کامال

 روی از. چرخد می سرم دور چیز همه. کنم نمی حس را دردش خیلی که حالم بی انقدر اما. کند

 .گردد می دورش چیزی دنبال به و شود می بلند شکمم

 مبل کنار از را جورابم. کنم درک حدودی تا توانم می هنوز اما حالم بی و شده تار دیدم اینکه با

 .آورد می هجوم سمتم به باز و دارد برمی

 خفه های جیغ و گریه جز کاری شرایط آن در! بکش مرا حاال همین..بکش خدایا کشی؟ نمی خدایا

 تنها. لرزد می تنم تمام. ام افتاده اش تله توی موشی مثل. نیست ساخته من از کشم می که ای

 پشتم را درب و برگردم عقب به ساعت چند ی اندازه به فقط که است این شرایط آن در آرزویم

 ...ببندم

 .بزنم را محمود از حقم گرفتن پس قید و برگردم مهمانی آن به یا

 می کابوس دارم باز نه؟ مگر است کابوس...شوم بیدار لعنتی کابوس این از که خواهم می خدایا

 !شوم بیدار خواهم می. است تهوم...بینم

 تهوع حالت. شود می قطع کامل هم خفیف ی ناله همان و فرستد می حلقم توی گلو تا را جوراب

 ...کنم می خفگی احساس. رود می فرو گلویم در بیشتر جوراب اما زنم می عق بار چند و گیرم می

 و خورد می گیج سرم...خواهم نمی. شود تمام ها راحتی همین به تواند نمی نه راحتی؟ همین به

 .است نشدنی توصیف حالم

*** 

 رد...بد حال این با آید؟ برمی من از کاری چه مگر ولی کنم تسلیم را خودم اینطور خواهد نمی دلم

 !هیچم تقریبا من است مرد یک که او قدرت برابر

. ینمب می معوج و کج را لبش روی لبخند. ایستد می سرم باالی گرفته، دستش توی که ای پارچه با

 خفگی احساس. میسوزد و شده کشیده دهانم طرف دو. کند می اذیتم شدت به حلقم توی جوراب

 .نشیند می هایش زانو روی لعنتی، لبخند همان با. کنم هق هق گریه زور از دهد، نمی اجازه حتی
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 .بگذارد راحتم و برود که کنم می خواهش نگاه با و ریزم می اشک. کنم می را التماسش نگاهم با

 .باشه نداشته کاری من با تا بوسیدم می هم را پایش حتی نبودم رمق بی اینطور اگر

 را مپاهای. بزنم صورتش و سر توی لگد با کنم، می تالش و کشم می باال را خودم کمی حالی بی با

 لیمتس. است بیهوده عمال پاهایم کردنِ آزاد برای تقالیم تمام. دارد می نگه ثابت زانو از و گیرد می

 وا زور بالخره. ببندد را پاهایم نتواند تا دهم می تکان را بدنم وجود تمام با...البته شوم نمی هم

 .زند می گره ته تا را دستمال و بندد می محکم مچ از را پایم هردو و شود می غالب

 که صداهایی. کنم می ناله درد از و کند می گیر اش گره بین پایم پوست از ای تکه که محکم انقدر

 یفرنگ توالت داخلِ خونی، مشکیِ ی گربه همان های ناله شبیه درست آیند می بیرون حلقم ته از

 .است

 ات دهم می تکان را هایم شانه و میفتم وال و هول به بیشتر. زند می خیمه رویم و آید می سمتم به

 و کشد می بیرون جیبش توی از چاقویی نشسته، رویم که همانطور. شود می کالفه. بگیرتم نتواند

 عمق به بیشتر و بیشتر هرلحظه. کند می کور را چشمم چاقو تیزی و برق. زند می را ضامنش

 بی مهه. شوم می تاب بی بیشتر و کنم می ناله بیشتر و زنم می جیغ بیشتر و برم می پی فاجعه

 .است فایده

 دیگر و گیرد می قلبم. آورد می درد به را ام سینه اش سنگینی و اندازد می رویم را خودش دوباره

 .کنم نمی حس را تندش های تپش

 :گوید می شرربار نگاهی با و گذارد می ام گونه روی را چاقو

 ...نخور تکون انقدر-

 خوردن تکان جرات هست ام گونه روی چاقو تا. کند می قفل سینه روی و گیرد می را هایم دست

 پارچه ی مانده باقی با پایم مثل هم را هایم دست. ببرد را ام گونه اش تیزی ترسم می. ندارم

 .بندد می محکم

 :گوید می بدی لحن با و آورد می گوشم نزدیکی را سرش. کنم می هق هق خفه هنوز

 ...شو خفه-

 :کند می لمس را بازویم
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 !آفرین...خوب دختر نخور تکون-

 من نخواستن و خواستن به اما کند ام دستمالی خواهم نمی. بزند دست من به خواهد نمی دلم

 !نیست انصاف این که خدا به. نیست

 :زنم می عق گردنم روی هایش لب حرکت از

 !داری دوستم بگو-

 :دهد می تکان تکان من بدن روی را خودش

 ...پویا دارم دوستت بگو-

 :کشد می گوشم ی الله روی را زبانش

 !ای خوشمزه...همم-

 می زمین روی سرم کنار را چاقو. سوزد می شدت به سرم کف. فرستد می موهایم بین را دستش

 سمفونیِ کمربندش کردن باز و زیپ شدن کشیده پایین صدای. نشیند می شکمم روی و گذارد

 .شود می مرگم

 باز .کشد می بیرون تنم از را روح کامال صدا یکی این. کند می پاره را زیرم لباس شتاب و خشم با

 نوزه که افتاده اتفاق سریع چیز همه انقدر. شود نمی باورم هنوز. میفتد اتفاق دارد. کنم می تقال

 .هست دلم های ته ته در عبثی امید

 با و گلویم قسمت ترین انتهایی از خواهم می. کرده خسته هم را خودم گوش رمغم بی های ناله

 بهتر هم آید برمی وجودم ته از که خفه های ناله همین ولی. بخواهم کمک و بزنم جیغ وجود تمام

 .است شدن تسلیم از

 :گوید می شده بیخود خود از که لحنی با گوشم توی

 !میاد خوشت ازش...کنی داد و جیغ نیست الزم-

 همز و کنم می حس ام تنه پایین در را عالم تمام درد و سوزش...بعد لحظه چند فقط...میفتد رویم

 .شود می پر دهانم و گلو در صدا بی های کشیدن جیغ شدت از که خونی ی

 .میاد خوشت دونستم می زنی؟ می جیغ-
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 به زنم می زل نگاهم دارِ نم های شیشه پشت از. است تحمل از خارج دردش. آید نمی بند اشکم

 .مکد می را حیاتم ذره ذره که حیوانی

 .میاد خوشم بگو...داری دوستم بگو-

 من و. شود می تارتر و تار زمان و زمین دارم، که وحشتناکی درد و سوزش از دقیقه دو یکی از بعد

 !شوم می آب خودم در قطره قطره

 تا که شمعی مثل خورد، می سر ام کرده عرق تن روی از راضی و خسته و شود می تمام که کارش

 ...رسم می پایان به سوخته انتها

 !شوم می تمــام

*** 

 :زد در به محکمی لگد و گرفت را فرهاد ی شماره آزاد

 ...اَه! رفته گوری کدوم-

 گوشی در فرهاد آرام و خونسرد صدای بالخره. کرد ترش حوصله بی کشدار و ممتد بوق چند

 :پیچید

 .جان آزاد سالم-

 :زد غر دهد، جواب را سالمش آنکه بی و آلود عتاب

 !کنه نمی باز رو در و میام که باریه دهمین کجاست؟ دختره این-

 :داد جواب آرامش با باز بود کرده عادت برادرش های حوصلگی بی این به که فرهاد

 کجاست؟ دختره کدوم-

 !لی لی...دیگه دختره همین-

 داد می تذکر لی لی به باید کرد؟ نمی باز و بود رفته بار ده. رفت هم در ناخودآگاه فرهاد ابروهایش

 به را درب بود موظف لی لی و بود آزاد برای خانه آن هرحال به. نکند برخورد بد آزاد با انقدر که

 .کند باز رویش
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 اونجا؟ رفتی بار ده چی ی واسه حاال-

 :شد بلند آزاد عصبیِ صدایِ

 تقصیر همش...کردم پیدا نیاز بهشون که دارم اینجا کتاب سری یه بدم؟ پس جواب باید-

 .کرده عوض کلیدارم برداشته پررو ی دختره...توئه

 :زد در به دیگری محکم لگد بعد

 ...معطلشم تمام روز پنج! کیه کرده فکر-

 نمی باز را در لی لی و بود رفته هم پشت روز پنج روز؟ پنج. افتاد شک به خط سوی آن فرهاد

 در پشت و کند معطل را آزاد روز پنج که نبود آدمی لی لی نه. کرد خطر احساس ناخودآگاه کرد؟

 .نباشد خانه متوالی روز پنج نبود ممکن طرفی از. دارد نگهش

 سر به بالیی ترسید می. ترسید می مادرش با ماندن تنها از. برگردد بود محال خودشان ی خانه به

 دهنیام خانه به لی لی که بود افتاده اتفاقی حتما. شد بلند صندلی روی از فرهاد. بیاورد مادرش

 .بکند ناجور فکرهای نشده مطمئن تا خواست نمی. بود

 :گفت شمرده شمرده

 .برسم من تا برگرد و برو سریع فقط. کنن باز درو تا بیار ساز قفل یه برو...آزاد ببین-

 :کوبید در به مشتی کالفگی با و کشید هم در را هایش اخم آزاد

 بشکونم؟ درو نمیشه حاال. افتادیم گیری عجب...بابا ای-

 :گفت قاطع فرهاد

 ناراحت بفهمه لی لی چی؟ که بشکونی درو...دردسری پر راهای دنبال همیشه...نکرده الزم-

 .میشه

 :زد پوزخندی آزا

 !خودمه ی خونه در...درک به خب-

 :گفت کالم یک فرهاد
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 !نمیشکونیا-

 ماجرا این به نسبت خوبی حس اصال. گذاشت شلوارش جیب داخل را موبایلش و کرد قطع سپس

 .نداشت

*** 

. میفتم گریه به سوزش شدت از اراده بی و کند می درد بدنم تمام. پرم می خواب از درد حس با

 .افتاده ای گوشه متالشی، و شده له که دارم را ای ریشه بی درخت احساس

 به پوستم.خورد می لیز صورتم روی اشک زنم، می هم پشت که پلکی چند با. است تار دیدم

 آخرین. ندارم موقعیتم از درکی هیچ. اندازم می اطراف به ای زده وحشت نگاه. افتد می خارش

 که بود امان بی دردی حسم آخرین و پویاست ی نشسته عرق به صورت است یادم که ای صحنه

 .کرد سیاه را دنیایم

 مدست. تابد می داخل به گرفته قبار های پنجره از کمی نور. هستم نموری و تاریک زیرزمین داخل

 یدمسپ رکابیِ جز و ام کشیده دراز کثیفی تشک روی. بازند پاهایم اما شده بسته دستبندی با

 .کند می کجی دهن من به محوی و شده خشک خون پاهایم میان. ندارم تن به چیز هیچ

 کم خودم خدایا شد؟ نازل سرم به که بود بالیی چه این. کنم می شیون و شکند می صدباره بغضم

 وانمت نمی بسته دست با اما خارد می پوستم و اند چسبیده گردنم پوست به موهایم بودم؟ بدبخت

 رهرقد. ندارد فایده اما بکشم بیرون دستبند از را دستم کنم، می سعی کالفگی با. بخارانمش

 .شوم می موفق کمتر من و افتند می سوزش به بیشتر هایم مچ کنم می تقال بیشتر

 پایین و باال دهانم داخل را چوبم مثل زبان. ام تشنه وحشتناکی طرز به. شده خشک دهانم و گلو

 .چکند می که هایی اشک و شکند می که است بغض باز و کنم می

 می شیون و طلبم می کمک و کشم می جیغ. ریزم می اشک هایم نکردن گریه تمام ی اندازه به

 اام نیست بشو باز آهنی دستبندِ این دانم می...شود می زخمی مچم...کشم می را دستبند. کنم

 .نیستند خودم دست اعمالم

 می را امانم و کند می ذوق ذوق مچم. گیرم می گلویم به را دستم دو هر. سوزد می خشکم گلوی

 وراند به سرم. درد فقط. فعالم نیمه مغز به کنند می مخابره درد پیغام فقط بدنم نقاط تمام. برد

 .زنم می عق و افتد می
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 می ترس به را جایشان وحشتناک های حس ی همه. شود می باز و دهد می صدا قژ آهنی در

 که جایی تا و شوم بلند دارم دوست. شوم می جمع خودم در و پیچم می هم به را پاهایم. دهند

 . ندارم خوردن جم نای. پیچد می تنم تمام در درد هم خوردنم تکان با اما بروم عقب است ممکن

 نگاه که خوب. چاق و کوتاه قد دیگری و بلند و هیکل درشت یکی. آیند می داخل غریبه مرد دو

 .نیستند غریبه هم ها انقدر بینم می کنم، می

 بی اب را لگدهایش که کلفتی سبیل مرد. زد کتک مرا خیابان توی که مردیست همان آنها از یکی

 .کرد نمی رحم اصال و زد می دلم توی رحمی

 :زند می ام شانه به کفشش نوک با هیکل درشت مرد. ایستند می سرم باالی

 ریخت؟ کرکات دیدی مارو...که کردی می جیغ جیغ داشتی االن تا مردی؟-

 چشم به نباشد زشت هم اگر. شناسم می خوب را زشتش و سیاه صورت اما بازند نیمه هایم چشم

 .دارد کریهی ی چهره من

 کردن تمیز برای شب همان شک بی. است محمود کار. اینجایم چه برای کنم می درک تازه حاال

 پسرش و نیستم شقایق من دانست می هم خودش. آورده اینجا به و دزدیده مرا پسرش گندکاری

 .نشانم می سیاه خاک به را

 :نالم می بازم نیمه های لب میان از رمقی بی با

 ...تشنمه...تش...آب-

 :شود می باز بناگوش تا نیشش

 عزیزم؟ گفتی چی! ها جونیه سگ عجب-

 :لرزد می بغض از ام چانه

 !تشنمه...ت. میخوام...آب-

 :گوید می چاق مرد

 ...تشنشه میگه-

 :خندد می هیکل درشت مرد
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 خوای؟ می آب تشنته؟-

 بدنم. کشم می عقب را خودم و زنم می جیغ. فهمم می را قصدش کند، می باز که را شلوارش زیپ

 بدبختی با و بندم می را دهنم. بخورم تکان توانم نمی هم کمی دلخوشی محض اما گیرد می درد

 و موها. زنم می عق. پاشد می صورتم و بدن روی بدبو و داغ مایع. گیرم می جلویم را هایم دست

 .شود می خیس بازوهایم

 !ها خنکه تشنته؟ نگفتی مگه خوبه؟-

 .خندند می خوشی با هردویشان

 !روش نشاش کنی؟ می چیکار-

 :گوید می پررویی با و کشد می باال را زیپش هیکل درشت مرد

 ...نیست بیشتر آشغال تیکه یه این هرحال به داره؟ فرقی چه-

 :دهد می هولش عقب به محکم و دود می سمتش به پویا

 .بیرون گمشید...کنار گمشو-

 مردمک به مانم می خیره نفرت با. اندازد می سمتم به ای دلسوزی و ترحم با همراه نگاه سپس

 درامِ نمایشِ و من بدبختیِ به مرد دو آن. کشم می جیغ آید، می سمتم به وقتی و ایش قهوه های

 .خندند می پویا ی انداخته راه به

 ...کارتون رد برید! کنیدا اذیتش نبینم دیگه-

 :دهد می را جوابش تپل مرد

 .نذاریم تنهاتون کردن سفارش خان محمود اما-

 هب...کشم می جیغ حلقم ته از باز. بیاید سمتم به خواهد می باز و کشد می ای کالفه نفس پویا

 .کند می گرد عقب و ترسد می که طوری

 :گوید می مهربانی لحن با

 .نزن جیغ...باهات ندارم کاری نترس...عزیزم-
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 می شعله وجودم توی کینه و نفرت. زند می زانو کنارم. کنم می فراموش را دارم که دردی تمام

 وجل که را سرش. کنم می فراموش گرفته، را دلم و کمر دامن که سوزشی. شوم می خیز نیم. کشد

 .کشمشان می قدرت تمام با و دل ته از و شوم می آویزان موهایش به کند، نازم تا آورد می

 !آید می کجا از سماجت و زور همه آن زیاد، ضعف وجود با و حالت آن در دانم نمی

 می کمک پویا به درشت مرد و کشد می عقب مرا تپل مرد. شتابند می کمکش به دیگر مرد دو

 زمین روی مشتم بین از نرم و طالیی موی دسته یک. شود می جدا موهایش از دستم وقتی. کند

 .ریزد می

 :کند می بغض درد از و گیرد می سرش به را دستش پویا

 یول بکشتت خواست می بابا کنی؟ می اینطوری باهام کردم بهت که لطفی همه این از بعد چرا-

 ...نذاشتم من

 !ای نشده سیر هنوز چون نگذاشتی...مریض کثافتِ. کنم می غروچه دندان

 تا...کنم مرگ آرزوی باید...باشم نباید...خوشحالم اند، نکشته مرا هنوز اینکه از اینها ی همه با

 ...اما است بدتر هم گذشته شب از وضعم حاال و کردم می مرگ آرزوی دیشب

. میرمب نباید انتقام حس و کینه همه این با! بمیرم بدبختی و خفت توی اینطور نیست حقم من اما

 .بنشانم عزایش به را مادرش باید

*** 

 ها اتاق کرد، نگاه را بر و دور هرچقدر. رفت خانه داخل و کرد باز را در شتاب با آزاد از قبل فرهاد

 ساکن احتماال و شوفاژها گرمای از خانه فضای فقط. ندید ای غیرعادی چیز گشت، عجله با را

 .بود شده خفه و گرم داخل، هوای ماندن

 :فرستاد بیرون را نفسش کالفگی با و زد کمر به را هایش دست

 .نیست خبری هیچ-

 و نگرانی از کمی. رفت خانه داخل برادرش دنبال به و کرد حساب را ساز قفل پول هم آزاد

 می درست شر زیاد خودش مثل لی لی. بود شده منتقل هم او به بخواهد آنکه بی فرهاد اضطراب
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 را زخمش کرد کمک و کرد سماجت لی لی که شب آن ی خاطره و پویا و محمود جریان یاد. کرد

 .باشد آمده لی لی سر بدی بالی خواست نمی دلش حال هر به. افتاد ببندد

 و دقیق نگاه. بود شده مظنون کامال آزاد اما نداشت وجود مشکوکی چیز هیچ فرهاد نظر از شاید

 .کرد می سانت را خانه دیوار و در ریزبینش

 تهالب. بود کم چیزی یک انگار کرد می فکر هرطور. آمد می بدی خیلی بوی. کشید عمیقی نفس

 .نبود سرجایش هم دیگری چیز اما بود کم لی لی که

 :گفت عصبانیت با فرهاد

 ...که شقه کله انقدرم دختر؟ این کجاست پس-

 :پرید حرفش میان سرعت به آزاد

 ...بزن زنگ بهش-

 :کرد باز را پنجره کرد، می گرما و خفگی احساس شدت به که فرهاد

 ...می زنگ بهش مدام اینجا تا خونه از-

 :کرد قیچی را کالمش شتاب با دیگر بار آزاد

 ...بزن زنگ االن-

 :آورد بیرون جیبش از را گوشی و شد گرد تعجب از فرهاد های چشم

 ...میداد جواب زنگم تا بیست همون به که بده جواب خواست می داره؟ فرقی چه-

 !نه یا برده و گوشیش ببینم میخوام-

 ضعیفِ صدای. خورد آزاد بوق. گرفت را لی لی ی شماره دیگری حرف بی و گفت «آهانی» فرهاد

 جایش توی ناگهان که برود اتاق سمت به خواست آزاد. آمد می اتاق داخل از خوردنش ویبره

 .ایستاد

 چانه رزی خراش به دستی شستش انگشت با. کرد می نگاه پایش زیر پارکت به و بود پایین سرش

 تپارک سطح بر. نشست زانو روی. کشید بود، مانده یادگار به چاقو با دعواهایش از یکی از که اش

 شده خشک مایع یک و بود خون ی مانده جا به اثر که صورتی رنگِ کمی. بود افتاده کمرنگی رد
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 مک امکانش اما باشد کرده اشتباه بود، امیدار. چیست دانست می خوبی به که زرد به متمایل ی

 .کند اشتباه که بود

 :کرد نگاه فرهاد کنجکاو صورت به و زد اش پیشانی به را مشتش

 !کجاست و افتاده اتفاقی چه بدونم کنم فکر-

*** 

 می عمیقی نفس. اند ریخته رویم یخ آب سطل یک. شوند می باز ممکن حد آخرین تا هایم چشم

 سرد. لرزم می بید مثل و کشم می آغوش در را بازوهایم. نشینم می جایم توی ترس با و کشم

 .شده کمتر خیلی دردم اما دارم تهوع حال و است

 باالی بلندی قد مرد. شوند می باز هم از سختی به خیسم های مژه. کشم می هایم چشم به دستی

 .دارد دستش داخل سطلی و ایستاده سرم

 نیجوا نسبتا مرد. بینم می خوبی به را آشنایش نا صورت بالخره شود می واضح دیدم که کم کم

 جذابیت پهنش ابروهای و درشت و سیاه های چشم. دارد ای سبزه صورت و مشکی موهای. است

 .داده صورتش به زیادی

 اش جاذبه از ناخودآگاه. مانم می خیره اش مردانه و مغرور صورت به و دهم می قورت را دهانم آب

 . ترسم می

 :اندازد می سمتم به را دارد دستش یکی آن توی که دستمالی

 .برداشته و عالم گندت بوی...بشور و خودت-

 .کنم می پرتاب سمتش به و دارم برمی ام زخمی و بسته های دست با را دستمال

 :کشم می جیغ انزجار و نفرت با

 خواید؟ می چی جونم از...نمیخوام-

 . دارد می برش زمین روی از و شود می خم. کند می نگاه دستمال به اخم با

 :اندازد می سمتم به را آن باز

http://www.negahdl.com/


 الیت هم خیلی نمیدم قول! بشورمت من بخوای اینکه مگر...بشوری رو خودت که میخوام-

 !شو کار به دست پس...کنم برخورد

 می باز و دهد می صدا آهنی درب که بکشم فحش به را آبادش و جد و بزنم جیغ باز خواهم می

 همه از بیشتر است، مهربان و آرام اینکه با پویا از. لرزد می نفرت از وجودم ی همه اراده بی. شود

 . آید می بدم شان

 :ایستد می بلند قد مرد کنار

 .کنه تمیز و خودش کنم می کمکش من جان عمو-

 نچنا. بیاورم در حدقه از را هایش چشم تا بیاید سمتم به منتظرم. دارد برمی جلویم از را دستمال

 .خورد می زمین و رود می عقب عقب که کشم می جیغی

 :سابد می هم روی را هایش دندان خوانده عمویش پویا که مردی

 .بچه بیرون برو بیا! زنی می گند داری فقط-

 :شود می بلند زمین روی از و کشد می سرش به دستی پویا

 !داره گناه چی؟ که داشتید نگهش اینجا...دیگه بره بفرستید کنید تمیزش و تر خب-

 :آید می جلوتر و زند می پوزخندی مرد

 نمیشه و زدی بدی گند که حاال نداشت؟ گناه کردی می بدبختش که موقع اون داره؟ گناه-

 !س...دی کرده بدبختت برسه بیرون اون به پاش عجوزه این بره؟ بفرستیم میگی کرد جمعش

 :گوید می و داده قورت دهان آب پویا

 شما...بکشیمش تونیم نمی! نداره که شاهد بره بفرستیدش عمو کنه؟ ثابت میخواد چجوری خب-

 نشکشت موافق گفتی بابا به شنیدم خودم نه؟ مگه! دیگه هستی کشتنش مخالفت من مثل هم

! مونهب اینجا نمیتونه عمرشم آخر تا. لرزه می همش گنجشکا عین ببین. سوزه می دلم منم. نیستی

 یه .نباشه گیر منم پای که بکنید اساسی کمک یه کنید، حل و مشکل اومدید که حاال توروخدا

 .بالخره کنیم می کاریش
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 صدای و لرزم می جایم توی. بردارند من سر از دست و باشد داشته ادامه ابد تا بحثشان امیدوارم

 .کنم می خفه سختی به را ام گریه

 :پرسد می دودلی با و کشد می سرش پشت به دستی پویا عموی

 توش؟ ریختی هم آشغالتو-

 :گوید می مظلومانه و پته و تته با و اندازد می پایین را سرش پویا

 !آره...آ-

 :کشد می فریاد عصبی و حرص با عمویش

 هممون دهن بدن تشخیص و هویتت DNAروی از اگر...کرد کاری نمیشه دیگه و یکی این-

 .آسفالته

 :کند می اشاره در به

 ...کنی درست دردسر بلدی فقط...بیرون برو گمشو هم حاال-

 و شوم می جمع خودم توی. آید می سمتم به و زند می کمر به دست مرد. رود می بیرون پویا

 :روم می عقب

 ...درمیارم و چشمات. آشغال نیا جلوتر-

 :نشیند می زانو روی کنارم

 مرده حاال تا نبود من بخاطر اگر...کنی می زر زر چی باشه حواست...طه...س ی دختره ببین-

 دتوجو کال. تره دردسرساز بودنت زنده از هم کشتنت میدونم...سوخته برات دلم نکن فکر. بودی

 پویا رمنمیذا. کنیم چیکار باهات باید موندیم! افتادی بزرگی دردسر توی خودتم. بدبختیه واسمون

 حرف و مهربون و خوب ی بچه کال...نیست خودش دست...مریضه اون. زندان بیفته و بشه اذیت

 شبابا و من برای همیشه. کنه نمی فکر کارش عواقب به میاد باال روش اون وقتی اما...کنیه گوش

 جمع دورش خیابونی دختر کلی همیشه محمود...نبودی تو فقط هم حاال تا. کنه می درست دردسر

 اون میگه خودش. کرد نمی درست دردسر میشد مدتی یه...نره مردم دخترای دنبال تا کنه می

 از رو کنترلش و شده دیوونه که کردی چموشی انقدر تو اما بزنه حرف باهات بوده اومده شب
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 کار از کار و فایدست بی حرفا این حاال حال هر به. نیستی تقصیر بی خودتم پس. داده دست

 .کنیم چیکار باهات باید موندیم فقط...گذشته

 :زند می گوشم پشت را موهایم و کشد می دارم نم صورت روی را انگشتش

 داشت؟ رو ارزشش پول اون گرفتن پس ببین کن فکر خودت با-

 از کامی هم خودش آید نمی بدش انگار! کثیف هیزِ مردکِ. زنم می پس را دستش حرصی و عصبی

 :پاشم می صورتش توی جا یک و کنم می جمع را دهانم آب. بگیرد من

 !مریضید همتون...تری مریض اونم از تو...آشغال نزن دست من به-

 :کند می پاک را صورتش چرمش، کت آستینِ پشت با و زند می خونسردی لبخند

 ...مریضه پویا! نیستم مریض من...نه...نه-

 :اندازد می باال ابرویی و کند می اشاره خودش به

 نمیاد بدم و ندارم تورو مثل چموشی و وحشی دخترای تحمل که عوضی یه. عوضیم یه من من؟-

 .کنی خوریا گه این از دیگه نکنی هوس تا کنم رامت

 ودش می جا جابه فکم. پرد می سرم از برق.زند می صورتم توی محکم و برد می باال را مشتش بعد

 :کشد می باال دوباره را ام افتاده زیر به سرِ و گیرد می را ام چانه. دهد می بدی صدای و

 فهمیدی؟-

 آب دوباره فکر بی و مانم می خیره نگاهش در. زند می باال ام پاپتی روی آن...آمده بند ام گریه

 صورتش خونآبه، بلوریِ و وار دایره هایِ قطره. کنم می پرتاب سمتش به و کنم می جمع را دهانم

 .پوشاند می را

 به را خودش و گیرد می را ام رکابی ی یقه. کند نمی صورتش کردن پاک برای تالشی بار این

 از. ام نشده خوب کامال هنوز که کند می یادآوری کمرم درد. کشد می باال مرا...کشد می سمتم

 .کشد می زبانه آتش نگاهش

 .لرزد می اش وحشی نگاه تاثیر از بدنم ستون چهار اراده بی

 :کند می زمزمه
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 ...نفهمیدی اینکه مثل نه-

 می جیغ مدام که من و. آید می فرود صورتم و سر توی که است هایی مشت فقط آن از بعد و

 .کشم می فحش به را آبادش و جد و کنم می ناله و کشم

 از ریزان عرق و خسته او و شوم می رها پاره لباسی با پار و لت و خونین و جان بی من که انقدر

 .رود می بیرون زمین زیر

 ام زخمی صورت. ریزم می اشک سیر دل یک فقط ام کسی بی و بدبختی حال به و کنم می بغض

 .بخشند می التیام را دلم درد اما سوزد می هایم اشک نمکین ردِ از

*** 

 .کشید می سیگار خونسردی با و زده تکیه ماشین به راننده. کشید سرک هزارم بار برای آزاد

 .زد می هم به را آزاد تمرکز و کرد می صدا و سر مدام و نشسته خانه بامِ روی کالغی

 مین درزش الی مو بود کشیده که ای نقشه. بروند در قصر پدرش و پویا بگذارد بود محال بار این

 .ارزید می ریسکش به اما بود ریسکی که هرچند. رفت

 آزاد اما لی لی مادر و پلیس سراغ رفت راست یک شنید را آزاد گمانِ  و حدس وقتی فرهاد

 می را محمود انقدر. کنند پیدا را جایش است، محال لی لی ی خانواده و پلیس و فرهاد بود مطمئن

 .داد نمی تله به دم راحتی به. هاست حرف این از تر درست کارش بفهمد تا شناخت

 اعمالش چون داشت، نمی بر کارهایش از دست وقت هیچ پویا. شد عمل وارد خودش همین برای

 می حمایت او از جهت بی و خود بی فقط عمویش، محمد و محمود و نبود خودش کنترل تحت

 دختر چند کارهایشان این با کنند توجه آنکه بی. پوشاندند می را هایش گندکاری و کردند

 می لی لی برای دلش. بخورد گره سیاهی به بختشان و شوند پویا شکارِ  است، ممکن بدبخت

 .است حالی چه در و کجا حاال بیچاره دختر نبود معلوم...سوخت

 .گذاشت نمی اینبار! بگذارد بود محال نه دیگر؟ شقایقی شد می لی لی آیا

 را دستش توی سیگار سرعت به آزاد. نشست فرمان پشت و داد پایان را آزاد انتظار بالخره راننده

. رفت ماشین سمت به معمولی و آرام. کرد خاموشش هایش بوت ی پاشنه با و انداخت زمین روی

 :گرفت سمتش به را دستش توی کاغذ و شد خم پنجره سمت به رسید راننده به وقتی
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 !جناب ببخشید-

 :گفت سپس و کرد براندازد پا به تا سر از را آزاد اول مرد

 فرمایش؟-

 داداش؟ میندازی نگاه یه. باشه اطراف همین باید...کنم نمی پیدا ولی دادن آدرسو این من به-

 راننده که همانطور. انداخت آن به نگاهی. گرفت آزاد دست از را کاغذ و کشید هم در ابرو مرد

 و سریع انقدر. رفت ماشین ی پنجره داخل کمر تا و کرد غافلگیرش آزاد بود، کاغذ وارسی مشغول

 .شد غافلگیر راننده که داد انجام را اینکار چابکی با

 ترسید می. آورد فشار کمی. داد قرار آرنجش الی را آن و گرفت هایش دست بین را راننده گردن

. آمد نمی در صدایش اما کرد می خرخر راننده. بشکند را آن بفشارد، را گردنش محکم زیاد اگر

 .رسید نمی او به زورش عنوان هیچ به ولی شود خالص آزاد دست از کرد می تقال

 و بود خانه درب به نگاهش یک. رفت حال از راننده تا داد ادامه خفیفش های فشار به انقدر آزاد

 نای که کرد شکر را خدا. کشید بیرون ماشین از را او سرعت به. بیهوش ی راننده به نگاهش یک

 خلوت شب از ساعت این در بست بن ی کوچه. بود دور به مردم تردد و شهر از انقدر فساد ی خانه

 خیال با توانست که خلوت انقدر. زد نمی پر آن در دیگری ی پرنده حتی زشت کالغِ آن جز و بود

 .بکشد درختان بین تا را راننده جسم راحت

 خودش جین شلوار و چرم کتِ سرعت به و کرد رها درختان بین و ها برگ روی را راننده جا همان

 تدس تا کرد پنهان ها برگ بین تر، سو آن کمی را هایش لباس. کرد عوض راننده شلوار و کت با را

 . نرسد آنها به کسی

 به حاال بود توانسته محمود های برنامه در کشیدن سرک کلی با و ریزی برنامه را ها این تمام قبال

 و اشتباه یک. نبود آسان رسید می نظر به که ها آنقدر واقع در اما. ببرد پیش را کارهایش راحتی

 .بیفتد گیر هم خودش پای تا بود کافی اش ناآگاهی

 این کرد، می زندگی بود، شده قلبش توی سنگ مثل که ای عقده با سن این تا که آزادی برای

 .کرد مرتبش تنش توی و کشید شلوار و کت به دستی. رسید می نظر به مزحک کامال ها ترس

 .آمد نمی خوشش پوشیدن رسمی لباس از اصال هم او و بود بزرگ برایش کمی
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 موقع و بود آورده همراهش که ای روزنامه. نشست ماشین فرمان پشت و کشید ای کالفه پوف

 .کرد بازش و کشید بیرون را بود چپانده کت جیب توی لباس تعویض

 و بود رسیده نقطه این به که حاال. است مطالعه حال در کرد وانمود و گرفت صورتش جلوی را آن

 .بکشد آسودگی سر از نفسی توانست می رفت، پیش درست اینجا تا اش نقشه

 ویاپ توانست می یعنی. بود نشسته عرق به دستش، شدن رو استرسِ شدت از اش پیشانی و گردن

 !شد می موفق باید یابد؟ رهایی پایان بی حزنِ و غم این از بالخره و برساند عملش سزای به را

 توی و بیاید بیرون خراب ی خانه آن از محمود تا نشست می منتظر همانجا بود کافی فقط حاال

 رآنقد خودش دیگر اصال. بود تر آسان هم خوردن آب از برایش راه ی بقیه رفتنِ. بنشیند ماشین

 .نمیشد عمل وارد ها

 شک خیلی که طوری را روزنامه. آمد بیرون محمود بالخره تا نشست انتظار به دوساعت یکی

 ی جمله گاهی و کرد می بش و خوش دخترها با محمود. گرفت صورتش جلوی نباشد، برانگیز

 .گفت می هم رکیکی

 پایین به محکمی ی ضربه آخر در. شد راضی وارنگ و رنگ دخترهای آن از کندن دل به بالخره

 روی کند، شک آزاد به آنکه بی و کرد باز را ماشین در زنان قهقهه. زد ها دختر از یکی ی تنه

 .نشست عقب صندلیِ

 فلق. گذاشت کنار رو روزنامه آزاد. بستند پشتشان را خانه درب و رفتند داخل یکی یکی دخترها

 خوشی سرِ از هم هنوز محمود. زد استارت و فشرد خونسردی درکمال و انگشت نوک با را مرکزی

 .زد می ژکوند لبخندهای و خندید می کوتاه

 حاال و آورده مردم دختر برسر چه نبود معلوم کثیف مردکِ. بود انفجار به رو عصبانیت از آزاد

 !زند می ژکوند لبخندهای اینطور

 شوکه صورتِ دیدنِ بود محال. کرد تنظیم محمود صورتِ روی را آینه و فشرد گاز روی را پایش

 .بدهد دست از غافلگیری موقع را کثیف موش این ی ترسیده و شده

 :کرد پر را ماشین فضای دارش رگه صدای و زد پوزخندی

 ...دیدار مشتاق-
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 رنگ و کرد نگاه آزاد چشمان و آینه به. پرید جا از و خورد تکان جایش توی شدت به محمود

 .رفت می سپیدی به رو بیشتر و بیشتر لحظه هر اش چهره

 :فشرد پدال روی را پایش بیشتر و زد قهقهه آزاد

 زیاد تورو از تر گنده رستمی؟ خوابت رخت توی فقط چیه؟! دارم کارت حاال نکنی سکته-

 .بیارم سرت به بالیی چه ببین! قالبی بازاریِ حاجی خوابوندم

*** 

 وشهگ همان که شود می ساعتی نیم. شوم می خیره پویا به و گرفته بازی به را لبم زخمیِ ی گوشه

 .کند می نگاه من به و نشسته

 های توانایی و خالق ذهن این با...هستم لی لی من ناسالمتی. کنم می مرور ذهنم توی را ام نقشه

 دیگری های راه ولی نرسد هم ها بچه پسر به زورم جسمانی قوای نظر از شاید. فرد به منحصر

 .نکردم را فکرشان اصال کشیدم، روز چند این در که دردهایی و شوک بخاطر که هستند

. دهند نجات لعنتی زندان این از مرا و برسند راه از تا بمانم خیالی های قهرمان منتظر توانم نمی

 .شوم بلند و بگذرام خودم زانوهای روی دست باید

 از !عصبانی نه دلخورم نه اما رفت خودش زندگی دنبال و گذاشت تنها مرا...نیستم دلخور فرهاد از

 کارم به کاری هم او دهم می ترجیح. ندارم کاری دیگر هم خدا کار با...نیستم دلخور کس هیچ

 .باشد نداشته

 درد ی شده زن دخترِ درد فهمد نمی و نبوده هایش بنده جای خدا که اینجاست من مشکل

 !مرا مثل ای کشیده

 ...من جز...است بلد را همه زبان...فهمد می را همه حرف

 می قدم که ای کوچه پس هرکوچه توی کرده شیرشان که است دوست شهر های گربه تمام با

 !بترسانند مرگ حد تا مرا و بخندند ام نداشته ریش به و شوند سبز پایم جلوی گذارم،

 و ریزند می سرم به خیابان توی راه به راه که است کاسه یک توی دستش هم ها کالغ با حتی

 .برد می را گوشم شان نکره صدای
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 یا ها تک گیرم می فال هربار که است همین برای...فهمد می هم را ها ورق زبان خدا حتی

 .نیاید در آب از درست فالم تا شوند می قایم بی بی و شاه پشت یا کنند می غیب را خودشان

 ...کشم می آهی

 ...زده سرش به اعتراف هوای زندانی این بگیر را هایت گوش خدایا

 ! یواشکی همینطور حتی...داشت خواهم و دارم دوستت من

 سرم بر ها تازیانه و ها زخم و ها مشت و کثیف مردان و ها پویا و ها کالغ و ها گربه تمام بگذار

 الخی سربازها بگذار. بفرستند خ...بیل برایم متروکه این سردِ و سخت دیوارهای بگذار. ببارند

 . کنند پنهان سرشان پشت را نجاتم برای خیالی قهرمان آمدنِ

 هب و من برای دنیا تا کنی یکی به دست اینها ی همه با اگر حتی. داشت خواهم و دارم دوستت من

 ...گاه شکنجه این در شوم پرتاب دنیا دار از تا بچرخد برعکس انقدر یا. نچرخد کامم

 از حضورت به را امیدم و...دارم دوستت که گفت خواهم ها ورق و ها کالغ و ها گربه زبان به من

 !دهم نمی دست

 دوستت اصال من که باشی مطمئن و...برداری هایت گوش روی از را هایت دست توانی می حاال

 !ندارم

 :نالم می ای زده خروسک صدای با و پیچم می بازوانم دور را هایم دست

 ...سرده خیلی اینجا-

 کثیفم و چرب موهای به کس هیچ. دهد نمی اهمیت هایم لرزیدن به کس هیچ اما است سرد واقعا

 .دهد نمی اهمیت چرکم و خونی و زخمی بدن و تن به کس هیچ. دهد نمی اهمیت

 درواقع. خورم می کتک بیاید در هم صدایم...ندارم رفتن دستشویی حق روز در بار یک از بیشتر

 .نیستم هم ها حیوان همان حد در برایشان هیچ، کنند نمی حسابم که انسان. ندارم حقی هیچ من

 :گیرد می دیوار از را اش تکیه پویا

 سردته؟-

 . رسد می نظر به سرگردان و کند می بازی دستش ناخون با. کنم می نگاهش خوب
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 :کنم می بغض

 ...خیلی آره-

 ی پارچه! لعنتی. بندم می حرص با را هایم چشم. رود می هم روی شده چیده های جعبه سمت به

 .آید می سمتم به و دارد برمی را برزنتی

 :گوید می مهربانی لحن با و گذارد می زمین روی پایم کنار را آن

 ...روت بنداز اینو...بیا-

 . نفهم احمقِ ی پسره. بیاورم در کاسه از را هایش چشم و بپرم آید نمی بدم. سابم می دندان

 :گویم می لج با و اندازم می سوتر آن را پارچه پا با

 ...بیار لباس برام...نمیخوام اینو-

 :خاراند می را سرش متفکری حالت با و کشد می موهایش بین دستی

 بیارم؟ کجا از لباس لباس؟-

. کرده رگی دوراهی بین که ببینم توانم می کامال. کنم می بیشتر را بغض روی از ام چانه لرزش کمی

 .گرفته قرار هم تاثیر تحت البته

 :کشم می باال را ام رکابی ی شده پاره بند

 بیاری؟ لباس برام میشه چی...نباش ظالم انقدر...موذبم هم سردمه هم اینطوری-

 .شده قانع که دانم می هم نگوید. گیرد می را تصمیمش

 :کند می تایید سرش با

 !شی خوشگل بازم میارم موشگل خوشگل لباس یه برات میرم...میگی راست آره-

 :خندد می ذوق با

 ...باشی تر مهربون من با بدی قول باید هم تو-

 می یکمرنگ لبخند زور به. شوم نمی مهربان هرگز تو مثل گرگی با. بیاورم باال رویش نمانده چیزی

 :زنم
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 !باشه...ب-

  .نخندم کثیفش رویِ به دیگر تا بزنم خودم یکی و او صورت توی یکی مشت با خواهد می دلم

 : دود می در سمت به خوشحالی با

 ...گردم برمی زود-

 رس اینجا برنگردد، او اگر...فکر این از شوم می پشیمان بعد...برنگردی هرگز و بمیری امیدوارم

 !برگردد باید...بمیرد حاال نباید پس...بمالم شیره توانم نمی را دیگر کس هیچ

 حشف هرچه بینم، می که را مشتش بین بنفشِ پیراهنِ. برگردد پویا تا کشد می طول ساعت یک

 لباس یه من! آورده مجلسی پیراهن من برای...دلم توی البته. کنم می آبادش و جد نثار بلدم

 .بروم خیابان به آن با بتوانم تا خواستم می حسابی و درست

 الهرح به. کنم نمی نحسی زیاد. نشینم می ناراحت و سفت تشکِ روی و شوم می خیز نیم کالفه

 .است بهتر ماندن لخت از هم لباس همین پوشیدن

 دیگرش دست توی که کهنه و رنگ زرد اسفنجِ و آب سطل. زند می زانو رویم به رو و آید می جلو

 بی و کنم باز دهان ترسم می. کنم می نگاه فقط و زنم نمی حرفی. گذارد می پایم کنار را است

 او از حد این تا یعنی. بکوبم صورتش و سر توی و بدهم دست از را کنترلم یا بدهم فحش اراده

 .دارم کینه

 :زند می ام شانه پشت را موهایم و آورد می جلو را تمیزش و سپید دستهای

 !باشی تمیز و خوشگل باید بپوشی رو لباس این بخوای اگر...کنم تمیزت تا آوردم اینارم-

 تواند می حد چه تا آدم یک. گذارم می هم روی لحظه چند برای را هایم پلک و سابم می دندان

 .نیست آدم که کفتار این...نبود یادم هرچند! باشد؟ پررو

 استخوان تا که زده مرا انقدر عمویش محمد. کشد می شکمم و سینه و شانه روی را اسفنج کمی

 خشک های خون. است زیلی و زخم خوردم، که کتکی اثر از بدنم و تن تمام. سوزند می هم هایم

 ناله درد از تا گزم می لب. سوزند می هایم زخم. چسبند می اسفنج به و شوند می رقیق شده

 .نکنم
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. پیچد می دورم را دستش مالحظه با شود، می تمیز حدی تا و معلوم بدنم سپید رنگِ وقتی

 نمت از زده دستبند های دست همان با را گرفته خون رنگ که پاره و سپید رکابیِ. کنم می سکوت

 . کند می خارج

 به لباس بندهایرکابی، بودن پاره بخاطر. دهم می او به را اجازه این و برم می باال را هایم دست

 ازیب پیراهنِ. مجبورم اما است سخت برایم بودن رام کینه همه آن با. آید می بیرون تنم از راحتی

 می را زانویم تا لباس دامن و آورد می پایین هم پایم ران روی از را آن. کشد می تنم به را دکلته و

 .پوشاند

 :کند می نگاهم و رود می تر عقب کمی

 ...شدی خوشگل خیلی-

 برق دیگر که هایی چشم و ژولیده موهای و زخم همه این با ام؟ شده خوشگل! زنم می پوزخند

 .است دیوانه حقیقتا پسر این ام؟ شده زیبا زنند، نمی

 دستبند از دستم کشیدنِ بیرون برای انقدر. آورم می باال دارد دستبند که را هایم دست مچ

 بیرون گوشتشان و اند شده زخمی آوری چندش و زشت طرز به هایم مچ دور که ام کرده سماجت

 .زده

 عذاب و شده موذب. سوزد می دلش. شود می هم در صورتش و اندازد می هایم زخم به نگاهی

 .خواند را فکرهایش شود می خوب. دارد وجدان

 :کنم می بغض باز و دهم می صورتم به مظلومی حالت

 !کنن عفونت ترسم می...شده خاکی و کثیف زخمام ببین...سوزه می خیلی دستام-

 :شده زده ذوق من ی رویه تغییر این از که گویند می سیاهش های چشم

 کنم؟ چیکار باید من-

 مظلومانه ظاهر کنم، می سعی اما آید نمی اشک دارم استرس که انقدر. دهم می جلو را هایم لب

 .کنم حفظ را ام

 :اندازم می زیر به سر و کنم می قطع را شده ایجاد چشمیِ ارتباط
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 کنی؟ بازشون میشه-

 .کنم می نگاهش تمنا و خواهش با دوباره

 :لرزند می هایش لب

 ...بفهمن عمو و بابا...تونم نمی من...من-

 :پرم می کالمش میان

 دستمال با که بعد....بشورمشون و بخوره هوا زخمام یکم بذار...ببند دوباره خب...فهمن نمی-

 .بزن دستبند دوباره بستم زخممو

 .کند می پا آن و پا این کمی. کرد خواهد قبول دانم می. ام انداخته گیرش دوراهی بین

 :گوید می داده قورت دهان آب

 بهشون...مجبورم...دستما از نشی ناراحت. زنم می دستبند دوباره بستم و زخمت...خب خیلی-

 .بیارم کلیدشو میرم. کنه می دعوام عموم...یوقت نگی

 . دهد می نشانم و دارد می نگه هوا در را آن. گردد برمی کلید با زود خیلی و رود می

 :کرده ذوق ها پسربچه مثل

 !آوردیم شانس خیلی...دیدم کرد می قایمش بابام وقتی-

 ...بار اولین برای. آوردم شانس من...نیاوردی شانس تو...احمق هالوی

 گرداند برمی را سرش. کرده عفونت هم واقعا. سوزند می شدیدا هایم زخم. کند می باز را دستبند

 تاوس به نگاهم یک. گیرم می تنگی نفس اضطراب از. بردارد را دستمال هایم زخم شستن برای تا

 .آهنی سطل به نگاهم یک و

 ات و دارم برمی را سطل لحظه یک در. است کنده کلکم شوم، قافل لحظه یک و کنم و اشتباه اگر

 .کوبم می صورتش توی قدرت تمام با را آن برگردد، سمتم به خواهد می و شنود می را صدا و سر

 گرفته، صورتش به را دستش که همانطور و کند می ناله درد از هم او. ریزد می زمین روی آب

 .نشیند می زانوهایش روی درد شدت از و خورد می تلو تلو. رود می عقب عقب
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 عجیبی قدرت کینه و آدرنالین ترشح. آید درمی طغیان به شده جمع دلم در که هایی کینه تمام

. دوم می سمتش به سوزد می حسابی و شود می سوزن سوزن کفش که پاهایی با. داده من به

 ...برم می باال قدرت تمام با را آهنی سطل. ایستم می سرش باالی

 !زنم می...زنم می...زنم می

 روی خون. زنم می باز. ریزد می صورتش روی که است اشک. پیچد می خودش به و کند می ناله

 .زند می بیرون ام بینی و دهان از و ریخته اش پیشانی و گونه

 :زنم می باز

 میاد؟ خوشت داره؟ درد-

 :زنم می باز

 !میاد خوشم بگو-

 :گیرد می خون رد سطل زیر که کوبم می سرش فرق توی محکم طوری را یکی این

 !داری دوست بگو-

 سطلِ. برسد سر کسی ترسم می اما بکشم را او است حقش. دهم نمی هدر این از بیشتر را زمان

 .کنم می پرت صورتش توی را سنگین

 ،قفس در ای پرنده مثل! چوبی های پنجره. شوم می خیره نجاتم راه تنها به و گردم برمی عقب به

 ...دارم پرواز هوای

 که یستن این حقم...بتوانم باید! بروم مردم بین وبرگردم بیرون آن به توانم می باز. شود نمی باورم

 !بمیرم حقارتی چنین با کثیف و متروکه سلول این توی

 سیک تا شوم کار به دست باید! نیست کردن دست دست وقت حاال. کند می ناله درد شدت از پویا

 .سرنرسیده

 زهوار انقدر ها پنجره. دهم نمی اهمیتی اصال اما دارم هم سردرد. سوزد می شکمم زیر و پاها کف

 دیزیا نیروی کردنشان باز و سفتند حسابی اما. ندارند بستی و چاک و قفل هیچ که اند دررفته

 . کنم بازشان توانستم نمی خورده دستبند های دست با شک بی که انقدر...طلبد می
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 به. رود می ام بینی و گلو به و شود می بلند خول و خاک. کنم می باز سختی به را آنها از یکی

 آید، نمی بدم. کند می بیشتر را ام انرژی حسابی پویا دردناکِ های ناله صدای. میفتم سرفه

 عیدب انداخته راه به که صدایی و سر این با. ارزد نمی ریسکش به ولی بزنمش سطل با باز و برگردم

 .برسد سر کسی لحظه هر نیست،

 بدنم درد تا ایستم می لحظه چند. کنم می ضعف تقریبا درد از شوم رد پنجره از خواهم می وقتی

 ردخو می بدنم به که بادی سوز و آفتاب نور زیر وقتی. شوم می کار به دست دوباره و بگیرد آرام

 .دود می پوستم زیر ناپذیری وصف شادی. کشم می آسودگی سر از نفسی گیرم می قرار

 .بردارم جلو به گام یک توانم نمی حتی که انقدر. لرزم می ترس از و دارم استرس هم طرفی از اما

 دندان. دارد بدی سوز هوا اما است آسمان در آفتاب اینکه با. شده مور مور هوا سوز از تنم تمام

 بگذارم ها سردی پای را خوردنشان هم به دانم نمی. خورند می هم به تلیک تلیک اراده بی هایم

 .است خارج کنترل از تپیدنش که شده قلبی وجودم تمام. اضطراب و ترس یا

 نجانف یک و نرم ی کاناپه به. کنم می فکر آزادی به...کنم می فکر خانه به...بندم می را هایم چشم

 !اش مهربانی و فرهاد به آخر در و مادرم به. گرم و غلیظ ی قهوه

 .شود می تر منظم قلبم تپش...شود می گرم درون از وجودم

 از که بخواهم وجود تمام با تا است کافی شیرین فکرهای همان. شوند می کنده زمین از پاهایم

 هک سمتی به است، بعید زخمی پاهای آن با من از که سرعتی با. یابم رهایی شده نفرین باغ این

 .دوم می رسد، می کجا به انتهایش دانم نمی

 پایم و دست در خاشاک و خار. میفتم زمین روی و دهم می دست از را تعادلم دوبار راه طول در

 .دوم می ناتوانی با دیگر کمی. کنم نمی نشینی عقب اما آورند می در را ام ناله صدای و روند می

 می را رسد می ای میله و آهنی درِ سمت به که ای خاکی راه وقتی. نیست بزرگی باغ هم ها آنقدر

 و سرما و دود می پوستم زیر عجیبی شوق. کنم می پرواز سو آن به و ریزم می شوق اشک بینم،

 نمی حس هم را روند می پایم کف به که خارهایی زدنِ زخم سوزش حتی. شود می فراموشم درد

 .کنم

 :است تر شوم هم ها کالغ غارغار از شود، می بلند سرم پشت از که فریادی صدای

 ...میره در داره دختره...اونجارو فرشید-
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 .دارند زیادی ی فاصله من با دانم، می ندیده که است طوری صدا. کنم نگاهشان تا گردم برنمی

 ...بگیرش بدو-

 !بزنش تیر با...احمق بزنش...رفته در برسیم تا-

 ...بمیره ممکنه آخه-

 ...دیگه بزن...بمیره بذار...بهتر چه-

 برایم آهنی بازِ نیمه در. دهم می هایم قدم به بیشتری سرعت. شود می حبس ام سینه در نفس

 .دارد را بهشت طالیی های دروازه حکم

 :فریاد بلند صدای

 .نداده... گ به دهنمونو و نرفته در تا بزن سگ... تخ-

 صدای از گوشم. کند می پر را گوشم پژواکش بلند صدای و شود می خالص که تیری و

 .گیرم می هایم گوش جلوی را دستم و کشم می بلندی جیغ. کشد می ممتد سوت وحشتناکش

 .رود می فرو خاکی زمینِ بین پایم کنار درست تیر

 !بزن باز-

 دستم. است تر سخت ساکن هدف زدن از مطمئنا متحرک هدف زدن. دوم می فقط...ایستم نمی

 .رسد می در سرد آهن به

 !بــــزن میگم-

*** 

 بعق سرعت به را دستم. کند می تولید ناهنجاری صدای و خورد می در ی میله به دستم کنار تیر

 که بود نزدیک انقدر. چکد می اشکم و گیرم می هایم دست بین را سرم. زنم می جیغ و کشم می

 .بخورد دستم انگشتان پشت به که بود نمانده چیزی. مانم می شوک توی

 ...کوفتیرو اون من به بدش-

 بازش سختی به و چسبم می را آهنی در. میفتم ال و هول به...کن رحم خدایا! بزند؟ باز خواهد می

 !کن رحم خدایا. آید نمی بند ام گریه. کنم می
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 شدنِ پاره و شلیک بلندِ صدای باز رسد، می دوم به که اول قدم گذارم، می باغ بیرون که پا

. اندازد می رعشه به را وجودم امانی بی درد آن از بعد...شود می بلند پایم مچ پوستِ و گوشت

 .میفتم خاک به و دهم می دست از را تعادلم درد شدت از سپس و میفتم زانو روی

 از خارج دردش. آید نمی باال نفسم. کنم می گریه وجود تمام با و چسبم می دردناکم پای مچ به

 به که هایی قدم صدای...کنم می لمس را گرفته جریان دستم زیر که خونی لزجیِ. است تحملم

 حس را نشسته ام پیشانی روی درد و فشار از که عرقی قطرات حتی...شنوم می را دوند می سمتم

 .بخورم جم توانم نمی اصال درد شدت از اما کنم می

 رها را خودم ناالن و خسته. کنم تقال توانم نمی. کشم می جیغ. شود می جدا زمین از بازویم هردو

 واهمخ می فقط...آید می سرم به بالیی چه که نیست مهم دیگر! نمانده برایم نایی دیگر...کنم می

 .شود تمام مچم لعنتیِ درد

 باغ داخل سمت به زیادی شتاب با و زانوهایم روی و اند گرفته را بازویم یک هرکدام...مرد هردو

 این و اطرافم در که چیزی تنها. شود می تار رفته رفته آسمانم به مانده خیره نگاه. کشند می

 .شوم می بیهوش زیاد درد از بعد دقیقه چند تنها. خاکی زمین و است درخت بینم می حوالی

*** 

 :زد محمود گوش زیر دیگری محکم چک فرفری مو و چرده سیه مرد

 بردیش؟ گوری کدوم. شدم خسته...دیگه بنال-

 که است افراد دسته آن از محمود کرد می فکر خودش با. داد می دست از را کنترلش کم کم آزاد

 هک کتکی وجود با حتی ممانعت همه این با محمود اما آیند می مغور نکرده صدتا به چک تا دو با

 .ریخت هم به را هایش کتاب و حساب بود، خورده

 آن روی محمود که ای صندلی جز به که کهنه و چوبی میزِ روی بار چند عصبی حالت با را مشتش

 .نشد آرام و زد بود نمور زیرزمین داخل وسیله تنها بود نشسته

 :گفت آزاد که بزند محمود صورت توی مشتی باز تا برد باال را دستش قلدر مرد

 ...نزن-

 :انداخت محمود به نگاهی چشم ی گوشه از و خاراند را ام پیشانی شست ناخون با
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 ...نمیگه چیزی اینطوری عوضی این-

 می...را اش حوصله نه و داشت را اعصابش نه. شود عمل وارد مستقیم خودش خواست نمی دلش

 کلهی آن با ها عرضه بی این اما. بیفتد دردسر توی خودش و بیاورد محمود سر بدی بالیی ترسید

 جز راهی. آمدند برنمی هم ساده گیریِ اعتراف یک پس از و گرفتند می مفت پول فقط گنده های

 .نداشت شود عمل وارد مستقیما اینکه

 :گفت محمود به رو و رفت آنها سمت به پرشتابی های گام با

 میدن؟ جون چجوری تو مثل آدمایی-

 و ها زخم دیدن از آزاد. بود کرده باد چشمش یک و شده زخم صورتش. آورد باال را سرش محمود

 .برد لذت دید، می هایش چشم در که دردی

 .آورد می جوش به را آزاد خون سکوتش همین. نگفت چیزی و زد پوزخندی محمود

 :داد ادامه آرامش و خونسردی با آزاد

 عاواق دیگه تو...بدم جون بد باید احتماال و بدیم آدم کنم می فکر خودم با همیشه من...جدی نه--

 !بدی جون خوای می چجوری

 اش قبلی سخنرانی به ربط بی. کرد جمع اش سینه زیر را هایش دست و ایستاد رویش به رو

 :پرسید

 کجاست؟ لی لی-

 اما داشت بدی وضعیت. گرفت درد اش زخمی لب ی گوشه بار این و زد عمیقی پوزخند باز محمود

 .زد می حرفی نباید. بیفتند خطر در افرادش و پویا و محمد خواست نمی اصال

 رس و سرد هایش دست و رسید نمی انگشتانش به خون که بودند بسته محکم را دستش انقدر

 رهایش است مجبور بالخره آزاد دانست می. نزد حرفی ولی. خورد می گیج هم سرش. بودند شده

 .بکشد را او که توانست نمی. کند

 ی شده پاره ی یقه از و برد هجوم سمتش به عصبانیت و حرص با دید را سکوتش وقتی آزاد

 :گرفت لباسش
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 اون کردمن یکی و پایینت و باال تا پس...کشیدم سیفونشو رو تو از تر کلفت زیاد قبال من ببین-

 کجاست؟ لی لی بگو و کن باز و کثیفت دهن

 :گفت و کرد تف پایش کنار را دهنش داخل شده جمع خون محمود

 ...زنی می حرف چی از دونم نمی من-

 لی لی دانست می خوب محمود شک بی. کند باورش که بود ها حرف این از تر زرنگ آزاد اما

 .بگوید خواست نمی فقط ولی کجاست

 مغزم بی و خر کله وحشیِ  و قاطی آزادِ همون من...خان محمود دونی می منو سگ اخالق خودت-

 .نیار باال رومو اون...بود بریده همتونو امون که

 :شد جمع نفرت از محمود صورت

 .میومد بدم ازت هم بچگیت همون از-

 اب اش پیشانی و شقیقه رگ و شده سرخ عصبانیت از صورتش. سابید هم روی را هایش دندان آزاد

 .کرد می درش به شور از محمود. نداشت فاصله جوشش ی نقطه تا چیزی. بودند شده برآمده هم

 :غرید

 و توق راستش...باخته من واسه آخرش تو مثل کثیفی آدمِ با باخت و برد و جنگ و کل کل ببین-

 ...پرسم می آخره بار! ندارم حوصلشم

 دهش تعبیه محیط تهویه برای. انداخت دیوار به چسبیده فنِ بزرگِ های پره به نگاهی و کرد مکثی

 .داشت هم بهتری های استفاده آزاد نظر از. بود

 :کشید نیشش دندان روی را زبانش و نشست لبش روی مرموزی لبخندی

 کجاست؟ لی لی-

 :زد فریاد محمود

 !دونم نمی...من...میگم باره آخرین برای منم-
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 عقب قلچماق مرد. کرد بلندش صندلی روی از و گرفت محمود کت پشت از حرکت یک با آزاد

 بی و نداشت نا که بود خورده کتک انقدر محمود. کرد نصیبش کشداری «خاصیت بی» آزاد. کشید

 .شد کشیده دنبالش کند، مخالفتی آنکه

 به حفاظ. زد فن تلقیِ حفاظِ به محکمی لگد بود، چسبیده را محمود ی یقه که همانطور آزاد

 تند که هایی پره روی نگاهش و باخت رنگ باره یک به محمود. شد کنده و داد بدی صدای سرعت

 ار صورتش شک بی ها پره این. بود ترسیده حقیقتا بار این. شد خشک چرخیدند، می وقفه بی و

 .کردند می متالشی

 گفت می شناخت نمی را آزاد اگر بیاورد؟ سرش به بالیی چه خواست می خراب کله پسرِ این

 .بود آشنا پسر این های دیوانگی با خوب محمود اما است تهدید

 :افتاد پته تته به

 کنی؟ می چیکار-

 :برد جلو را محمود سر فشار با آزاد

 !کن مزه نه؟ تلخه ترسیدی؟! نیستی عددی من واسه تو که گفتم-

 زیادی قدرت با و بود گرفته طرف دو دیوارهای به را دستش دو. کشید عقب وجود تمام با محمود

 .رسید نمی آزاد به زورش اما بود ستودنی مقاومتش. فرستد می عقب را خودش

 کر را گوشش داشت صدایشان. چرخیدند می وار دیوانه چشمش جلوی و کمی ی فاصله با ها پره

 .بود شده سیخ تنش به مو و میخ روحش به ترس. کند خیس را خودش بود نمانده چیزی. کرد می

 :بزند پوزخند که بود آزاد نوبت اینبار

 دونی؟ نمی هنوزم چی؟ حاال-

 و سختی به. کرد می حس حلقش توی را ها آن محمود که بودند نزدیک لعنتی های پره آن انقدر

 :زد لب آرام

 ...من...بزنیم حرف بذار...ببین آزاد-

 :داد فشارش بیشتر و چسبید اش کله پس از آزاد

http://www.negahdl.com/


 دونی؟ نمی هنوز...بده سوالمو جواب فقط...شو خفه-

 و درست صاحابِ و سر بی دختره میدونم من که اونجایی تا بدونی؟ خوای می چی ی واسه-

 کنی؟ می اینکارارو چرا...حسابیه

 را محمود و بزند سرش به نبود بعید هیچ. کرد می خیرگی زیادی محمود. نگفت چیزی اینبار آزاد

 اش گونه به ها پره کمی که برد جلو را محمود صورت انقدری. بفرستد فن داخل هیکل تمام

 .یافت پژواک فضا در و برخواست درد از فریادش صدای. شد پاره پوستش و گرفتند

 :زد می نعره وقفه بی. کشید عقب را سرش و زد پا و دست

 !کن ولم...میگم بهت! کجاست دونم می...باشه باشه-

 اش گونه. شد ولو زمین روی و کشید عقب محمود. کرد رها را اش یقه هوا بی و زد لبخندی آزاد

 .بود بدتر عالم دردهای تمام از لرزاند می را تنش که ترسی اما. سوخت می و داشت خونریزی

 دیوانه پسر این برابر در دیگری راه. گفت را آدرس بود گرفته را دامنش که شوکی و بهت میان

 .بود کرده انتخاب را بدی راه آزاد! دید نمی

 :گفت آمیز تحقیر و زد دلش توی محکمی لگد آزاد

! نیدک ولش میدم خبر شد تموم که کارم...بده جون صدبار که انقدر...بزنیدش میخوره که جایی تا-

 .کنم آلوده کثیفش خون به دستمو بخوام که اونیه از تر بدبخت آدم این

 :آمد جلو عجله با قلچماق مرد. برگشت در سمت به

 ...ما پول خان آزاد-

 :پرید حرفش میان کرد می باز را در که همانطور آزاد

 رو دختره! آدرس همین به بفرستید و نفر ده! کمال و تمام...گیری می شد تموم کار وقتی و پولت-

 !کنی چک و حسابت تونی می بیرون آوردم که

 را هایش تملق و خواری پاچه تا نایستاد آزاد اما نشست مرد کبود و باریک های لب روی لبخند

 . نداشت را ها بازی لوس این ی حوصله. بشنود

 .برسد عوضی پویای آن به دستش زودتر هرچه داد می ترجیح
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 ...کرد اعتراف خودش به

 !برگرداند خانه به را لی لی البته و

*** 

 سکسکه به پیش دقیقه چند شدید ی گریه از دخترم. دهد می تکان بغلش توی را هلیا فرهاد))

. کرده قهر مسئولیتش بی و فکر بی مادر با. کرده فرو فرهاد ی سینه در را سرش آرام و افتاده

 .گیرد می را نگاهم مچ و کند می بلند سر فرهاد

 زده، تکیه در قاب به اش لعنتی لبخند با که آزاد و چشمانش سیاهیِ در را خودم کنم می گم

 . شود می فراموشم

 دوست را زمستان. من داشتنیِ دوست و ساکت مردِ هایت مردمک در برپاست سردی زمستان چه

 همیشه...همینجایی...نیستی و هستی! جانم از عزیزتر نیستی...نیستی. باشی کنارم تو که داشتم

 !ندارمت اما هستی

 ...نباشم بالتکلیف اینطور تا دادی می نشان خوش روی کمی کاش

 تو مرا های چشم کاش ای اصال...ریختی می اشک من با کاش...کردی می پاک را هایم اشک کاش

 !گریستی می

 ...شود نمی این از انگیزتر غم

 .کند ام خفه خواهد می تنهایی ولی زنم می رنگ را هایم لحظه تک تک تو با و توئم کنار در

 ...شود نمی این از تر انگیز غم

 . نیست پناهم تو های شانه جز ای شانه دلگیرم تو از وقتی حتی

 :گوید می و زند می بخشی آرامش لبخند. دزدد می نگاه من از زودتر فرهاد

 !نباش چیزی نگران...بیرونم-

 می را اش کرکی و نرم موهای و گذارد می هلیا سر روی را اش چانه. ایستم می همانجا شده مسخ

 . رود می در سمت به آرام. بوسد

 :کشد می آزاد ی شانه به دستی شود، خارج اینکه از قبل
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 با حق آخر و اول دونی می خودتم...نکن اذیتش دیگه لطفا...کشیده سختی کافی ی اندازه به-

 ...اونه

 لیوان. گیرد می آهنی قاب از را اش تکیه و زند می صداداری پوزخند تنها. گوید نمی چیزی آزاد

 .زند می هایش جیب داخل کت زیر از را هایش دست و گذارد می دراور روی را سرامیکی

 !بندد نمی اما...کند می کیپ پشتش آرام را در فرهاد

 رو پا و نشسته مبل روی اش کوفتی خونسردی همان با حاال. لرزند می ام شده مشت های انگشت

 گوشش توی محکم ی کشیده یک برگردد، اگر بودم خورده قسم. لرزم می خشم از. انداخته پا

 حاال. دادم خودم به را قول این داشتم، برگشتنش به امیدی که هایی وقت آن البته. زد خواهم

 .شده حذف آخر در و تر کم و کم ذهنم در آزاد نقش که هاست مدت دیگر

 :کند می اشاره رویی به رو مبل به خودم، با من درگیری به توجه بی

 ...بشین-

 کشم می داخل را زیرینم لب. نبیند را هایم مشت لرزش تا کنم می جمع سینه زیر را هایم دست

 .کنم می رهایش فشار کمی و مکث با و

 :کنم می هم در را هایم اخم و خورم نمی جم جایم از

 برگشتی؟ چی برای-

 :کشد می بیرون نخ یک و دارد برمی میز روی از را قرمزم مارلبروِ سیگارِ پاکت

 زیاده !ساله؟ توی نخ میلیارد پنج و شصت تا شصت ایران توی سیگار مصرف میزان دونستی می-

 نه؟

 :سوزد می دستم کف و رفته پوستم توی هایم ناخون. سابم می دندان

 لعنتی؟ برگشتی چرا-

 همان مثل هم هنوز. زند می آتش خودش زیپوی فندک با و گذارد می لبش ی گوشه را سیگار

 حرف برای اینکه مگر. زند می پک همانطور و لبش ی گوشه گذارتش می. کشد می سیگار ها وقت

 خودش از را مرد این من. بردارد هایش لب بین از را لولش شود، مجبور خاکسترش تکاندن و زدن
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 مطمئن حاال راستش...حاال اما...میشناختم الاقل. دانم می را هایش عادت و شناسم می بیشتر هم

 !بشناسمش نیستم

 :گوید می شده، نامفهوم لبش کنج سیگار بخاطر که صدایی با

 هم خیلی...اون تو میذاشتی و سیگارات یادمه کو؟ بودم خریده کادو برات که طالیی جعبه-

 !داشتی دوستش

 نگهش مادیش ارزش بخاطر بیشتر. دهم توضیح برایش بینم، نمی دلیلی اما است کیفم توی

 .ندارد دیگری دلیل هیچ وگرنه داشتم

 :زنم می تشر بلندی صدای و تند لحن با

 ...چی برای پرسیدم-

 :غرد می من از تر جویانه کینه لحنی با و دارد برمی لبش کنج از را سیگار

 ...بشین بگیر گفتم-

 :نشینم می رویش به رو سرکشانه و روم می کوبم، می زمین روی محکم که هایی گام با

 !مردی کنی ثابت تا برگردی نبود الزم-

 راست تنم به را مو هایش قهقهه هنوز. خندد می شلیکی همانطور هنوز! بلند صدای با...خندد می

 .کند می

 :گوید می زند می موج آن در خنده های رگه هنوز که صدایی با

 !مردم کردم ثابت رفتم می داشتم که موقع همون من واقع در. مردم کنم ثابت که نیومدم-

 ندارد؟ وجدان دارد؟ خوبی احساس آید؟ می خوشش. دهد می حرصم کالمش نیش و کنایه

 اما ام حامله دانست نمی رفت که روزی آن کرد؟ فرار و گذاشت را اش حامله زن است خوشحال

 به فرهاد وقتی...فهمید وقتی چون! رفت می هم دانست می. نداشت حالش به فرقی مطمئنم

 هبچ با چه. خواهد نمی را مشترکمان زندگیِ و مرا گفت آدم و عالم به و برنگشت هم رفت دنبالش

 . بچه بی چه و
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 را خودشان. بینند می را خودشان زندگیِ تنها. اند عجیبی موجودات چقدر ها آدم. گیرد می قلبم

. دارند دوست باشند، شان خواسته جهت در که مادامی را دیگران و کنند می تصور خودشان برای

 .شوی می شناخته ای مالحظه بی آدم نکنی، اگر و کنی درکشان دارند، انتظار و

 . ام مانده ها آدم ی سفسطه توی خودم من...نگیر دل به را ام بازی سفسطه

 می سالم که حاال همین است ممکن...است عجیب هم گفتنشان سالم حتی...عجیبند ها آدم

 ی سایه و ماسد می دهانت در که سالم اول سین و بمانی تو و شود تمام شان سالم گویند،

 .گذرد می کنارت از که کمرنگی

 باشی، رو ها شدن پیدا و پنهان این میان در اگر و نباشند لحظه هر و باشند لحظه هر است ممکن

 !کرد خواهی گم را خودت و شد خواهی گم شان میان

 .توانم می هم من است خیال بی و آرام او اگر. کنم نمی بازی رو

 :شود می آرام آلودم بغض گلوی

 برگشتی؟ چرا...مردی انقدر که تو به آفرین-

 ...میاد بدم دادن پس حساب از دونی می خودت-

 بزنیم؟ حرف خواستی چی برای پس-

 !برگشتم چرا بگم خواستم می-

 :کنم می نگاهش متعجب

 !میاد بدت دادن پس جواب از گفتی االن همین-

 :زند می تکیه مبل پشتیِ به باز و تکاند می را سیگار خاکستر

 !داره فرق خیلی بپرسی تو اینکه و بگم خودم اینکه اما آره-

 بپرسی اگر مثال. کند مغلوبت تا پیچاند می انقدر را حرف. هست هم حاال...بود همینطور همیشه

 موقع این دیروز بپرسی اگر. بود موقع همین دیروز که ساعتی همان گوید می است، چند ساعت

 تواند می حد این تا بخواهد اگر یعنی. حاالست همین که ساعتی گوید می بود، چند ساعت

 .کند گیج را طرفش
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 :پرسد می بیند، می که را سکوتم

 نداری؟ زدن برای حرفی حاال و ندیدمت مدت همه این-

 :دزدم می نگاه

 ...زدم و حرفم-

 ...بود سوال...نبود حرف اون-

 وغدر از...بگو و راستش! نیست مهم بقیش...بدونم میخوام که چیزیه تنها برگشتی چرا اینکه-

 !میاد بدم

 :کند می خاموش من ی شده لبی رژ های سیگار کنار و سیگاری زیر در را سیگارش ته

 ...گفتنش از نه میاد بدشون شنیدنش از میاد بدشون دروغ از میگن که آدمایی درواقع-

 :کشم می ای کالفه پوف

 ...هرچی-

 سری یه به چون اینجا اومدم من. نداره تو به ربطی اومدنم. میگم بهت...نخور حرص...اوکی-

 اینکه. برگردم و کنم رسیدگی بهشون تا کشه می طول ماهی چند یه. خوردم کارام تو مشکل

 ولی...نداری و شنیدنش ی حوصله تو و مفصله کشونده منو اینجا تا که چیه کاریم مشکالت

 تونم می مه و تکلیفت برگشتم که حاال البته! نداری برگشتن این توی نقشی هیچ تو باش مطمئن

 تو .رسیدم پیش هفته یک. باشی نگران نیست الزم. ندارم حرفی من بخوای طالق اگر. کنم روشن

 و اومد دیدنم برای فرهاد مدت این تمام. نتونستم اما هتل برم اومدنت قبل خواستم. بودی شمال

 هست اون وقتی تا خواست ازم وقتی. داد می نجات غربت و تنهایی از منو بودنش. موند پیشم

 راممب و مونم می اینجا من هرحال به. بمونم همینجا گرفتم تصمیم...کنم بیرون سرم از هتلو فکر

 دلت شاید ولی. باشم موافق و مخالف بخوام که ندارم هم حقی! نه یا بری میخوای که نیست مهم

 به رد دست حاال که نکشیده زحمت برات کم...بگیری نظر در تصمیمت توی هم و فرهاد بخواد

 .زنی می سینش

 اش زندگی در نقشی گوید می اگر. زند نمی حرف هلیا از اصال عجیبی طور به که هست حواسم

 .کند می منزجرم هرچیزی از بیشتر این و کند نمی حساب را هلیا اصال. گوید می مرا فقط ندارم
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 :کند می تازه نفسی و کشد می لبش دور دستی

 خودت ات گفتم بار صد. نیستم هیوال که من...بمونی بهتره کنی ناراحتش نمیخوای اگر حال هر به-

 !گیرم نمی گازت نخوای

 :خندد می

 !نمیخوای که هم تو-

 با حق. خواستم نمی را کدام هیچ فرهاد؟ کردن ناراحت یا گرفتن گاز گفت؟ می را کدام

. کند می دق دوری از فرهاد ماه چند این در ماه؟ چند. آورد نمی تاب را هلیا دوری فرهاد...اوست

 و بماند اینجا هلیا کند قبول هم خودش است محال. دارد نفرت هم مادرش از بچه کردن جدا از

 تحمل را اش دوری توانم نمی هم خودم. ام رسیده دیشب تازه من که درحالی هم آن. بروم من

 . کنم

 طالق وقتی. شود می معلوم تکلیفم بالخره. نیست بد هم خیلی آزاد برگشتن طرفی از

 یادیز. بیاورم دست به را فرهاد بتوانم شاید نباشد، ام شناسنامه در دیگر آزاد اسم وقتی...بگیرم

 .دلخوشم هم رویا همین به من اما رویاهاست شبیه

 از...ومر نمی نه. زند می بیرون اتاق از و برد می رضایتم به پی سکوتم از که انقدر. گویم نمی چیزی

 .((روم نمی فرهاد پیش

 * معجزه یک قاطعِ  حضورِ: هفتم فصل* 

 دیگر که استخوانی و الغر موجود آن به. بردارد چشم لی لی از ای لحظه آمد نمی دلش فرهاد

 تحمل چقدر یعنی کرد فکر خودش با. بود دوخته چشم نداشت پر دخترِ  آن به زیادی شباهت

. دنپیچان هم به را دلش بدی زخم و کند نگاه که نبود جایی. بود شده الش و آش تنش تمام کرده؟

 از زد، خواهد لنگ آن بخاطر ها مدت تا گفت می دکتر و بود شده باندپیچی حاال که پایش زخم

 با هچ برای بودند؟ برده کجا را لی لی یعنی. بود شکاری تفنگ برای تیرش. بود آورتر چندش همه

 دیگر حاال پلیس، به دادن پس جواب و آمد و رفت و بازی کاغذ همه آن از بعد بودند؟ زده را او تیر

 . کند فکر چیزی به خواست نمی

 پایان را چیز همه همیشه برای بار یک گفت می آزاد وقتی...شده تمام چیز همه که بود این مهم

 دل نه بود گفتن دروغ اهل نه بود هرچه آزاد. بود شده تمام واقعا یعنی نیست نگرانی جای و داده
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 به پا هم او! هردویشان برای. بود شده تمام شوم کابوس آن بالخره سال ده از بعد. کردن خوش

 زیادی. شود تمام بود وقتش...آزاد دردهای برای...خودش دردهای برای. بود کشیده درد آزاد پای

 .بود کشیده طول

 جانی واقعا انگار. بود ها مرده شکلِ درست پریده، روی و رنگ آن با و بیمارستان لباس در لی لی

. نداشت خبر لی لی های بدبختی از او ی اندازه به کس هیچ. سوخت می دلش. نباشد بدنش در

 داشت؟ تحمل چقدر ساله هجده دختر یک مگر

 به را لی لی بود داده خبر و زده زنگ آزاد وقتی. زد جیبش به را هایش دست و کشید آهی

 مامت بودند، دزدیده را لی لی که مدت این در. زدند بیرون هایش شاخ تقریبا برد، می بیمارستان

 اممد ستاره. ندارد دزدی آدم این در نقشی کند، ثابت تا بود زده کله و سر لی لی مادر با را مدتش

 زشرا لی لی میل برخالف اینکه برای فرهاد و دارد ای رابطه چطور لی لی با و کیست او پرسید می

 .بدهد درستی پاسخ توانست نمی نکند، برمال مادرش پیش را

 هنشد نزدیک کردنش پیدا به هم قدم یک اصال و بود درگیر ستاره و پلیس با عمال مدت این در

 آزاد دانست می ولی چطور دانست نمی هنوز. بود داده نجاتش. بود کرده کمکش آزاد ولی. بودند

 گفت نمی چیزی آزاد و پرسید می بار یک وقتی. داد نخواهد توضیحی. زد نخواهد او به حرفی

 .گرفت نمی پاسخی پرسید، می هم هزارم بار برای اگر یعنی

 :زد برادرانه ی ضربه چند و گذاشت آزاد زانوی روی را دستش. نشست صندلی روی و رفت

 ...ممنونم ازت اما کردی پیداش تا کردی خرابی کله چقدر دونم می اینکه با-

 :گفت تنها بود بسته را هایش چشم و داده تکیه سرد دیوارِ به را سرش که آزاد

 ...نیست نیازی-

 ...شه تموم اینا ی همه واقعا امیدوارم-

 :کرد باز نیمه را هایش چشم آزاد

 !شده تموم-

 از پس برادرش روح. کند بغل را آزاد آمد نمی بدش. خورد هم به هایشان شانه. زد تکیه هم فرهاد

 را آرامشش بود آرام که وقتی آزاد. کرد می حس را آرامشش. بود شده آرام گرفتن انتقام با سالها
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 بی مرز در دو هر شدنش طوفانی و آرامش....نداشت تعادل پسر این. کرد می تزریق هم او به

 تنها. داشت دوست عاشقانه را برادرش او بد و خوب. است چطور آزاد نبود مهم. بودند نهایت

 . بود مانده برایش که بود کسی

 می او تنها و شدند می خسته هایش کردن نحسی از همه که هایش کودکی مثل خواست می دلش

 برای. نبود کوچک ی بچه آن دیگر. آمد نمی خوشش آزاد اما. کند بغلش گریان، و تنها آزادِ و ماند

 .بود شده مردی خودش

 :کرد عوض را بحث

 .نیست کوچولو دختر اون دیگه مطمئنا...بیاد بهوش دختر این وقتی-

 یاد. خورد تکان کمی لبش دور ریش ته تنها که نامحسوس انقدر. زد لبخند نامحسوس آزاد

 دختر لی لی او نظر از...اش سرکشی و مقاومت یاد...کمکش یاد. بود افتاده لی لی های لجبازی

 !بود محکمی واقعا

 :زد لب

 ...نبود کوچولو اولم از-

 زبان فقط که بود لجبازی و تخس ی بچه لی لی او نظر از. محسوس و عمیق. زد لبخند هم فرهاد

 .است متفاوت هایش سن هم با لی لی داشت قبول هرچند. کرد می درازی

 وقتی و بزند زنگ ژیال به. بگیرد دوشی. برود خانه به آمد نمی بدش. بود خسته حسابی آزاد

 کنارش را مادرش لی لی. نداشت آنجا هم دیگری کار. کند استراحت کرد، خالی را خودش حسابی

 از. آمد می بدش بیمارستان از. بخورد تکان توانست نمی اما. بود هم فرهاد طرفی از و داشت

 و مردن از مردم که احساساتی از. شد جمع صورتش بود، پیچیده که بدی بوی از آمد که اول همان

 توانست نمی اما. بود کالفه انداختند می راه به صدا و سر و کردند می خرج عزیزشان ماندن زنده

 کیموزی. برساند ماشینش به را خودش و بایستد پاهایش روی بود کافی. برود آنجا از و شود بلند

 .توانست نمی ولی بود خوردن آب از تر راحت. میفشرد پدال روی را پایش و گذاشت می

 تفنگ با که نگهبان دوتا. بودند باغ آن در نفر سه تنها. شدند باغ آن وارد که افتاد وقتی به یادش

 ار لجن پر و کثیف استخر داخل نوای بی های قورباغه و گذراندند می خوش داشتند شان شکاری

 زده را او لی لی احتماال. بود افتاده ها اتاق از یکی تخت روی مالین و خونین که پویا و. زدند می
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 باهوش و زرنگ. فهمید می بیشتر هایش سال و سن هم از لی لی نظرش از که بود همین برای. بود

 !محکم خیلی و...بود

. ودب شده خونی و پاره حسابی که ای خاکی و بنفش لباسِ با. یافت زیرزمین در بیهوش را لی لی

 اب بیاورند بیرون را تیر آنکه بی ها لعنتی آن و بود زخمی پاهایش از یکی مچ بدنش، بر عالوه

 رفته او از خون انقدری هرچند. نمیرد زیاد ریزیِ خون از تا بودند بسته را زخمش محکم دستمالی

 .نداشت ها زنده به شباهتی و نمانده رویش به رنگ که بود

 را زانوهایش تا لی لی پاهای میان از که بود خونی آورد، درد به را آزاد دل نهایت بی که چیزی اما

 هکرد تجاوز او به وحشتناکی طرز به پیش ساعت چند همان که انگار...تازه و غلیظ. بود زده رنگ

 .باشند

 و بزند فریاد بلندی صدای با خواست می دلش که بود انگیز رقت چشمش جلوی ی صحنه انقدر

 حقش هم بدترینشان حتی...آدمی هیچ. بکوبد مشت را دیوار و در بیچاره دخترِ معصومیت برای

 !ساله هجده دختر یک به برسد چه. بیفتد وحشتناک وضعِ آن به نبود

 آنجا را کارشان نقشه طبق خواست یاور از و آورد بیرون زده دود و بدبو زمین زیر آن از را دختر

 . بریزد حسابش به را پول تا کنند تمام

 ینم هم خواست می. کند بدبخت را دیگری دختر و زن هیچ توانست نمی هرگز دیگر پویا مطمئنا

 پای. گیرند نمی را جریان این پی دیگر محمد و محمود که بود مطمئن هم این از. توانست

 .بود گرفته محمود از که زهرچشمی آن با مخصوصا. بود گیر حسابی هم خودشان

 .بخواب خونه برو پاشو خوابیدی؟ آزاد-

 وضعیت آن با را لی لی که ای صحنه تا بود درگیر خودش با. نزد حرفی و انداخت باال ای شانه

 .کند فراموش بود، دیده وحشتناک

 !!میشد اگر...بود خوب میشد اگر

*** 

 :زنم می جیغ گلویم ته از و کنم می مشت را هایم دست

 !باشی اینجا نمیخوام...برو اینجا از-
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 دست با نمانده کردنش غش تا چیزی و شده بد حسابی حالش هایم کردن نحسی از که ستاره

 :زند می باد را خودش

 نم و خودت سر به بالیی چه ببین! خونه برگردی باید برم؟ کجا میگی؟ چی هست معلوم هیچ-

 کنی؟ می چیکار بیابونی غول تا دو این پیش و خونه این تو تو اصال...آوردی

 د،باش نباید که حاال و نبود بود، می باید که وقتی. فهمد نمی مرا وقت هیچ. فهمد نمی وقت هیچ

 ...هست

 :کشم می ته از وجود تمام با و گیرم می را موهایم

 !برو اینجا از...گمشو برو-

 کند، می نگاه ما دراماتیکِ نمایش به و کشیده هم در را هایش دست ایستاده، ای گوشه که فرهاد

 :گیرد می را هایم دست و آید می جلو بالخره

 !جان لی لی نکن-

 :کشم می عقب را خودم

 ...فرهاد بره بگو بهش گفتم دفعه صد-

 :کنم می التماس و شوم می آویزان پیراهنش به

 ...بره بگو-

 یگرد ای لحظه...انفجارم به رو عصبانیت از لحظه یک...ندارم تعادل. بیفتم گریه به نمانده چیزی

 . کنم می بغض

 :خواند می را نگاهم حرف فرهاد

 نم بعدا ببرید تشریف شما االن. نداره خوبی روحی وضعیت لی لی...که بینید می...عزیز خانوم-

 .کنم می خواهش. کنم می صحبت اینباره د باهاتون شخصا

 یک در ستاره با روحی وحشتناک وضعیت این با خواهد نمی دلم من که داند می...داند می فرهاد

 سر از هایم کابوس باز که حاال! است محال. است تر سخت کندن جان از او با تنهایی. بمانم خانه

 .توانم نمی اند، شده گرفته
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 :چسبد می بازویم از و آید می سمتم به فرهاد خواهش به توجه بی ستاره

 کجا کشیدم؟ چی من مدت این تو دونی می کنی؟ می همچین چرا! برم قربونت...جان لی لی-

 ...نمیرم جا هیچ تو بدون من آخه؟ برم بذارمت

 :برم می پناه دیوار به و کشم می بیرون هایش دست بین از را خودم

 ...برو فقط-

 چوبی اپنِ از. گذارد می کابینت روی را بود سرگردم حسابی آن با که اش گوشی بالخره آزاد

 ایه چشم با و شوم می خفه که ناگهانی انقدر. آید می ستاره سمت به شتاب با و گیرد می فاصله

 .کشدش می در سمت به و گیرد می را ستاره بازوی حرف بی. کنم می نگاهش فقط شده گرد

 موفق اما. کند رها آزاد قوی هایِ دست میان از را خودش کند، می تالش و زند می جیغ ستاره

 را در و رود می بیرون هم خودش...اندازد می بیرون را او. کند می باز را درب آزاد. شود نمی

 .بندد می پشتشان

 :است بلند ستاره ی ضجه صدای

 .کنم می شکایت ازتون-

 :بلند آنقدر نه اما بم و است دار خش آزاد صدای

 ...بکن داری دوست هرکار-

 !تر منظم و منظم من قلب تپش و شود می تر دور و دور صدایشان

. مگیر می هایم دست بین را سرم و نشینم می زانوهایم روی همانجا. کشم می عمیقی نفس بالخره

 .برپاست غوغایی سرم در

 :شوم بلند زمین روی از تا کند کمکم خواهد می و شود می خم فرهاد

 .کنی استراحت باید...عزیزم پاشو. نشده خوب کامال حالت هنوز لی لی-

 :گویم می تندی لحن با و زنم می پس را دستش

 .نیستم مریض من...نکن رفتار مریضا مثل من با-
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 می کنده زمین روی از اندک زور همان با که احوالم مریض و ضعیف انقدر. کشد می آرام را بازویم

 .شوم

 :گیرد می را هایم شانه

 .کنی استراحت باید. ضعیفی هنوز اما...نیستی مریض-

 نکردن گریه و ها کردن بغض این از شده خسته. گیرد می کالفگی رنگ نگاهش. لرزد می ام چانه

 .آیند نمی در لعنتی های اشک این...نیست من دست. آید نمی اشک...هم خودم! ها

 این انگار اصال. بماند همانجا سرم گذارم می. گذارد می اش سینه روی را سرم و کشد می پوفی

 را لباسش ی دکمه. است آرامش خدای مرد این. باشد پناهم تا شده آفریده من سر ی اندازه سینه

 .بندم می را هایم چشم داد و جیغ بی...اشک بی...حرف بی و گیرم می مشتم بین

 ریزم می را آینده و گذشته...ها دکمه همین ی اندازه. کنم کوچک را دنیایم خواهم می

 .شود می کوچکی همان به دنیایم...دور

 !بکشم نفس کمی خواهم می...کن باز را هایت دکمه

*** 

 بدنم روی های زخم. روم می کاناپه سمت به لنگان لنگان و ریزم می چای لیوان داخل فالسک از

 یک فقط همچنان من و گذشته زیادی مدت. اند شده محو هایشان خیلی و شده کمرنگ حاال

 !چیز همه به توجه بی. کنم می گریه نه و خندم می نه...زنم می حرف نه. متحرکم ی مرده

 .چسبد می را مچم که بگذرم کنارش از خواهم می و گذارم می میز روی را لیوان

 :پاچد می رویم به مهربانی نگاهش با

 .بزنیم حرف بشین اینجا دقیقه یه-

 فکر توی. مالد می را اش خسته های چشم و دارد برمی چشم از را عینکش. نشینم می حرف بی

 هم آزاد و اخالق خوش و مهربان فرهاد. برادرند دو همین دنیا دار از کسم تمام حاال. روم می

 احوالم و حال مدام فرهاد از که دانم می...زند می سر! هست اما است کمرنگ. دارد کمرنگی حضور

 .پرسد می را
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 روان دوست پیش را آمدم و رفت باید که کند می اصرار فرهاد. روم نمی بیرون خانه این از

 ینم. کشم می دراز یا اتاق کنج سه به چسبم می شب تا صبح فقط...روم نمی. دهم ادامه شناسش

 منکن فکر چیزی به کنم می سعی. کنم می سیر خالء در و زنم می چرت فقط. ابدا و اصال...خوابم

 از چیزی...ام متالشی که ام سرگذاشته پشت را سختی و بد روزهای انقدر. نیست ممکن ولی

 . ام شده نابود من! نمانده روحم

 با مخصوصا. کشیدم سختی. آمدم و رفتم آگاهی ی اداره به را زیادی مدت شدنم مرخص از بعد

 مثال های شیطان آن کارِ دیگر نبود مهم برایم زیاد. گفتم مو به مو را چیز همه. خراب ی روحیه آن

 .رسد می کجا به انسان

 ایمان بیشتر هایم چشم از فرهاد به. اند رسیده عملشان سزای به که بود کرده مطمئنم فرهاد

 مطمئنا خشنش ی روحیه آن با. نپرسیدم هم من و آورده پویا سر بالیی چه گفت نمی آزاد. دارم

 یلیخ گناهیش بی اثبات برای که مخصوصا. بودم ممنونش عمیقا من هرحال به. نبود قشنگی چیز

 کمک فقط آنها. نبود این حقشان و خوردند گره موضوع این با زیادی! هردویشان. شد اذیت

 . کردند

 من بدِ ی روحیه آن با ترسید که کردم بیداد و داد انقدر. شد نمی دادن رضایت به راضی مادرم

 گفتند می هرچیزی و رفت می گفتند می هرکجا. دیدم چندباری را پدرم. کند مخالفت بیشتر

 آن الاقل. بود بدتر وضعش دیدمش که باری آخرین از. نبود اش حالی هیچی اصال اما کرد می امضا

 معتاد زد می داد دور از. نداشت فرقی پدرم نبود و بود هم زیاد. فهمید می چیزهایی یک ها وقت

 شدند، متاسف بیشتر من برای و دیدند را او فرهاد و آزاد اینکه از. شد می شرمم وجودش از. است

 که بودم خودم پرونده شاکی. کرده کمک فقط آزاد که دادم شهادت خودم من. نیامد خوشم اصال

 حاال .نیست مهم برایم نشد یا شد ثابت شان ربایی آدم و پویا تجاوز هرحال به. نداشتم شکایتی

 .نیست مهم چیز هیچ دیگر

 .ام شده آلوده مضمن خیالی بی جور یک به روزها این

 لی؟ لی-

 شب بعضی. هرروز تقریبا. آید می اینجا به زیاد فرهاد. دهم نمی جواب و کشم می سوزی سینه آه

 انداخته زندگی و کار از. خوابد می کاناپه روی و رود نمی اصال قرارم بی زیادی امشب مثل که ها

 !امش
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 :نوشد می چای قلپی

 نمیدی؟ جواب-

 :اندازم می باال ای شانه

 ...بخوابم میرم-

 :مردانه و سنگین. کشد می آه او بار این

 !کن صدام خواستی چیزی...باشه-

 !است زیاد تحملش مرد این چقدر کنم می فکر فقط من و

*** 

 !نترس

 .است همیشگی حادثه؛ فرق، ازدحام،...است همیشگی الله پارک های کالغ صدای

 !گوهاست دروغ مال لبخند؟

 !گوهاست دروغ مال گریه؟

 ...نیست اعتماد قابل کس هیچ

 !نترس

 ...کرده خیس را شلوارش کسی خیابان این انتهای در

 ...کرده راخالی جیبش یکی

 !را اش کوفتی زندگیِ تو مثل هم یکی

 بهانه و هدف کردن زندگی. نداری زندگی برای دلیلی...تکرار و است تکرار فقط لعنتی زندگیِ این

 .نداری که خواهد می

 !نداری هم را آن تو که...خواهد می شهامت هم مرگ...پایین بیا ها نرده روی از
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 و بلندی روی از پرواز به بازم اشتهای مقابل در من مانع تنها خیابان میان باریک سبز های میله

 . اند مرگ

 ...بپر...پایین بپر

 ...شده خالصه حرف سه در جهانت

 !درد...د...ر...د

 و دچرخ می همچنان دنیا اما تو میل برخالف شاید. ندارد کسی برای فرقی تو بدون و تو با زندگی

 با کوچک پسری آرنج دور ای حلقه...کند می گدایی را دستش زنی رو پیاده سوی آن. چرخد می

 ...اند افتاده آب سرما سوز از درشتش های چشم که شده آویزان زده واکس موهای

 مورد در دیگران دردهای از فارق و خندد می عینک پشت هایی چشم ای موزه در شهر سوی آن

 .دهد می تز تابلوها

 ...بپر...است مسخره زندگی

 .دارم برمی عقب به گام یک

 های روزنامه...ندارم دوست را ها جمعه...است جمعه فردا. نیست حادثه برای خوبی روز امروز...نه

 پل روی از ای دیوانه دخترِ پریدن خبر خواندن برای زیادی ها جمعه. ندارم دوست را جمعه

 .دلگیرند

 ترافیک میان. زنم می قدم و گیرم می را رو پیاده امتداد حسی هیچ بی. شوم می جدا ها میله از

 ...تنهاست چقدر من فکر آدم همه این

 و درد به میلی اما. نباشد زدن حرف برای کسی اینکه نه. ام شده خسته ها دیوار با زدن حرف از

 . ندارم دل

 زده ذوق باران باریدن از ها قدیم مثل. خورد می سر گونه تا و میفتد ام پیشانی روی قطره یک

 مثل هم فرهاد گرم های دست لمس حتی بیاورد؟ وجد به مرا که مانده هم چیزی اصال. شوم نمی

 .کند نمی ام زده ذوق قبل
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 اهنگ توانم می. چسبم می ای میله از...نیست جا. شوم می اتوبوس سوار رسم می که ایستگاه به

 بی که است زار حالم و پریده رویم و رنگ انقدر. کنم حس خودم روی را دیگران متعجب و خیره

 .چشمم توی زیادی شک

 !کنم خالص را خودم توانم نمی چرا که بپرسم باید. داند می را چیز همه او. بپرسم فرهاد از باید

 . توانم نمی که دارد دلیلی حتما

 شده خسته آمد و رفت این از هم ها تقاطع این. کنم می نگاه مردم آمد و رفت به پنجره پشت از

 !ام خسته هم من...اند

 .پریدم می باید...پریدم می کاش

*** 

 به انگشتم هم بعدش ثانیه پنج. زنم می زنگ دوباره بعد ثانیه پنج. گذارم می زنگ روی را دستم

 شده خیس سرتاپا. شود می باز و کند می تقی پرابهت و بلند آهنیِ درب که رود می دکمه سمت

 .لرزم می و ام

 زیبایی و درختچه و چمن همه این سبزیِ خاطرِ محض دنیایم. گذرم می نور پر و زیبا حیاط از

 .دارد برنمی بودنش سپید و سیاه از دست شده، که هم میانش ی فواره و بزرگ حوضِ

 کنده و دودهنه ورودیِ در که ام نرسیده رود می ها پله سمت به که شده کاری چراغ راه به هنوز

 می فرهاد صورت در را بهت و تعجب هم فاصله همان از. شود می باز ضرب با چوبی ی شده کاری

 .رسد می نظر به ناآرام بار اولین برای که است عجیب و. بینم

 باد. شده خیس و چسبیده هم به هایم مژه. چکد می پایین ام بینی ی تیغه از آب. روم می جلوتر

 ندز می صورتم توی باد که هایی سیلی. شود می سوزن سوزن تنم تمام و خورد می خیسم بدن به

 .کرده سرخ حسابی را روحم بی و پریده رنگ صورت حال به تا شک بی

 :ایستد می ها پله ی لبه و آید می بیرون فرهاد. ایستم می همانجا

 ...میخوری سرما...دختر که شدی خیس لی؟ لی-

 :آید می پایین پله چند بیند می را ام خیره نگاه وقتی

 !دیگه تو بیا هستی؟ چی معطل-

http://www.negahdl.com/


 هم تعجب. ام کرده ترک را خانه خودم میل با خودم ماه سه دو از بعد...دارد حق. کرده تعجب

 زندگیِ این به توانم نمی چرا بپرسم تا ام آمده حاال و داشتم خودکشی قصد داند نمی که او. دارد

 می را جلویم که اوست ی درباره گنگ حس یک شبیه چیزی...اوست دلیلش. دهم پایان لعنتی

 .بپرسم او از باید. گیرد

 لمتعاد سختی به ولی خورد می لیز دوبار پایم ها پله وسط. روم می سمتش به سریعی های گام با

 .ام افتاده زدن نفس نفس به رسم می که او به. کنم می حفظ را

 :برویم باال هم با را آمده پایین که ای پله چند کند، می کمکم و گیرد می بازویم از مالیمت با

 ...عزیزم اومدی خوش-

 لب آب از مانده دور ماهی مثل فقط اما بزنم حرفی اش کرده خرج محبت برابر در کنم می باز لب

 هم به شود، می خارج دهانمان از که بخاری. شود می فراموشم دارد، هم زدن حرف انگار. زنم می

 .کشم می آه و بخارها به مانم می خیره. رود می سرباالیی و خورد می پیوند

 .رویم می سالن به منتهی راهروی داخل سکوت در

 چتر...خوری می سرما...میومدی گرفتی می آژانس سرما و بارون این تو...من بده دربیار مانتوتو-

 برنداشتی؟ چرا

 را نفسم که آید می خانه داخل از صدایی و سر. نیست فرهاد های شماتت و ها حرف به حواسم

 فکر پس. شود اینطور کردم نمی را فکرش اصال! لعنتی نیستند؟ تنها دارند؟ مهمان. کند می حبس

 می تنهایی توی و دورشان تنند می پیله مدام کارند؟ و کس بی تو مثل هم ها این کردی می

 شینند؟

 دیگران از حسابش که فرهاد. ندارم را کس هیچ ی حوصله برادر دو این جز. مانم می دوراهی بین

 .ندارد فرق زیاد نبودش و بود اصوال هم آزاد و جداست

 ...بودم شما با جان؟ لی لی-

 «ماش» است مهربان و اینطور و نیست دلگیر رفتارهایم از و کند شماتتم خواهد نمی که هایی وقت

 . کند می خطابم

 :پرسم می و کنم می نگاهش گنگ و گیج
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 دارید؟ مهمون-

 :شود می کار به دست خودش بار این و زند می بخشی آرامش لبخند

 .نیستن غریبه-

 :دهد می ادامه کند، می باز را کوتاهم و طوسی مانتوی های دکمه که همانطور

 پوشن؟ می نازکی این به مانتو سرما این تو-

 ساده شرتِ تی مانتو زیر. دهم می دستش به و کنم می تنم از خودم را مانتویم حرف، بی همانطور

. مشناس نمی من بشناسدشان که هم او...دیگر اند غریبه من برای. دارم تن به سیر سبز طرحِ بی و

 مثل. هست هم لوس و ناز. است دار زنگ و نازک صداها از یکی. اند دخترانه و زنانه صداها بیشتر

 را لبم. رسد می گوش به بیگاه و گاه هم آزاد دار خش صدای. است دخترانه حسابی خودم صدای

 .جوم می هایم دندان بین

 از ها قدیم مثل و صداهاست پیش حواسم هنوز. دارد برمی سرم روی از را شالم و شود می خم

 می انتکانش آرام و برد می موهایم بین را انگشتش پنج. گیرم نمی گر ام گونه با دستانش برخورد

 .پاشد می او سپید-ای سورمه راهِ  راه بلوزِ هم کمی و صورتم روی موهایم آب. دهد

 ...وروجک آبی خیسِ-

 !من مهربانِ قهرمانِ. زنم می لبخند و شوم می مغلوب بالخره

 می رویابافی به شروع خودش برای دوباره کشیده، دست رویا و توهم از هاست مدت که ذهنم

 .کند

. است سخت شیرین خیاالت برابر در مقاومت خواهند، می امن آغوش یک هایت سلول تمام وقتی

 لمث غمگینی و افسرده ی ساله هجده دختر یک برای که است شیرینی و روشن رویای تنها فرهاد

 . مانده من

 ستا مهربان همیشه مثل و زند می لبخند. است کالفه بفهمم تا شناسمش می انقدر ها این تمام با

 .اند ناآرامی کمی با همراه حرکاتش اما

 :لرزد می گرفته را دامنم که سرمایی از فکم. زنم می باال را خیسم چتری و کشم می عقب را خودم
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 برام؟ بگیری آژانس یه میشه. ندارم آمادگیشو...برم میخوام من...من-

 :اندازد می چین ابروهایش بین اخم

 نمی اومدی خبر بی که حاال ولی...زدی می زنگ اومدن قبل بود بهتر بارون؟ این تو بری کجا-

 .بری تونی

 دیگرش دست گذاشتن با سپس. کند می وارد آن به بخشی اطمینان فشار و گیرد می را دستم

 .کنم می اش همراهی میلم برخالف. کند می هدایتم سالن سمت به کمرم پشت

 کنم خالص فرهاد دست از را خودم خواهد می دلم عجیب. معذبم لنگم، می شدید آنطور اینکه از

 .رسیده پوچ و هیچ به داشتم که نفسی به اعتماد همه آن مدت این در. بدوم بیرون و

 و زیبا العاده فوق دختر. گردد می را سالن وقفه بی کنجکاوم نگاه گذریم، می راهرو از همینکه

 حوم که بینم می را پژمان سوتر آن کمی. است بحث مشغول اشتیاق با و انداخته پا روی پا جذابی

 نشسته دورتر کمی و نفره تک مبلی روی هم آزاد. زند نمی پلک و شده دختر های لب لوندِ رقصِ

 و نباشد عقیده هم او نظر با که انگار. دهد می گوش دختر های صحبت به درهم های اخم با و

 . بپرد کالمش میان بخواهد دلش

 با و زند می باد بادبزن با را خودش هم سالی میان زن نشسته دختر که ای نفره سه مبل روی

 به هرکدام همه، توجه زیادی. آید نمی خوشم دختر از ناخودآگاه. کند می نگاه دختر به لبخند

 .اوست با نحوی،

 هایی چشم با و ایستد می پا روی دختر صحبت میان. شود می حضورمان متوجه آزاد نفر اولین

 می فاصله کمی. دهم می سر با را جوابش. گوید می ولی و شل «سالم» اند شده گرد تعجب از که

 .خورد می سر پشتم از فرهاد دست و گیرم

 لب. کشد می سوت ناگهانی سکوت از گوشم. مانند می خیره فرهاد و من به و گردند برمی همه

 .زنم نمی حرفی و دهم می فشار هم روی را هایم

 روی تا اش دخترانه گلبهیِ و زیبا پیراهنِ حرکت این با و شود می بلند مبل روی از هم دختر

 نمی کنار لبش روی از لبخند. است بلند قدش و نقص و عیب بی هیکلش. آید می پایین زانوهایش

 .شود می بلند او متعاقب هم پژمان. خندد می شیرین هم چقدر. رود
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 با من مورد در چیز همه از هرسه که رساند می باور این به مرا پژمان البته و دختر و زن نگاه

 نمی هم آنها که کرد صدا و سر موضوع این انقدر. باشم ناراحت فرهاد و آزاد از توانم نمی. خبرند

 .رسید می آشنایشان و دوست گوش به خواستند

 می سالم واج و هاج او دنبال به هم بقیه. دهد می سالم آرام و زند می ای پریده رنگ لبخند دختر

 می جلو فرهاد راهنمایی با. دهم می تکان سر فقط هم باز. نمانده رویش به رنگ که پژمان. کنند

 سنگین زیادی نگاهش. کند می نگاهم خیره خیره و گرفته دندان به را لبش ی گوشه آزاد. رویم

 .کند می ترم معذب حسابی و است

 به حرف بی و نشینم می مبل روی. آمدم چرا که گیرم می فحش باد به را خودم هزارم بار برای

 با دختر همان من انگار نه انگار. شوم می مشغول شستم کنار ی شده بلند ی پوسته با بازی

 .هستم پررو و نفس به اعتماد

 ...هستم شیرین بنده! ببینم شمارو بودم مشتاق خیلی اتفاقا. اومدی خوش-

 تنیس دختر زیبایی به صورتش. داده قرار مخاطب مرا که است میانسال زن. کنم می بلند را سرم

 دختر مثل و است شرابی موهایش. برد پی نزدکشان نسبت به شود می دارند، که شباهتی از اما

 اینکه مثل درست. شده خیره من به کنجکاوی با هم دختر. مرتب و آراسته. دارد غلیظی آرایش

 که وحشم باغ در انقراضی به رو حیوان من اینکه یا. زنند می زل غریبی و عجیبی ی سوژه به

 .انداخته تاب و تب به را آنها من دیدن

 حسابی گرمشان جو. پیچم می هم در عصبی حالت با را هایم دست و کشم می ای کالفه پوف

 .شده سنگین

 نانز علیه بر خشونت موضوع این به اتفاقا. دارم خبر افتاد براتون که اتفاقی مورد در من خانومی-

 !میارید تاب چجوری شما دونم نمی واقعا...حساسم شدت به هم تجاوز و

 زن شک بی. بیزارم دلسوزی و ترحم از من. خورد می هم به حالم. دارد دلسوزی رنگ نگاهش

 یشها پلک تا که درهمند انقدر ابروهایش. کند می نگاه من به مدام نگرانی با فرهاد. است فضولی

 .بگیرم قرار شرایطی چنین در خواست نمی دلش. بود ناآرام و کالفه چرا فهمم می حاال. رسند می

 :گوید می پرشور دختر

 ...که نویسم می ایران توی زنان علیه بر خشونت همین مورد در مقاله یه دارم منم اتفاقا-
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. روند می رژه چشمم جلوی ها صحنه! تجاوز...خشونت. شنوم نمی دیگر را هایش حرف مابقی

 آخر تجاوز آن...خوردم که هایی کتک...هایم جیغ و ها ضجه...کرد تجاوز من به پویا که بار اولین

 مپای مچ درد بر عالوه که دردی و کردند حمله سمتم به ای وحشیانه طرز به و هم با نگهبان دو که

 .برید را نفسم

 .روند می رژه چشمم جلوی و گرفته قوت هرکدام حاال اما شدند می کمرنگ داشتند ها صحنه این

 می آرنجم دور را بزرگش های دست آزاد. آیم می بیرون فکر از شد، کشیده دستم اینکه حس با

 ماخ. است بعید تخس و غد پسرِ این از ها ناپرهیزی این. کنم می نگاهش گیج و تعجب با. پیچد

 . کشیده هم در را هایش

 شدک می ها پله سمت به کنم شان همراهی لنگان لنگان توانم می زور به که بلندی های گام با مرا

 :گوید می حال همان در و

 .بدم نشونت چیزی یه باید اتاقم بریم بیا لی لی-

 ازب آرنجم دور از را قویش و کشیده های انگشت توانم نمی که همانطور و کنم می تعجب بیشتر

 :پرسم می آرام کنم،

 کنی؟ می چیکار-

 :کند می نجوا گوشم زیر و آورد می پایین را سرش

 !طلبم یکی...میدم نجاتت-

 زا آمدن بیرون. فهمم می را قصدش تازه. چسبانم می ام شانه به را آن و میفتد خارج به گوشم زیر

 .بود محال آرزوی مثل برایم انگیز نفرت جمع آن

 !طلبش یکی واقعا...اوست با حق

*** 

 و سیاه های رنگ. غریب و عجیب ی سلیقه همان. بینم می را اتاقش است اول بار برای

 گذرانم می آن در را روزم و شب من که اتاقی با زیادی فرق...معمولی غیر تابلوهای همان...سپید

 .ندارد
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 خواندن کتاب اهل اصال. آید می خوشم آن از حسابی که دارد هم پرکتابی و بزرگ ی کتابخانه

 یدهچ های کتاب و کتابخانه مدرن سبک اما ام نرسانده انتها به هم را کتاب یک عمرم توی. نیستم

 .کند می جلب را نظرم آن در شده

 و دارم برمی صورتم روی از را حوله. کند می سیاه را دیدم و شود می پرت صورتم توی نرمی چیزِ

 هب وادار مرا تواند می شوم، اتفاقات ان از بعد که است کسی تنها. روم می غره چشم آزاد به شاکی

 .کند دادن نشان واکنش

 :کشم می هم در را هایم اخم

 !بدیش بهم هم مالیمت با میتونی-

 :گوید می جدیت با و رود می میز کشوهای سمت به

 ...زیادیه سرت از همینم...بینیم بیشین-

. ندارم این از بیشتر توقعی! دیگر است آزاد. کنم می لمس مشتم بین را سبز ی حوله نرمیِ

 .ریزد می دورم دارم نم موهای. کنم می باز ریخته بیرون موهایم نصف و شده شل که را کلیپسم

 کشو داخل از سپیدی شرتِ تی. است آزاد درگیر نگاهم حال همان در. کشم می بینشان را حوله

 دست کند، پرت هم را شرت تی است قرار اینکه فکر با. گردد برمی سمتم به و آورد می بیرون

 .گیرم می جلویم ضربدری را هایم

 :دهم می اخطار

 ...ها کنی نمی پرت-

 امزهب حالت با و آید می سمتم به. شود می راست تنم به مو همیشه مثل. خندد می شلیکی بار این

 .گذارد می زانوهایم روی را شرت تی ای

 :است تر بامزه هم گرفته که ژستی از لحنش

 ...خانوما خانوم بفرمایید-

 :کند می اضافه مکث با

 !بمیری بیفتی نکردی لرز و تب تا بپوش-
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 زدن حرف خوب اصال اینکه مثل نه. گذارم می تخت روی کنارم را حوله و اندازم می را هایم دست

 کند؟ می رفتار همینطور هم دخترهایش دوست با یعنی. رود نمی کتش در کردن خرج مالیمت و

 !کنند می فرار که روزه دو خب

 ندک رفتار ها خانوم با چطور و کند نازکشی چطور باشد، الزم وقتی است بلد خوب مطمئنم اتفاقا

 مه مرا باشد الزم تا نیستم کار شب های خانوم آن از که من منتهی! ندارم شک. ببرد را دلشان تا

 .کند خام

 .کنم می عادت رفتارهایش به دارم کم کم هم من و نیست مهم زیاد هرحال به

 بلند زیادی من برای دارد آزاد که بلندی قد آن با خب. گیرم می جلویم و دارم برمی را شرت تی

 ویت من هیکل هم دوتا و دارد درشتی بندی استخوان اما نیست پری پسر اصال اینکه با. شود می

 .گیرد می جا شرت تی این

 .داری هم تجربه که تو...انداختن قرمز فرش براش اینجا انگار حاال...بابا بپوش-

 :کند می اضافه تندی لحن با و غلیظ بیند، می را دودلم همچنان نگاه وقتی

 تراس خونه تو و بودم پوشیده و شرتش تی قبال بودم من انگار...نکردم تنت خودم تا بپوش دِ-

 .گشتم می راست

 متفاوت امروز لیِ لی با روزها آن لی لی چقدر. پیشند ها قرن مال انگار. میفتم دوری ی خاطره یاد

 . متنفرم خودم از هستم که زبون و خار اینطور. داشتم دوستش بیشتر. بود

 :زنم می اشاره در به. دهم می قورت را دهانم آب

 .کنم عوض تا باش بیرون...زورگو-

 :کند می تر هم در را درهمش ابروهای

 بیرون؟ برم-

 :زند می اشاره من به

 ...فسقلی توی یعنی-

 :گیرد می خودش سمت به را انگشتش بعد
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 کنی؟ می بیرون خودم اتاق از...منو داری-

 :اندازم می باال ای شانه جانبش، به حق حالت به توجه بی

 .کنم عوض لباس میخوام خب...آره-

 :زند می حرفم این به واضحی پوزخند

 ...یادمه که اونجایی تا کشی؟ می خجالت االن-

 با دختر من نه. ماند می دهانش در حرف ی ادامه بیند، می را لرزانم ی چانه و ای شیشه نگاه وقتی

 روی ی شده کمرنگ های زخم کسی خواهم نمی اما. ام نبوده وقت هیچ...نیستم حیایی و حجب

 و خمز اینطور از طرفی از! دارم ابا اینکار از...بیزارم آمیز ترحم و دلسوز نگاه از. ببیند را بدنم و تن

 .کنم می هم شرم بودن زیلی

 متاسف. دهد می تکان تاسف با را سرش و آید می جلو گام یک. خواند می را نگاهم حرف انگار

 است؟

 :جنبند می کبودش نسبتا هایِ لب

 ...کنی افتخار زخمات به باید تو...بکشی خجالت ازشون بخوای که نیستن چیزی زخما این-

 رافتخا باید لعنتی های زخم این چیز چه به کنم؟ افتخار. کنم می نگاهش شده گرد های چشم با

 آنها از یکی به چشمم که هربار. زدند می رج برایم را ترسناکی خاطرات ها زخم این کردم؟ می

 .رفت می رژه چشمم جلوی زجرآور ی خاطره یک میفتاد،

 حقیر و بیچاره. آورند می یادم به را بودنم ضعیف ها این. کنم نمی افتخار هایم زخم به من نه

 حرف این از بیشتر خیلی فاجعه عمق...نوازشی و ناز هیچ بی...را شدنم زن حقیقت! را بودنم

 .هاست

 :دهد می ادامه بیند می که را سکوتم

 اتفاقی...محکمی و قوی چقدر میده نشون...کشی می نفس داری...ای زنده االن که همین...ببین-

 ی روحیه میده نشون بودی جونت نجات فکر لحظه آخرین تا اینکه. نبود ساده گذشت سرت از که

 ...داری ای قوی و جنگجو
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 :شود می تر کالفه و کشد می آهی

 زندگیش و حق برای کاش ای...قوی تو مثل...بود تو مثل هم شقایق کاش میگم خودم با گاهی-

 !جنگید می

 .داند ینم او...بدبختم و ضعیف من...شناسد نمی مرا باید که انقدر! نیستم قوی من. کند می اشتباه

 :گویم می و کشم می آهی

 ...پایین بندازم پل باالی از خودمو خواستم می ایجا بیام اینکه از قبل-

 تفاوت بی و خیال بی حالت همان زود خیلی. لحظه چند فقط اما. کند می نگاهم متحیر لحظه چند

 :دهد می صورتش به را

 ...ننداختی ولی-

 :برم می باال را صدایم

 ...بندازم خواستم می ولی-

 :گذار تاثیر و است کوبنده لحنش

 این توی که اینه مهم...ننداختی که اینه مهم ولی بندازی خواستی می...نزن داد...خب خیلی-

 و کردی مقاومت اینکه. لی لی نیست مهم بندازی خواستی می اینکه. ای زنده حاال و لحظه

 ... برنمیاد پسش از هرکسی...سخت اونم...خوردی ضربه تو...مهمه ننداختی

 :ودر می در سمت به بزنم حرفی من باشد، داشته انتظار آنکه بی و کشد می موهایش بین دستی

 میرم و دخترونت حیای و شرم حساب به میذارمش و کنی نمی عوض من پیش و لباست اینکه-

 .نکش خجالت زخمات از وقت هیچ ولی...بیرون

 شده حک...ببینی را هایم ثانیه ضرب جای باید...ام نداده نشانت را هایم زخم هنوز...نرو در سمت

 هم دستی...ببین را هایم زخم سوزش و بیا تر نزدیک...ای ندیده را «من»هنوز. فقراتم ستون روی

 ...بکش ام متالشی روح های پوسته پوسته روی به

 ایدب تو بدبخت لیِ لی که بده امید و بزن حرف قشنگ و بایست همینطور...توانستی اگر وقت آن

 !کنی افتخار هایت خراش به باید...کنی افتخار ات بدبختی و درد به
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 افتخاری؟ چه کنم؟ افتخار. کشم می هایم ریه انتهای از عمیقی نفس بندد، می پشتش که را در

 .داده دست من به عصبی های حالت همان از یکی. پرد می پلکم

 می خیره خودم به لحظه چند. روم می توالت میز ی آینه سمت به و شوم می بلند تخت روی از

 صورتی های لب...تر پایین. ام استخوانی صورت و پریده رنگ به. ام خالی خالیِ های چشم به. مانم

 .شده بیرنگ و خشک حاال طراوتم با و

 بین را آن. کشمش می بیرون تن از و گیرم می را مرطوبم شرت تی طرف دو اندازم، می دست

 پایین. زده بیرون شدت به ام شانه سر ها استخوان. کنم می نگاه خودم به باز و گیرم می مشتم

. کبودیست و کوفتکی و خراش از پر ام استخوانی بدن...سینه ی قفسه...دنده...جناغ...ترقوه...تر

 .بکشند جنون به مرا و کنند خوش جا بدنم و تن روی همینطور خواهند، می انگار ها زخم این

 رنگ و الغر دختر این منم؟ این. کشم می ها زخم و استخوان و پوست روی را انگشتانم نوک

 و پر دختر همان منم؟ است درشت و ریز های زخم از پر جسمش و روح و لنگد می که پریده

 عطر و داشت غلیظ آرایش همیشه و کرد می درست را خودش مدل یک روز هر که استیل خوش

 میزد؟ کننده تحریک و شیرین

 . اندازد می سوزش به را دستم کف ام شده جویده های ناخون و شوند می مشت هایم دست

 :کنم می زمزمه و روم می عقب گام چند

 !نیستم من نه...دختر این...نیستم من نه...نه-

 چوب به را پشتم. نشینم می زمین روی و خورم می سر. دهد می صدا و خورد می تخت به پایم

 .گیرم می هایم دست بین را سرم و دهم می تکیه تخت

 خاصیتم بی پسرهای دوست که انقدر...بود نرم روزی. کشم می دارم ترک و خشک لب به دستی

 می .گذاشتم نمی وقت هیچ...اما بودند بوسیدنم برای ای بهانه دنبال. بودند بوسیدنش پی مدام

 و هستم عاشقش که کسی طرف از شکفد می هایم لب روی که ای بوسه گل اولین خواستم

 .باشد است عاشقم

 ...ام رابطه اولین آن از تر فجیع و بدتر خیلی هم این و ام بوسه اولین از آن
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 می را خودم حق من...است خودم حق دیگر که مرگ خدا؟ کشی نمی ام؟ زنده چرا من خدایا

 ...خواهم

 :بگیرد قابش در چهارچوب گذارد، می آزاد و شود می باز هوا بی در

 ...کردم فکر شنیدم صدا خوبی؟-

 انگار بیند، می تخت به چسبیده و دست به لباس پکر، و لرزان آنطور که مرا. دهد نمی ادامه

 .بندد می پشتش را درب آید می داخل. شده خبر چه آید، می دستش

 خواهم می. خواهم نمی را خری هیچ حضور...خواهم نمی...گمشو...برو که...بکشم جیغ خواهم می

 .کنم نمی باز لب از لب اما بمیرم خودم درد به و بمانم تنهایی توی

 ار پشتش و نشیند می من به نزدیک و چهارزانو سپس و ایستد می کنارم. آید می جلو حرف بی

 نمز نمی جیغ ها گرفته برق مثل. خورد می عریانم بازوی به بازویش. دهد می تکیه تخت چوب به

 .ندارم خوردن تکان نای. کشم نمی کنار را خودم و

 و دارد برمی را نخ یک. کشد می بیرون جیب از را فندکش و سیگار پاکت حرف بی همانطور آزاد

 یم آتشین و سرخ سیگار سر و زند می فندک تق تق. گیرد می اش میانی و سبابه انگشتِ بین

 .شود

 صورتش به باز و لغزد می سیگار روی تفاوتش بی صورتِ از نگاهم. گیرد می سمتم به را سیگار

 .گوید نمی چیزی و آورد می جلوتر را سیگار. کنم می نگاه

 می پک سکوت در...زنم می پک. کنم می نزدیک لرزانم های لب به و گیرم می دستش از را آن

 .گیرم می را کردنم سرفه جلوی لجبازی با و زور به. سوزد می ام سینه و زبانم. زنم

 ...خودش برای هم یکی...زند می آتش را بعدی سیگار...رسد می انتها به سیگار

 می خیره و دارم می نگه سینه در را غلیظ دود. گیرم می لبش از کامی و قاپم می دستش از را آن

 . شود می پخش فضا در آزاد های لب بین از که غلیظی دود به مانم

 درست سوزاند، می را لبم رسد، می آخر به که سیگارم. گیرند می سیگار تند بوی هایم انگشت

 .دهند می چاک را هایت لب وحشیانه که ای سوزنده ی بوسه مثل
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 می فراموش را وجود تمام با کردن مرگ آرزوی. روند می ترسناک خاطرات. شوند می محو کم کم

 .کنم

 و زند می حرف باید وقتی...را دردهایم کند، می درک که کشم می سیگار کسی کنار شب یک

 ...توق هیچ. کند نمی اذیتم بودنش...کند نمی ترحم...سوزاند نمی دل. کند می سکوت باید وقتی

 ای نقطه به و ای گوشه کرده کز که بیند می مرا وقتی...را ام نگفته های حرف گیرد می شنیده

 . شود می نزدیکم ام، شده خیره

 ...گوید نمی هیچ

 برای کند می روشن سیگار هی...برایم کند می روشن سیگار هی. کنارم نشیند می فقط

 خسته که آدمی کنار نشنید، می فقط ساعت چند برای. سیگارم ساقی شود می اصال...هردویمان

 .است

 آدم این داند می. شده تبدیل نبودن به هایش بودن که آدمی. شده گم وجودش از چیزی که آدمی

 ...نامعلوم جایی به...دور به...شود خیره خواهد می فقط...لحظه آن خواهد نمی دلش هیچ

 ...کشیده بد را وجودش ی شیره زندگی که آدمی

 و سینه سوزش و سنگینی از که هایی چشم با و زند می پک سیگار که منم مفلوک آدم آن

 .است خیره ای نقطه به فقط افتاده، آب گلویش

 کردن پیدا دنبال شاید. گردد می رفت هوا به و شد دود که ای آینده و خوشبختی دنبال شاید

 ...قالی نگارهای و نقش بین است خودش

 !کند خالص را خودش که راهی دنبال هم شاید داند می چه کسی

*** 

 کنترلی. لرزند می هایم دست. روم می فرو مبل داخل و گیرم می بغلم توی استرس با را پاهایم

 روی را دستم کف. فشارم می مبل نرمی به و کنم می کج را سرم. ندارم ام قراری بی و لرزش روی

 مینز. است تاریک اتاق...است تاریک خانه. چسبانم می محکم دردناکم سر به و کشم می پیشانی

 .است تاریک زمان و
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 رهایم آشفته های خواب. گریبانم به دست خودم با و نشسته همانجا است مدتی افسرده و تنها

 وار ونن عصبی، حالت با را خودم. نشینم می صاف و گیرم می مبل پشتیِ از را ام تکیه. کنند نمی

 تر مچاله این از. کنم می لمس را سردم بازوهای و کشم می هم در را هایم دست. دهم می تکان

 .باشم توانم نمی

 حرف خودم با بعد. کردم می نگاه ای گوشه به حرف بی و بودم خواب رخت توی غروب تا صبح از

 بد حالم گفتم و زدم زنگ فرهاد به. کردم وحشت ام دیوانه خود از...ها دیوانه مثل درست...زدم

 .آید می شد، تمام کارش اینکه محض به و دارد مهمی کار گفت...است

 .کند می دیر همیشه...نیامد

 اب را قرص تا چند. نشدم آرام ولی شکاندم را چیز همه و ریختم هم به را اتاق. شدم حرصی بیشتر

 .خزیدم پتو زیر شکست، نمی که بغضی از شاکی و بلعیدم هم

 هشیش و بزرگ ی پنجره از و مبل به چسبیدم افسرده و آرام...نبودم عصبی دیگر شدم که بیدار

 .شنیدم انتها تا را مغرب اذان و دوختم چشم آفتاب غروب به ای

 فرق باشد، که هم فرهاد. گذرند می منوال همین به تنهایم که روزهایی تمام نیست عجیبی چیز

 حرف به مرا و کند کمکم کند، می سعی. روم می خودم توی و نشینم می ساکت باز. ندارد زیادی

 ون از روز بعد روزهای. کند می نشینی عقب و شود می خسته سکوتم از آخر. تواند نمی اما بکشد

 عصبانی و آید می ستوه به دستم از گاهی. زنم نمی لب...پزد می غذا...خرد می غذا...نو از روزی و

 تنها مرا عتاب و خشم با یا و بخورم غذا کند می زورم یا شود می عصبانی که هایی وقت. شود می

 .رود می و گذارد می

 بنزین انگار. کند می قرارم بی وجودم توی چیزی. گیرم می گر دارم. شوم می بلند مبل روی از

 نهخا سر این از. نیست توصیف قابل که حسی. کنند ترش ور شعله لحظه هر و بریزند آتش روی

 افسردگی های حالت این به من و گذرد می همینطور هرروزم. گردم برمی باز و سر آن روم می

 . کنم نمی عادت

 می میخ چهار لحظه هر و کشیده صلیب به روحم. است بدتر جسمی درد از برابر صد روحی درد

 . شود
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 خاموش را گرگرفتگی این از کمی سرد آب شاید. روم می حمام به و دارم برمی را سپید پوشِ تن

 می آب زیر را نمانده آن از پوست و استخوان جز چیزی که تنی. کنم می باز انتها تا را دوش. کند

 وارد تنم به سرد آب از هجوم از که شوکی شدت از تا چسبانم می ها کاشی به را دستم. اندازم

 .نکنم غش زمین روی شده،

 تا مانم می زیر آن انقدر. کشم نمی کنار اما. شود می راست تنم به مو و شده دون دون پوستم

 شمک می لیفی نه موهایم به زنم می صابون نه. کند می عادت سردی به و شود می سر کم کم بدنم

 .ام استخوانی تن به

 نت. بندم می را شیر. شده بیشتر هایم لرزش حاال. شود می هم بدتر هیچ شود نمی که بهتر حالم

 ی قیافه دیدن از. ایستم می روشویی ی آینه جلوی. کنم می تن به زدگی یخ شدت از را پوش

 .کنم می باز را روشویی زیر چوبیِ کابینت در. خورد می هم به حالم خودم

 با و ایستم می همانجا. کنم می پیدا را قیچی بالخره. ریزم می هم به شتاب با را داخلش وسایل

 .مانم می خیره خودم به لرزد، می داخلش قیچی که دستی

 !لعنتی...را بودنم زنده. کشند می رخم به را بودنم انسان ام معده قور و قار و گرسنگی

 یم محکم بار یک را هرکدام اینکه از بعد و گیرم می دستم بین را مویم های رشته عصبی حالت با

 سخ به تنگی نفس شدت از و آورد می بند را نفسم بغض. کنم می کوتاهشان گوش زیر تا کشم،

 .میفتم خس

 آن از دیگر ی رشته چند و سینه نزدیک تا کمی و گوشم زیر تا نیمی حاال که زیبایم و بلند موهای

 و زشت های عروسک شبیه را رنگم بی صورت ریخته، بازوهایم روی ام نکرده کوتاه که را

 شده رها پار و لت حاال و گرفته بازی به ها بچه دست زیر که هایی عروسک همان. کرده بدترکیب

 .است کوتاه زیادی نیمی و بلند نیمی که ای نکشیده برس موهای با. اند

 ترک کنان صدا و آینهسر در تصویرم و کنم می پرت آینه سمت به حرص با را دستم داخل قیچی

 . خورد می

 :فرهاد نگران صدای آن متعاقب و آید می در صدا به حمام در که کشد نمی لحظه چند به

 بود؟ چی صدای خوبی؟ جان؟ لی لی-
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 .کشم می آغوش در را خودم لرزان و دهم نمی جوابی

 :گیرد می هدف را گوشم حلزونی صدایش باز

 ...تو میام دارم...کردی نگرانم چرا؟ نمیدی جواب لی؟ لی-

 آن در من دیدن با. نمانده رویش به رنگ. کشد می داخل را خودش فرهاد و شود می باز در

 .موهایم به ماند، می خیره ناباور و برد می ماتش. شود می حبس نفسش لرزان آنطور و وضعیت

 :آورد می هجوم سمتم به و دهد می شتاب هایش گام به شود، می خارج که زده شوک حالت آن از

 شده؟ چی باز وضعشه؟ چه این-

 :پرم می او به الکی

 واجب کارت مگه نداشتی؟ کار مگه اصال...بودم لخت شاید تو؟ اومدی چی واسه...بیرون برو-

 .بذار خودم حال به منو و برس کارات به برو نبود؟

 نم ی وقفه بی های نالیدن به توجه بی و گیرند می عصبانیت و خشم رنگ آرامش و سیاه گوی دو

 :کشد می عربده

 موهات؟ با کردی کار چی-

 :زنم می اش سینه تخت و کشم می جیغ

 !نداره ربطی تو به...بتراشم ته از دارم دوست. خودمه موهای-

 و زمین به و بکوبم مشت میخواهم. کند آرامم گذاشتن اش سینه روی سر که آنم از تر عصبانی

 .بدهم فحش زمان

 کشته را ستاره بودم زده توهم که اندازد می روزی آن یاد مرا. ندارد من از کمی دست انگار هم او

 کشید، عربده سرم و فشرد خشم پر آنطور را هایم دست مچ وقتی. کشم می مواد فهمید و ام

 . بودند شده حاال همین انعطافی بی و سختی به درست هایش چشم

 می آن به و آورد می بیرون شدت به را ام کرده جمع بغلم زیر که هایی دست. آید می جلوتر

 دیوانه کارهایم از. ام کرده اش عاصی دیگر که دانم می. گزم می لب و گیرد می درد بازویم. چسبد

 .بودم فورانش منتظر اینها از زودتر. شده
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 :کشد می خودش دنبال مرا

 .کنم می روشن تکلیفتو االن همین! نداره ربطی من به پس که-

 یم درد دستم بلکه کنم رها را خودم چنگش از توانم نمی تنها نه کشم می قدرت با که را بازویم

 درب. کند می طی عصبی حالت همان با را حال طول.شوم می متمایل سمتش به بیشتر و گیرد

 شده؟ مرگش چه برد؟ می کجا مرا خیس اینطور و وضع و سر این با. کند می باز را ورودی

 :کشم می را دستم

 !دیوونه شکوندی دستمو...آی. بیام نمیخوام...شد کنده دستم...کن ولم-

 :برد می خرپشته های پله سمت به کشان کشان مرا و کشد می تر محکم را دستم

 ریبمی تو این لی لی...بیای خودت به تا شکونم می گردنتو باشه الزم نیست چیزی که دست-

 ربدت رو خودت حال فقط تو و کردم و حالت ی مالحظه هرچقدر بسه. نیست بمیریا تو اون از دیگه

 ...کردی

 هب محکم که را هایش انگشت تا درگیرم دستش با هنوز دوم می باال ها پله از دنبالش که همانطور

 این تحمل و ام زده عصیان. خورند نمی هم تکان انگشتانش. کنم باز شده پیچیده مچم دور

 .ندارم را او بدخلقی

 ...کن ول و دستم...روانی کن ولم-

 درچق برد؟ می بام پشت به مرا چه برای برتم؟ می کجا. کند می باز را بام پشت در قفل حرف بی

 می سفت شده، ایزوگام کف روی را پاهایم. شود می مور مور پاهایم زیر. است سرد بام پشت کف

 تفاوتی بی تمام وجود با. شناسم نمی را مرد این من...شده دیوانه. کشم می عقب را خودم و کنم

 یعصبان و ملتهب وجود و او از هم باز بترساند مرا که دنیا این در نیست چیزی دیگر اینکه و هایم

 .ترسم می اش

 رت سفت را پاهایم. کند می نگاهم برزخی و گرداند برمی سر بیند، می که را ام خیرگی و مقاومت

 باز. بدهم دست از را تعادلم فقط شود، می باعث مقاومت این که ضعیفم انقدر اما چسبانم می

 ولی روم می دنبالش دال دال را گام چند و خورم می سکندری. کشد می را دردناکم و بیچاره دست

 .کشدم می همچنان و ایستد نمی تمام رحمی بی با او
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 هایم دندان. لرزم می سرما از. خورد می چکانم آب موهای و پوشش کم و خیس تن به شالقی باد

 .شکانند می را بام پشت آور رعب سکوت و خورند می هم به تلق تلق

 یا نتیجه هیچ به آخر در و کنم می نگاه را بام پشت خالی و باز فضای صدم بار برای گنگ و گیج

 دست با. شده ترک پر و پیر انگشتانم نوک. چیست اینجا به من اوردن از قصدش که رسم نمی

 و ریزد می صورتم توی گاه کرکم و نامرتب موهای. نشود باز تا گیرم می را لباس طرف دو آزادم

 .رود می عقب باد وزش با گاه

 حفظ را تعادلم کنم می سعی. دهد می هل جلوتر مرا و کشد می را دستم. رسیم می بام ی لبه به

 و ها ماشین ازدحام هم جا همان از. ندارم فاصله آن ی لبه با بیشتر قدم دو. کشم می جیغ و کنم

 .لرزاند می را تنم صدا همه این. شنوم می را هایشان بوق صدای

 شده؟ مرگش چه. دهد می هلم دوباره. کشم می عقب سختی به را خودم

 :گوید می سختی و خشک صدای با

 ...کن راحت خودتو و بپر خوای؟ نمی همینو مگه...بپر...تو مثل ضعیفی واسه دررو راه یه اینم-

 نمی را همین. دهم می قورت سختی به را دهانم آب پایین؟ بپرم بپرم؟. مانم می واج و هاج

 یم بام ی لبه به پایم. کند می پرتم جلو به دیگر کمی اما چسبیده سفت را مچم مگر؟ خواستم

 .ریزند می پایین خاک کمی و ریزه سنگ چند و رسد

 .بمیرم خواهد نمی دلم که بینم می ام گرفته قرار موقعیتی چنین در که حاال. خواهم نمی نه

 :چسبم می پیراهنش ی یقه به سختی به و گردم برمی. کنم تهی قالب نمانده چیزی ترس از

 کنی؟ می چیکار...دیوونه میفتم-

 و رو پیاده ی منظره که روم می جلو انقدر اینبار. کند می هدایت جلو به را هایم شانه دوباره

. آید ینم باال بیشتر گلویم تا نفس. بینم می وضوح به را اند شده ریز حسابی که ها آدم و خیابان

 ات چسبیده سفت را بازویم که بینم می. نبینم را پایین تا بندم می را ام شده درشت های چشم

 .ترسم می حقیقتا اما اندازتم می جلو ای شده کنترل حد تا که بینم می...نیفتم واقعا

 از هک مخصوصا. کند می راست تنم به را مو نیست ماشین پر خیابان و من بین حفاظی هیچ اینکه

 .است زیاد خیلی زمین تا ارتفاع ششم ی طبقه
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 با و شوند می پر چشمانم ی کاسه. دوزم می آسمان به زمین جای به را نگاهم و کنم می باز چشم

 .اندازم می عقب را خودم زیادی مقاومت

 :گویم می ریزم می اشک وقفه بی که همانطور و میفتم گریه به سختی به و وجود تمام با

 !نکن اینطوری...بمیرم نمیخواد دلم...ترسم می من...فرهاد توروخدا-

 برمی خودش سمت به مرا فشار یک با. چسبد می را آرنجم و کشد می پایین بازو از را دستش

 .گیرم می فاصله بام ی لبه از و گرداند

 :گوید می و گرداند می چشمانم آب پر حوض داخل را نگاهش

 هک متحرکی ی مرده این مثل نه. زنده آدم یه مثل درست...کن زندگی بمیری نمیخوای اگه پس-

 ...ساختی خودت از

 ریهگ دارم شوم اتفاقات آن از بعد بار اولین برای. شود می بلندتر لحظه هر امانم بی ی گریه صدای

 .شکست لعنتی بغض این بالخره. کنم می

 های چشم ی همه جای به خواهد می دلم. نیست کافی کنم می تر بلند را ام گریه صدای هرچقدر

 .بریزم اشک عالم

 سرم پشت به و برد می فرو موهایم بین را آن. کشد می ام گونه روی را دستش و کشد می آهی

 گذارم، می اش سینه روی که را سرم. کشد می خودش سمت به بیشتر و بیشتر مرا. رساند می

 .شود می ریخته دلم به عجیبی آرامش

 اجازه و ایستد می ها آدم و ها ماشین ازدحام و همهمه صدای میان در...ستارگان نور زیر...همانجا

 .بشورم ندارند، تمامی که هایم اشک سیل با را پیراهنش دهد، می

*** 

 ...روست پیاده به نگاهم. جویدن به کنم می شروع و دهانم داخل گذارم، می را شستم ناخون

 خودش دنبال را کودک دارد، برمی قد پرشتاب و تند که همانطور و گرفته را کودکش دست زنی

 .کشد می

 زخم؟ بی کنی؟ زندگی درد بی و باشی زن
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 !هه

 .کند می سنگینی نحیفم های شانه روی کال، نیمی و بود سرخ نیمی که شدن زن این دانی می

 ...دخترانه رهای های رنگ تمام جای به پوشم می من هم را قبایش حاال

 کنم؟ چه ام آینده با باید من

 زمین: گویم می نخوانده حاال همین از که باشم مادرم باری و بند بی و آزادی ادامه بخواهم اگر

 این در سنجاقک پر یک حتی همه، ی شرمنده من و دید خواهد آشفته خواب بودنم از همیشه

 .شد خواهم دنیا

 خودم گفت و برد بام به مرا فرهاد که روزی همان از. کنم می فکر آینده ی درباره که است عجیب

 رمدا بمیرم خواهم نمی دانم می که حاال...بمیرم خواهم نمی که رسیدم نتیجه این به کنم خالص را

 !کنم می فکر آینده به

 روحی شرایط با و من مثل آدمی برای هم آن. بود افتضاح حتی...نبود درست کرد که کاری شاید

 شوک یک به نیاز...بریزم اشک قطره یک توانستم نمی حتی و بودم شوک توی هنوز من اما! من

 خواهد نمی دلم که فهمیدم می باید هم طرفی از. بیایم بیرون قبلی شوک از تا داشتم دیگر

 .بگیرم سر از را ام زندگی تا بمیرم،

 خورم می قرص هنوز که...کنم می خفقان احساس هنوز اگرچه حاال. شد واقع مفید کرد که کاری

 .کنم خالی را خودم توانم می کردن گریه با الاقل اما

 و خورد می قرص مشت مشت روز هر که کسی! نه خودم اما بود ام بیماری برگشتن نگران فرهاد

 توانم می کی تا اینکه. کند نمی گردی خواب گذراند می عمیق خوابی در را شبش و روز تمام

 .ندارم آمد و رفت و درمان ی حوصله...نیست مهم زیاد دهم ادامه منوال این به و بخورم قرص

 ...شد بد حالم نجو و ناخونت انقدر اَه-

 چه و بهانه به چه. کشم می بیرون دهان از را شستم و کنم می نگاه سیاهش هایش چشم به

 .فرستد می خودش جای به را آزاد و دارد مهمان که گفت و زد زنگ فرهاد حقیقت

 می حرف مدام. کند می اذیتم گاهی هم همانقدر است شیرین برایم حضورش که همانقدر فرهاد

 اما...هستی خطرناکی شرایط در و بگیری سر از را درمانت باید که گذارد می منگنه در مرا و زند
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 ناراحتم. است کمرنگ انداره همان به حضورش. است روح یک مثل درست. نیست اینطوری آزاد

 !البته کند نمی هم خوشحالم...کند نمی

 پیدا وسعت هایم انگشت لرزش...نیست چیز هیچ نگاهش در. کند می نگاه را لرزانم های دست

 رد بیشتر هی را طهران و کشم می نفس. کشم می عمیق نفس و کنند می پیدا وسعت. کند می

 .کنم می پر هایم ریه

 .خوریم می گره هم با هایم دست لرزش و آزاد خالی نگاه و شهر هوای و من

 :گیرد می سمتم به را روشنی سیگار آزاد. کشد می بیرونم اوهام و فکر از صدا...تق تق

 ...انقدر نخور حرص-

 ی گوشه درآوری حرص لبخند با و کشد می عقب سرعت به را آن. بگیرم را سیگار رود می دستم

 :گذارد می لبش

 ...میشی معتاد نداری جنبه...نکش نه-

 :دهد می تکان تاسف روی از سری و فرستد می بیرون را نفسش

 ...عالمه درد بدترین اعتیاد-

 موهای آن با مرا هرموقع که فرهاد اصرار به را موهایم ی همه. کشم می جلو رفته عقب که را شالم

. زدم اندازه یک به را همه. کردم کوتاه گوش زیر تا کرد، می جمع را صورتش دید، می بلند و کوتاه

 صورت موها گردی تازه. است بهتر افتضاح وضع آن از هست که هرچه اما...کوتاه و ساده مدل یک

 .کرده تر نمکی و گردتر را ام کشیده

 رایب وقتی دیگر. نیستند شمردنی دردهایم خودم. بگویم آن درد و اعتیاد مورد در تا ندارم حرفی

 .ماند نمی برایم دیگران دردِ به کردن فکر

 خواب روز تمام خورم می خواب قرص که انقدر. بندم می چشم و گذارم می هم روی را هایم پلک

 .ندارد فایده نخوابم، کنم می تالش هرچقدر. ام خسته و آلوده

 حالت با. پرم می خواب از ماشین خوردن تکان و باران صدای با که گذرد می چقدر دانم نمی

 می نگاهم چشم ی گوشه از و گردد برمی. اندازم می آزاد به نگاهی و نشینم می سیخ پریشانی

 .گوید نمی چیزی اما کند
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 برمی خیابان سمت به را آن و کشم می سرم به دستی. زند می نبض سرم و شده خشک دهانم

 ...که گردانم

 :کشم می جیغ است، بلند اندازه بی که صدایی با و مانم می شوک توی جاده دیدن از

 میری؟ داری کجا...چالوسه جاده که اینجا-

 :گوید می کالم یک و اندازد می باال ای شانه

 ...شمال-

 :نالم می کند، تمرکز تواند نمی که اعصابی و شده گرد های چشم با و پرم می جایم در تر سخت

 ...تهران برگرد...بیام نمیخوام من ولی-

 گذاشته فرمان روی را دستش یک داده، لم و خوابانده زیادی حد تا را پشتش صندلی که همانطور

 :کند می رانندگی متناسبی سرعت با و

 پرسیدم؟...نپرسیدم رو نظرت که من-

 :زنم می جیغ

 دادی؟ دست از عقلتو-

 :گیرد می دهانش جلوی را مشتش و خندد می بار این

 ...نداشتم اولم از-

 هنیم تا را ماشین ی شیشه. باشد کله بی حد این تا شود نمی باورم واقعا. کنم می نگاه آزاد به

 مور مور پوستم و خورد می صورتم توی سرد باد. زند می آتش سیگاری سپس و کشد می پایین

 تهران ی آلوده هوای در تنفس از ام خورده چروک های ریه...ای العاده فوق هوای چه. شود می

 .شوند می باز هوا، این تازگی ورود با بالخره

 ی زده یخ های علف...باران خوب بوی...برفی و سپید ی جاده...کنم می نگاه بیرون فضای به باز

 .است خوبی بوی...تازگی بوی...کشم می بو باز...خیس

 چنگ فرمان به...کنم مخالفت خواهد می دلم. گردد می برفی ی جاده و آزاد های چشم بین نگاهم

 :پرسم می خودم از و...کنم می نگاه و نشینم می ناباور همانطور اما برگردان مرا بگویم و بزنم
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 شمال؟ ببره خودش با منو باید اخالق بد و تفاوت بی مرد این چرا-

 :گویم می بلندی صدای با را فکرم و کنم می مشت را دستم

 نمی اصال...همین. خونه ببریم بعدم کنم کوتاه موهامو آرایشگاه ببری منو بود قرار کاریه؟ چه این-

 برای منو...داری اونکاره همراه و دوست همه این...دودور ددر برم که نیستم شرایطی تو من...فهم

 ...گردون برم میبری؟ چی

 ...و دوستام با هم همیشه...باشم تنها خواستم می-

 :زند می دارتری معنی لبخند و اندازد می من به داری معنی نگاه

 .چسبه می رفتن شمال تنهایی خیلی زمستون...شمال میام تنها اکثرا...نمیام هاش اونکاره-

 . دارد آن روی خاصی تاکید که است «تنها» ی کلمه به حواسم

 :توپم می حرص با

 !نیستی تنها که االن...برو تنها...چه من به خب-

 ...باشم نمیخوام هم تنها حد اون تا-

 نمی پاشد، می سو آن و سو این به شلپ شلپ را باران که کن پاک برف برگشتیِ و رفت صدای

 :کنم تمرکز گذارد

 چیه؟ منظورت-

 ...داره خودت برداشت به بستگی-

 .بپیچاند را حرف است، بلد خوب چقدر که مانم می عجب در. کنم می نگاهش عصبی

 :سابم می هم روی را هایم دندان

 ...متنفرم ازت-

 :زند می پوزخند

 ...داری خودت به نسبت فقط که حسیه اون-

 ...متنفرم تو از...نیستم متنفر خودم از-
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 مه شرایطم بدترین توی حتی من...کردی نمی تا بد خودت با انقدر نبودی متنفر خودت از اگر-

 ...نبودم تو مثل

 :کند می جمع چندش حالت با را صورتش

 کارم روزی اگر...دیگه گندی می داری همینه ساکن؟ حد این تا بخوابم؟ و بخورم قرص روز تمام-

 ...شد تموم! بره کن ولش...دختر گذشته ماه چند...بمیرم میدم ترجیح بکشه اینجا به

 خطرناک انقدر روحی شرایط این در داند نمی. ندارد خبر هایم گردی خواب از او. داند نمی که او

 ندارد هم دلیلی. ظاهری بیداریِ به دهم می ترجیح را شب و روز تمام در عمیق خواب که ام شده

 .بداند که

 سرم از بالیی کم بینند؟ می کم همه چرا مگر؟ شود می هم تمام شد؟ تمام برود؟ کنم؟ ول

 که زن. کند نمی درکم خری هیچ...فهمد نمی کس هیچ...کشیدم را زجرها بدترین...نگذشت

 ...فهمند نمی...نیستند

 :کوبم می زمین روی را پایم

 !نکن دخالت...نداره ربطی تو به-

 ...کردم نمی دخالت نداشت ربط-

 :کنم می زمزمه نفرت با

 !بردار سرم از دست...نیستم شدت زنده دوباره خواهر من-

 :کشد می عربده هوا بی

 ...شو خفه-

 می هدایت جاده کنار ی شده پوش برف خاکیِ سمت به را ماشین و کوبد می ترمز روی را پایش

 می برف بین ها چرخ کمی. است برف جا همه...زمین روی...لخت درختان های شاخه روی. کند

 .روند

 :کشد می سمتم به را صورتش و گذارد می ام صندلی پشت را دستش

 کلت؟ تو افتاد کجا از مسخره فکر این-

http://www.negahdl.com/


 :میغرد عصبی و برد می باال را صدایش

 جای من برای که خوبی انقدر کنی فکر داده اجازه بهت کی...هه بدونم؟ شدم زنده خواهر رو تو-

 بگیری؟ و شقایق

 و گفت که بلندی «شو خفه» همان از. ام کرده اش عصبانی زیادی. زند می موهایش بین چنگی

 مردهای از تجاوز جریان از بعد ناخودآگاه. بزنم حرف ندارم جرات زد، زنگ گوشم در صدایش

 می هرحال به. باشد جهنم آن از ام ناجی خود مرد آن اگر حتی. ترسم می عصبانی و حرصی

 .ترساند می مرا گردن و پیشانی روی متورم مارهای و سرخ صورت این. ترسم

 .کشد می عمیق نفس چند و کند می بند فرمان زیر به را دستش دو. کشد می عقب را خودش

 :گیرد می شکایت و گله رنگ صدایش تن بار این

 ...کاراتو ببین...کردی چیکار بین خودت نزنی؟ زر انقدر و بتمرگی جات تو نمیشه-

 .ترساند می مرا دارد. نیست خوش هیچ حالش. شوم می تر مالیم...لرزند می هایم لب

 تهران؟ برگردیم میشه...می-

 :کشد می داد دوباره

 ...نزن حرفم سرجات بشین...نخیر-

 .ام ترسیده فهمد می. کند می نگاهم چشمی زیر

 :گوید می شوخ هم کمی و کوبنده چندان نه لحنی با بار این و زند می استارت

 ... اومدا گرگیِ کف دیدی یهو-

 تخس حالت از...گفت که آخری ی جمله از. گیرد می ام خنده اما چرا دانم نمی. گیرد می ام خنده

 .نخندم و کنم حفظ را تفاوتم بی و عادی حالت کنم می سعی گرگی؟ کف...صورتش

 :زند می غر همچنان

 ...بخواب بگیر...بودما راحت بودی خواب-

 :کشم می هم در را ابروهایم
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 ...نمیاد خوابم-

 .نزن حرف پس-

 :میغرم لبی زیر

 ...زورگو...بیشعور-

 ناراحتی حالت با. گرفته بدنم های ماهیچه و شده سرد حسابی ماشین فضای. اندازد می جاده توی

 نمی حرف و داده جاده به را حواسش تمام. زنم می غر لبی زیر و دهم می تکان جایم در را خودم

 .زند

 می را هایم چشم. نیستند گرم باید که انقدرها هایم لباس. پیچم می هم در سرما از را هایم دست

 !نیست تفاوت بی هم انقدرها پس. شود می کشیده باال قیژکنان ماشین ی شیشه. بندم

 اگر. کنم می باز را هایم چشم ناخودآگاه. پیچد می زده رخوت فضای در موبایلش زنگ صدای

 .بزند زنگ من به بتواند ام نیاورده را ام گوشی که من چه؟ باشد فرهاد

 .مکم می نگرانی حالت با و کشم می دهانم داخل را زیرم لب

 :دهد می جواب خیال بی آزاد

 فرهاد؟ بله-

-... 

 ...منه پیش هنوز آره-

-... 

 ...ام جاده تو-

-... 

 ...چالوس-

 :شنوم می هم را فرهاد بلند صدای بار این

 کنید؟ می چیکار اونجا چالوس؟ چی؟-
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 :روست به رو به حواسش آزاد

 ...شمال ویالی میریم داریم-

 .شمال بیاد باهات که نیست شرایطی توی لی لی...تهران گردی برمی زود خیلی-

 ...خب خیلی-

 .شنوم نمی را جوابش و شود می آرام فرهاد صدای

 ...فرهاد نگفتم اینو-

-... 

 ...گردیم برمی نگفتم من-

-... 

 !خداحافظ باشه...باشه-

 .کند می قطع که رسد می گوش به فرهاد وار زمزمه صدای هنوز

 :پرسم می تعجب با

 گفت؟ چی-

 ...برگردید گفت-

 گردیم؟ برمی یعنی-

 :اندازد می باال ابرو و کند می نوچی

 .نکردم قبول که من برگردید گفت اون-

 :نالم می

 .ها میشه شر خدا به...برگردیم بیا آزاد-

 ...گیرما می گازت...شرم خود من...نزن حرف شر از منم واسه...سرجات بیشین-
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 و ترسم می بخواهم آنکه بی اما کند می شوخی دانم می اینکه با. دهم می قورت را دهانم آب

 .زنم نمی حرف کام تا الم دیگر و کشم می عقب را خودم

 را گوشی. گذاشت سایلنت روی خودش. شود می خاموش و روشن صدا بی موبایلش ی صفحه

 .نبینیم را شدنش روشن و خاموش تا گرداند برمی پشت به و دارد برمی

 :گویم می استرس با و پیچانم می هم در را هایم انگشت

 !میشه نگران...بده جوابشو الاقل-

 :کند می روشن را ضبط و برد می جلو را دستش

 ...فسقلی کن حال کن گوش موزیک...باش نداشته کارا این به کاری تو-

 :گویم می هایش مردمک به خیره

 ...آزاد فهممت نمی اصال-

 :لبش کنج لبخندی به شود می پهن وسیعی غم

 هی که...است کننده خسته. بود نخواهی آخریشم...فهمیم نمی که نیستی نفری اولین-

 ...دیگه کردم عادت...کنن ترجمت خودشون زبون به هی...نفهمنت

 .است آهنگ با گوشم...شکند می را فضا یخ پیانو آرام صدای

 ! بارونه وقت هر...  میگیرم دلشوره

 زمستونه جا هر...  خوابم می گریه با

 پرسم می باد از...  موهاشو حالِ تا

 اونه ی دیوونه...  بادم میکنم حس

 کرد زیبا دنیامو...  بود دریا موهاش

 کرد کوتاه موهاشو...  دیوونم فهمید

 بود شکستن شکل...  داد شکستم بس از

 بود من ی سرمایه...  تنها اون آغوش
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 میکرد وا رو ساکش...  کاش ای ولی اومد

 بود رفتن درگیرِ...  اومد که وقتی از

 کرد زیبا دنیامو...  بود دریا موهاش

 کرد کوتاه موهاشو...  دیوونم فهمید

*** 

. ندارم حوصله. است خورد اعصابم. آورم می در را صدایش و دهم می تکان بشقاب توی را چنگال

 .آید می خوابم حسابی و دارم درد سر

 وقتی. زدم چرت را برسیم رستوران به تا راه طول تمام. خواهد می را پتویم زیر رخوت و خانه دلم

 کنزدی و شهر سلمان در ویالیشان. آباد عباس نزدیکِ گفت کجاییم پرسیدم آزاد از و شدم بیدار

 .نمانده برسیم ویال به تا زیادی مسافت پس. قوست متل

 و شویم پیاده ماشین از خوردن غذا برای و آزاد زور به تا. زنم می بشقاب داخل را چنگال دوباره

 های لباس این با مخصوصا. زدم یخ شمال سوز پر و سرد اندازه بی هوای از بیاییم، رستوران داخل

 ...نازک

 لرز شدن سرد و گرم این از نشستن محض به و بود دلچسب و گرم حسابی هوا رستوران داخل

 یم مالیمی آهنگ پیانو با یکی حاال. بود پخش فضا در مازندرانی و سنتی موسیقی صدای. کردم

 .زند می عشق با و است ماهر هم خیلی اتفاقا که زند

 با و شیک رستوران چنین در نکشید خجالت. گزم می لب تنم توی های لباس به انداختن نگاه با

 یبدتیپ و لنگان و ساده دخترِ با اش چنانی آن و وارنگ و رنگ های مشتری این با مجللی و کالس

 شد؟ همراه من مثل

 می در را چنگال و قاشق صدای باز حرص با و گذارم می کنار را بیهوده فکرهای و کشم می آهی

 .آورم

 حواسم و ام داده دست از است مدتی که را خودم...خودم جز مانده یادم خوب را از چیز همه

 تهنشس رویم به رو آزاد که پیش دقیقه چند همین که سیگارهایی دود با داشتم وقتی که نیست
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 فضا، توی مبهمی اشکال به و شدم می دود کشیدیم، می هم با بود، کرده تمام را غذایش و بود

 .رقصیدم می را ام تنهایی های کابوس طرح

 باز تا و شتاب با کشی؟ می که بود زده تعارف ابروهایش با و بود آورده جلو را سیگار وقتی

 هک مخصوصا. دارد خاصی ی مزه او با کشیدن سیگار. قاپیدم دستش از را سیگار نشده، پشیمان

 و کرد آرامم مدتی برای نیکوتین...شوی غرق خودت فکرهای در گذارد می و زند نمی هم حرف

 العاده فوق و بود آبدار. بردم دهان به استیک تکه چند نخوردن غذا درست روز سه دو از بعد

 .طعم و عطر خوش

 .کرد گرمم حسابی بود، آورده در را فینم فین که سرما این در و بود هم داغ

 را اشتها که خوشگلی های فنجان و قوری در را چای. داد سفارش زعفرانی چای آزاد غذا از بعد

 حسابی کم کم و نوشیدیم سکوت در هم را چای. آوردند کرد می تحریک حسابی نوشیدن برای

 .شدم گرم

 تا دو و چای های فنجان داخل کنم می نگاه. خودم فنجان کنار گذارم می را آزاد چای فنجان

 .بینم می دلقک

 کرده تعجب آنکه به. کند می تعجب دارد من فنجان ته دلقک و خندد می آزاد فنجان ته دلقک

 . کنم می تعجب آنیکی ی خنده از و خندم می

 خوب ی وزنه دو و باشم متعادل کردم تالش که بس شد پاره م..کو و ام زندگی متناقص قسمت من

 .نیست عادالنه...بدی اش همه که شود نمی. دارم نگه یکسان را ام زندگی بد و

. چیز همه از ام گذشته و ام نشسته و ام واداده. خواهد نمی جگیدن دلم لحظه این توی و حاال اما

 به سیر شکمی با و بمانم مجلل رستوران این در ای صندلی روی دارم دوست و ام شده نشین ته

 .ارمد تناقض و نیستم دنیا این از من نیاورم رویم به و فرادهم گوش پیانو و باران موسیقی صدای

 . کند پرداخت حساب صورت بود رفته اما آزاد

 و بزنم زنگ فرهاد به تا آوردم می را ام گوشی خواست می دلم. کشم می خالی جامِ دور انگشت با

 .کند خودش پیش نامربوطی فکرهای ترسم می. مخالفم هنگام به نا سفر این با بگویم

 ...ام مانده آزاد کار این چرای در هم خودم من
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 ...بریم پاشو-

 و همسفر یک عنوان به یا...برویم نداری، مخالفتی اگر گوید نمی. کنم می نگاهش دلخوری با

 .دهد می دستور برویم؟ موافقی پرسد نمی همراه

 .پاشو...نکن نگام اونطوری-

 می آهنین اعصاب مرد این کردن تحمل. روم می دنبالش کوبان پای و شوم می بلند حرص با

 .ندارم یکی من که خواهد

 .بندم می قدرت تمام با را ماشین در

 :میغرد شاکی و بندد می را کمربندش

 !شکوندی درو خبره؟ چه-

 :روم می غره چشم اش وحشی نگاه به و کنم می او به رو

 ...کردم خوب-

 :دهد می تکان تاسف روی از سری و زند می استارت

 !ای بچه خیلی-

 :گوید می جدی و سمتم گردد برمی باشد، من جواب منتظر یا کند حرکت اینکه از قبل

 صالا دربیای؟ گندیدگی این از یکم و سفر ببرمت خودم با کنم می لطف بهت دارم ناراحتی االن-

 این. بخواب بگیر وقت تمام رسیدیم وقتی...خب خیلی بخوابی؟ کنی؟ چیکار خونه تو خواستی می

 ...نداره کردن نحسی اینهمه دیگه که

 و شوم می الل کند، می سوراخ را وجودم قسمت ترین انتهایی تا مته مثل که نگاهش تاثیر از

 .کند می حرکت و زند می رضایت سر از لبخندی. گویم نمی چیزی

 رنگم سرخ شال نرمیِ به دستی. دهد می کش را لبش کنج هنوز لبخند و است جاده به نگاهش

 .کنم می مرتب سرم روی را آن و کشم می
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 آرام و مطیع انقدر جدیدا آید می خوشش چیست؟ برای دیگر لعنتی آمیزِ استفهام لبخند این

 ینم گذشته لی لی آن دیگر من اما نخندد که بکوبم دهانش توی مشت با خواهد می دلم ام؟ شده

 .شوم

 می من های زدن چرت و آزاد های کشیدن سیگار و موسیقی صدای و سکوت در راه ی بقیه

 .گذرد

 بیداری و خواب در بیشتر...خواب خواب نه حاال. پرم می خواب از ماشین های خوردن تکان با

 و بزرگ حیاط فقط سپید و بزرگ در این پشت از. اندازم می ویال آهنی درِ به نگاهی. گذشت

 سیمان ی طبقه چند و بزرگ ویالی یک و آب از خالی استخری با بینم می را اش زده زمستان

 قهطب هر در و است پنجره از پر ویال جلوی نمای. نشسته برف اش نارنجی شیروانیِ روی که سپید

 پوش برف و خاموش ویالی این نمای احتماال. شده ساخته بلند های ستون با دایره نیم تراس یک

 .بود خواهد نظیر بی تابستان در

 !کردی می خرخر داشتی-

 :پرسم می تعجب با و شوند می گرد هایم چشم. گیرم می ویال از نگاه

 ...کنم نمی خرخر وقت هیچ من کردم؟ می خرخر من-

 :کشد می را دستی و کند می اخم

 موچولویی کوچولو این به آدم یه چجوری! بودی انداخته راه سمفونی...کردم می خرخر من نه پَ-

 .شد خورد اعصابم کنه؟ خرخر بلند انقدر میتونه

 :میفتم من و من به زده خجالت و ناراحت

 ...یعنی خب...کنم نمی خرخر اصال من آخه میگی؟ چی-

 . ماند می دهانم در حرف و شود می راست تنم به مو که خندد می بلند انقدر

 شده؟ دیوانه. ماند می باز دهانم و کنم می نگاهش تعجب با

 :میکشد پرقدرت و محکم را لپم و گردد برمی سمتم به شود می تمام خندیدنش وقتی

 !کردم شوخی...ببین قیافشو-
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 ی گونه روی دستی. رود می بیرون و کند می باز را در شوم، منفجر عصبانیت از اینکه از قبل

 آن به یادم گیرد؟ می دردم و دخترم من فهمد نمی. کشم می افتاده ذوق ذوق به که دردناکم

 ددر چقدر است یادم. افتد می زد، صورتم توی شقایق لباس انداختن بیرون برای که ای کشیده

 .است رحم بی که واقعا...پرید سرم از برق چطور و داشت

 بخاطر و است برف از پر ویال حیاط. نشیند می ماشین داخل دوباره و کند می باز را دودهنه در

 صدایشان و گذرد می ها برف بین از ماشین. نکرده پارو را هایش برف کسی ماندن متروک مدتی

 .کند می پارک ورودی در نزدیک. آورد می در را

 :چسبد می را دستگیره و کند می خاموش را ماشین

 ...نکردی یخ تا بدو-

 ...کنم می نگاه رفتنش مسیر به

 ماشین از هوا بی و شوم می هول که زاست استرس بیانش لحن انقدر اما کند می اذیتم میدانم

 پاهایم از یکی دارم، برمی قدم شتاب با که همانطور. دوم می دنبالش ها برف میان. پرم می بیرون

 بین صورت با و کشم می جیغ. میذارم جلو را بعدی گام ناخودآگاه و کند می گیر ها برف میان

 فبر سپیدی بین و شود می راست تنم به مو. پیچد می تنم تمام در سرما. زمین خورم می ها برف

 .رسم نمی ای نتیجه هیچ به که ام شوکه انقدر اما شوم بلند تا زنم می پا و دست ها

 شد؟ چی-

 بخواهم که برسد چه است سخت کشیدن نفس رفته، ام بینی و دهان در که هایی برف وجود با

 اش خنده با برف بین محکمش های قدم آمدن جلو و ها برف کشیدن جیغ صدای. بدهم هم پاسخ

 .شود می مخلوط

 ...چلفتی پا و دست-

 یم سرپا که همین. کشد می بیرونم برف بین از آرامی فشار و حرکت یک با و گیرد می بازویم از

 .کنم می تازه نفسی ایستم

 :زنم می جیغ و کشم می بیرون دستش بین از خشم با از را بازویم

 ...درآوردی و پدرم...مریضی خدا به...ای دیوونه تو-
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 زیر کارهایش دست از نمانده چیزی. خندد می بلندتر بیند، می را خشمم و حرص فوران وقتی

 .بزنم گریه

. بندم می یخ دارم من که نیست مهم هم اصال و ایم ایستاده سوز، استخوان سرمای وسط

 .خورند می هم به مدام هایم دندان و سوزد می سرما از صورتم پوست که مخصوصا

 !چه؟ من به ولی و شل تو انداختمت؟ من مگه-

 :کشم می جیغ باز

 ...بود تو تقصیر-

 :کشد می اش چانه به دستی و بخورد را اش خنده کند می سعی

 ...تو بریم بیا...انقدر نزن جیغ بابا باشه-

 :پرم می او به شاکی لحنی با و کشم می هم در را هایم دست. روم می عقب قدم چند

 میخوام...تهران برگردم میخواد دلم من...ویال این توی بیام باهات نمیخواد دلم من...نمیخوام-

 ...برم

 اش مخملی کوتاهِ و سیاه پالتوی ی یقه. گیرد می اخم را آن جای کم کم و شود می محو لبخندش

 .کشد می باال را

 :میغرد و کند می اشاره ویال آهنی در به دستش با

 ...اومدی خوش...دراز جاده باز راه...نیست حرفی باشه-

 و دار رگه های پله سمت به بزنم، حرفی بتوانم من اینکه از قبل و گردد برمی غلیظ اخم با همانطور

. کند می باز کلید با را ورودی در و کند می طی یکی دوتا را ها پله. دود می پوش سپید براقِ

 بین همانجا. پرم می جا از بندد می پشتش محکم که را در. کنم می نگاهش واج و هاج همانطور

 .کنم می نگاه رفتنش مسیر به ناباور و ایستم می ها برف

 می روشن یکی یکی ویال های چراغ سرما؟ این در و شب موقع این بروم کجا کرد؟ غلطی چه

 نای هم دیگر ی دقیقه یک که منی. ام افتاده فین فین به. شوم می سر زیاد سرمای از من و شوند
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 داخل دهد، نمی اجازه هم غرورم طرفی از کنم؟ چکار باید آورم نمی تاب را وحشتناک سرمای

 .بروم ویال

 و جد به لب زیر که درحالی. کند کمک ماندن بسته فضای داخل شاید. کنم می نگاه ماشین به

 می بیبی بیب ماشین نرسیده دستگیره به دستم. روم می ماشین سمت به دهم می فحش آبادش

 . شوند می قفل درهایش و کند

 پرده لحظه همان که خورد می ها پنجره از یکی به چشمم. گردم برمی عقب به سردرگم و گیج

 درهای. سابم می هم روی را کنند می تلیک تکلیک سرما که را هایم دندان. میفتد پایین اش

 .گذاشته مخمصه در مرا بدجوری کرد؟ قفل من روی را ماشین

 نآ دقت با و یکی یکی و کنم می کج راه ها پله سمت به محتاط خیلی البته و حرصی های گام با

 در به وقفه بی و قدرت تمام با و آورم می باال را مشتم دو هر رسم می که در به. روم می باال را ها

 .کوبم می

 اب کردم می فکر. ایستد می چهارچوب توی حرف بی و کند می باز خونسرد خیلی و آرامی به را در

 آبدار ی کشیده...کشید خواهد سرم داد یک الاقل ام انداخته راه به من که صدایی و سر این

 .رسید نمی نظر به بعید زیاد هم خوردن

 راگ که بودم ریخته برنامه ذهنم در مثال. زند می هم به را ام ذهنی معادالت همیشه لعنتی مرد این

 تا روم می داخل بگویم چیزی آنکه بی و زور به و اندازم می راه داد و جیغ هم من کرد تندی

 .نشکند غرورم

 قصد ندارد، زدن برای حرفی بینم می وقتی. اندازد می باال را ابرویش یک و کند می کج را سرش

 :کند می سد را راهم که بروم داخل حرف بی و پررویی با کنم می

 کجا؟-

 :بروم داخل دستش زیر از تا کنم می کج راه

 و سرما این تو چجوری من کنی؟ ولم سرما تو که آوردی منو چی واسه اصال...کردم یخ...تو میرم-

 برگردم؟ تنهایی شب موقع این

 :کشد می درب جلوی من دخول از جلوگیری برای را هیکلش کل و اندازد می باال شانه
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 ...توئه مشکل-

 می نگاهش استیصال با و میفتم تقال از. گرفته اش بازی سرما این در. بکوبم سرش توی خواهم می

 .کنم

 :کشد می نشان و خط و کند نمی ام درماندگی به توجهی

 ...داره شرط تو بیای میخوای اگه-

 :میدهد ادامه سریع که بکشم داد سرش خواهم می و چسبم می در به

 اگه...میگم چی ببین کن گوش خوب...شی برفی آدم صبح تا حیاط توی میذارمت کنی بیداد داد-

 یم شوتت شی بچه و دربیاری بازی لوس بخوای...کنی نمی نحسی و زنی نمی غر دیگه تو اومدی

 شیرفهمه؟...بخوری غلت تهران تا بیرون کنم

 می شروط و شرط دارد حاال و کشانده اینجا تا مرا قلدری و زور با گذارد؟ می شرط من برای

 .است خودش فقط آدم این از تر زرنگ گذارد؟

 آن کنم؟ چه کند ول حیاط توی مرا اگر. نیست بعید روانی آدم این از چیز هیچ...نیست ای چاره

 نازک؟ های لباس این با هم

 :زنم می اش تنه نیم به ای تنه هوا سرمای از لرزان و گذارم می جیبم در را هایم دست

 !فهمه نمی...حیوونه شیر...نخیر-

 روی و شوم خشک همانجا سرما از نمانده چیزی. بروم داخل دهد، می اجازه و کند نمی مقاومتی

 .اند شده کبود هایم لب و رنگ بی صورتم دانم می ندیده. بیفتم زمین

 :کنم می زمزمه و کشم می هم در را هایم اخم

 !فهمه می بیشتر تو از ولی-

 هب پالتو همانطور و آورد درمی تن از را پالتویش بدهد، حرفم به جوابی آنکه بی و زند می پوزخند

 .رود می باال ها پله از دست

*** 
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 صدای از. سرم سرما از هنوز. ام کشیده دورم پشمی پتوی و ام نشسته مبل روی شومینه کنار

 آورد هیزم کجا از نفهمیدم ورود محض به آزاد. دود می پوستم زیر خوبی حس چوب توروق و ترق

 . بیرون هوای سردی به نه اما بود سرد هم ویال داخل اول. کرد روشنش و ریخت شومینه داخل و

 برف شکل کرکی بارش به شود، می ربعی یک االن و شده زده کنار ای شیشه ی پنجره ی پرده

 .کرد باریدن به شروع باز برف که ای لحظه همان از دقیقا. ام مانده خیره

 .است کننده خیره واقعا نشسینند، می زمین روی و رقصند می شیشه پشت که آنطور

 ...بخور اینو بیا-

 ماگی دیدن از البته. کنم می نگاه پرش دست به تعجب با و گیرم می شیشه پشت سپیدی از نگاه

 و گاز زدن فندک صدای بود، آشپزخانه در وقتی چون کنم نمی تعجب اصال گرفته سمتم به که

 از. داشتم انتظار را گرم چای یک خوردن و شنیدم را کتری در جوش آب کشیدن سوت بعد کمی

 .روم می وا دستش توی شات و الکل بطریِ دیدن

. گذارد می رویم به رو میزِ روی را سرامیکی لیوان حرف بی و شود می خم بیند، می را تاملم وقتی

 سر رمدو از پتو. آیم می بیرون فکر از من و کند می صدا تقی میز ی شیشه با اصابت اثر بر فنجان

 رخمس شال و مانتو. دارم تن به مشکی لِگِ و سپید نازک و بندی تنیک. میفتد پشتم و خورد می

 .بخاری روی انداختم را

 :پرسم می من و من با

 اینجا؟ بخوری؟ الکل میخوای-

 :اندازد می باال ای شانه و گذارد می زمین روی را شات و بطری

 داره؟ اشکالی-

 :اندازم می باال شانه او از طبعیت به هم من

 ...نه-

 هرکدام برادر، دو این جز به هم همینطوری. ترسم می کند مست اگر. دارد اشکال حقیقت در اما

 .هیچ دیگر باشند که مست...ترسم می مردها ی همه از دالیلی به

http://www.negahdl.com/


 :گیرد می مشتش بین را شده پلمپ ی شیشه در

 ...اومدم که آخر بار...میشه گرم کم کم حاال...کردم روشن هم هارو بخاری-

 دامها من به گذرایی نگاه با بعد و کند می باز اندکی فشار و دقت با را بطری درب. کند می مکثی

 :دهد می

 که نهای...بیام گرفتم تصمیم یهویی...بیام زمستون وسط باز کردم نمی فکرشو اومدم که آخر بار-

 ...شده سرد حسابی و نیست اینجا مدتیه سرایدارم

 می باال را سرش. شود می پر شات و کند می چپکی را بطری...نیست او توضیحات به من حواس

 :نشیند می لبش روی لبخندی بیند، می مرا کنجکاو و خیره نگاه وقتی و آورد

 نخوردی؟ حاال تا چیه؟-

 :دارم برمی میز روی از را چای لیوان و دهم می فشار هم روی را هایم لب

 !نشه بد حالت...ای قوی این به نه ولی...چرا-

 و کند مست ترسم می...آزاد حال تا ترسم می او با بودنم تنها و خودم شرایط از بیشتر واقع در

 حال هر به. ندارم گریزی راه من بیاورد سرم بالیی بخواهد اگر وقت آن. دهد دست از را کنترلش

 .ترسد می سپید و سیاه ریسمان از گزیده مار

 :دارد برمی را شات و کند می رد سرش تکان با را حرفم

 .دارم عادت...خوردم می ب...مش بنز مثل مدت یه من-

 چشمی چهار من و کند می نزدیک لبش به را شات. گردانم برمی اولش جای به را چای لیوان

 می پایینش نرسیده لبش به شات که بیند می چه ام خیره نگاه در دانم نمی. اوست به حواسم

 :گیرد می سمتم به را آن و آورد

 میخوری؟-

. کند نمی تعارف را چیزها این ها بچه به که آدم کرد؟ تعارف من به. شوم می اش خیره دودلی با

 ما زندگی در بار اولین برای و کنم می ذوق کمی اما چرا فهمم نمی نیستم؟ بچه من او نظر از یعنی

 .بیند می بزرگ هم مرا که هست سن سال شش و بیست با مرد یک کنم، می حس
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 و سرم شدن گرم برای طرفی از. گیرم می را شات نشکند، خودم به نسبت باورم این اینکه برای

 .نیامده پیش مشکلی وقت هیچ و ام خورده قبال که من. است خوب هم بدنم دمای رفتن باال

 :کند می توصیه آزاد

 ...کنه اذیتت شاید...تنده و سنگین زیادی یخورده-

 و کنم می چپکی را شات. بیاورد دیگری شات خودش برای تا رود می و شود می بلند بعد

 وقتی. شود می هم در اش تندی شدت از صورتم و بندم می را هایم چشم. نوشم می را محتویاتش

 .ایستاده رویم به رو آزاد کنم، می باز را هایم چشم

 نگاهم با. گذارم می زمین روی را شاتم و نشینم می زمین روی کنارش و شوم می بلند مبل روی از

 .کند می پر را شات هردو مکث بی و نشیند می هم او. بریز باز که گویم می

 می نگاهم چشمی زیر و نوشد می شات سر از کمی. دهم می تکیه شومینه داغِ سنگِ به را پشتم

 :کند

 اینجا به تا من اما...نه یا گفته بهت فرهاد دونم نمی...کشیدم عذاب خیلی شقایق مرگ از بعد-

 .کشیدم بدبختی خیلی برسم

 انقدر چرا گوید؟ می خودش از دارد. شود می گرمم کم کم و شده سنگین سرم...کنم می نگاهش

 رسد؟ می نظر به عجیب

 . زنم نمی حرفی. آورم می بیرون را سوزد می که زبانم و کنم می خالی را کوچک شات

 :دهد می ادامه و نوشد می اش نوشیدنی سر از دیگر کمی هم او

 مثال که زدم می زور مدام...کردم می پوچی احساس...نبود مادرم و شقایق مرگ من مشکل فقط-

 خاطر به اما. شم بلند باز خوردم خواهرم و مادر مرگ از که ای ضربه از بعد خواستم می و زندم

 های بهانه و ظاهر و مو مدل یه بخاطر. شدم بدتر که روند خودش از منو طوری جامعه این تفاوتم

 یعنی نفهمنت وقتی...نیست خاک بحث فقط که غربت...کردن اخراجم دانشگاه از مسخره

 خودم شدم اخراج اینکه از بعد. بود بدتر منم از اجتماع ولی بودم بد من دونم می...غریبی

 افمع مردونه بیماری یه واسه و زد شانسم از اما باشم تنها یکم و سربازی برم داوطلبانه خواستم

 یم فکر که افتادم راهی توی خودم کردن خالی برای اون از بعد. بود بدشانسی نهایت دیگه. شدم
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 اعتیاد. شدم بدبخت آخرش اما نبود مهم برام هیچی و بود خیالی بی نهایت. خوبه خیلی کردم

 پژمان پیش کانادا رفتم...شم بلند باز کرد کمکم فرهاد. بود جهنم ته بودم من که جایی...بده خیلی

 می بازی دختر خودم کردن خالی برای. میومدم و رفتم می دانشگاه...بودم آدم همون هم اونجا اما

 اب من...سرش بریزه توبه آب یهو تونه نمی که آدم. کشیدم می سیگار و خوردم می الکل...کردم

 ...گاهی کنه می خالی و دلش گریه با گاهی آدم...گرفتم خو کردن زندگی مدل این

 : دهد می ادامه و خندد می

 یچه چشم اینهمه بین...نفهمید منو کس هیچ...هه...رابطه با هم گاهی و رفتن دستشویی با گاهی-

 !بگذریم...پوووف...ببینه خواستم می که اونطوری منو که نبود چشمی

 :کند می پر باز مرا شات و کشد می سر را شاتش

 بینمت می وقتی که حدی تا...بودم سالت و سن هم وقتی مخصوصا...منی شبیه خیلی تو-

 .شدم ساله هیجده باز خودمم کنم می احساس

 زمین روی را شات. ام گرفته فاصله خودم حال از حسابی کنم می احساس. کشم سرمی را الکل

 .شود می پر باز که ام نگذاشته

 :زند می چشمک نگاهش

 ...نکن فک بدبختیات و گذشته به و بگذرون خیال بی و امشب یه-

 :خندم می نخودی و آرام و دارم برمی را شات

 هوم؟ کنی؟ مستم خوای می چی برای-

 :شده محو لبخندش و کند می نگاه خیره همانطور

 ...کنی طی خیالی بی که...دونم می چه...نداره خاصی دلیل-

 خودش. کنم می حس کمتر را اش گزندگی و تلخی حاال...دهمی یا ششمی یا پنجمیست دانم نمی

 کمپل. گیرم می آتش دارم گرگرفتگی و گرما از بلکه نیست سردم تنها نه. کند می مزه آرام آرام

 .ام جنبه بی من چقدر! نشده هم ساعت نیم گرفت؟ زود انقدر. پرد می
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 منیفت رویش اینکه برای و کند می نگاهم تعجب با. شوم می خم سمتش به و خندم می مستانه

 .چسبد می را بازویم

 :گیرد می دستم از آزادش دست با را شات نگران

 ...اینو من به بده...که خوردی قبال گفتی دختر؟ ای جنبه بی انقدر چرا خوبه؟ حالت-

 :گردم برمی اولم جای به تعادل بی و خندان و زنم می دماغش نوک به انگشت با

 ...کنن می عمل و دماغشون سوسوال فقط...سوسول-

 :اندازد می باال شانه و کشد می دماغش به دستی

 تنفس درست تونستم نمی...کنار به ش کوله و کج ی قیافه...شکست دعوا تو بار سه دماغم-

 !کنم عمل شدم مجبور...کنم

 :خندم می بلندی صدای با

 ...شر مرتیکه-

 می بازویم به دستی و آید می جلو کمی. گذارد می مبل کنار را بساطش و بندد می را بطری در

 :کشد

 دختر؟ خوبی-

 بیفتند هم روی خواهند می هی و کنند می سنگینی کمی هایم چشم. کشم می صورتم به دستی

 رانشنگ که ای آینده نه است یادم ام گذشته نه...نیستم خودم انگار فقط...خوبم خیلی...خوبم ولی

 .کشم می سمتش به را خودم زانو روی. باشم

 ...خوبه حالم-

 با. بینم می آزاد را او من ولی است فرهاد شبیه هایش چشم...کنم می نگرانش های چشم نگاه

 است؟ مرگم چه من خدایا. شده جذاب برایم یکهویی...بودنش مرموز و مردانه های جذابیت تمام

 معنی نگاهش طرز اگر. روم می جلو باز خواستن، عظیمِ حجم این از مست...شدن لمس از تاب بی

 احساسم حجم با را تنش ی تکه تکه. فهمم نمی هیچ لحظه آن در من باشد، داشته هم خاصی
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. زند می چشم توی عضالتش سختی و نشسته شکمش روی اش صدری شرتِ تی. زنم می اندازه

 .شوند می گرد اش داشتنی دوست های چشم. روم می جلوتر و گزم می لب

 اند داشتنی دوست چقدر که رنگ شب های چشم این از وای...هایش چشم...پرش و روشن موهای

 .است برادر دو این آنِ از فقط دنیا این در انگار و

 چشم عمق به. دوزم می خودم تن از ها تکه همان روی و برم می چشم با را تنش های تکه تکه

 .خورد نمی تکان هم ای ذره. مانم می خیره اش درمانده های

 هایم لب روی و خورد می سر نگاهش. خندد می موذیانه که بیند می هایم چشم در چه دانم نمی

 را است بند بازویم به که دستش همان و گیرد می هایش دندان بین را لبش ی گوشه. نشیند می

 .کشد می جلو

 تا نمک پیدا فرصتی آنکه بی. میفتم بغلش در زیاد مستی بخاطر و شوم می پرت جلو به اراده بی

 را سرم و زند می ام چانه زیر دست کنم، جور و جمع را خودم یا کنم نگاهش و بگیرم باال سر باز

 .کشد می باال

 دستی. کنم می نگاه فقط و زنم می پلک چندبار. ندارم زمانم و مکان و موقعیت از درستی درک

 انگشتانش امتداد جای. کند می لمس را هایم لب روی و کشد می باال را نشسته ام چانه زیر که

 ...انگار دارد آتش انگشتانش نوک. سوزد می صورتم روی

 می جلو را سرش. خورم نمی هم تکان. سوزد می چیزم همه بلکه انگشتش اثر امتداد فقط نه

 منتظر و بندم می را هایم چشم اما من. است من واکنش منتظر. بندد نمی را هایش چشم اما کشد

 جز چیزی من و است وارد حسابی کار این در...ماهرانه و نرم. کشد می دندان به را لبم. مانم می

 .کنم نمی حس تنم به اندازد می لرزه که لذتی

 یقه به هایم دست. بخزم آغوشش توی حسابی کنم، می سعی و کشم می جلوتر را خودم اراده بی

 .کنم می مشت انگشتانم بین را لباسش ی پارچه و چسبند می لباسش ی

 ام، نکرده تجربه حال به تا که خوشم احساسی غرق که همانطور. زند می تند دستم زیر قلبش

 می عبور ام سینه انحنای روی از را است آزاد که دستی آن. اندازم می گردنش دور را هایم دست

 بندهای. لرزم می باز هایم ممنوعه شدنِ لمس این از. پیچد می ترم باریک مو از گردن دور و دهد

 .میفتند بازوهایم روی بندها و زند می کنار هایش سرانگشت نوازش با را تنیکم
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 شدن بوسیده و بوسیدن مست و است بسته هایم چشم چون. کنم می حس تنها را اینها ی همه

 .کشد می عقبم مالیمت با و گذارد می هایم سرشانه روی را دستش دو. هستم

 دهم ادامه باز تا برم می جلو سر و کنم می باز چشم ناپذیر سیری عطشی با. شویم می جدا هم از

 .کشد می عقبم تری سخت فشار با بار این که

 :هم هایش لب...خندند می هایش چشم

 ...نداشتم دادنش ادامه با مشکلی من وگرنه کنه می پارم بفهمه فرهاد که حیف...ها شیطونی-

 من که همانطور و پیچد می هم به باسنم زیر را هایش دست. زنم می پلک و کنم می نگاهش گیج

 می اش سینه روی سر حال بی و مست. شود می بلند زمین روی از هستم، بازوانش میان در

 معنی نه زد که هایی حرف معنی نه...فهمم نمی هم چیز هیچ! گرمم گرمِ...نیست سردم. گذارم

 .کردیم که کاری

 می باز پلک کند، می رهایم تخت روی وقتی. زنم نمی حرفی و پیچم می کمرش دور را پاهایم

 :گیرم می را مچش. کنم

 ...بخواب اینجا بیا...دیگه بیا-

 :کشد می بیرون را مچش

 ...وروجک بخیر شبت...خدمتم در من وقت اون کنیم می مذاکره نبودی مست که روز یه-

 زودتر .نیفتاده اتفاقی هیچ انگار...نبوده انگار و رفت و گذشت و پیچید تنم دور بادی مثل درست

 .کند می اش شیرینی غرق مرا خواب بکنم را فکرش آنکه از

*** 

 جیعف به که گرفتهام تصمیماتی ها، لحظه ترین شکننده در روحی، حالتِ ترین حساس در همیشه

 .بینم نمی بازنده را خودم حال این با. است داده تغییر را ام زندگی ممکن شکلِ ترین

 غریب، و عجیب کارهای قهرمان...خاستن بر و خوردن زمین قهرمان...هستم قهرمان یک من

 !وار دیوانه فکرهای
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 تفسیرهای قهرمانِ...تلخ های خنده قهرمان...روزه دو های رابطه قهرمانِ...رک های حرف قهرمان

 !قشنگ های خواب عشقِ به خوابیدن بغض با قهرمان...تلخ روزگارِ از خوب

 ...قشنگ رویاهای ی خورده زمین قهرمانِ

 یادم چطور. کشم می صورتم به دست استرس با مدام. گردم برمی و روم می را اتاق عرض و طول

 خاطرات زندگیم، لعنتی و شوم های صبح تمام روال طبق شدم بیدار خواب از که صبح نبود؟

 همان. رفتم بیرون تخت از وحشتناکی روحی حال با و شد تداعی برایم هایم شکنجه و تجاوز

 از کردم می فکر چون کشیدم بو را تخت کمی. دهم می مردانه ادکالن بوی کردم حس لحظه

 و اتاق به مربوط اصال و داد می تندی و مردانه عطر بوی هیکلم کل و خودم های لباس اما آنجاست

 تمرکز توانستم نمی خوب که کردم می سنگینی احساس و داشتم سردرد انقدر. شد نمی تخت

 .کنم

 می هوهق فکر توی و زده تکیه کابینت به. بود ایستاده آشپزخانه توی آزاد رفتم بیرون که اتاق از

 رفتارهایش این به. ندادم کردنش محلی بی به اهمیتی. داد جواب سر با را بخیرم صبح. نوشید

 ار دامنم دیشبم نوشیدن الکل از که سردردی تا ریختم می قهوه داشتم وقتی. بودم کرده عادت

 ...بود آزاد عطر بوی مطمئنا. شده شدیدتر عطر بوی کردم، حس بخشم، التیام را بود گرفته

 جلوی صحنه یک زدم که پلکی هر با بالخره تا آوردم فشار علیلم مغز به و کشیدم بو انقدر

 دست که بودم شده شوکه لحظه آن در انقدر. آوردم خاطرم به را چیز همه کم کم و آمد چشمم

 و بهت با و گذاشتم کابینت روی را ماگ. بریزم قهوه خودم برای نتوانستم و لرزیدند می هایم

 . برگشتم آزاد سمت به حیرت

 از را اش تکیه و شد خارج فکر از که کردم می نگاهش شده درشت های چشم با و متعجب طوری

 :گرفت کابینت

 دیدی؟ جن چیه؟-

 می و پریدم می کردم؟ می غلطی چه باید. چرخاندم ام شده خشک دهان در زور به را زبانم

 آوردم؟ نمی خودم روی به اصال اینکه یا کردم می توبیخش و کردم می بیداد و داد...زدمش
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 همانجا را دارش معنی نگاه. کردم انتخاب را بدترینش دقیقا من و بود حل راه بدترین سوم راه

 دیشب که همانجایی. دویدم ها پله زیر اتاق سمت به زده هول و شتاب با و کردم رها سر پشت

 . بودم خوابیده

 ودمخ با. برنگشتم اما گزیدم لب و ایستادم درجایم. زد صدایم آزاد که بودم نرسیده اتاق به هنوز

 خواهش و شوم آویزان بازویش به و بزنم گریه زیر بود نمانده چیزی...زد صدا باز که بودم گالویز

 دنکر نگاه از اما برگشتم سمتش به ناچار به کنی؟ فراموش کل بین را دیشب شود می که کنم

 .کردم می پرهیز هایش چشم به مستقیم

 های حالت به توجه بی. رفتم عقب کمی و گرفتم گارد ناخودآگاه من و شد خارج آشپزخانه از

 :گفت پوشید می که همانطور و برداشت مبل ی دسته روی از را پالتویش من غریب و عجیب

 ترسی؟ نمی که تنها...بگیرم ماهی خوام می ناهارم برای...خرید میرم دارم-

 شلب روی لبخندی شد، باعث که فرستادم بیرون چشمش جلوی درست و راحتی خیال با را نفسم

 بسته در اینکه به توجه بی. بروم اتاق داخل تا برگشتم سرعت به و انداختم باال را سرم. بنشیند

 بند مدردناک سر به را دستم و گفتم بلندی آخ. رفتم بسته در توی سر با که بودم هول انقدر. است

 انقدر چرا من. کرد ام حرصی البته و شرمگین حسابی اش شلیکی و بلند ی خنده صدای. کردم

 اتاق داخل و کردم باز سرعت به را درب...سابیدم هم روی را هایم دندان کردم؟ می رفتار احمقانه

 .پریدم

 رونبی خساست با را بازدمم و گرفتم عمیقی دم باشد، آمده باال نفسم تازه انگار بستم که را در

 در و شد مخلوط ورودی در شدن بسته و باز با صدایش تا آمد می اش خنده صدای هنوز. فرستادم

 .شد غرق مطلق سکوت در چیز همه آخر

. بزنم دار را خودم احمقانه کار آن بخاطر خواهم می و کنم می سرزنش را خودم مدام من حاال

 با مخصوصا. باشد رفته یادش است محال...نبود مست هم آنقدرها که او ولی! نباشد یادش کاش

 ...دار معنی و دوپهلو های نگاه آن

 ااینج فقط بدبختی. کوبم می سرم به خجل و شرمگین من و روند می رژه ذهنم توی ها صحنه باز

 آزاد. ندارد خیال و فکر همه این دیگر که بوسه یک...ایم بوسیده را هم حس پر آنطور که نیست
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 امطمئن طرفی از. آورد نخواهد رویم به و نیست مهمی موضوع برایش بود داده نشان رفتارش با که

 .فهمید نمی هم فرهاد و زد نمی حرفی کسی به

 توانم نمی پس خودمم، اول مقصر و کردم ترغیب را او نگاهم با خودم من که اینجاست اول مشکل

 می پیش بیشتر گرفت، نمی مرا جلوی اگر درواقع...بیندازم گردنش را تقصیر و بتوپم او به

 دختری با کردن برقرار رابطه هرچند. هستم ممنونش نخواهم چه و بخواهم چه لحاظ این از...رفتم

 بعید او از کاری هیچ و است آزاد هم او اما است نامردی نهایت من روحی شرایط توی و من مثل

 .نیست

 این اش طبیعی. ندارم بوسه آن درمورد بدی احساس اصال احمق من که اینجاست دوم مشکل

 نمی منزجر اما کشم می خجالت آید، می یادم که هربار یعنی...باشم داشته بدی احساس که است

 لیخی یکی این دارم ذهن در داشتن رابطه و شدن بوسیده از که ترسناکی ی تجربه وجود با...شوم

 .کردم می تجربه اول بار برای تازه که حسی...بود نرم...بود العاده فوق و خوب

 ماهر زیادی بار و بند بی مرد این...بود خوبی واقعا حس نیست، من دست! لعنتی...گزم می لب

 .است

 رهادف به احساسم شبیه...ندارد عشق به ربطی. زند می تندتر قلبم و کشم می لبم روی را دستم

 پاک فرهاد به عشقم. خورد می هم به حالم باشم، داشته دیدی همچین او به بخواهم اگر...نیست

. ندارد داشتن دوست و عشق به ربطی ام، کرده پیدا آزاد به که حسی. شیشه خورده بی و است

 .مرده درونم در اتفاقات آن از بعد کردم می فکر که ایست غریزه شبیه بیشتر

 با. یروح فشار این با برسد دادم به خدا. گیرم می دستانم بین را ام پیشانی و نشینم می زانو روی

 ینمب می کنم، می که نگاه متاسفانه و ام رسیده شدن لمس از جدیدی باور به تلخم تجربیات وجود

 .خواهم می را العاده فوق و نرم ی تجربه این هم باز ذهنم و فکر توی

 بخواهد؟ هم با را برادر هردو که شده زه.هر انقدر من دل کی...کوبم می ام پیشانی توی

 رفک گذشته به کمتر کرده، دچارم آن به آزاد که شرایطی این در الاقل...کشم می ای کالفه پوف

 زرو تمام ندارم ای عالقه دیگر و شده بهتر بود، بد دیروز همین تا که ام روحی حال الاقل...کنم می

 .شوم خیره نقطه یک به و بمانم خواب تخت در را
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 لحظات، ترین شکننده و روحی حالت ترین حساس در همیشه من که است درست کامال این

 می گند همیشه من...نیستم دیگری کس هیچ شبیه من. گیرم می را تصمیمات ترین فجیع

 !همیشه...زنم

*** 

 ارچه! کرده پاره تیکه چجوری و بدبخت ماهی ببین...درمیاری بازی تیتیش دخترا مثل همش...اَه-

 داره؟ کار تراشیدنم و فلس دونه تا

 باال را خودم کم کم نمانده چیزی. کنم می رها را لیزش دم و زنم می عق باز ماهی گند بوی از

 .بیاورم

 می تشر و کنم می پرتشان میز روی. کشم می بیرون دستم از را فریزرها مشما عتاب و خشم با

 :زنم

 قبال؟ کنن تمیز ندادی مگه اصال...میدن گند بوی اینا...دخترم یه چون خب-

 یم دستکش بی را ها فلس ایستاده، آشپزخانه وسط ی نفره چهار و چوبی میز پشت که همانطور

 . است مشغول زیادی دقت با و ماهرانه و گذاشته تخته روی را ماهی. تراشد

 :کند می نگاهم چپ چپ کارش، حین در

 و درست ولی کردن پاکش همونجا...دیگه میده بو ماهی بهشون؟ بزنن عطر داری توقع پس-

 !حساسم من...که کنن نمی تمیز حسابی

 من. کنم کمکش ها ماهی کردن پاک در خواست ازم و زد صدایم خرید، از برگشتنش از بعد آزاد

 ارانگ که کرد می رفتار طوری او وقتی. آمدم بیرون بالخره احساسم، با رفتن کلنجار کلی با هم

 نم باشد، خیال بی توانست می او اگر کردم؟ می اذیت را خودم انقدر باید چرا من نیفتاده، اتفاقی

 !توانستم می هم

 :مانم می خیره دستش تند حرکت به و کنم می جمع سینه زیر را هایم دست

 .نیستم بلد من. کن تمیزشون خودت اصال-

 :کند می اشاره یخچال به دستش توی چاقوی با و دهد می تکان تاسف با را سرش
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 بلدی؟ که اونو...کن درست ساالدو الاقل پاشو-

 و روم می قلو یک و سپید یخچالِ سمت به. شوم می بلند صندلی روی از و گویم می غلیظی اوف

 :زنم می غر کنم، می باز را درش که حال همان در

 بخوری؟ بیرون و ناهار نمیشد حاال-

 .روم می سینک سمت به و آورم می بیرون کیسه داخل از را تازه های گوجه و خیار

 اقوچ که آنطور نگرانم همش بیاورد پایین را دستش تا من و خاراند می را اش بینی دست، به چاقو

 !نرود چشمش توی وقت یک گرفته، را

 خودم باید هم حتما. بگیرم تازه سالمون چندتا باید اینجا میام هروقت من...نداره راه اصال-

 ...دیگست چیز یه کنم می سرخ من که هایی ماهی...کنم درست

 .کند می جدا ها استخوان از را گوشت زیادی تبحر با و کند می پاره شکم قسمت از را ماهی شکم

 .است خوشرنگی قرمزِ و نارنجی میان چیزی ماهی گوشت رنگ

 :دهد می ادامه خاصی لحن با

 !نمیره یادت مزش عمرت آخر تا بخوری منو مال بار یه-

 .دارد حدی هم حیایی بی. کنم می نگاهش طلبکار و گردم برمی سمتش به

 :پرسم می غر حالت با

 دیگه؟ بود ماهی منظورت-

 مگذشت می بود بهتر داشت، که هم بدی منظور حاال. شوم می پشیمان پرسیدم، که سوالی از بعد

 .آوردم نمی رویم به و

 :کند می ردیف هم کنار را گوشت لخم های تکه

 کنی؟ می فکر چی تو-

 :کنم می قروچه دندان

 !منحرفی خیلی تو کنم می فکر من-
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 روی و دارد برمی را ام کرده زخمی را پوستش بیشتر و کنم تمیزش من بود قرار مثال که ای ماهی

 :گذارد می خودش ی تخته

 !بود بد تو برداشت...نزدم بدی حرف که من تو؟ یا منم منحرف-

 !هه بزند؟ حرف منظور بی آزاد

 بست و چاک دهنش که او. دهم نمی ادامه را بحث این دیگر و ماند می دستش حرکت روی نگاهم

 تیز بودم، درگیر ماهی یک همان با من که مدتی تمام در. است خودم ضرر به بگویم هرچه ندارد،

 تیغ یک حتی بدون را وسطشان رنگ خوش و لخم گوشت و داد را ها ماهی ی همه ترتیب فرز و

 .کشید بیرون

 اش عالقه بخاطر بود ما پیش سپهر که هایی وقت اکثر فقط ستاره اما دارم دوست خیلی ماهی من

 هیچ. کرد می سرخش و انداخت می تابه داخل کامل را ماهی همیشه او البته. کرد می سرخ ماهی

 آشپزی ی حوصله و حال زیاد وقت هیچ ستاره کال. کرد نمی جدا را لخم های فیله اینطور وقت

 .نداشت

 یدنمد به باری چند انداخت، بیرونش آزاد آنکه از بعد...کشم می آه ناخودآگاه میفتم، که ستاره یاد

 یباش چشمم جلوی تا برگردی خانه به باید گوید، می هربار. کردم نگاهش حرف بی فقط من و آمد

 من ولی. دارد وجدان عذاب و آمده خودش به کمی انگار تجاوز جریان از بعد. باشد راحت خیالم و

 می زدم توهم اینکه از بعد است، سخت واقعا من برای خب اما است، نگرانم دانم می. گردم برنمی

 حسابی که خوردم نمی قرص مشت یک روزی اگر. کنم زندگی او با بخواهم باز بکشم، را او خواهم

 دادن دست از و خوابگردی احتمال روحم شدن متالشی و تجاوز موضوع از بعد. شدم می خطرناک

 .شده هم بیشتر زمان

 !شدی؟ ساکت یهو شد؟ چی-

 :کنم می نازک برایش چشمی ی گوشه و آیم می بیرون فکر از

 !خدا به بزنم حرف ترسم می...حیایی بی خیلی تو بگم؟ باید چی-

 :آورد می در را بیگناه های آدم ادای و اندازد می باال ای مزه با حالت با را ابروهایش

http://www.negahdl.com/


 بهم، بودی چسبیده که اونطوری...کنی حیثیتم بی بود نزدیک دیشب حیام؟ بی من من؟-

 .داشتم رو میشه استفاده سوء ازشون داره که دخترایی احساس

. مگز می لب و کنم می نگاهش درمانده. سینک داخل میفتند، دستم از تلپ تلپ ها گوجه و خیار

 .آورد نمی رویم به کاش. نزند را حرفش وقت هیچ بودم امیدوارم

 بازی دیوانه آن با هم نیست یادم چیزی کنم وانمود اینکه...ندارد فایده آزاد پیش نمایی مظلوم

 .است ضایع خیلی آوردم، در صبح که هایی

 :گردم برمی سمتش به و کوبم می سینک روی را دستم

 !تو نه منم شده استفاده سوء ازش کسی اگر کردم؟ استفاده سوء ازت بهت؟ بودم چسبیده من-

 لبش روی از لبخند کم کم. کند می نگاهم بر و بر لحظه چند آزاد و ماند می ماهی شکم بین چاقو

 . گیرد می را جایش غلیظی اخم و شود می محو

 می میز روی را آن. شود می بلند ماهی گوشت شدن پاره قرچ صدای. کشد می بیرون را چاقو

 : گوید می و کوبد

 تو اگر اصال...خواستی می خودتم تو بعدم...باش داشته جنبه! کردم می شوخی باهات داشتم-

 .شد یهویی. نداشتم قصدی چنین عنوان هیچ به من کردی نمی شروعش

 :روم می جانبش به حق نگاه به ای غره چشم و زنم می کمر به دست

 ...نبودی که تو بودم مست من-

 می در را لجم بیشتر هم همین. دارد حق کامال او که اینجاست مسئله. است حرصی زیادی لحنم

 .آورد

 :زند می صداداری پوزخند

 یه وقتی فهمم می که دارم تجربه انقدر...بیشتر شایدم...رفته هم رو بودم دختر صدتا با من-

 ردیمک که کاری...نکن بهونه و مستی پس...نبودی مست اونقدرام...میشه شکلی چه نمیخواد دختر

 قبول واین منم...درست بازم نمیفتاد اتفاق تو و من بین بود بهتر...درست بود اشتباه دلیل هزار به

 ...بزنیم زیرش نیست قرار ولی دارم
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 می مدل من چرا...بود اشتباه...دیگر گوید می راست بود؟ اشتباه! بود اشتباه. میابد پژواک سرم در

 کنم؟ اشتباه او با باز خواهد

 خواستم می من که آنطور اصال! لعنتی. دهد می ادامه کارش به من نقیض و ضد حاالت به توجه بی

 اه نزدیکی این به کرده عادت. کند می کنترل را اوضاع خوب. است خونسرد زیادی او. نرفت پیش

 !تجربه بی و خامم اما من...است تجربه با...ها کردن توجیه و

 :گویم می طلبکاری حالت با و زنم می چنگ ریسمان آخرین به ناگزیر

 ! میاوردی روم به نباید تو...افتاده اتفاق که حاال-

 هب آخرم البد...میشم دستپاچه و کنم می هول تجربه بی های بچه پسر مثل کردی فکر حتما...هه-

 که اینجاست مشکل تنها...نیستم آدمی همچین من جون دختر نشناختی منو! نمیارم خودم روی

 ودیمب تنها هم با و بود گرم یکم سرمون اینکه وجود با اونم...نمیفتاد ما بین اتفاق این بود بهتر

 گهم فهمم نمی من. نیست انکارش به هم نیازی و رفته و شده تموم که غریزی واکنش یه...طبیعیه

 ...کوچولو بوس یه

 :کند می تاکید و دهد می تکان را سرش

 بیهش...بریم پیش بیشتر نذاشتم که اینه مهم داره؟ اهمتی چه هرحال به...کوچولو اونقدرا نه خب-

 ...نکن رفتار تجربه بی دخترای

 :کشم می جیغ بلندی صدای با و دهم می دست از را کنترلم

 یه ترضای با بود بار اولین برای چون...ام تجربه بی چون کنم می رفتار تجربه بی دخترای شبیه-

 ...بوسیدم می و مرد

 گشادتر لحظه هر هایش چشم. کند می نگاهم مبهوت و مات کوتاهی چندان نه مدت برای آزاد

 همین درست اش، تجربه اولین من مثل آزادی و صاحب بی دختر شود، نمی باورش. شوند می

 اوضاعمان گوید می او که هم ها انقدر کند، می درک دارد تازه انگار. باشد بوده خودش با و دیشب

 !من اوضاع الاقل. نیست ساده و معمولی

 :دهد می فشار هم روی را هایش لب

 ...واقعا من-
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 چندتا. گیرد می نگاهم از چشم سختی به. شود می دادنش ادامه مانع آیفون زدن زنگ صدای

 را هایش دست که حال همان در و کشد می بیرون میز روی ی جعبه داخل از کلنکس دستمال

 نمی واقعا است؟ متاسف واقعا بگوید؟ خواست می چه. رود می آیفون سمت به کند، می پاک

 کرد؟ نمی را فکرش واقعا دانست؟

 :شنوم می است خودش به خطاب بیشتر انگار که را صحبتش صدای

 کنن؟ می چیکار اینجا اینا-

 آن نباید. نشینم می زانو روی پریشان و مستاصل. کیست «اینا» از منظورش دهم نمی اهمیتی

. دادم دست از را کنترلم کامال. کند می نامربوط فکرهای خودش پیش حاال. زدم می را حرف

 نتوانستم. درآورد را لجم بوده، اهمیت بی برایش انقدر اینکه. میداد حرصم هایش حرف با داشت

 .بزنم گریه زیر نمانده چیزی که کنم می درماندگی احساس انقدر. کنم کنترل را زبانم

 ...باهاشن هم ژیال و نادیا! اومده پژمان پاشو لی لی-

 می نگاهش و پرم می جا از فشنگ مثل...انگار ریزند می سرم روی جا یک را سرد آب سطل یک

 . کنم

 :کشم می جیغ تقریبا

 اینجا؟ اومدن چی برای چی؟-

 وندش باد هایش لپ شود می باعث که کشد می عمیق نفس و گذارد می گردنش پشت دست کالفه

 .بزنند بیرون و

 ...بیاد دنبالش بندازه اینارو کردم نمی فکر...اینجا میام دارم گفتم زد زنگ بهم پژمان دیروز-

 :چسبم می سینک به و روم می عقب دستپاچه و هول

 .کنم تحمل بودنو جمعا ایجور توی تونم نمی اصال من...نده راهشون-

 !نباش گریز آدم انقدر...که ندارن تو به کاری...دوستمه بهترین پژمان! نده راهشون چی چی-
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. بیندن چشمانم خیسی در را بدبختی احساس و ناتوانی تا گیرم می نگاه و بلعم می زور به را بغضم

! دارم وحشت او از شدت به که پژمان و زنند می طعنه مدام که دختر دوتا شد؟ می هم بدتر این از

 !بیشتر خیلی پژمان از...ترسم می مردها ی همه از برادر دو جز

 همانجا و گزم می لب. کند استقبال دوستانش از تا رود می و ماند نمی جوابم منتظر هم او

 پشتم را در و بروم اتاق به تا کنند نمی یاری پاهایم. ایستم می سینک ی گوشه به چسبیده

 .ببندم

 . است بلند بخندشان بگو و بش و خوش صدای

 :شود می بلند مندی گله لحن با آزاد، دار خش صدای

 !هستی االغی عجب میای؟ داری بگی بزنی من به زنگ یه نباید مرتیکه-

 دآزا جوابگوی پژمان جای به دخترهاست از کدامیک به متعلق دانم نمی که خندانی و نازک صدای

 :شود می

 ...کنیم غافلگیرت خواستیم سرمیره حوصلت و تنهایی حتما گفتیم...عزیزم نذاشتم من-

 روی ژیالست همان نکنم اشتباه اگر که شرابی مو دختر نگاه و شوند می سالن وارد لحظه همان

 .ماند می ثابت من

 :کند می تصحیح و آیند می کش ای مسخره لبخند به هایش لب

 ...نیستی تنهام همچی البته که-

 آرم که اش چرخی و کوچک چمدان نادیا. میفتد هایش شانه روی شال و خندد می لوندی با

chanel لندب های پاشنه با بقیه، به توجه بی و کشد می دنبالش سختی به را بسته نقش رویش 

 .است درگیر شده برفی که کفشش

 مانده باز دهانش تواند می بالخره که بعد و کند می تعجب مرگ سرحد تا اول من دیدن با پژمان

 :کند می استقبال حضورم از تر ناشیانه و زند می لبخند ناشیانه خیلی ببندد را اش

 شما؟ احوال...اینجاست که خانومم لی لی به به-
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 یرناگز پرسیده، را حالم شخصیت و ادب اوج در چون اما بکوبم مالجش توی مشتم با آید نمی بدم

 . دهم می تکان برایش سری

 :گوید می جیغی و نازک صدای با و اندازد می باال را اش کشیده مداد ابروی تای یک ژیال

 !کردی می زبونی بلبل خوب که روز اون خورده؟ و زبونت موش-

 اینطور با گذاشتن دهن به دهن ی حوصله. زنم نمی حرفی اما است روز کدام منظورش دانم می

 از! جلف چقدر...دور به بال. خندد می غش غش بلندی صدای با. ندارم را الحال معلوم های زن

 .است قماشی چه از است، مشخص کامال رفتارش و ظاهر

 :دهد می اخطار آزاد

 ...ژیال نذار سرش به سر-

 :زند می غر بقیه به توجه بی نادیا

 رو پله همه این چجوری...داره سرویس که اونی مخصوصا...دارم دوست باالرو اتاق دوتا من آزاد-

 میاریش؟ برام باال؟ برم چمدون با

 :کند می نوچی و آید می آشپزخانه سمت به آزاد

 دهب یا...بکش زحمتشو خودت...گوششون میندازن حلقه که اونا از نه جنتلمنم اونقدرا نه بنده-

 !ببره چاکت سینه عاشق

 :رود می نادیا سمت به و خندد می خیال بی پژمان

 نبات؟ و نقل قیمت داند چه خر...عزیزم نوکرتم خودم-

 آزاد برای چشمی ی گوشه هم نادیا. برد می ها پله سمت به و گیرد می نادیا دست از را چمدان

 نکهآ بی آزاد. رود می دنبالش سختی به تقی، تق و بلند پاشنه های کفش همان با و کند می نازک

 .چیند می بشقابی داخل ردیف را ماهی های تکه و ایستد می میز پشت کند، نگاهم

 :گوید می آرام کار حین در

 برنج کیسه دوتا توش سینک زیر کابینت...نباشه اندازه خوردن خالی واسه ماهی کنم فکر-

 !کن خیس اون از پیمونه تا پنج-چهار...دودیه کوچیکه اون...هست
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 هب گذرایی نگاه با اینبار و ریزد می ها ماهی روی بود، کرده آماده قبل از که را زیتون روغن و ادویه

 :دهد می ادامه چشمانم،

 .کنم می درست میام خودم وگرنه...کن درست ساالدم داشتی حوصله-

 اینطور من با که بکشم داد سرش و بزنم صورتش توی خواهم می. شوند می مشت هایم انگشت

 برای دلت...کن قلدری...بگو زور و بده اُرد هم باز...نکن مراعات...نشو مالیم یکهویی...نکن رفتار

 !نباش پشیمان انقدر ای بوسیده مرا اینکه از...نباش پشیمان...نسوزد من

 .باشد شده گیج فقط کاش...شده گیج فقط هم شاید

 به ها حاالحاال جایی جابه این امیدوارم. کنند جا جابه را وسایلشان اند، رفته ناخوانده میهمانان

 روی و کنم می پر آب از را نچسب متوسطِ ی قابلمه. کنم می خیس برنج پیمانه پنج. بکشد درازا

 .گذارم می رومیزی و برقی گازِ

 و دارم برمی بشقابی و چاقو و کاسه. کشم می آب و آورم می بیرون سینک از را خیارها و گوجه

 .شوم می کردنشان خورد و کندن پوست مشغول

 .شوم می دیوانه علیلم مغز به گمان و حدس و فکر همه این هجوم از نکنم که هم را کارها همین

*** 

 :گوید می دوکلمه تنها تلگرافی که آزاد صدای بعد و خورد می در به ای تقه

 ...ناهار لی لی-

 و باال جانش کم باد از کوتاهم چتری و کشم می کشداری و کالفه پوف بدهم، را جوابش آنکه بی

 ما کشیده دراز تخت روی پشت به ام، کرده دستم گاه تکیه را ام چانه که همانطور. رود می پایین

 . زنم می ورق مجله حوصله بی و

 که است روزی به چندان نه فشن و مد به مربوط بیشتر. کردم پیدا تخت زیر را قدیمی ی مجله

 درمورد دیگری کلی اطالعات و تاریخی آثار درباره توضیحاتی شامل اش انتهایی های صفحه

 که هایی مدل. دهند می ها توریست به که رسد می نظر به ها مجله آن از. است مالزی کشور

 لباس. دارند قناسی هیکل و قد و اند مالزیایی همه گرفته را ها صفحه بعضی قدشان تمام عکس

 .است تر زشت یکی از یکی هم تنشان های
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 .بگذرانم زمان تا آید نمی هم خوابم اصال متاسفانه. بندم می را مجله و شوم می تر حوصله بی

 رها آزاد های دست میان از که در. دهد می سوق سو آن به را نگاهم دستگیره شدن کشیده پایین

 .شود می بسته نیمه تا دوباره و خورد می دیوار به رود، می عقب به دور یک شود، می

 تا هب تا ابروهای با شوم، معذب یا و دهم تغییر را خوابیدنم مدل آنکه بی و کنم می نگاهش بروبر

 .بزند را حرفش مانم، می منتظر ام شده

 :زند می تکیه در قاب به

 ...ناهار بیا گفتم نشنیدی؟-

 را خودم مثال و کنم می باز را مجله باشم، داشته تصمیمی قبل از آنکه بی و زنم می ممتدی پلک

 :دهم می نشان آن سرگرم

 ...نمیخورم-

 :دارد برمی گام داخل سمت به قدمی چند و گیرد می فاصله درگاهی از

 هیچی میگذره سه از ساعت که االن تا امروزم...خوردی و استیک تیکه تا چند همون فقط دیروز-

 برگردیم کنی صبر بهتره ولی نداره ربطی من به کنی هالک و خودت خوای می اگر...نخوردی

 !بدی ادامه اعتصابت به بعد و تهران

 مهربان باشم، داشته توقع آزاد از نباید هم دیشب اتفاق از بعد حتی که ام کرده حالی خودم به

 حس یک ام شده درگیرش که احساسی که ام کرده حالی....کند کم را زبانش نیش و شود

 باشد، سرد تواند می او اگر ام کرده حالی. شد خواهد فراموشم کامال دیگر روز چند تا و گذراست

 ار چیزها بعضی باید ام کرده حالی. باشم داشته او از توقعی نباید ام کرده حالی. توانم می هم من

 ...دلم در دارم نگه

 ...نشده ام حالی کدام هیچ بینم، می کنم می نگاه که حاال

 :گویم می و کشم می باال کمی را تنیکم باز ی یقه. نشینم می زانو روی و شوم می بلند

 !نیست گرسنم...نکردم اعتصاب-

 :کشد می فریاد پژمان
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 !داداش میفته دهن از شه یخ...دیگه بیا آزاد-

 :کشد می هایم چشم روی را اش خیره نگاه امتداد و دهد نمی بلندش فریاد به جوابی آزاد

 ...بخوری غذا باید نباشی هم گرسنه-

 می وول دلم توی چیزی. زنم می پلک فقط شده مسخ و حرف بی سنگینش، نگاه تاثیر تحت

 .کوبد می ام سینه ی قفسه به را خودش قلبم...خورد

 هم خوردگیِ گره شبیه چیزی...آغوشش الی گرمای شبیه چیزی. خواهد می هیجان باز دلم

 ...دیشبمان آغوشیِ

 !تر ساده حتی

 ...بوسه...نوازش...نگاه

 هیجان که...کند وصل نهایت بی ولت با برقی قلبم به دوباره و بیاید که...خواهد می را "او" دلم

 ایه انگشت نوک آن با و بیاید که...هایش بوسه و نوازش و نگاه با...ام شده متعفن جسمِ به بدهد

 ...را تنم پوست کند رویینه ماهرش

 جوانی و هیجان فرهاد آغوش...فرهاد مورد در حتی...ام نکرده تجربه هرگز که حسی

 باز زودی این به و وحشتناک اتفاقات آن از بعد که است عجیب! سکون و است آرامش...ندارد

 .نیست خودم دست اصال هم کنترلش و آمده پیش اما ام کرده پیدا را بالغ دختر یک احساسات

 ...لی لی-

 :گویم می هم پشت و سرعت به و پرم می کالمش بین

 .خورم می غذا...باشه...باشه...آره-

 یت گوشه از کمی حتی کنم می سعی. گذرم می کنارش از فاصله حفظ با و روم می پایین تخت از

. کنم می پرت تقریبا در سمت به را خودم بلندی و لرزان های گام با. نخورد من به هم شرتش

 می دنبالم کنم می حس. ام کرده خراب را خودم ناشیانه رفتارهای این با دانم می خوب هم خودم

 .بروم بیرون و کنم باز را بسته نیمه در تا گیرم می را دستگیره عجله با. آید
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 به مرا ای درجه هشتاد صدو چرخش با و زند می چنگی بازویم به نرسیده دستگیره به دستم

 می آتش به را بدنم بودم، مست که دیشب مثل هنوز هایش دست. گرداند برمی خودش سمت

 .کشند

. کرده پر را چشمش زیر گودی بلندش، های مژه ی سایه و درهمند متفکری شکل به ابروهایش

 .کشم می ام خورده ترک و خشک های لب روی زبانی تنها حرف بی و گزم می لب

 پشت در آرامی لگد با و دهد می عبور پاهایم الی از را پایش گرفته، را هایم شانه که همانطور

 می نگاهش شده شوکه و پرم می جا از نیست بلند که هرچند صدایش از. بندد می تقی را سرمان

 .کنم

 :کند می باریک مشکوکی حالت با را هایش چشم

 سرته؟ تو چی-

 گند هم پشت دارم. است ممکن واکنش بدترین...ها آوردن در بازی گیج این...ها کردن هول این

 .زنم می

 :میفتم پته تته به

 ...هیچی...هی-

 :مده می ادامه خونسردتر کمی و گیرم می دست به را رفتارم کنترل سختی به. گیرم می نفسی

 سرمه؟ تو چی که چیه منظورت-

 .است مشهود صدایم، تن در آشکاری لرزش هم هنوز هرحال به

 . کند می رهایش تر حرصی و کشد می دهانش داخل را پایینش لب حرصی

 :گوید می آلود عتاب و کند می درشت را اش کشیده های چشم بار این

 چیه؟ نگاها این معنی کردی؟ فرضم خر یا کورم؟ کردی فکر-

 ! خیلی...فهمد می زود خیلی...لعنتی

 .ام داده آب به را بند که کنم نگاهش بیشتر. دزدم می نگاه و دهم می فشار هم روی را هایم لب
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  نگاها؟ کدوم-

 :دارد برمی هایش چشم کردن درشت و ریز از دست

 ...نکن نگاه دیوار و در به زنم می حرف باهات دارم وقتی-

 :گذارم می عقب قدمی کنم، نگاهش آنکه بی و کنم می آزاد را هایم شانه

 ...کنم نگاه دیوار و در به میخوام-

 هدف را هایش مردمک بچسبد، را ام چانه اش آمده باال دست با خواهد می کنم می حس وقتی

 .خورم می در به بار این و روم می عقب باز. گیرم می

 :دهم می اخطار

 ...بزنی دست من به نداری حق-

 وانمت نمی این از بیشتر. شوند می منقبض عضالتم تمام که آید می جلو انقدر. زند می نیشخند

 .دهم می قورت نیمه و نصفه را دهانم آب. کنم حل درب در را خودم

 یم خواهند می که تنم از ور هر نرمی به هایش انگشت و چسبد می ام تنه باال به ناگهانی و هوا بی

 :روند

 ...زدم دست-

 باید نخواهم واقعا اگر که داند می حتی من از بهتر هم او دانم، می خودم...جذاب مرد این به لعنت

 من از کاری هیچ زدن پلک و کردن نگاه جز واقع در. کشم نمی جیغ اما کند رهایم تا بزنم جیغ

 .نیست ساخته

 ...داشت خواهم سر پشت مشکل مرد این با دانم می خودم خدایا

 یم خفیفی های رعشه با تنم. کنم می نگاهش ملتمس و گیرم می رسیده گردنم به که را دستش

 .لرزد

 :مینالم ای شده رگه دو صدای با

 ...آزاد برم بذار-
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 سانت نگاهش با را ام سینه و سر دارد هایم چشم جای به او و کشد می باال را لبش کنج لبخندی

 :کند می

 ...برو خب-

 نوازش مالیم انقدر وقتی هم آن...بمانم که خواهد می وجودم تمام وقتی بروم چطور شود؟ می مگر

 .ام افتاده دامش در مستقیما من! کند می

. باشد باید که ایست اندازه همان. دارم دوست را هایش ریش ته نزدیک انقدر و زاویه این از چقدر

 فقط. سوزد نمی پوستت و شوی نمی اذیت کنند، می لمس را پوستت وقتی که ای اندازه همان

 .دهند می غلغلکت

 :آیند می باالتر هایش مردمک و گیرد می عمق لبخندش

 مراعات بینم نمی لزومی من پس...داری و حواست دنگِ شیش اختیار و نیستی مست که االن-

 نه؟ مگه! داشتی دوستش اما بوده اولت بار که مشخصه کامال...کنم

 بختیبد با من و آید می جلو سرش. است کافی کند می تاییدش که نگاهم. ماند نمی تاییدم منتظر

 :زنم می را زورم ی مانده ته

 ...آزا نه دوباره-

 من و اندازد می کمرم دور را دستش. ماند می هایش لب هجوم قرمزِ چراغ پشت اسمش آخر «د»

 .آید می بند نفسم...شود می بسته دهانم. شوم می جدا در از

 ندت بوی تنش. روید می من های دخترانگی سواحل سوی آن تنها که دارد، را علفی تلخِ بوی تنش

 .دارد را ها س..ه ترین داغ آفتاب زیرِ آغوشی، هم

 تو؟ موندی کجا آزاد-

 ...کنم می باز را هایم چشم و گیرم می عمیقی دم سرعت به من. کشد می عقب را سرش

 ...نه دوباره

 ...نه دوباره

 ...نه دوباره
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*** 

 می و کردند می شوخی مدام خوردن غذا حین در همه. خوردم آزاد سنگین نگاه زیر را ناهار

 حس خودم روی را نگاهش سنگینی خوب من اما کرد می شان همراهی البته هم آزاد. خندیدند

 .کردم می

 تباهاش که بود گفته ظهر سر همین. شوم می گیج بدتر کنم می فکر هرچقدر...کنم نمی درک اصال

 مینه تا. کردم تایید هم من. میفتاد اتفاق ما بین نباید بود گفته. بودم موافق او با هم من و است

 که هم او و آمد می بدم گندش اخالق از هم طرفی از ولی بودم ممنون کمکش برای اینکه با دیروز،

 داشت؟ معنی چه ناگهانی لعنتیِ  کشش این پس. داد نمی من به اهمیتی ظاهرا

 می اهمیت من به فهمیدم، کرد همراهش مرا کردن عوض هوا و آب برای دیروز وقتی که هرچند

 .دهد

 کرد؟ تکرارش چرا! است اشتباه بود گفته اش لعنتی خود اما

 خیلی...شستم را ها ظرف خودم میل با خودم و داد دست من به بودن کلفت احساس ناهار از بعد

 .شدم خسته حسابی و افتاد ذق ذق به کمرم آخرش ضعف شدت از اما نبود زیاد

 هم مسر. بنشینم بینشان و بروم نبود الرم حداقل اینطوری. گذاشتم گاز روی و کردم پر را کتری

 منتظر من. برد میوه خودشان برای و آمد خودش آزاد. دادم می ترجیح را دوری. بود گرم نوعی به

 مین هرکس خندیدند، می و گفتند می بلند چنان. نداشت توضیحی انگار او ولی بودم توضیحش

 بیخود و منحرفانه هایشان حرف همه اما. است جالب هایشان بحث چقدر کرد، می فکر دانست

 این که میداد تذکر مدام و میزد حرف قلم لفظ و ادب و باشخصیت نادیا فقط ها آن بین. است

 . نیست آنها شان در ها بحث

 و بند بی زیادی ژیال اما پذیر توجیه کامال زدنشان حرف پرده بی و رک این و پسرند پژمان و آزاد

 لباس آن با. کنم می نازک چشمی ی گوشه. باشم او جای خواهد نمی دلم وقت هیچ...است بار

 !اش وجبی نیم های

 هب و کند می پوست میوه ژیال. کنند می بازی نرد تخته پژمان و آزاد داغ، بحث ان از بعد هم حاال

 میوه تخسی با و کرد اخم آزاد که بگذارد دهانش در خیاری تکه خواست هم بار یک. میدهد آزاد

 .بگذارد دهانش داخل ها بچه مثل را میوه آمد، نمی خوشش. گرفت دستش از را
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 ایه ستاره که براقی الکِ ی فرچه و گذاشته پنبه پایش های ناخون بین نشسته، مبل روی نادیا

 .کشد می پایش ی کشیده سوهان و بلند های ناخون روی را است معلق آن در کوچکی

 لباس و آرایش لوازم کاش کنم می آرزو ها مدت از بعد. ام کالفه ام سادگی این به خودم اینکه از

 .شوم طناز و زیبا دختر، دو این مثل توانستم می تا بودند اینجا هایم

. مکن می دنبال را چوبی میز های کاری کنده ام شده جویده ناخون سر با و کشم می ای کالفه پوف

 آن با...اش آبی لنزدارِ  های چشم و شرابی مواج موهای آن با ژیال بوسید؟ مرا باز چرا آزاد واقعا

 قد آن با...شده آرایش تمام زیبایی به که صورتش ی خورده تراش و شده عمل اعضای تکِ تک

 ردانیم چشمِ به من از بیشتر خیلی خوشرنگش و برنز پوست آن با...العاده فوق و پر هیکل و بلند

 سی های زن و آید نمی خوشش بازی عروسک از که بود گفته قبال آزاد تازه. آید می آزاد قماش از

 .میدهد ترجیح را باال به سال

 آدم که ام شده نابود انقدر من که کنم متوجهش و بزنم حرف او با باید...رسم نمی ای نتیجه به

 کس دنبال است بهتر خواهد، می تنوع و شده خسته ژیال از اگر که. نشوم حساب دادن، بازی

 .دهد بازی مرا ندارد، حق بداند باید. باشد دیگری

 فریاد صدای با شود می زمان هم صدایش. زند می بیرون اش دهانه از بخار و کشد می سوت کتری

 .آزاد بلند ی قهقهه و پژمان شاکیِ

 یم هل آزاد سمت به پایش شست انگشت نوک با را نرد تخته پژمان. کنم می نگاهشان تعجب با

 :دهد

 !میبرم رو همه همیشه من وضعشه؟ چه این! آزاد دهنتو...بابا ای-

 :گوید می خنده از شده دورگه صدایی با آزاد

 ازیب ضعیف خیلی...استثنا بدون...کردما مارست همش یعنی...من برادر نکن بازی نداری شو...تخ-

 .کنی می

 :زد تشر پیچاند می که همانطور و بست را الک در نادیا

 ...باش مودب آزاد...بزنید حرف درست-
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 با و کشد می شده الکی گوشتش انگار که پایش انگشت کنار دقت با را شستش انگشت بعد

 ی شده سرخ صورت ای فاتحانه و مغرور لبخند با و دهد نمی محلش آزاد. کند می غرغر کالفگی

 .گیرد می هدف را پژمان

 گوشه آید، می بیرون کتری از که بخاری. ریزم می قوری داخل چای کمی و گیرم می آنها از نگاه

 داخل را کوچکم انگشت. کشم می عقب سرعت به را دستم. سوازند می را کوچکم انگشت ی

 اینکه از مطمئن. گذارم می را کتری در کنم، می خیسش دهان آب با که همانطور و برم می دهانم

 .کنم می پر نیمه تا را قوری سوزاند، نخواهد را دستم بخارش دیگر

 :است سرخوش هنوز آزاد

 !طلبم می حریف-

 آید نمی بدم! ماند می زند می بیرون قوری ی لوله از که بخارهایی روی نگاهم طلبد؟ می حریف

 .بخوابانم را پررو و مغرور مرد این کل

 چتری و دهد می تکان سری. آمده پایین حسابی لباسش ی یقه. شود می پهن فرش روی ژیال

 .ریزد می صورتش توی رنگش خوش های

 :گوید می خندان

 دربیفته؟ تو با داره جرات کی-

 !دارم را جراتش من

 :کند می حجت اتمام جدیت با آزاد

 نبود؟-

 یبلند های قدم با. کنم می پاک تنیکم ی گوشه با و آورم می بیرون دهان از را ام سوخته انگشت

 :گویم می بلندی صدای با جا همان از و روم می سالن سمت به

 !هستم من-

 ییک یکی و شوند می درشت تعجب از ها چشم یکی یکی و چرخند می سمتم به سرها یکی یکی

 .ماند می باز نیمه تا دهانشان
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 :گویم می کمر به دست و ایستم می سالن وسط. روم می جلو صالبتی با حالت و جدیت با

 .کنم می بازی باهات من-

 می تخته داخل ها مهره ریختن مشغول نیشخندی با بعد و دهد می باال را ابروهایش لحظه چند

 :شود

 !کنم حسابت رقیب که اونی از تر کوچیک تو...نبودی تو منظورم-

 :زنم می تشر بلندی صدای با بقیه نگاه به توجه بی و کنم می قروچه دندان

 آره؟! کنی ماچم رِ به رِ که کنی می حسابم اونقدر ولی-

 را خودش زمین روی از واج و هاج ژیال. پرد می بیرون پژمان حلق ته از گفتن «چی» شبیه صدایی

 توی الک ی فرچه. زند می کنار چشمش جلوی از را موهایش و کند می جمع خیز نیم حالت به

 .دهد می تکان تاسف با را سرش و ماند می نادیا دست

 می شروع تخته، بستن جای به و زند می قهقهه بلندی صدای با شود، ناراحت آنکه بی اما آزاد

 :ها مهره چیدن به کند

 ...بود نصف ظهریِ...شد نصفی و یکی بود؟ کجا رِ به رِ-

 :خندد می آزاد همراه گیج حالت همان با هم پژمان

 ...آزاد تو ای دله چقدر-

 یم «بروبابایی» دستش حرکت با و دارد برمی پایش کنار و فرش روی از را فندکش و سیگار آزاد

 :دهد می ادامه و گوید

 ...ببرما و آبروت نذار-

 یم ساکت و شود می بلند. خندد می دیگر نه زند می حرف نه. شود می خفه ناگهانی خیلی پژمان

 می نگاهش چپی چپ نادیا. اندازد می بازویش دور را دستش و نشیند می نادیا کنار مبل روی رود

 ییکهوی چرا پژمان دانم می خوب که من. رسد می سیاستی با زن نظر به. گوید نمی چیزی اما کند

 را دختری خیابان وسط دیگر تا ببرد دخترش دوست پیش را آبرویش آزاد است حقش! شد خفه

 .نبوسد زور به
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 :اندازم می باال را ابرویم تای یک ژیال ی خصمانه نگاه به توجه بی

 کنی؟ بازی باهام ترسی می نکنه-

 .زند می اشاره رویش به رو به و گذارد می هایش لب بین را آن. زند می آتش سیگاری آزاد

 :گوید می شده نامفهوم لبش ی گوشه سیگار بخاطر که صدایی با

 بلدی؟ کردن بازی تخته تو اصال ببینم...جوجه بشین کنی؟ می تحریک منو داری االن مثال-

 :نشینم می رویش به رو و زنم می پوزخندی

 !نه یا بلدم ببینم کنیم بازی بذار...هه-

 :زند می ژیال پای ران روی ها مهره به خیره

 ...خانوما خانوم بلدی ببینم بیار بریز چایی چهارتا پاشو-

 .رود می آزاد دستور پیِ حرف، بی و کند نمی مخالفتی ژیال

 وارد حسابی که هرچند...کنیم می شروع را بازی. چیده پژمان و من با بحثش حین در را ها مهره

 تیح. ببرد مرا بتواند که نیستم ای حرفه حریف یک فقط من اما کند می بازی خوب خیلی و است

 دانم می من هم ندارد حرکتش برای تصمیمی و رفته فکر توی وقتی و ها مهره دادن تکان از قبل

 .کرد خواهد حرکتی چه

 می دود سیگار هم پشت و رود می غره چشم عصبانیت با آزاد. گزم می را لبم زدگی ذوق شدت از

 می بیرون و دارم می بر را آخر ی مهره دو. نوشیدم را چایم تمام من و نزد لب چایش به. کند

 روی و ام زده من که اش سوخته ای قهوه های مهره ردیف به نگاهی گنگ و گیج آزاد. اندازم

. بیاورد بازی داخل دوباره را ها آن نکرد وقت اصال. اندازد می ام، چیده صفحه دو میان چوب

 .کند می نگاهم ناباور. آورد می باال را هایش مردمک

 :کشم می «هورا» و اندازم می باال ابرویی

 ...خان آزاد نکن بازی نداری شو..تخ طلبه؟ می رقیب کی حاال...هه هه...بردم من-

 .خندم می او به کردن مسخره حالت به و گذارم می دلم روی را دستم

 :انداختن تیکه به کند می شروع و خندد می پژمان
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 خوندن؟ کری همه اون شد چی...داداش که زاییدی-

 مخاطب را پژمان من به خیره همانطور و رود می خندم می سرخوشانه که من به ای غره چشم ژیال

 :دهد می قرار

 ...بیچاره باختی آزادم از که تو خوشحالی؟ چرا دیگه تو-

 :پرسد می آرام و رفته فکر در حسابی درهم، ابروهای با آزاد

 کردی؟ کارو این چجوری-

 .شکاند می تق تق را هایش استخوان و کشد می گردنش پشت دستی سپس

 :کنم می پچ پچ خودش صدای آرامی همان به

 چیه؟ منظورت-

 :کشد می کنار و دارد برمی بینمان از را آن بندد، می را تخته

 .باشم کرده اشتباه امیدوارم البته. میشناختم که میندازی یکی یاد منو-

 می کسی چه یاد را او کند؟ می فکری چه بپرسم ترسم می من چرا کند؟ می فکری چه او مگر

 نگاهش طرز. ام انداخته کسی یاد را او دیده را کردنم بازی وقتی بود گفته هم فرهاد اندازم؟

 .ام داده آب را بند کنم می حس و ترساند می رازم شدن برمال از مرا حسابی

 :دهم می توضیح معمولی غیر و عجیب بردِ این کردن توجیه پی در سریع

 ...شدم وارد حسابی کردم بازی تخته زیاد بچگی از-

 :آورد می گوشم سمت به را سرش و زند می پوزخندی

 همینطوری و یک و بیست مهمونی، توی هم روز اون نکنی؟ فرض گاگول منو که گم باید بار چند-

 .کردم شک که بودی مطمئن خودت به انقدر...بردی

 می راست تنم به مو و مور مور تنم که رویم ریزند می یخ آب سطل یک. ریزد می پرم و کرک

 مین بازی کاش. ماسد می لبم روی لبخند. نیستم خوشحال ام، برده را او اینکه از اصال دیگر. شود

 و شوم می بلند ای دستپاچه و هول حالت با سرعت به کشم، می عقب فرش روی را خودم. کردم

 .گیرم می رو
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 نای با بحث و کردن کل کل از من. کنم رفع را تردیدش و شک تا گردم نمی توجیهی دنبال اصال

 .کند می بدتر را اوضاع فقط زدن، حرف این از بیشتر مطمئنم. ترسم می زرنگ مرد

 تانگش. گیرم می دیگری دم و کنم می رها سینه از سختی به را نفسم رسم، می که آشپزخانه به

 دویده را زیادی مسافت که انگار. بودم کرده فراموشش. سوزد می دارد دوباره دستم ی سوخته

 .نشینم می آن روی و کشم می عقب خودم برای ای صندلی. میفتم زدن نفس نفس به باشم

*** 

 چقدر من! دید پنجره پشت مرا آزاد! لعنتی. گزم می لب دستپاچه و کنم می رها را پرده

 ضایع تا کردم نمی رها را پرده زده، هول و سریع آنطور کاش آن از بدتر. دید نمی کاش. بدشانسم

 .دادم می نشان برف باریدنِ تماشای مشغول را خودم مثال. شود این از تر

 کردن تماشا ماهواره مشغول را خودم و بنشینم تا دوم می مبل سمت به سرعت به و کنم می اوفی

 اتفاق این از. شود می بلند درد از ام ناله و خورد می میز ی گوشه به پایم. دهم نشان

 شتمم بین ای دقیقه چند کند، می گیر مبل و میز به پایم کوچک انگشت وقتی همیشه...متنفرم

 .ندارم فرصت حاال اما بیفتد دردش تا گیرمش می

 ینب را کنترل. کند می ذق ذق انگشتم. فرستم می بیرون را تبدارم نفس و نشینم می مبل روی

 .کنم می تماشا ای برنامه چه نیست حواسم اصال. فشارم می مشتم

 اعالم و کردم رد را شان سرسری تعارف همان. بزنند دوری تا رفتند همگی آزاد، و من بازیِ از بعد

 نه آزاد لطف به هم خواستم می هرحال به. بمانم خانه دهم می ترجیح و نیستم رفتنی که کردم

 .داشتم گرم لباس نه و بود حسابی و درست وضعم و سر

. مدوید پنجره پشت بخواهم آنکه بی و اند برگشته فهمیدم شنیدم، که را هایشان ماشین صدای

 .دید مرا و برگشت باشد، کرده حس را نگاهم سنگینی انگار بود آزاد به چشمم

 مراز شدن برمال نگران ظهر مثل دیگر. زدنم گند استاد من. زنم می ام پیشانی روی را دستم کف

 ...ام نکرده که گناه. است کافی برایم نیاورد رویم به دیگر همینکه. نیستم آزاد پیش

 ظاهر آن شبیه زیاد که وضعی و سر با خیزان و افتان من به توجه بی و آیند می داخل دخترها

 .گیرند می پیش در را ها پله راه نیست رفتنشان دم ی کرده آرایش و شیک
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 دیگر که است ماه چند من. اند شده خسته و گذارنده خوش حسابی است معلوم ظاهرشان از

 خوردم که زخمی هنوز و گذشته ماه چند ندارم؟ تفریحی ترین کوچیک که گذرانم؟ نمی خوش

 .نشده ترمیم

 و دود می باال ها پله از پژمان وقتی تازه. شوم نمی پژمان و آزاد ورود متوجه که فکرم توی انقدر

 .شوم می خارج فکر از اندازد می مبل ی دسته روی را پالتویش آزاد

 :پرسم می کنم، نگاهش آنکه بی و اخم با

 گردیم؟ برمی کی-

 :زند می باال را رنگش ای سرمه و دکمه سه بلوز های آستین

 برگردیم؟ کی-

 :چرخانم می سمتش به را سرم و اندازم می میز روی را کنترل

 ...پرسم می تو از دارم من-

 !پرسم می تو از دارم منم-

 :گویم می و کنم می نگاهش مشکوک برگردیم؟ بگویم من هروقت است منتظر االن یعنی

 ...برگردیم شام از بعد امشب همین خواد می دلم من-

 می رق و شق لبش، کنج لبخندی با و کند می فرو جینش جلوی های جیب در را هایش دست

 :ایستد

 !گردیم برمی جمعه-

 :اندازم می پایین مبل روی از را پاهایم...روم می وا

 ...دیره خیلی جمعه-

 :اندازد می باال شانه خیال بی

 !هست که همینه-

 :که توپم می عصبانی
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 پرسیدی؟ من از پس چرا برگردی جمعه خواستی می اول از اگر-

 :رود می آشپزخانه سمت به بلندی های قدم با و گیرد می رو

 !عیبه ندونستن جون عمو که نیست عیب پرسیدن...بدونم و نظرت خواستم همینطوری-

. ام کفری حسابی شدن انداخته دست همه این از. کنم می نگاهش کینه و حرص با همانجا از

 .کشد می بیرون را دارد زرد لیموهای طرح آن روی که آب بلند ی شیشه و کند می باز را یخچال

 :گوید می بکشد سر و بگیرد دهانش جلوی را شیشه ی لبه اینکه از قبل

 بیای؟ باهام داری دوست...بگیرم بیرون از غذا شام واسه برم میخوام-

 .رسد می هم من گوش به غلیظش قلپ قلپ صدای و کشد سرمی را شیشه

 :گویم می طعنه با و کنم می دست با را هایم لب پوست

 بدونی؟ و نظرم خواستی اینکه یا بیام باهات میخوای ازم داری-

 داخل را شیشه خندان و کنان سرفه همانطور. پرد می گلویش توی آب و زند می خنده زیر پقی

 .آید می کابینت سمت به و بندد می پا با را آن در گذارد، می یخچال

 :گوید می و کند می بند آن به طرف دو از را هایش دست

 ...بیا باهام داری دوست خودت اگر میگم فقط...کدوم هیچ-

 .است بهتر که کننده کسل انسان سه این با ماندن تنها از. بروم دارم دوست من خب

 :کنم می جمع سینه زیر را هایم دست و شوم می تخس

 .ندارم گرم لباس تو لطف به..نمیتونم بخوامم-

 :تپید تندتر ای لحظه برای قلبم کنم می حس من و زند می چشمکی

 . رسیم می اونجاشم به...بخوا اول تو حاال-

 :گویم می مطمئن و کشم می کوتاهم موهای بین دستی

 ...باهات میام-
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 به کند، می مرتب بینشان انگشتانش بردن فرو با را موهایش که حینی و شده خارج آشپزخانه از

 :رود می ها پله سمت

 .شو آماده هم تو گیرم می ازش ژیالرو پالتوی تا...خب خیلی-

 پالتو .کرد اش راضی چطور دانم نمی آزاد اما بدهد من به را پالتویش ژیال دانستم می بعید اینکه با

 خز و است سبز و کرم بین رنگش. است خوشگل خیلی. پوشم می تندی و گیرم می آزاد از را

 تا کمر از تنها هم ای قهوه تپل و گرد ی دکمه سه. دارد اش یقه روی نرمی العاده فوق ایِ قهوه

 .است گشاد برایم کمی و رسد می زانویم تا قدش. بندد می را ران روی

 ند،ک می بازی بندش گردن با و نشسته مبل روی کرده، بغ که ژیال ناراضیِ های نگاه به توجه بی

 . روم می بیرون آزاد دنبال

 انگار. ام نبرده لذت اینطور خوردن هوا از هاست مدت کنم می حس خورد، می صورتم توی که باد

 .برگردم زندگی به آید نمی بدم هم خودم ماه سه دو گذشت از بعد

 تدس کف. شده لیز پوش برف و سنگی ایوانِ حسابی. روم می ها پله سمت به لنگان لنگان کمی

 زود دستم حرارت براثر و نشیند می دستم روی که برف درشت های دانه به و آورم می باال را هایم

 . مانم می خیره شود، می آب

 می قدم است، من زمستانی های کفش میهمان که ایوانی در...دارد برف همه این که شهری در

 ام بویایی نرمش خزهای میان از خوبی بوی. برم می فرو پالتو های جیب داخل را هایم دست. زنم

 .دهد می خوبی بوی چقدر. گیرم می دم چندبار! زنانه شیرینِ و گرم عطر. گیرد می هدف را

 ...بچه دیگه بجنب دِ-

 هیق در را سرش. گردم برمی سمتش به و کنم می سفت را پاهایم جا خوردنم سر از جلوگیری برای

 . کند می نگاهم چپ چپ زده، پالتو جیب در را هایش دست و کرده فرو پالتویش ی کشیده باال ی

 بلوز. رسد می نظر به بلندتر نبسته، را هایش دکمه که زانو روی بلندِ و مشکی پالتوی آن در قدش

 عضالت به باد وزش اثر بر دارد، اش یقه روی سپید ریز ی دکمه سه که رنگش ای سورمه و نخی

 . چسبیده شکمش
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 رفته آن داخل شلوارش از نیمی و کشیده شلوار روی سرسری را اش مشکی کوتاهِ ساق های بوت

 و چپ چشمش یک جلوی از مدام باد دست زیر روشنش موهای. زده بیرون بوت باالی از نیمی و

 .کشد می سو آن و سو این به مرا های مردمک آونگی مثل و شود می راست

 ای بریده گیس ی...روس. کند می گرم مرا زمستان، حضور در اش، مردانه پرشکوه و کشیده اندام

 .کنم می غریبی احساس خودم با که شوم می

 ...تو شدی خیره که باز دهــه-

 :گیرد می شتاب و گذارد می اول ی پله روی را پایش حمله حالت با

 ...خورمتا می میام من وگرنه پایین بیا بدو-

 به قدمی چند و گویم می ای «باشه» زده هول بینم، می صورتش در را جدیت وقتی و گزم می لب

 و خورم می لیز سنگ روی. نیستند سُر زمینِ این مناسب هایم کفش. دارم برمی ها پله سمت

 منتظر و دهم می قورت را دهانم آب. ایستم می همانجا خوردن زمین ترس از. کشم می جیغ

 .مانم می واکنشش،

 به که ماند می هایش قدم زیر نگرانم نگاه. دود می باال یکی دوتا را ها پله و گوید می «نوچی»

 با من و کند می «پخ» بیند، می مرا خیرگی وقتی. نخورد زمین وقت یک. دارد برمی گام تندی

 دنبال مرا و چسبد می را بازویم کنان خنده. پرم می باال باز اوست، به حواسم دانگ شش اینکه

 .کشد می شتابانش های قدم

 خوری؟ می دردی چه به پس پایین؟ بیای تونی نمی هم رو پله چهارتا-

 به شیطان و من...دیگران مال بهشت. رسد می بدنم تمام به و شود می شروع بازویم از گرما

 .بود بند دستش خدا...آفرید شیطان مرا خودِ اصال. نوشیم می "آدم" سالمتی

 و گیرد می ام خنده که بشینم صندلی روی کند کمک خواهد می و کند می باز برایم را ماشین در

 :گویم می

 !خدا به تونم می دیگه اینو بابا-

 .دارم شک که من-
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 تا دود می حیاط در سمت به سرعت به و کند می رها هم با مرا و در گوید، می جدی خیلی را این

 .کند بازش

 یم فرمان پشت آزاد. بیندازد تنم به لرز که هست سرد انقدری هوا هم باز پالتو بودن گرم وجود با

 .کند می ها کردنش گرم برای و پیچد می هم در را هایش مشت. بندد می قدرت پر را در و نشیند

 :دهد می دستور زند، می استارت و گیرد می انگشتانش بین را سوییچ که حال همان در

 ...نشده بسته در-

 خاموش سرمان باالی چراغ که محکم انقدر الاقل. بندم می تر محکم کمی اینبار و کرده باز را در

 .شود می

 !ببند هم کمربندتو...نخوردیا نون-

 :کنم می لج دادنش، ارد همه این از حرصی و اندازم می باال را ابروهایم

 !نمیاد خوشم بستن کمربند ار...بندم نمی-

 .کنند می صدا و سر ویال، در جلوی سراشیبیِ از ماشین آمدن پایین موقع فلزی های چرخ زنجیر

 .کند می هدایت را ماشین و چسبد می را فرمان دستی یک

 :کشد می سمتم به را خودش

 !بیاد خوشت که بندم می یجوری من االن نداره عیب-

 :چسبم می صندلی قسمت ترین انتهایی به و گیرم می گارد

 .بندمش می باشه...باشه...نه-

 :زند می دور خیابان سمت به و نشیند می صاف دوباره

 !برسه بهش زورت که بنداز کل یکی با برو ترسویی انقدر که تو-

 :دهم می جواب بیاید، بیرون تا کشم می را کمربند که همانطور و کشم می هم در را هایم اخم

 .بزنی دست بهم نمیاد خوشم...نیستم ترسو-

 .کنم می نازک برایش چشمی ی گوشه و بندم می را قفلش
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 :زند می نیشخند و کشد می مچش روی پالتو، آستین زیر از را رُلکسش استیلِ بند ساعت

 ...دروغگو آدم اونجای-

 تمسخرآمیزی لبخند با و گذارم می برهم را هایم پلک...دارد نفس به اعتماد مرد این که هم چقدر

 :پرسم می لبم ی گوشه

 میشه؟ کجاش دقیقا میگن که دروغگو آدم اونجای این-

 در. سوزد می دماغم نوک ناگهان که کنم می باز را چشمم ی گوشه بینم، می را سکوتش وقتی

 .روست به رو به حواسش کشد، می و گرفته را دماغم که حینی

 ...اینجاش میشه-

 اشک و زنم می جیغ. کشد می بیشتر. برم می جلو را سرم و گیرم می صندلی چرم از را ام تکیه

 باز برای تالش حینِ در و چسبم می هایش انگشت به دستی دو. زند می حلقه چشمم داخل

 :نالم می بلندی صدای با کردنشان،

 !دیوونه کن ولم...کندی و دماغم-

 ادهافت گزگز به که را دماغم. کند می رها را ام بینی خندد، می من پریدن پایین و باال به که کمی

 .چشمانم در شود، می خاری خندانش ی قیافه. چسبم می

 :کوبم می سفتش بازوی توی دستی دو و پرم می سمتش به

 !العـــقل ص ناق...روانـــی...دیـــــوونه-

 :دهد می هولم آرنجش با و چسبد می را فرمان دستی دو

 ...کنیم می تصادف جون بچه نکن-

 یم گوشم پشت را موهایم حرص با. نشینم می صاف. میفتم خودم صندلی روی دستش ی ضربه از

 وکن اما انداخته گل کمی هوا سردی بخاطر هایم لپ. کشم می پایین را آفتابگیر غرغرکنان و زنم

 .شده سرخ سرخِ دماغم

 و مالیم لحن با من شلیک از قبل که بکشم فحش به را آبادش و جد تا گردم برمی سمتش به

 :پرسد می مهربانی
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 شده؟ بهتر چطوره؟ پات-

 نوک از ها کلمه. بگویم او به خواستم می چه نیست یادم کنم می فکر هرچه. شود می خالی بادم

 .کشند می پر زبانم

 :کنم می زمزمه او به توپیدن خیال بی و کشم می آهی

 می...همیگیر درد خیلی میخوره استخونم به چیز یه که وقتا بعضی...شده که بهتر...نیست بد...ای-

 .زنم می لنگ خیلی هنوزم...که بینی

 :بزند کنار را پاشید شیشه روی ماشینی که گلی و برف تا اندازد می کار را کن پاک برف

 ضرب خیلی استخونت نبوده گوشت چون...استخونه بیشتر پا مچ...طبیعیه که اونش خب-

 !میشه خوب گفت دکتر اما میبره زمان شه ترمیم تا...دیده

 :پیچم می هم در را هایم انگشت

 .نیست مهم زیاد...اوهوم-

 بزنی؟ لنگ عمر آخر تا نیست مهم واست یعنی...جوونی خیلی هنوز نیست؟ مهم میگی چطوری-

 باشه؟ مهم برام میتونه چجوری پا زدن لنگ یه...شده تباه آیندم من...خیلی نه-

 :گوید می جدی و کند می اخم

 آیندت؟ به داره ربطی چه-

 :فرستم می پایین سختی به را دهانم آب

 ازدواج زنِ یه عنوان به...نبوده خودم تقصیر که نیست مهم...نیستم دختر دیگه من...خب...خب-

 باشم؟ داشته میتونم ای آینده چه اجتماع این توی نکرده

 ی همه و کنه نمی اذیتت کشیدی که زجرایی و دردا تمام یعنی...کردم می فکر چی باش منو-

 هب...میشدی زن و خوابیدی می یکی با رفتی می اصال...شدی که شدی زن شدی؟ زن که اینه غمت

 مربوط؟ چه کسی

 :زند می پوزخند
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 ...بگم بهت چی دونم نمی واقعا...هه-

 :نالم می ای ریخته هم به اعصاب با

 . بگیری و باهاشونی که دخترایی این از یکی نمیری وقت هیچ خودتم تو...نده شعار انقدر-

 شک باشم داشته هم ازدواج قصد و باشم داشته تفاهم باهاش و بخوامش واقعا اگر نگیرم؟ چرا-

 به .نیست حجله توی شدن زن به محکوم که حتما...نباشه باکره داره حق دختر یه...گیرم می نکن

. شی بیدار کی بغل تو و بخوابی کی بغل تو داری دوست کنی انتخاب داری حق خانوم یه عنوان

 بعد و کنی ازدواج حتما نیازات رفع برای بینم نمی لزومی من. نداره فرقی مرد چه و باشه زن چه

 طاوس اون اگر هم بچه یه. نداری تفاهم طرف با اصال ببینی و بیای خودت به تازه کردی و حالت که

 تفاهمم...نیست داشتن دوست فقط ازدواج...جداست ازدواج بحث. بدتر دیگه که بندازن پس

 من لِقب مردم صدتا بغل تو که باشم داشته دوستش و باشم داشته تفاهم زنی با اگر من آره! هست

 ...نباشه دیگه کس با منه با وقتی تا مهمه فقط. گیرمش می حتما و نمیدم اهمیت بوده

 زن توی خودشونم حتی که دخترایی! بنداز جامعه وضع به نگاه یه! هواست باد همش حرفا اینا-

 ...دادن شعار! کنن عمل تا دکترن و کلینیک آدرس دنبال فقط نداشتن تقصیری شدنشون

 :پرد می کالمم بین

 نداشته بدبخت مردای این فکر طرز به کاری...اجتماعی این از جزئی خودتم...نیست شعار-

 نمیگ هم سرکش و مستقل زن یه به مردا اینجور. نکن کوتاهشون و پوچ افکار تباه خودتو...باش

 من نشی قائل ارزش خودت برای زن یه عنوان به و باشه همین دیدت وقتی تا درسته؟ این...خراب

 کنن؟ ترمیمش یا بدوزن بخوان که لباسه زن مگه بدوزی؟ پردتو. کنم عوض نظرتو تونم نمی

 هبش پاره که روح باکرگی...باشه باکره باید روحت میخوره؟ دردی چه به دار پینه و وصله صداقتِ

 مسرسوزن قد من که خدا به...نمیره کتم تو اصال که یکی من نه...دوختش نمیشه جوره هیچ دیگه

 کار ینا ولی نیستم قائل ارزش جسم بکارت واسه کال من...نیستم قائل ارزش باکرگی اینجور واسه

 تواس حرفام قبول و باور بودی، اجتماع این توی همیشه چون دونم می. بودنه کثیف نهایت دیگه

 این مثل نه ها باشی آدم...فهمی می و منظورم باشی ایران از خارج مدت یه وقتی ولی...سخته

 گه مقبل از گردن برمی وقتی و دیسکوها و کاباره این تو میفتن کنن می مست اونور میرن که مردا

 هم از داره مغزم کنم می حس یهو وقتا گاهی که انقدر. کنم می فکر خیلی که آدمیم من. ترن

 رچقد ایران توی بخوام اینکه بدون من فهمیدم تازه گذشت می رفتنم از ماه چند وقتی. میپاشه
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 حتما باید...کردم می تعجب واقعا دیدم می اجتماع توی خانومارو فعال حضور وقتی...بودم زن ضد

 دونهمر موتور یا سنگین ماشین یه پشت و زن یه وقتی اولش مثال...کنی درک تا باشی بینشون

 توی...سنگین ماشین پشت بشینه زن که نبود قبول قابل برام...آوردم می در شاخ دیدم می

 ...جا همه...اتوبوس...مترو

 من و رسد می گوش به ها کن پاک پرف شدن پایین و باال صدای تنها...شود می ساکت لحظه چند

 .فکرم در عمیقا

 :دهد می ادامه و کشد می ای مردانه و عمیق نفس

 فکری طرز یه هرکس! کردن؟ نصیحت یا دادن شعار به چه منو اصال...نیست دادن شعار قصدم-

. شهمی ترمیم کم کم اونم که روحیه مشکلت...نیست جسمی االن تو مشکلِ که کن باور ولی...داره

 رتس بالهارو این که کسی. کنی سرزنش خودتو افتاده که اتفاقی بخاطر نمیتونی عمرت آخر تا

 حتی دیگه منم ببین! رفت شد تموم چیز همه...راحت خیالت...رسید عملش سزای به هم آورد

 .کنم نمی خودخوری دیگه گرفتم انتقام که حاال! شده خوب حالم

 هیچگاه ولی بپرسم او از خواهم می هاست مدت...نیستم مطمئن زیاد سوالم پرسیدن برای

 .نداشتم را جراتش

 نپرسم حاال اگر شاید. است پرسیدنش برای زمان بهترین که است طوری جو کنم می فکر حاال

 .نشوم موفق هیچگاه دیگر

 :پرسم می آرام و گزم می لب

 شد؟ چی پویا-

 !بپرسی بودم منتظر پیش وقت خیلی...عجب چه-

 ...نگفتی بهش تو و پرسیده گفت فرهاد-

 فرق تو ولی...کار این از میاد بدم که بود من کارای از سردرآوردن قصدش چون نگفتم اون به-

 ...گفتم می بهت پرسیدی می اگر...بدونی داری حق...داری

 ...بگو حاال خب-

 ...اما زدن میخورد تا و نگهبان دوتا اون...بودن همراهم نفری چند باغ اون توی اومدم که اونروز-
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 مبهوت و مات لحظه چند اول. گوید می پروایی بی با را اش جمله باقی و زند می لبش به زبانی

 دمنش ناراحت اصال که البته! باشد آورده سرش به بالیی چنین شود، نمی باورم. کنم می نگاهش

 .ام شوکه حسابی اما

 :پرد می بیرون حلقم ته از

 کنن؟ چیکار دادی چی؟-

 .گیرم می تهوع حالت و رود می نفسم. گذارم می ام سینه روی را دستم

 دردونش پسر اون نظر از چون...کرد نمی درمان رو وسش..د پسر اون وقت هیچ محمود لی لی-

 ولی نمک می شیطنت من....میدید شیطون یکم فقط دیوونشو و مریض پسر. بود شیطون یکم فقط

 و ردک می پویا که کاری نه شیطنت میشه این...نزدم بهش دستم زنی هیچ میل برخالف عمرم توی

 و بود واقعی شیطانِ  یه پویا. کردن می رجوعش و رفع همش کلفتش گردن عموی و بابا اون

 یم ببینی رو عوضی پسر یه وقتی تو. باشه عوضی نمیومد بهش که بود این قسمتش بدترین

 .خوردن می پویارو ظاهر گول همه ولی کنی می دوری نباشی اهلش اگه و آدمیه چجور فهمی

 ول و شل بخاطر هم باز موردش در فرهاد های حرف شنیدن وجود با که من مثل. گفت می راست

 .باختم را خودم راحت خیلی. نکردم جمع را حواسم باید که آنقدر بودنش ساده و

 می عملش سزای به کلفت گردن این شاید تا میفتادن تو روز به باید دیگه دختر چندتا لی لی-

 راه از گفت فرهاد. بدم انجام پیش سال چند نداد اجازه فرهاد که کردم و کاری من هوم؟ رسید؟

 کرد خرج همه اون سال همه اون فرهاد...داره قدرت بیشتر که همونیه قانون قانون؟ کدوم...قانون

 پیدا درز موضوع این نذاشت حتی و شد برنده محمود.... هیچی به هیچی آخرم اما دنبالش افتاد و

 بازم فرهاد دزدیدن تورو وقتی. روانیه یه پسرش بفهمه کسی ور اون و ور این و بازار توی و کنه

 فقط باید. شد سوخته دهن و نخورده آش بدبختش خود شد؟ چی آخرش اما...پلیس دنبال رفت

 مداد نجاتت و بیرون آوردم اونجا از تورو من! نیست گناهکار که کرد می ثابت اون و این به میومد

 بیگناه دیگه مدرکِ سری یه و تو شهادت با تا اومدم و رفتم چقدر و بودم مضنون مدتی تا اما

 یحت بود مقصر که اونی اما شد زده انگ جور هزار بودیم بیگناه که فرهادی و من به! شدم شناخته

 ارتیپ و نفوذ مرد این انقدر! هیچکار کردن؟ می چیکار محمود پسر با کنی می فکر. نگزید ککشم

 اتفاقی هیچ و کرد می رجوعش و رفع دادگاه به ماجرا کشیدن از قبل که داره کلفت گردن های

 .بود حقشون اما بود رحمانه بی هرچند کردم که کاری...نمیفتاد

http://www.negahdl.com/


 :دهم می تکان را سرم عصبی و ناراحت

 چیزو همه من...دستش کف میذاشت حقشو قانون باید...بگیره تصمیم دادگاه میذاشتی باید-

 .گفتم پرونده مسئول به کامل و راست

 :زند می پوزخندی

 و نشد ثابت پویا تجاوز بازم تو های شهادت تمام وجود با رسید؟ کی گوش به اما گفتی تو آره-

 قتیو من. زندان بره اینکه به برسه چه بمونه بازداشگاه تو شب یه نمیذاره حتی باباش...آزاده االن

 هنصف فرهاد یادمه. گرفتنمون شنگولی آب با دوستام با شمال راه توی بار یه بود سالم هیجده

. کردن اینکارو بیرون بیارتم دادن رشوه یکم با تونست می اینکه با اما کالنتری اومد پاشد شبی

 شحق...شم آدم بمونم باید گفت فرهاد ولی شد ثبت پروندمم توی حتی و موندم بازداشگاه توی

 !بکشه باید پس...نذاشت ولی شه درمان پسرش اول همون میذاشت محمودم که بود این

 :کنم می تکرار ماشین مثل را حرفم

 ...بره پیش قانونی میذاشتی باید-

 :برد می باال را صدایش

 این ات چجوری کردی فکر...بکشه دادگاه به کار نمیذاره محمود گفتم اصال؟ گفتم چی دادی گوش-

. دنکر خفه یجوری و بدبخت دخترای هربار. نبودی تو که فقط کرده؟ بزرگ پرقو تو و پسرش سن

 یم حتی آبروشون ترس از ایرانی های خانواده از خیلی...بازی پارتی با یا تهدید با یا...پول با یا

 .رسن می کاراشون سزای به سخت نفوذ همه این با آدما اینجور...کنن علنی چیزارو این ترسن

 ...کردن می شکایت ازت کارت بخاطر اگر-

 می ها خیلی و خانواده دو بین میفتاد دعوا همه چشم جلو اونطوری...بودم مطمئن! کردن نمی-

 .میده اهمیت یدونش یکی از بیشتر حتی دستگاهش و دم به فطرت پست محمود این...فهمیدن

 سیک دیگه بگرده مردم بین راست راست گذاشته محمود و مریضیه همچین یه پویا بیفته چو اگر

 شخصا خودش باشه گرفتن انتقام قصدش اگر. کنه نمی اعتماد بهش بازار و همسایه و در توی

 کنم فکر که گرفتم ازش زهرچشمی چنان...نکردن اقدامی حاال تا خب که...کنه می اینکارو

 ...شد نفعش به هم طرفی از...کنه تموم ماجرارو این میده ترجیح خودشم
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 :گوید می و زند می زهرخندی

 کثافت به راحت خیال با میتونه محمود! کنه نمی درست دردسر واسش عوضیش پسر اون دیگه-

 که کاری...بخوری و حرصشون بخوای که اونین از تر ارزش بی...اصال کن ولش. بده ادامه کاریاش

 !جلوترم اونا از قدم یه جوره همه من. بود درست صددرصد کردم

 وحیر مشکل کم. بکنم را فکرش نباید که کنم می فکر این به هم پشت و چسبم می صندلی به

 آنی از تر سنگین هایش حرف. کشم می آسودگی سر از نفسی کند، می سکوت که آزاد. ندارم

 .بکنم را فکرش فشار، همه این با حاال بتوانم که است

*** 

 . آزاد نه زدم حرفی من نه دیگر برگردیم، و بگیریم غذا وقتی تا و راه طول تمام در

 می ار نفست هم، پشت بدبختی و بدبیاری...دارد برنمی سرت از دست زندگی باشی، که کس بی

 !برد

 هی رویت بندازند را هایشان تیله مردم و...کنار بروید زندگیم راه سر از که بزنی ضجه باید هی

 دست از کودکی در زندگیم ی ادامه که دارم تقصیری چه من. کنند قضاوتت هی...کنند قضاوتت

  شد؟ تکه هزار و افتاد خدا

 !رسد نمی اش کلفتی گردن به زورم اما پس؟ کو من حق که شوم می یقه به دست خدا با

 ...غارغار دوباره هی...غارغارغار

 یب بی و شاه زبان به داشت خدا باز...بود شده سیاه چیز همه باز...بودند آمده ها گربه و ها کالغ باز

 !بودند کرده پنهان پشتشان را زندگیم های آس که گفت می سخن ها سرباز و

 به یدفهم...نیامد دنبالم آزاد. رفتم اتاق به و انداختم مبل روی را ژیال پالتوی بخورم، شام آنکه بی

 محال بدیِ به چندانی توجه هرحال به...کنم فکر اینطور دادم ترجیح من البته. دارم نیاز تنهایی

 .نکرد

 .است گوشم توی پایش و دست زیر هایم ضجه صدای هنوز. ندارم پویا شدن شکنجه با مشکلی

 خوش حالم فقط. ریزند می بیرون و کنند می قی دهانم، و چشم از تلخ خاطرات آن هنوز

 .بدحالم حد این تا...باشند افتاده اتفاقات آن تمام دیروز همین که انگار...نیست
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 ...کوبم می تخت تشک روی محکم را مشتم و خورم می حرص...خندند می سالن در همه

 این در بینید نمی. کنید تمامش...شود می من ذهنی تراوشات مانع شما خندیدن صدای! آهای

  دهم؟ می جان ای شکسته بال ی پرنده مثل خفه، و تاریک اتاق

 !کرد امیدوارم الکی فقط...آزاد به لعنت

 مسخره کند؟ خوب را حالم و بیاید که باشد؟ من به حواسش تمام دارم؟ توقعی چه آزاد از واقعا

 ... است

 و اشک با! است غمناک اندازه بی دارم که احساسی...شوم نمی سیر و کنم می گریه سیر دل یک

 .برد می خوابم بالشت میان در هقم هق کردن خفه و آه

 .لرزم می ترس و سردی و درد از! بیشتر پا مچ...جایش همه...ریزد می تنم تمام در درد

. آورند می برزبان رکیک های فحش هم پشت...دهند می فحش. گیرند می گاز...زنند می لیس

 .نشیند می عرق به صورتشان باز و گیرند می را هایشان شقیقه و پیشانی روی عرق

 ...خندند می قاه قاه. شاشند می تنم روی...اندازند می تف رویم

 !رحمانه بی...محکم...سفت...گلویم روی گذارد می را دستش شان یکی

 هایش رشته تک تک...کند می چنگ موهایم بین را دستش. کشم می زوزه...پیچد می تنم در درد

 .کشد می ته از را

 ...ارزش بی...سگ ماده گوید می...دهد می فحش

 !زنم می نعره...کشد می...زنم می جیغ...کشد می...کند می مشت سفت...را موهایم

 لی؟ لی...لی لی-

 نمی درک را موقعیتم...گذرانم می نظر از را تاریک و تار فضای زنان نفس نفس...پرم می خواب از

 هم پشت و زنم می پا و دست. اندازد می زدن زنگ به هم را خودم گوش هایم جیغ صدای. کنم

 .زنم می جیغ

 در را نگاهم! شوم می هوشیار و خفه. اندازد می گزگز به را بناگوشم تا گونه پوست از سوزشی

 .کنم می حل نگران مردمک دو سیاهی
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 خوبی؟-

 چشم...صورتم...هایم دست روی از را خون های قطره باید...آزاد بیاور آب...نیستم خوب

 !بشور را خون های لخته. کنم پاک پاهایم الی...هایم

 رباو تو...گویم می هذیان. کنند می عبور من سر باالی از تنها شهر های کالغ تمام...نیستم خوب

 !اما کن

 :کند می رها را بازوهایم

 !دیدی خواب فقط-

 راحتی خیال با را تبدارم و سنگین نفس پس؟ بود واقعی انقدر چرا خواب؟ یک فقط بود؟ خواب

 .بود خواب یک فقط...شود تکرار اتفاق آن نیست قرار دیگر...بیرون کنم می فوت

 داداش؟ شد چی آزاد-

 ه،شد خبر چه ببیند تا کشند، می سرک مدام و اند چسبیده در قاب به که نفری سه به ترس با

 :در سمت گردد برمی...را دردم کند می حس آزاد. لرزم می و کنم می نگاه

 ...بخوابید برید نیست چیزی-

 !بیدارم...بزن صدام بود مشکلی پس باشه-

 .رود می دنبالش شده، آویزان پژمان بازوی به که همانطور و کشد می ای خمیازه نادیا

 :کند می نگاهمان دودل و ایستد می همانجا لجبازی با ژیال

 ...خوابیدیم می داشتیم تازه آزاد؟ نمیای باهام-

 به اصال...بودند که بودند هم با! دهد حرصم ها حرف این با تواند می کرده فکر...است احمق چقدر

 !جهنم به. دهد می که دهد می ترجیح را او آزاد! بودند که بودند بیدار شب موقع این تا! چه من

 :زند می کنار انگشتش نوک با را ام گونه به چسبیده ی کرده عرق موهای آزاد

 ...میام برو-

 ...بینتون چیزی نگفتی بودیم باال تو مگه...آزاد آخه ولی-
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 :کشد می عربده و گردد برمی سمتش به آزاد

 ...دیگه بیرون گمشو...اَه ژیال؟ وقتشه االن-

. کشد می عربده همینطور گاهی هم من سر. کشم می عقب را خودم و لرزم می بلندش صدای از

 .دهد می دست از را کنترلش همینطور کنم، می خورد را اعصابش وقتی

. چشمم در شود می خاری ساتنش خواب لباس. رود می کوبان پای و گیرد می رو غرغرکنان ژیال

 :پرم می باال باز آزاد فریاد صدای از

 ...ببند درو نداری؟ سر پشت دست-

 .روند می هم روی هایم چشم که بندد می را در محکم چنان ژیال

 !بود خواب...انقدر نترس-

 :است زده خروسک و دارد لرزش صدایم

 .بودم ترسیده خیلی...بود بد خیلی-

 :کند می ناز را ام گونه دست پشت با. لرزاند می را ام چانه بغض

 ...بترسی نیست الزم دیگه...نترس-

! ام کرده ناکوک را کیفشان البد! حاال همین تا...بودند بیدار ژیال با. زنم می پس را دستش

 .دهد می بازی را دخترها ی همه. نیست مشخص هیچکس با تکلیفش. ببرند را مردشورش

 . شوم می خیز نیم و زنم می پس ام کرده عرق بند روی از را پتو

 :گیرم می سرم به را دستم. زند می نبض سرم

 ...کنه می درد سرم...ندارم حوصلتو-

. دهد می تکان آرام را سرش و کشد می هم در را ابروهایش...شوند می خالی نگرانش های چشم

 ینم را نازم رود؟ می برو، بگویم من برود؟ واقعا خواهد می. شود می خیز نیم بزند، حرفی آنکه بی

 .خواهد نمی تنهایی دلم االن من بوسد؟ نمی مرا کند؟ نمی خوب را حالم کشد؟

 :چسبم می را اش رکابی ی یقه اراده بی
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 ...نرو...نه-

 :گیرد می مشتش بین و کند می جدا اش یقه از را دستم

 مگه؟ نداری سردرد...برات بیارم قرص میرم-

 . آورد می لبش به لبخند و ماند نمی پنهان چشمش از که کشم می آسودگی سر از نفسی

 :کنم نمی رهایش هم باز

 !ترسم می تنهایی...نمیخوام نه-

 مادرم که کودکی همان در...ام گذرانده تنهایی در را زیادی های شب و روزها من...ترسم نمی

 لمد اما دانم نمی را دلیلش. دارم نگهش ای بهانه یک به باید اما...ریخت ترسم گذاشت می تنهایم

 .برود پوشیده، ساتن خواب لباس که ژیال پیش باز خواهد نمی

 :تر نزدیک کمی. نشیند می باز

 کرد؟ آشفتت انقدر که دیدی خوابی چه-

 :چکد می اشک قطره دو ناخودآگاه

 ...بکنم و فکرش نمیخوام-

 :کشد می باالیش و زند می ام چانه زیر به دستی

 آخه؟ ترسی می چی از...کن نگاه منو-

 می گردنم پشت را دستش. ریزم می اشک فقط. بزنم حرف خوب توانم نمی که دارم بغض انقدر

 در باشم، داشته تصمیمی قبل از آنکه بی. شود می مورمورم. مالد می را لختش پوست و گذارد

 .ماند می حرکت بی...گرما همه این از...شود می خالی دلم ته. دهم می جای را خودم بغلش

 ...رسم می آرزوهایم به کنی، من نذر را آغوشت ی گوشه

 !میشکونی و بغضت بالخره اول بار برای که خوبه-

 ساعت یک! کردم گریه تمام ساعت یک برادرش بغل توی پیش روز چند همین...نیست اول بار

 ! مطبوع گرمای همان جز نداشتم دیگری آرزوی تمام ساعت یک. کرد نوازش را موهایم تمام
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 می چطور است؟ ممکن چیزی چنین چطور بودم؟ راضی کرد می نوازشم آزاد اینکه از هم حاال

 می پیدا خودم به نسبت بدی احساس بخواهم؟ خودم برای نحوی به هرکدام را، برادر دو شود

 عوض را نظرم که است روزه دو مسافرت این تقصیر همش! نبودم دختری همچین من. کنم

 .آمد نمی خوشم آزاد از من...کرده

 :شود می هق هق...آید می بند گریه

 !برگردم میخوام من...تهران ببر منو فردا آزاد-

 :برم می فرو گردنش زیر خوش بوی در را صورتم و زنم می مژه

 ...کنم می خواهش-

 لی؟ لی-

 :اندازم می شوخش چشمان در نگاه و کنم می باال را سرم

 بله؟-

! نکش پوستم به و صورتت و سر انقدر کنی، بیدارش نمیخوای اگر...خوابوندم پسرمو تازه من-

 !ها میگیره گازت شه بیدار

 های چشم با. بفهمم را حرفش معنی تا کشد می طول کمی و مانم می ثابت واج و هاج لحظه چند

 . کشم می عقب را خودم سرعت به و دارم برمی را سرم. پرم می جا از شده، گشاد

 :کوبم می اش سینه توی بالشت با

 !منحرف...بیرون برو گمشو-

 .کنم می رها را بالشت نشوم، کشیده طرفش به اینکه برای. کشد می و گیرد می را بالشت

 ...بخوابما پیشت همینجا میتونم نمیترسی؟ دیگه-

 . بخوابد اینجا بگذارم بخندم پدرم قبر به من

 . ام دخترانه ظرافتِ آفتابیِ ی حاشیه بر اش، مردانه نخوتِ پر حضور از...ترسم می
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 ها هورمون ی نشئه الالئی با عشق، اذن بی که ای مردانه اندام ی نامردانه هجوم از...ترسم می

 !کرده یکی به دست

 :زنم می اشاره در به سبابه انگشت با

 ...بیرون برو-

 :کشد می پایین را شلوارکش های پاچه و شود می بلند

 !بگم بهت باید رو یچیزی رفتن از قبل فقط! رفتم من...کولی بابا خب-

 .ترساند می مرا است جدی وقتی. مانم می خیره اش جدی صورت به

 :گزم می لب نگرانی با

 ...بگو-

 :دهد می ادامه جدیت همان با

 تخت روی است اجنه اسمش که بلند مو و پوش سفید خانوم یه اتاق این توی اومدم وقتی از-

 !نشسته کنارت

 به خیره را ترسناک موجود یک واقعا دارم انتظار که است عجیب و کنم می نگاه دستم بغل به

 .شود می راست ام کرده عرق تن به مو که است ترسناک و جدی انقدر لحنش. ببینم خودم

 :کنم می پرت سمتش به را بالشت و کشم می جیغ

 مگه؟ مریضی-

 .رسد می گوش به بسته در پشت از اش قهقهه صدای. میفتد زمین روی و خورد می در به بالشت

 !کند خوب را حالم چطور است بلد خوب واقعا. کند می خوب را حالم آزاد

 درهرچق. گردیم برمی صبحانه خوردن از بعد که گفت قاطعانه آزاد صبحانه میز سر بعد روز صبح

 کلی ما و زودی این به است خبر چه که زدند غر و کردند بغ بقیه شدم، خوشحال و کردم ذوق من

 .داشتیم برنامه
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 و زدم رویش به تشکرآمیزی لبخند بود، کرده ناراحت را هایش دوست من خاطر محض اینکه برای

 !فهمید می او. کردم قدردانی نگاهم با

 :که شد براق و انداخت باال ای شانه خیال بی

 !داشتم کار تهران خودمم-

 !کند نمی ناراحتم کاذبش غرور و ها تندی دیگر...دیگر است آزاد

 * ها ملحفه الی به ال عشق: هشتم فصل* 

 زگزگ به بناگوشش تا سرما از. بست پایش پشت فشار با را درب ورودش از بعد معمول طبق آزاد

 .سوخت می پایش انگشتان سر و بینی نوک و بود افتاده

. تگرف پیش در را مارپیچ های پله مسیر نیست که و هست که اینکه و خانه سکوت به توجه بی

 :پرید جلویش خانوم مهوج که بود نرسیده ها پله به هنوز. داشت نیاز داغ آب دوش یک به شدیدا

 تماس همش...زد پرپر فقط نگرانی از که خان فرهاد مادر؟ بودی کجا برم قربونت...جان آزاد سالم-

 پدری حق...برادرته...نگو هیچی تو گفت بهت هرچی پسرم...نمیدادی جواب. باهات گرفت می

 ...بشم باالت و قد اون فدای...سرت داره

 .دوخت ها پله به را نگاهش حوصله بی و خاراند اشاره انگشت با را لبش ی گوشه آزاد

 :پرید پیرزن حرف میان

 نیست؟ فرهاد-

 :گزید لب خانوم مهوج

 ...نگو هیچی گفت هم هرچی کرد، دعوات و اومد اگر ولی...نیومده هنوز نه-

 نگران شما که یعنی. داد ادامه ها پله سمت به را راهش بگوید، سخنی آنکه بی و زد چشمکی آزاد

 پاسخ بار یک جز تماسش همه آن به. نبود بعید هم زیاد! بود کرده عصبانی را فرهاد پس. نباش

 .نداشت اهمیتی. باشد نگران نیست الزم و است خوب حالشان بود گفته فقط هم آن. بود نداده

 !کارش پی میرفت بعد و کرد می بیداد و داد کمی میشد، عصبانی دستش از هربار فرهاد
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 شخصیتش و خودش بخاطر فقط و فقط را آزاد که بود کسی تنها خانوم مهوج فرهاد، از بعد

 مثل هم او که فرهاد از بیشتر حتی. کرد نمی اذیتش او های کردن محلی بی و داشت دوست

 را هایش کسی بی. دید می را آزاد های تنهایی. داشت دوست را آزاد عزیز، برایش و بود پسرش

 اما آزاد. داشت را طاقتش و بود شده بزرگ که داد دست از را کسش همه وقتی فرهاد. دید می

 که هم را داشتن پدر طعم. شد کس بی زود خیلی. نمیداد تشخیص را راستش و چپ دستِ هنوز

 .نچشید اصال

 و بود قوی فرهاد. بود کرده بزرگ خودش را بچه دو این بچگی از. بود عزیز عجیب برایش مرد این

 وقت هیچ دیگر آزاد شقایق، و مادرشان رویا مرگ از بعد اما. آمد می کنار راحت هرچیزی با

 پیدا موش سوراخ باید همه میشد عصبانی که گاهی. نرفت عصبیش های حالت. نشد خوب حالش

 نداشت فرقی برایش. میشد کور. شکاند می را بود دستش دم هرچه. شدند می قایم و کردند می

 و جرات فرهاد تنها وضعیت ان در. نمیداشت نگه را کس هیچ حرمت. است رویش جلوی کسی چه

 هک پسری برای دلش بیشتر میدید که اینهارا پیرزن. داشت را خلوتش به شدن نزدیک ی اجازه

 .آمد می درد به بود، آشنا هایش درد با و بود کرده بزرگش

 !نمیکرد خوب را حالش کس هیچ ابدا و اصال...نمیشد خوب هرگز...نمیشد خوب آزاد

 قوسی و کش و زد را چراغ. بست پا پشت با را در. رفت داخل و کرد باز ضرب با را اتاقش در آزاد

 .بود کرده خشک را هایش استخوان یکریز و مدام رانندگیِ ساعت چندین. داد اش کوفته بدن به

 .زد چرت فقط برگشت راه طول در که هم لی لی

 به آرامبخش قرص دوتا شد مجبور. کرد می قراری بی و بود عصبی افتادن راه موقع لی لی

 .ببرد لذت موسیقی و جاده سکوت از بگذارد و ببندد را تیزش و تند دهان فقط تا دهد خوردش

 داده اشتباهی قرص اگر خورد؟ می خاصی آرامبخش قرص نباشد؟ بد برایش کرد فکر خودش با

 ...کرد می بدتر را حالش و بود

! میشد که میشد بد حالش مربوط؟ چه او به. کرد باد را هایش لپ و کشید صورتش به دستی

. سوخت می دخترک سالگیِ هجده حال به دلش. بود کرده کمکش آمد برمی دستش از هرچه

 .نداشت وجود که این از بیشتر چیزی

 .کرد نمی آرامش...نداشت فایده ها حرف این نه
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 کیی. انداخت آرایش میز صندلی روی و کند تن از را پالتو. آورد بیرون پالتویش جیب از را گوشی

 یها ویژگی از دیگر یکی شلختگی. نداد محل. ماند باال اش دکمه سه و نخی بلوز های آستین از

 !بود درخشانش

 رایب باید الاقل احمق دخترِ...نبود خبری. کرد باز را قفلش و کشید لمسی صفحه روی را انگشتش

 هروحی دزدید، آرایشگاه دم از نوعی به را لی لی که روزی به نسبت. کرد می تشکر او از سفر این

 .بود شده رو آن به رو این از اش

 :کرد تایپ نامطمئن و دودل

 .بود برداشته و ماشین گندت بوی...زنی می کپک...بخوابیا نگیری-

 صالا نه. کرد پوستش جویدن به شروع و فرستاد هایش دندان زیر را زیرینش لب اشاره انگشت با

 کی از اصال بخوابد؟ خواست می یا گرفت می دوش که مربوط چه او به. بود افتضاح. نبود خوب

 نمی وقتی ولی کرد می خوشگل و میداد خوب بوی باید بود کنارش وقتی تا ژیال میداد؟ اهمیت

 .نداشت ارزش پشیزی برایش ماند، می کثیف هم روز صد دیدش،

 هب گوشی. کرد پرت تخت روی را گوشی کند، ارسال را پیام آنکه بی و گفت لبی زیر «لعنتیِ »

 رشفک کرد، تالش. نداد اهمیتی. شد کنده اش باتری و قاب و افتاد چوبی زمین روی نرسیده تخت

 .بودند شده خشک عضالتش. گرفت می دوش باید. میزد اشغال بوق مغزش. کند آزاد را

 زمین روی همانجا را لباس. آورد بیرون سر از را آن و کرد باز را بلوزش ی بسته ی دکمه تنها

 تا گرفت می دوش بعد و دوید می اول اصال. نبود بد دوید می تردمیل روی هم کمی. انداخت

 .بگیرد دوش دیگر بار یک دویدن از بعد نشود مجبور

. دکر می کسلش هرچیزی از بیشتر احتیاط با و طوالنی رانندگیِ. نداشت ماندن ساکن به عادت

 و میراند تند اگر کم دست. بود راندن آرام به مجبور شدند، می خطرناک و لیز اینطور که ها جاده

 و پرید می ماشین، تکانِ هر با لی لی که مخصوصا. نمیشد خسته انقدر میداد، ویراژ ها خیابان در

 .بکند را مراعاتش میشد مجبور و کشید می عصبی جیغ

 درامز، و سنتور بر عالوه! موسیقی اول...بود موسیقی و ورزش عاشق بیشتر، چیز همه از دنیا در

 فیلم گاهی هنوز. داشت دوست موسیقی بچگی ازهمان. بود بلد شکسته پا و دست هم را گیتار

 پیانو های دکمه روی کوچکش های دست و فسقلی هیکل آن با چطور که میدید را کودکیش های
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 دماغش اول بار. میداد ترجیح استخر به را دریا. کرد می اش سرزنده شنا و میرفت باشگاه. میزد

 .گذاشت کنارش آن از بعد و شکست بوکس در

 آمد درمی عرقش کم کم و دوید می تند که همانطور. برد باال را سرعتش و کرد روشن را تردمیل

 رویش و رنگ گرفت، را مچش آزاد وقتی. بود برده را او بازی در لی لی وقتی. افتاد قبل روز یاد

 .میشد مطمئن کاش. داشت شک هنوز. پرید آنطور

 نطورآ لی لی اگر. دوید تندتر. بماند عقب آن از ترسید، لحظه یک که انقدر. کرد بیشتر را سرعت

 .پرسید می فرهاد از باید. بود چیزی یک حتما. نمیشد مشکوک انقدر نمیداد، نشان واکنش

 اهمیت دخترک به...بود شده مهم لی لی! نمیشد اما کند ردش خواست می...کرد ردش نمیشد

 .میداد

 ی لحظه همان موسیقی بلند صدای. بست آرام سرش پشت را در و شد خانه وارد زیر به سر فرهاد

 .رسید گوشش به ورود اول

 تکلیفش. دوید ها پله سمت به و کشید موهایش بین دستی! شد هم در هایش اخم بود؟ آمده آزاد

 .کرد می روشن خودسر پسر این با را

  خان؟ فرهاد-

 را حالش رویی خوش با و داد «سالم» پیرزن از قبل. برگشت عقب به که بود پله دومین روی

 .پرسید

 :گفت نگرانی با و کرد تشکر خانوم مهوج

 ...آوردن تشریف خان آزاد-

 :گفت طعنه با و کرد اشاره ها پله باالی به دست با. داد تکان تاسف روی از سری فرهاد

 !نشد؟ متوجه میشه مگه صدا و سر همه این با! بله-

 :داد ادامه سرعت به پیرزن که برود باال خواست و گفت ای «اجازه با»
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 خودت به نگاه...شدی عاقل دیگه شما ماشاهلل....جوونه...یوقت بهش نگیری سخت پسرم-

 و یادم کی نیست معلوم که آپارتمان اون تو میره خونه این از میذاره باز...بچم که نداره سنی...نکن

 !الل زبونم میره کی

 بخواهد اینکه از آزاد اعتیاد جریان از بعد. گزید محکم را لبش و شد ناراحت هم فکرش از پیرزن

 فرهاد که بود هایش قراری بی و خانوم مهوج اصرارهای به اصال. داشت وحشت کند، ترک را خانه

 . برگرداند خانه به را آزاد بدبختی هزار با

 منتش ژیال همین! نداشت کم ماندن برای جا آزاد مطمئنا اما میکرد زندگی خانه آن در لی لی حاال

 حاضر حتی. آمد می بدش جلف و سبکسر زن این از فرهاد چقدر. کنند زندگی هم با کشید می را

 ...اینکه حال به وای کند نگاهش نبود

 :گذاشت اش شده بسته های چشم روی را دستش خانوم، مهوج خیال کردن راحت برای

 بزنم؟ بهش سر یه میدید اجازه حاال...چشم روی به-

 .بود قائل احترام برایش حرفها این از بیشتر که داشت گردنش بر حق انقدر زن این

 :گزید را دارش چین و نازک های لب باز پیرزن

 ...نگرانم...مادر کنم می دخالت ببخش...شماست دست هم ما ی اجازه...اوا-

 ...اجازه با پس چیه؟ حرفا این...دارید اختیار-

 ...بکشم و شام برم منم-

 اگر واقع در. زد نمی در همیشه برخالف. ایستاد اتاق در پشت. داد ادامه راهش به و کرد تشکری

 مه لی لی پای. داشت فرق اینبار. خواباند می گوشش توی هم یکی کرد، نمی توصیه خانوم مهوج

 آزاد. آمد نمی کنار آزاد با اصال دخترک! بودش؟ برده کجا حساسش، ی روحیه آن با. بود وسط

 . بود زده آخر سیم به بار این! لی لی حال به وای. کرد می دیوانه کارهایش با هم را سالم آدم

 بر و بر و ایستاد می البد هم او میزد؟ گوشش توی! گرفت اش خنده آزاد به زدن کشیده فکر از

 می زور اگر تخسش برادر. میخورد دوتا حتما میزد یکی اگر نداشت شک. بود محال! میکرد نگاه

 .میشد یقه به دست هم خدا با شنید،

 .بود بلند زیادی موزیک صدای. کشید پایین را دستگیره و زد ای سرفه تک
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I’m friends with the monster, That’s under my bed 

Get along with the voices inside of my head 

 نگاهش زیرچشمی آزاد. بست را در و کشید اتاق داخل را خودش. دوید می زیادی سرعت با آزاد

 .نبود بلد وقت هیچ که هم دادن سالم. نداد محل و کرد

You’re trying to save me 

Stop holding your breath 

. بود لی لی مشغول فکرش. نداشت حوصله. نشود پیدایش ها زودی این به فرهاد بود امیدوار آزاد

 موهای بین را هایش پنجه و کشید پیشانی به را دستش پشت. کرد کم را رانینگ سرعت کمی

. رفتگ می آتش تنش و تپید می رحمانه بی قلبش. افتاد زدن نفس نفس به. برد فرو عرقش خیسِ

 پوشانده را بدنش روی عرق بلوری های قطره. گرفت راه بینی ی تیغه تا موهایش میان از از عرق

 .بودند

And you think I’m crazy 

Yeah, you think I’m crazy (crazy) 

. دارد کتفش روی هم یکی دانست می ندیده. انداخت اش سینه روی خالکوبیِ به نگاهی فرهاد

 لیِ شلوارِ کمرِ از آن از نیمی حاال که چپ سمت شکمش زیر هم یکی و گردنش پشت دیگر یکی

 اصال. ودب زده تایلند به سفرش در را کتفش پشت و شکم زیر تتوی. بود زده بیرون اش آمده پایین

 از برگشتنش از بعد. برداشت انزواطلبی از دست ها مدت از بعد و بود شده آشنا ژیال با همانجا

 تمیرف که جایی تنها ها مدت تا. گشت می پژمان با فقط و بود گذاشته کنار را دختربازی کانادا

 لاوای. داشت رابطه ژیال با فقط بعد به موقع آن از هم حاال. بس و بود استودیو تا خانه مسیرِ همان

 آزاد ولی. نبود بعید هیچ خرش کله برادر از. بگیرد را ژیال بخواهد نکند، که بود شده نگران

 شوهر دنبال هم ژیال. است روشن ژیال با تکلیفش فهماند او به و کرد راحت را خیالش

 .نمیشد جدا اول دوتای همان از که خواست می...نمیگشت

Well, that’s not fair  

Well, that’s not fair 

 روی از و فشرد Stop ی دکمه روی را دستش آزاد. آورد می پایین ته تا را موسیقی صدای

 .انداخت دوشش روی و کشید تردمیل ی دستگیره روی از را حوله. آمد پایین تردمیل
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 تا کشید باال سرسری را اش آمده پایین شلوار. رفت می چشمش در که بود سوزن فرهاد نگاه

 کند؟ نگاهش بر و بر بود آمده. نیفتد

 ...بگیرم دوش برم میخوام بزن و حرفت-

 :کشید داد هوا بی و کرد رها را اش کالفه نفس فرهاد

 !کشم نمی...آزاد دیگه کردی خستم-

 :شد تا به تا آزاد ابروهای

 طفق! داداش شدی پیر! پیریه اثرات از...معلومه دلیلش که کشی نمی و شدی خسته اینکه خب-

 ...میگی من به اینارو چرا دونم نمی من

 یه نتونسم بشه؟ چی که شمال بردی وضع اون با بیچاررو دختر زور به برداشتی...کردی پیرم تو-

 لی به توروچه! فهمم نمی من اصال! حساسه لی لی اوضاع...بفهم! بپرسم حالشو بزنم بهش زنگ

 خوابته؟ هم پیالته؟ هم بازیته؟ هم سنته؟ هم لی؟

 رخیس به رو عصبانیت از رفته رفته که آزاد صورت به و کشید فریاد حلقش انتهای از را آخر کالم

 .نداد اهمیت میرفت،

 :آمد پایین هایش پلک تا آزاد ابروهای

 ینمب نمی دلیلی من که اوال...تره بلنده خیلی تو از صدام بزنم داد بخوام اگه من...بینم نزن داد-

 خوابشی؟ هم کارشی؟ و کس باباشی؟ ننشی؟ مهمه؟ واست انقدر چرا بعدم! بدم پس جواب بهت

 به ار آن کنترلش دادن دست از و عصبانیت اثر بر تا کشید عقب و کرد مشت را انگشتانش فرهاد

 .نکوبد برادرش صورت

 :نبود خودش دست صدایش کنترل اما

 !بفهم دهنتو حرف-

 :کشید هم در را هایش دست و زد پوزخندی آزاد

 نگرانیت همه این دلیل پس من؟ ی خونه آوردیش چی برای پس نه؟ شما واسه آره ما واسه چیه؟-

 چیه؟
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 :کرد باریک مشکوکی حالت با را هایش چشم

 نمیشه؟ مربوط مهتاب به که موضوع این احتماال-

. داد قورت را دهانش آب بود؟ فهمیده کجا از گفت؟ می چه آزاد! خورد تکانی شده، شوکه فرهاد

 یم مثال! شد چه و کرد می فکر چه...زد گند. بود گرفته نظر زیر را حرکاتش تمام ریزبینی با آزاد

 زیرکی و زرنگی مقابل در. میشد بازخواست داشت بیشتر خودش. کند بازخواست را آزاد خواست

 او از بود مانده همینش. بود کرده بزرگ خودش را پسر این اما. آورد می کم همیشه برادرش

 .بیاورد کم مقابلش در یا بترسد

 :بماند خونسرد کرد سعی و کشید سرش به دستی

 مهتاب؟ به داره ربطی چه-

 یرفت اول از همین برای! مهمه واست که همینه برای نه؟ مهتابه؟ مثل اینم...بدونیم هم ما بگو تو-

 هست؟ مهتاب دیوونگیِ به مریضه؟ چقدر کردی؟ پیداش کجا حاال! سراغش

 به نداشت حق. بکوبد آزاد ی چانه زیر مشتی آمد، نمی بدش بار این. رفت جلو قدم یک فرهاد

 .کرد می اش کفری کم کم داشت. بود اش زندگی عشق تنها مهتاب. کند توهین مهتاب

 :کشید فریاد

 !بدم پس جواب تو به مونده همینم-

. پرسید می لی لی خود از بار این دانست، می حدی تا که حاال. بود گرفته را جوابش اما آزاد

 :رفت سرویس درب سمت به و کشید اش شانه روی از را حوله. بگوید او به کرد می مجبورش

 ...بخیر شب-

 :زد داد باز فرهاد

 آزاد؟-

 :گفت کالفه و سمتش برگشت آزاد

 !عجبا! دستم رو میفتی کنی می سکته پیرمرد نزن داد انقدر-

 .میشد روانی آخرش خدا به. کرد می اش دیوانه آزاد بود؟ شوخی وقت چه حاال
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 :پرسید تشری و توپ پر لحن با

 !نیفتاد؟ بینتون که اتفاقی-

. شناخت می را برادرش هم طرفی از ولی رسید می نظر به بعید لی لی اوضاع و حال آن با هرچند

  کرد؟ می نگاهش فقط و ماند می تنها دختری با آزاد

 !بوسیدمش دوبار-

 می را خودش کار نفهم پسرِ این. زد می را حدسش...دانست می. زدند بیرون فرهاد های چشم

 یها شانه. درد بار کوله یک با بود ساله هجده. نبود هرکسی که لی لی فهمید؟ نمی آزاد چرا. کرد

 ه؟چ میشد اش وابسته لی لی اگر. نبود بند و قید اهل آزاد. شکست می بار یکی این زیر ظریفش

 رارق بی روز دور این در بیخود پس! لعنتی بود؟ نگرفته را جلویش لی لی بودش؟ بوسیده دوبار

 جدی را آزاد داشت لی لی که حساسی ی روحیه آن با اگر. زد پرپر خبری بی از تمام روز دو. نبود

 میکرد؟ سرش به خاکی چه گرفت، می

 :کند کنترل را صدایش ولُم کرد سعی و رفت سمتش به سرعت به

 خوشت دخترا اینجور از که تو میشی؟ نزدیک بهش چرا چرا؟ بوسیدیش؟ کردی؟ چیکار چی؟-

 داری؟ دوستش! نمیومد

 و همین! میداد اهمیت لی لی به فقط گفت؟ می چه فرهاد. نداشت دوستش. خورد جا آزاد

 .کند کنترل را خودش نداشت عادت! دیگر آمدند پیش خب...هم دوبار آن...بس

 :گرفت جبهه سریع

 .نبود مهمی ی مسئله! خواست می خودشم! اومد پیش یهو همینطوری! بروبابا میگی؟ چی-

 در زدن زل از بار اولین برای. داد ادامه سرویس سمت به راهش به آزاد و ایستاد درجایش فرهاد

 .کرد می رو را دستشان آدمها های چشم. ترسید برادرش چشمان

 :پرسید ناامیدی لحن و خفه صدای با و کشید گردنش پشت به دستی فرهاد

 !نمیفته؟ بینتون اتفاق این دیگه باشم مطمئن میتونم کجا از-

 :رفت سرویس داخل و انداخت باال شانه قیدی بی با آزاد

http://www.negahdl.com/


 !نمیتونی-

 ارک! نمیداد گوش. نداشت فایده آزاد با زدن حرف! گرفت آتش فرهاد بست، پشتش تق که را درب

 .نمیخورد او درد به آزاد که کرد می اش حالی باید. میرفت لی لی سراغ باید. کرد می را خودش

*** 

 ...بعد ماه دو

 :کنم می نگاهش چپ چپ. دارد می نگه باز برایم را در و رود می رستوران داخل من از قبل آزاد

 !مقدمن خانوما-

 .باشد جنتلمن کمی کرد، نمی سعی شده که هم توجه جلب محض

 :اندازد می باال شانه و دهد می جلو را هایش لب

 !نداری لیاقت. دارم نگه برات درو تو بیام زود خواستم-

 بدم. نخورد صورتم توی سنگین و فشاری ی شیشه تا پرم می داخل سریع کند، می رها که را در

 عدشب درد دندان به سفتش بازوهای از گرفتن گاز لذت. بگیرم بازویش از محکم گاز یک آید، نمی

 ذوقم توی و دهد می نشان واکنش همیشه که بازویش گرفتن گاز برای میرم می داند می. ارزد می

 ار لبخندم! کنم نمی رحم اصال بیاید، گیرم فرصتش هروقت هم من...گیرد می دردش خب. زند می

 .کشم می هم در ابرو و خورم می

 :زنم می تشر

 ...صورتم تو میخورد داشت...گوساله هـــو-

 خیلی و رود می دارد قرار دنجی ی گوشه که میزهایی از یکی سمت به من، شدن تند خیالِ بی

 :گوید می اخمو و جدی

 یگهد بار یه اگه حلقت تو کنم می زبونتو...صورتت تو بخوره کردم ول منم اتفاقا...دیدم خودم آره-

 !بدی فحش

 هیچ گردنِ پشت. بکوبم کتفش دو بین محکم یکی تا روم می دنبالش تندی های قدم و شتاب با

 و ام نداشته شانسی چنین حال به تا که البته. کند نمی زدن به وسوسه را آدم آزاد مثل کس
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 ویت اینکه از قبل. ایستم می جایم در کندی واکنش با من و گردد برمی سرعت به. ام نشده موفق

 . چسبم می صندلی از بیفتم بغلش

 نمک مراعات باید من. کند می استقبال تماسی هرگونه از و آید نمی بدش هیچ که حیا بی پسرِ این

 را حواست لی لی که بود کرده سفارش باز ملیون یک فرهاد. دارم نگه ثابت را مرزها و حد مدام و

 و معرفت با. است نظیر بی نه، خوب...است خوب صمیمی خیلی دوستِ یک حد در آزاد! کن جمع

 اما .شوند می نمایان یک به یک هایش خوبی بیایی، کنار که گندش های اخالق با. داشتنی دوست

 هک کنم می باور هم من شود، نمی گوید می فرهاد وقتی...شود نمی نزدیک دوستی همین از بیشتر

 !شود نمی

 :کشد می عقب را صندلی ای بامزه ژست با و زند می گشادی گل لبخند

 !باشیم رکاب در...مادموزل بفرما-

 لحنِ آن با دومش ی جمله با ای همخوانی هیچ غلیظ فرانسویِ ی لهجه ان با اولش ی جمله

 .ندارد جاهلی

 :کنم می نگاهش مشکوک و کرده باریک را هایم چشم خورم، نمی جم جایم از که همانطور

 بکشی؟ زیرم از و صندلی میخوای-

 :کند می گرد را هایش چشم

 !وسط شی ولو آدم همه این بین مونده همین چی؟ دیگه-

 :زند می باال را پیراهنش های آستین و فرستد می سرجایش را صندلی

 !نکنی شیطونی...بشورم و دستام میرم...نداری لیاقت میگم-

 :دهم می تکانش تکان چشمش جلوی و کشم می بیرون را زبانم

 .کنم شیطونی دارم دوست-

 :خندد می کوتاه و گزد می را لبش گوشه

 !شرف بی-
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 سید،ر می من به دستش و نبودیم جمع بین اگر یعنی حرصی حالت آن با گفتنش «شرف بی» این

 !کند می را کلکم

 نیم همین. کرده تحریک حسابی را ام معده غذا خوش بوی. نشینم می و کشم می عقب را صندلی

 هنوز هرچند. راضیم وضعیتم از هم خودم. بود راضی دکتر. شد تمام ویزیتم وقت پیش ساعت

 قارچ بار این. است خوب خیلی ام گرفته سر از را درمانم دوباره که همین اما ام نشده خوب کامال

 .نیست نیازی گوید می دکتر. کنم نمی مصرف

 :زند می عقب را صندلی سروصدا پر و گردد برمی آزاد

 گارسون؟ نیومد-

 :کشم می میز ی گوشه به را ناخونم و اندازم می باال ای شانه

 ...االن میاد-

 بی شبِ آن به لعنت! اش ستاره بی های سیاهی آن با. هایم چشم در زند می زل و دهد می لم

 .کشم می میز ی حاشیه روی تر محکم را ناخونم و کنم می هول! اش ستاره

 سوپرگِرل؟ خبر چه-

 :کشم می میز سپید ی پارچه با بازی از دست و کنم می نگاهش چپ چپ

 .نکن صدام اینطوری گفتم بهت-

 :اندازد می باال را ابروهایش

 .میزنم صدات باشم داشته دوست هرجور گفتم منم-

 که بدهم اش تخسی به شکنی دندان جواب خواهم می. دهم می فشار هم روی را هایم دندان

 ار منوها پوشیده، تنش فیت و ای سورمه فرمِ لباس که لباسی خوش بسیار و قیافه خوش خانوم

 .گیرد می جلویمان احترام با و آورد می

 یبین ذره نگاه به آزاد. کنم می براندازش شده باریک های چشم با آن باالی از و کنم می باز را منو

 چشم اینکه از. دهد می تکان سری و خندد می ام شده باریک های پلک و پیشخدمت به ام
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 خوبی حس نیست، خوشگل و لباس خوش خانومِ بدن های منحنی و خطوط و خط دنبال هایش

 .کنم می پیدا

 !نداشت ربطی من به هم بود تابلو اگر خب...نیست کردن هیزی اهل هم تابلو خیلی الاقل

 باال را غذاها لیست ناراحت، و معذب. بگیرد سفارش تا ایستد می سرمان باالی خنده خوش خانومِ

 مغرور انقدر تا بسوزانم را آزاد و کنم انتخاب را ترینش گران خواهد می دلم. کنم می پایین و

 یکی خب! بازد می هم هربار. گذارد می شرط و کند می بازی من با جزم عزم با هربار. نباشد

 انمد نمی من انگار کنی؟ دعوت رستوران به مرا دیگر مردان تمام مثل آید، می کمت بگوید نیست

 کند دعوتم ای بهانه به خواهد می دانم، می که داند نمی انگار. منم برنده هرصورت به داند می که

 .بزنیم هم ی کله و سر توی ساعت چند و

 گوشت اکثرا که غذاها ردیف به عالقگی بی با من و دهد می سفارش ماهچیه با پلو باقالی آزاد

 .مانم می خیره دارند، قرمز

 :دهد می جواب هم من جای به و کشد می ای کالفه پوف

 و؟ دوغ! چینی جوجه یه با-

 :دهم می جواب سریع. کند می نگاهم سوالی

 ...پپسی-

. میخورم را غذا همین اوقات اکثر و دارم دوست چینی جوجه. کنم می پایین و باال را ها ردیف باز

 چینی جوجه زیرِ درست تُرش جوجه. باشد کنارش هم پرسیر و مخصوص سس اگر مخصوصا

 .است

 :کشم می آهی و بندم می را منو

 .داره دوست ترش جوجه خیلی...بود فرهادم کاش-

 :گیرد می ای بامزه ژست و زند می تکیه اش صندلی پشتی به

 نمیره؟ پایین گلوت از غذا فرهاد بدون حاال! نازی آخی-
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 می دور و گیرد می را ها منو لبخند خوش و لباس خوش و خوشگل خانوم. دهم نمی را جوابش

 .کشد می خودش دنبال را نگاهم رفتن راه حین در اش تنه پایین حرکت. شود

 !نشدی مرد تو خوبه...دور به بال-

 هم در ابروهایم بخواهم آنکه بی و کنم می بازی زند، می برق تمیزی از که جام ای شیشه ی پایه با

 :شوند می

 چطور؟-

 :کشد می هایش ریش به دست کف با

 با داری وایساده اینجا اومده خدا بنده دخترِ این وقتی از چطور؟ میپرسی تازه...نباشی خسته-

 !میخوریش نگات

 تو با هروقت که گفتم؟ می باید چه. من به زند می زل و ماند می حرکت بی اش چانه زیر دستش

 می ام حسودی که شود؟ می جلب توجهم ناخودآگاه بینم می لوندی و زیبا خانوم و آیم می بیرون

 !شود؟

 :گویم می مداومم های نگاه توجیه پی در

 ...کنم طالیی موهامو برم میخوام! اومد خوشم موهاش رنگ از...نخیرم-

 :زند می پوزخند

 !زشته هرصورت در کوتاه موی...ننداز زحمت به و خودت شما...قربونت-

 :کشم می پایین را هایم لب های گوشه و کنم می جمع سینه زیر را هایم دست. کنم می بغ

 ...بدجنسی خیلی-

 :فشارد می ابرویم دو بین را انگشتش و کشد می جلو را خودش

 !میشی تر زشت نکن اخم-

 :میرانم عقبش شدت با و زنم می پس را دستش

 ...باباته زشت-

http://www.negahdl.com/


 !بوده قیافه خوش هم خیلی اطالعت محض...پوسونده کفن تا هفت از بیشتر االن تا من بابای-

 :کنم می نازک چشمی ی گوشه

 !رفتی اون به هم تو البد-

 داشتی؟ شک-

 :گویم می تنها حرص با و کنم نمی پیدا زدن برای حرفی

 ...پررویی خیلی-

 داشتی؟ شک اینم به نکنه-

 .است زیاد خیلی مرد این روی. ندارم هم شک اصال که یکی این به

 ...نکن قهر حاال-

 .گیرم می رو و کنم می نازک چشمی ی گوشه

 لی؟ لی-

 :گویم می حوصله بی

 هوم؟-

 بپرسم؟ سوال-

 گیرد، می اجازه سوالی پرسیدن برای وقتی. گذارم می میز روی را لیوان و شود می جلب توجهم

 .است مصر بسیار گرفتن جواب برای یعنی

 ... بپرس-

 کنی؟ می اینکارو چطوری-

 چیکار؟-

 می یادم ایرانی برنجِ خوشِ عطر. کند می نگاهمان سوالی و رسد می راه از غذاها با جوانی مرد

 .گیرد می را خودش غذای و شتابد می کمکش به آزاد. ام گرسنه چقدر که اندازد

http://www.negahdl.com/


 دوغ بطری. کنم می تشکر. گذارد می جلویم را سپید و دراز ظرف و زند می رویم به لبخندی مرد

 می معذب دارش معنی های نگاه از کم کم. کند می نگاهم باز و گذارد می وسط هم را پپسی و

 .شوم

 مستر؟-

 .گردد برمی آزاد سمت به و گیرد می هایم چشم از را نگاهش اکراه با مرد

 :دهد می ادامه اخم با آزاد

 کارت به سرت بهتره پس...همراهم صورت کردنِ  پایین و باال از نه بگیری من از قراره و انعامت-

 !باشه

. کند می خاک و گرد زیاد کال آزاد. ترسم می ناخودآگاه من و کشد می هم در را ابروهایش هم مرد

 .اندازد می راه به دعوا و شود می یقه به دست ها بهانه ترین کوچیک با

 :کند می قلدری مرد

 دیگه؟ امر-

 بین و دستش بغل کوچک بشقابِ داخل از را چنگال و قاشق و اندازد می باال ای شانه آزاد

 :کشد می بیرون تمیزی دستمال

 ...نیست عرضی-

 .کشم می آسودگی سر از نفسی رود، می مرد وقتی

 :گوید می تشر و توپ با و چالند می گوشتش روی را بشقابش ی گوشه لیموی آزاد

 تو بزنی زل اینکه جای بده نشون واکنشی یه میشی کفری مردا نگاه از وقتی جون احمق-

 ...چشمشون

 :ریزم می ها جوجه روی را سس

 دیگه؟ امر-

 :پرد می عصبانیت از پلکش ی گوشه
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 !کوفت-

 :خندم می درهمش و تخس ی قیافه به و زنم می چنگال سر به جوجه ای تکه

 بود؟ چی سوالت حاال...گوشش تو میزنم کرد نگام بد هرکی ایندفعه...توهم حاال خب-

 :گوید می بگذارد دهانش در را اش شده پر قاشق اینکه از قبل

 چجوریاست؟ مجیت اجی ی قضیه همین پرسیدم-

 می اشتهابرانگیز که انقدر. کند می جویدن به شروع لذت با و گذارد می دهانش در را قاشق

 گوشت. کنم می ماهیچه با پلو باقالی هوس ندارم، دوست زیاد گوشت وجودیکه با هم من خورد،

 کرف به مرد این اصال. کند می مصرف زیاد الکل. کشد می سیگار پشت سیگار. خورد می اندازه بی

 است؟ اش سالمتی

 و کرد کنجکاوی انقدر. گوید می را فردم به منحصر های ویژگی همان. فهمم می را منظورش

 حتی...ناراحت نه و شد خوشحال نه. گفتم هایم تفاوت از برایش و آمدم کوتاه بالخره تا پرسید

 فقط رانگا. نکرد آنچنانی نظر اظهار و داد گوش فقط گفتم را هایم توهم و گربه کشتن جریان وقتی

 . نمیرد ندانسته که بداند خواست می

 !چجوریاست؟ چیه منظورت-

 :کند می پاک دستمال با را چربش دهان دور و فرستد می پایین را غذایش

 حتما! کنی بوم دی بی با دی بی بی که نیستی جادوگر کنی؟ می اینکارو چطوری که اینه منظورم-

 ...دیگه داره ای قائده یه

 واکنشا و حرفا کال. میمونه یادم جزئیات نگاه یه با میشم محیطی یه وارد وقتی که اوال...خب-

 یه زدن از آدمارو قصد دیگه آدمای از زودتر. ترم ریزبین دیگه آدمای از...میان چشمم به زیادی

 ههم نه البته...میفهمم دیگرانو کارای و حرف به نسبت واکنششون یا کار یه دادن انجام یا حرف

 بگم میتونم نگاه یه با هم تخته توی...بلدم خونی کارت! تره سخت فهمیدنشون پیچیده آدمای...رو

 !چیه حرکت ترین مناسب و بهترین

 :شوند می تا به تا ابروهایش

 یادته؟ جزئیات با چیز همه تو اومدیم وقتی از االن یعنی-
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 ...نه که چیز همه-

 :پرسد می سریع حرفم، شدن تمام از قبل

 رنگیه؟ چه نشسته دیوار به چسبیده میزِ سرت، پشت که ای بچه دختر لباس-

 :نشیند می لبم کنج ای موذیانه لبخند

 داره؟ آبی چشمای و بور کوتاهِ موهای و پوشیده آبی بلندِ آستین بلوز که همونه منظورت-

 :کشم می سمتش به را سرم و کنم می تر عمیق را لبخندم

 !بچست پسر یه اون درواقع-

 چشم کرده، اشتباه فهمد می که بعد و زند می زل بچه به بر و بر. کند می ریز را هایش چشم

 :شوند می درشت هایش

 محیط به زیاد توجه میشه این...نمیشه تفاوت بر دلیل اینکه ولی! کنی می توجه خوب واقعا-

 .زرنگم همینقدر چیزا سری یه توی منم مثال...اطراف

 :کشم می ام زده گوش پشت و کوتاه موهای روی را افتاده هایم شانه روی که شالم

 چی؟ مثال-

 :کند می بدجنسی و کشد می نیشش دندان روی را زبانش

 رنگیه؟ چه زیرت لباس بگم میخوای مثال-

 تکلف و مشکی مانتویم. اندازم می خودم به نگاهی ناخودآگاه و شوند می باریک خط یک هایم لب

 .کند رو را دستم که نزده بیرون هم بندی هیچ...است

 :جوم می آرامی به و گذارم می دهانم در خیارشوری تکه خیال بی

 رنگیه؟ چه-

 .ایستد می جویدن از دهانم کم کم که چیست بابت از نگاهش توی آتش همه این دانم نمی

 :ریزد می جلویش گیالسِ سه از یکی داخل و کند می باز را دوغش

 ...نداری زیر لباس-
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 به هایم چشم سرفه شدت از. مانم می واج و هاج و کشم می گلویم به دستی. میفتم سرفه به

 آن روی و پوشیدم تنگی رکابی گرفتم، دوش اینکه از بعد صبح. نبود یادم اصال. نشینند می اشک

 !انداخته دستم اینطور شود، نمی باورم. کردم تن به مانتو

 :کشم می جیغ سرفه میان

 !هیزی خیلی-

 :دهد می ادامه خوردنش غذا به آتشینم، نگاه به توجه بی. خندد می بلندی صدای با

 .شد سرد بخور...عزیزم تجربست اینا-

*** 

 به خودش سال و سن هم که دوستانش از یکی با و زده کمرش به را دستش. است فرهاد به نگاهم

 و کار ی شیوه مورد در انقدر. زنند می حرف است، سوارکاری باشگاه این صاحب و آید می نظر

 نکند کردم، شک که کردند صحبت چیزها این و باشگاه زمینِ فروش و خرید قیمت و ابعاد

 مورد در دارد، دوست که هاییست آدم دسته آن از فرهاد کال! بزند سوارکاری باشگاه میخواهد

 .ببرد باال را عمومیش اطالعات و بداند چیز همه

 خیره های نگاه این از اصال. آید می فرود نادیا های مردمک روی دهم بار برای و گردد می نگاهم

 از دور زیادی فرهاد ام، کرده راضی را خودم هاست مدت دیگر البته. آید نمی خوشم فرهاد به اش

 از هرحال به اما. نباشد برایم حامی و دوست یک از بیشتر چیزی کنم، می سعی و است دسترس

 .خورم می حرص دار معنی نگاه همه این

 هتوج و ببرم لذت زیبا و بهاری هوای از کنم می سعی بیشتر و شوم می نادیا نظربازیِ خیال بی

 منظره و انداز دست. کند می تازه خورده، زخم ولو را روحی هر زیبایی و سرسبزی همه این. نکنم

. رسد می گوش به هم ها اسب پریدن و دویدن صدای که مخصوصا. است کننده محصور نهایت بی

 کل در. ندیدم نزدیک از وقت هیچ دیگر ساحل، لب بار چند جز اما بودم ها اسب عاشق بچگی از

 ...گرفتن سواری به برسد چه ننشستم هم اسب یک روی حتی عمرم

 لی؟ لی-

 :گیرد می ام خنده سرش روی کاله دیدن از و گردم برمی سمتش به
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 سرت؟ گذاشتی چیه اون-

 هکال بلندِ قابِ پس از را صورتم تا آورد می باال را سرش و کشد می کاله خاکیِ ی لبه به دستی

 :ببیند درست

 !کالهه کوری؟-

 :سمتش میفتم راه و میفتم خنده به

 !آوردی؟ کجا از میگم...کالهه میدونم-

 :ایستد می حصارها کنار و زند می کمرش به را دستش دو

 !سرت گذاشتی چیه اون گفتی...آوردی کجا از نگفتی نه-

 .دیگه بود همون منظورم بیشعور؟ میندازی دست منو-

 :کشد می هم در را هایش اخم

 ...میدن ماچ فقط دخترا...عیبه...نمیدن فحش دخترا دادی؟ فحش باز تو-

 :زنم می اش سینه به و ایستم می رویش به رو درست

 ...نبود سرت اومدیم می وقتی...نشو پررو-

 :اندازد می باال ای شانه

 ...ازش اومد خوشم. بود اصطبل تو-

 :کنم می جمع چندش حالت با را صورتم

 !کثیفه اصطبل...میگیریا کچلی بدبخت سرت؟ گذاشتی برداشتی همینطوری-

 :کند می باریک را اش خیره های چشم

 فسقلی؟ میگی جدی اِ؟-

 کف با بعد و گذارد می من سر روی سریعی و تند حرکت با دارد، برمی سرش روی از را کاله

 .آید می پایین هایم چشم تا کاله که کوبد می سرم فرق به یکی دستش
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 !هستی کچل خودت که سرت بذار تو خوبه؟-

 .کشم می سرم پشت را دستم و گویم می بلندی «آخ»

 :کشم می جیغ و کوبم می اش سینه به محکم را آن دارم، برمی سرم روی از غضب با را کاله

 ...اومد دردم نفهم االغِ-

 و واهادع این به که فرهاد. کنند می نگاهمان تعجب با و برگشته سمتمان به همه من بلند صدای با

 ناخودآگاه. دهد می تکان تاسف روی از سری فقط کرده، عادت آزاد و من های کردن دو به یکه

 .اندازم می پایین را سرم شرمزه

 :آورد می پایین گوشم، سمت به ممکن حالت ترین نزدیک تا و کند می خم را سرش آزاد

 خوردی؟! نده؟ فحش گفتم دیدی-

 .بکنم را سرش موهای تک تک آید، نمی بدم. روم می عقب قدم یک و آید می غلغلکم

 :کنم می زمزمه حرص با

 . بردی آبرومو-

 :اندازد می بازویم دور را دستش خیال بی

 !بدم یادت سواری اسب بریم بیا اصال؟ هست چی آبرو کنی؟ می ولم-

 قدم. ندارد فایده بردارم او با همگام را هایم قدم کنم، می سعی هرچقدر. شوم می کشیده دنبالش

 .بلندند زیادی او های

 :مینالم

 !نیستم بلد سواری اسب که من...کندی دستمو-

 :گذارد می سرش روی داشته، نگه دستش در که را کاله

 ... میدم یادت خودم بلدی؟ چی بگو من به تو-

 و گردن دستمال! ها وسترن شبیه هم کمی. شده سوارکارها شبیه حسابی و آید می او به کاله

 !!فقط دارد کم چرمی بوت جفت یک و تیر هفت دوتا
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 خیلی را سپید های اسب. اندازم می نگاهی ها اسب به و زنم می تکیه اصطبل چوبی دیوار به

 زشت های خال رویش هم و است کوتاه و چاق هم که است بینشان سپید اسب یک. دارم دوست

 . نیست مناسبی انتخاب. شوم می رد رویش از و آید می بدم. دارد ریز سیاهِ

 حرکت با و ایستد می من از جلوتر قدم یک من، به پشت و کند می بازویم بند را دستش آزاد

 :دهد می نشانم را سیاهی اسب دستش

 داری؟ دوست کدومو خودت حاال! خوبیه خیلی اسب انصافا...دیگوئه اسمش اون-

 کنم؟ انتخاب میتونم بخوام هرکدومو-

 :زند می لبخند کجکی و کند می نگاهم چشمی ی گوشه

 ...دیگه آره-

 :هستم کردن فکر حال در دهم می نشان و کنم می بند لبم زیر را ام اشاره انگشت

 !عالیه خیلی دادنش سواری کنم می حس...اومده خوشم خیلی اسبا از یکی از-

 کولش پشت قدرت تمام با و خندم می بلندی صدای با بدهد، نشان واکنشی خواهد می که همین

 .پرم می

 :کشم می باال را خودم و پیچم می گردنش دور قدرت تمام با را دستم دو

 ...پیتیکو پیتیکو...بدو...بدو-

 :زند می تشر ای شده دورگه و خفه صدای با و کند باز را هایم دست کند می سعی

 ...پوستم تو کردی و پنجوالت...آی...کچل پایین بیا-

 صاف گردن پشت همیشه. رسم می ام دیرینه آرزوی به و زنم می گردنش پس قدرت تمام با یکی

 زا بعد. کند کر را گوشش است، قرار احتماال ام خنده بلند صدای. کرد می ام وسوسه خوشگلش، و

 بقیه از و هستیم که هم تنها. ترسم می واکنشش از گردنش، پس کوبیدم محکم آنطور اینکه

 !دور حسابی
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 مرا ندهم اجازه شدن، کنه و کمرش دور پاهایم پیچیدن با کنم می وسعی گزم می لب ترس با

 نمک می تقال و کشم می جیغ حلقم ته از. گیرد می مشتش بین را بازویم بالخره. بیاورد پایین

 رسد؟ می بیابانی غول این به زورم من مگر اما کنم آزاد را بازویم

 داد. گیرم می گاز را مچش قدرت تمام با و برم می پایین را سرم. کنم می تر خراب را کار ناچارا

 .چسبد می بسته، نقش آن روی وضوح به من های دندان جای که خیسش مچ به و کشد می

 :لرزاند می را ستونم چهار صدایش توی حرص

 ...کندی خودتو قبر یعنی-

 هنال و پیچد می کمرم در درد. کوبد می اصطبل دیوارِ به را خودش پشت از و رود می عقب شتاب با

 اشکم کنم می سعی و کشم می دهانم داخل را پایینم لب. شود می سوزن سوزن پشتم. کنم می

 .خورم می سُر پشتش از و شوم می شل گیرد، می فاصله دیوار از که همین. نچکد

 دردم بکوبد، دیوار به مرا محکم آنطور داند نمی! نیست بشر این وجود در دلسوزی و رحم ذره یک

 گیرد؟ می

 فراموشم درد بینم، می که را مصممش و حرصی نگاه. ریزد می دلم. شده سرخ حسابی صورتش

 هک پلنگی مانند و من با همگام او و روم می عقب عقب کمر به دست و لنگان لنگان کمی. شود می

 من حرکت یک منتظر. شده عقاب های چشم مثل درست هایش چشم. آید می جلو کرده، کمین

 .شناسم می خوب شوند می رحم بی وقتی را ها چشم این. دهد نشان واکنش تا است

 :گویم می ای زده خروسک صدای با و تند تند و دهم می تکان درهوا را هایم دست

 ...شوخی داشتم...شوخی...آزاد ببین-

 :زنم می جیغ بلندی صدای با من و گیرد می حمله حالت

 ...دیگه خدا به...کردم غلط-

 می رو کشان جیغ همانطور و ماسد می دهانم در حرف. آورد می هجوم سمتم به زیادی سرعت با

 می قالب ام سینه زیر را هایش دست و رسد می من به زود خیلی. دوم می در سمت به و گیرم

 . کند
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 ویجل را بزرگش دست نکشم جیغ بلند انقدر اینکه برای و کشد می عقب خودش با قدم چند مرا

 به هایم دنده. خواند می کری و خندد می ریز ریز. گیرد می را صورتم نصف که گذارد می دهانم

 سرم در وحشتناکی خاطرات. ام ترسیده جدی جدی. پرد می سرم از برق. میفتند کردن ذق ذق

 .روند می رژه

 را الب ان و آمد آپارتمانم به پویا که شبی همان مثل دقیقا. ماند می دستش پشت هایم جیغ صدای

 به و خورند می سر گونه برآمدگی روی ها اشک. چکد می اشک قطره دو اراده بی. آورد سرم به

 .رسند می دستش پوست

 از خیس صورت به واج و هاج و گرداند می برم ای، ثانیه چند مکث از بعد. کشد نمی مرا دیگر

 :ماند می خیره اشکم

  کنی؟ می گریه داری-

. شود می خالی و پر چشمانم ی کاسه و میفتم زدن نفس نفس به. آید نمی باال نفسم بغض شدت از

 خیلی. گیرم می را سقوطم جلوی زور به. زند می موهایش به چنگی و کند می رهایم شده شوکه

 .ام ترسیده انقدر چرا که آید می دستش زود

 ما گریه صدای. شوم می جمع خودم در بیشتر من و کشد می خیسم ی گونه روی دستش پشت با

 .شود می بلندتر هرلحظه

 :جنبند می هایش لب

 ...من-

 !لی؟ لی-

 رگ به نگاهم و گردم برمی سمتش به ها گرفته برق مثل. سرم روی ریزند می یخ آب سطل یک

. میفتم زدن هق هق به. ماند می خاموش هوا بی ام گریه بلند صدای. میفتد اش پیشانی ی برآمده

 !خواست نمی را لعنتی وضعیت این دلم اصال. دهم می قورت را خشکم دهان ی نداشته آب

 :کشد می داد و آید می سمتمان به محکمی های قدم و عصبانیت با فرهاد

 آزاد؟ کردی چیکارش-

*** 
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 خاکی شرت تی ی یقه و گرفتند راه دهانش دور آب های قطره. نشد آرام و کشید سر را آب بطریِ

 ی پایه به محکم را پایش دست، به بطری و رفت مبل سمت به حوصله بی. کردند نمدار را رنگش

 دردِ هب اهمیت بی. سوزاند را استخوانش مغز تا و پیچید انگشتانش نوک در درد. کوبید مبل چوبیِ

 انگشت به و گرفت هایش دست بین را سرش گذاشت، میز روی را بطری. شد ولو مبل روی پایش،

 .ماند خیره پایش های

 می باز را اش بادمجانی بلوز اول ی دکمه چند که همانطور و کرد باد را هایش لپ حوصله بی پژمان

 .نشست آزاد روی به رو مبل روی کرد،

 واسه سروصدا همه اون! بگذرونیم خوش باشیم هم دور رفتیم روز یه...عجبا آخه؟ یهو شد چی-

 می دعوا چی واسه بردش؟ برداشت یهو فرهاد چرا لرزید؟ می اونطوری لی لی چرا بود؟ چی

 ...چرا بود؟ خبر چه شده خراب اصطبل اون توی مگه کردید؟

 :کشید عربده آزاد

 !پژمان شو خفه-

 :برد باال را صدایش و نیاورد کم هم پژمان

 خودت؟ واسه کردی درست وضعه این ناحسابی؟ مرد کنی می چیکار داری...نمیشم خفه-

 دیوانه سردرد. نگفت چیزی و داد ماساژ را اش پیشانی هایش دستش کف استخوان فشار با آزاد

 چیز هوس دلش...بود بهانه سیگار. آورد بیرون جیبش از را سیگارش پاکت و فندک! کرد می اش

 .زد آتش سیگاری و داد تکان ریتمیک را پاهایش قرار بی! دانست نمی چیزی؟ چه. داشت دیگری

 از لرزید، می ای سرمازده گنجشک مثل که کوچکش اندام و لی لی ی ترسیده های چشم تصویر

 تمام با. کرد می فراموش داشت لی لی بود؟ کرده غلطی چه. رفت نمی کنار هایش مردمک مقابل

 فراموش میزد، زور بودنش، حساس و ظریف تمام با...بودنش ساله هجده تمام با...اش نداشته قوای

 های ملکول تمام. بود آورده یادش به را تلخ خاطرات. بود ریخته هم به را چیز همه باز او و کند

 .زدند می فریاد را لی لی حال برای نگرانی تنش

 فرهاد به کرد می سعی هم باز پلکش پریدن و فک لرزش همه آن با...بدش حال آن با اما لی لی

 گوشش در بار هزار فرهاد. داشت تقصیر...دانست می خوب که خودش! نبوده آزاد تقصیر بفهماند،

 دختر این از دست که...کن مراعات که. دارد متالطمی روحی وضعیتِ لی لی که بود خوانده
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 رس جز چیزی به لحظه آن در. کند اذیتش خواست می فقط. نداشت بدی قصد واقعا او ولی...بکش

 نکهای به برسد چه بود نکرده فکر هم بوسیدنش به حتی. کرد نمی فکر گذاشتن لی لی سرِ به

 ...زور به بخواهد

 .نبود لی لی سخت ی گذشته به حواسش لحظه آن در فقط او.گزید لب

 دب دخترک حال حتما. تپید می تند سینه در دلش. بود لی لی حال نگران زیادی. زد عمیقی پک

 و نپرد بیرون که جنگید می خودش با خیلی. نداشت شک. میداد دست او به عصبی حالت. میشد

 ینهم. نداشت بیشتر بحث و جر ی حوصله. بود آنجا فرهاد شک بی. نراند اش خانه سمت به سر با

 ار سرش برادرش های توبیخ برابر در بار اولین برای و بود توپیده او به فرهاد پیش ساعت یک

 های توبیخ. ببیند را لی لی دیگر ندارد حق که بود کرده تهدید فرهاد. بود مانده الل و فروافکنده

 اب فقط. نداشت زدن برای حرفی متاسفانه ولی گزید نمی هم ککش و نبود مهم برایش برادرش

 بود، افتاده آن روی سرخش شال که لرزانش های شانه و لی لی اشک از خیس صورت به نگرانی

 سخت خیلی فرهاد. کشید می و بود گرفته هایش مشت بین را کوتاهش موهای. کرد می نگاه

 .برد خودش با را او بعد و کرد آرامش

 داداش؟ میدی گوش آزاد-

 بیرون عمیقش و کالفه نفس با را سیگار دود. شیند می را وزوزش صدای اما. داد نمی گوش

 .کشید اش چانه زیر خراش به دستی. فرستاد

 ...زنما می حرف تو با-

 :غرید و کرد خاموش میز روی را سیگارش عصبی

 ...نداره ربطی تو به...پژمان کن ولم-

 :کوبید آزاد سر فرق بر را کلمات و ایستاد کمر به دست پژمان

 دیگه آدم یه ماهه دو که هست حواست هست؟ حواست هیچ! من برادر داره ربط...داره ربط-

 ستبی تا دخترا گفتی می همیشه نبودی تو مگه! نیستی میشناختم که آزادی دیگه که شدی؟

 که کنی؟ تحمل و لوس و بچه دخترای تونی نمی گفتی نمی مگه ان؟ نشده تعریف واست سالگی

 یه دوماهه. کرده روت اون به رو این از...آزاد سالشه هیجده اعصابتن؟ رو و دارن ادا و ناز جور هزار

 بهانه زنیم می زنگ هروقت...میری هرجا ش...کو دنبال دوماهه جادوگره؟. کرده دیگت آدم
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 میبره...دکتر میبره و خانوم لی لی. خانومه لی لی با میشه تنگ داداشمون واسه دلمون...میاری

 هچ! دیدنش نرفتی دستم یه انگشتای اندازه به دوماه این تو میگه ژیال...زهرمار میبره...کوفت

 عاشقشی؟ تو؟ مرگته

 عصبانیتش اوج از نشان گردنش و پیشانی ی برآمده رگ. گرفت آتش آخر ی کلمه این با آزاد

 . داشت

 :زد داد و چسبید پژمان پیراهن باز ی یقه به. داد صدا مبل تشکچه که محکم انقدر. پرید جا از

 !نخوردیا خوردی اضافی گه...من اعصاب به نرین انقدر پژمان-

 کند، لباسش ی یقه کردن آزاد برای تالشی آنکه بی و داد تکان تاسف روی از سری پژمان

 :زد پوزخندی

 دستت! آوردی جا به و رفاقت رسم خوب...کاسمون تو گذاشتی خوب...داداش نکنه درد دستت-

 ...نکنه درد

 حرکت با بزند، دیگری حرف آنکه بی و فشرد هم به را هایش لب. کشید غیض با را آخر ی جمله

 سیبک. زد چنگ میز روی از را ماشینش سوییچ تندی به. کرد آزاد را لباسش ی یقه تندی

 یورود درب سمت به ای زده شتاب های قدم با. گرفت رو تخم و اخم با. میشد پایین و باال گلویش

 .نداد آزاد های زدن صدا به اهمیتی و کوبید هم به قدرت تمام با را آن رفت،

 سمت به قدرت تمام با و برداشت میز روی از را آب بطری. شد لبریز...رسید جوش ی نقطه به آزاد

. پاشید عتیقه و قیمت گران وسایل روی داخلش آب و شد تکه هزار بطری. کرد پرت دیوار

 هبالخر و گرفت مشتش دو بین را موهایش. نشست مبل تشک ی لبه روی. لرزیدند می زانوهایش

 می گریه هم مردها...شکست صدا بی. آورد می فشار گلویش به اش مردانه بغض. ترکید بغضش

 ...خلوتشان در ولی. کنند

 پایین چپش چشم ی گوشه از قطره یک. دارد نگهشان چشمش ی کاسه در نمیشد این از بیشتر

 .کرد پاک را صورتش انگشتانش نوک با سرعت به. شد پخش ریزش های ریش ته بین و چکید

 .دید می جا همه را لی لی های چشم تصویر هنوز

. بود ترسیده کرد، می تعریفش پژمان که آزادی آن از. ترسید می خودش از داشت هم خودش

 دیوانگیِ. بود می عاشقش نباید. نبود لی لی عاشق...نبود. گذاشت کنار را وحشتناک فکرهای
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 و ماشین سوییچ. کشید هم در را هایش اخم و زد پس را اشکش پر های چشم تصویر. بود محض

 .گذاشت جیبش داخل را سیگارش و فندک

 بیرون خانه از. بود ناممکن رفتند، می رژه مغزش در که صداهایی و خانه سکوت تحمل دیگر

 ...کرد می خالی را خودش باید...زد

 استاد...را هایش شانه...را پشتش...میداد ماساژ برایش را دردناکش پیشانی...ژیال پیش میرفت

 ! بود آزاد کردن آرام

 بود محال. بخشید می پژمان. میداد توضیح برایش و میزد زنگ هم پژمان به شد آرام که کمی

 دو برابر در بود لی لی. بدهد دست از را هایش عزیزترین بچه دختر یک خاطر محض

 برایش فرهاد با زیادی تفاوت پژمان. گذاشت می کنار را لی لی...انداخت می دورش...برادرش

 .بود آمده همراهش قدم به قدم جا همه...بود داده ترکش. نداشت

 :غرید و بست آرام پشتش را در

 ! لی لی بابای گور-

*** 

 هم اب بیمارستان توی ما! عاقل و پذیر مسئولیت. میشناسم که مردائیه ترین عاقل از یکی فرهاد-

 .بودیم رزیدنت

 .ام نشسته صندلی روی حرف بی. کند می تشکری سرش حرکت با و زند می لبخندی فرهاد

 پوست و خرمایی ابروی و چشم که ای ریزه مرد. است اعصاب و مغز متخصص فرهاد دوست سامان

 عمیقی چال صحبت با حتی که لپی و شده رنگ دو ها شقیقه کنار که موهایی با. دارد گندمگون

 .آید می صورتش گردی به پهنش و گرد دماغ. دارد برمی

 :دهد می ادامه بخشی آرامش لبخند با سامان

 عصبیت؟ حالتای شدن؟ شروع کی از سردردا این-

 :اندازم می باال شانه و فرستم می اتاق کنارِ و گوشه کردن برانداز به را قرارم بی نگاه

 !شاید سال شیش...بودم کوچیک خیلی...نمیدونم دقیق-
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 چی؟ توهماتت-

 :کردم تر را ام شده خشک های لب زبان با

 نهمو از کنم می فکر خب اما...بیداریم و خواب توی وقتی بیشتر...نمیزنم توهم خیلی راستش-

 .میدم انجامشون بفهمم اینکه بدون واقعا و نیستن رویا خوابام فهمیدم که موقع

 .زند نمی دیگری حرف و دهد می تکان آرامی حرکت با فهمیدن معنی به را سرش

 .شوم می مشغول شده نخ نخ که مانتویم آستین ی گوشه با و اندازم می پایین را سرم

 :نشیند می سامان نزدیک سیاهی و چرمی مبل روی و رود می سرعت به فرهاد

 دیدی؟ چی نتیجش؟ شد چی آی آر ام-

 میدی؟ تشخیص چی تو-

 :کشد می عمیقی نفس قراری بی با فرهاد

 ...مغزیه التهاب کنم می فکر من-

 :پرسد می شده تا تابه ابروهای با و کند می مرتب را میزش روی های پرونده سامان

 میگی؟ اینو اساسی برچه-

 :ماند می خیره سامان به و اندازد می باال شانه فرهاد

 .بکشمش بو میتونم-

 :زند می فرهاد ی شانه به آرامی مشت و خندد می سامان

 .رسیده مغزی های بیماری تشخیص به پرستارا عطر کشیدن بو از بویاییت حس انگار پس-

 . آید نمی او به اصال بازی؟ دختر فرهاد؟. میشوند گرد اینبار هایم چشم

 :دهد می تکان سری و خندد می بلندتر فرهاد خود

 گذشته؟ روزا اون از چقدر میدونی-

 :گوید می و کند می تایید سامان
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 داره؟ بویی چه مغزی التهاب مگه حاال-

 ...دیگه داره التهاب...دونم نمی...داره دما-

 نگفتی؟ چیزی چرا بودی مظنون اگه-

 .نیستم پزشک یه دیگه که من...شم مطمئن باید-

 .کوبم می زمین به را پایم عصبی و ناراحت. گرفته زمزمه حالت بیشتر صدایشان

 :گوید می بشنوم، هم من طوریکه بلند، اینبار و چرخاند می فرهاد سمت به را مانیتورش سامان

 نه...تومور نه...عروقی های ناهنجاری نه. نداشت وجود طبیعی غیر چیز هیچ...نباش نگران انقدر-

 دختر این...داشت مغزی التهاب مهتاب...نبود اینطوری مهتاب...حمله نشونه نه...خونریزی و تورم

 !سالمه سالمِ

 :گوید می سریع و اندازد می من به ای چشمی زیر نگاه فرهاد

 چیه؟ مشکلش پس-

 نهمیتو...نمیشه مشخص که روانی مشکالت آی آر تویام...باشه روانی مشکل میتونه...دونم نمی-

 پزشکش روان. سخته مرحله این توی تشخیصش! شاید زدودگی خواب...باشه صرع مدل یه

 نزده؟ حرفی

 :کشد می آهی فرهاد

 !ممنون هرحال به...گفت اطمینان با بشه که چیزی نه-

 :گوید می بخشی آرامش لبخند با من به رو و شود می بلند زانوهایش روی

 ...سالمی که دیدی...بریم دیگه لی لی-

 ومورت بود، افتاده سرم توی که انقدر...شدم قرار بی...کردم خوابگردی باز قبل مدتی. نیستم سالم

 .نیست تومور از خبری کند، مطمئنم تا آورد اینجا به مرا خودش فرهاد. دادم

 :بندم می را کمربندم و نشینم می ماشین داخل

 شدم؟ خوب نگفتی مگه میشم؟ اینطوری چرا سالمم اگر پس-
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 :کند می بند من صندلیِ پشتیِ به را دستش یک و گیرد می عقب دنده

 روسهپ یه درمانت...میشی بدتر نکن مشغولش و فکرت...متفاوتی فقط تو...نیست چیزی من عزیز-

 خواب. میشی خوب باشی، آرامش توی و بمونی درمان تحت اگر میدم قول. طلبه می طوالنی ی

 .اومد فشار بهت...بود آزاد کار بخاطر گردیتم

 برای نه دهد می را هایم زنگ جواب نه دیگر روز آن اتفاق از بعد از. آزاد سمت رود می فکرم

 که کاری برای مرا کنم التماسش مانده کم...کجایی پرسیدم و زدم اس ام اس بار هزار. آمده دیدنم

 .ببخشد ام نکرده

 قصیرت ترسیدم؟ که بود من تقصیر مگر ولی نداشت تقصیری او که دارم قبول. است عجیب برایم

 نبودم راضی...زدن هم به چشم یک عرض در...افتاد اتفاق فقط. نبود هم او تقصیر...نبود هم من

 از لحظه، آن در خودم که منی. نبود من دست فرهاد عصبانیت کنترل. کند سرزنشش فرهاد

 .کردم می دق پریشانی

 نبود همیشه مثل هم او که زد زنگ مادرم به. ماند سرم باالی فرهاد! شدید تب...کردم تب شب آن

 روز چند. ماند سرم باالی شب تمام. رساند بیمارستان به مرا خودش. نداد جواب را اش گوشی و

 از و گذاشت کنار را اش زندگی و کار. بود مراقبم خودش. نگرفت جوابی و زد زنگ مادرم به تمام

 .شدم سرپا بالخره تا کرد مراقبت من

 دیگر هم کردن محلی بی این اما کند عذرخواهی ندارم انتظار. ندارم آزاد از انتظاری اوصاف این با

 .است زیادی

 :پرد می بیرون هایم لب میان از اراده بی

 !نمیده زنگامو جواب آزاد-

 ...میدونم-

 ردد قلبم. بگیرم را هایم اشک ریختن جلوی زدن، پلک هم پشت با کنم می سعی و کشم می آهی

 .کشد می درد و نشسته دلم کنج آرام است مدتی. کند می

 :دارد بغض صدایم

 کردم؟ چیکارش من مگه چرا؟ خب-
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 .کنم می آرام را خودم و کشم می صورتم به دستی

 !دختر ببینمت شدی؟ دیوونه لی؟ لی-

 چکد می اشکی قطره لحظه همان. زند می پس آرامی به را هایم دست اما روست به رو به حواسش

 های مه ته آن که مردی برای دلم دست اینکه از. گزم می لب. میفتد اش اشاره انگشت روی و

 .نشده کن ریشه اما است کم. کشم می خجالت شده، رو کشم می یدک را عشقش کمی هنوز قلبم

 !ببینمش دوست یک فقط یا پدر یا برادر مثل توانم نمی هنوز

 و ها رگ با...شده مخلوط. اند نوشته دهلیزها و ها رگ سرخ بین غلیظ و پررنگ را آزاد اسم ولی

 .خورده پیوند ها گلبول

 زا عقلتو تو! میشکه اینجا به آخرش دونستم می اولم از! لی لی بگم بهت چی دونم نمی واقعا-

 از بیشتر...داداشمه...نمیخوره تو درد به آزاد! کنی می اشتباهی چه داری بفهم! دادی دست

 آزاد...نمیخوره تو درد به اما نیست بدی آدم. شناسمش می همه از بهتر...دارم دوستش هرکسی

 زبانه بنزین مثل که کسی نه...آتیشش رو آب بشه که باشه کسی با باید...آتیشه و شور پارچه یه

 .سوزید می جفتتون...کنه تر ور شعله رو آتیشش های

 :دارم می نگه آدمم سیب پشت را بغض و کنم می آزاد را هایم دست

 !میکنه خوب حالمو اون...خوبیم خیلی هم با آزاد و من! کنی می اشتباه تو-

 ...بزنم زیرش توانم نمی. داند می فرهاد. ندارد فایده انکار. شده رو دلم دست که نیست مهم دیگر

 :برد می باال را صدایش

 هرابط این ی آینده خدا به...کنه می ولت بشه خسته که ازت...روشنه من برای روز مثل آیندتون-

 تا باشه عاشق نیست الزم. نمیشه هیچوقت و نیست عاشقت آزاد. نیست مشترک زندگیِ و ازدواج

 زود خیلی. کن فرو گوشت تو اینو. نیست عالقه بر دلیل بوسیدت اینکه...کنه برقرار رابطه و ببوسه

 بذار...داری مشکل کافی ی اندازه به...خراب ی روحیه یه با میمونی تو وسط این و کنه می ولت

 با .نگیر رو دوستی این دنبال و باش عاقل هم تو. نمیده و جوابت میکنه خوبی کار آزاد. شه تموم

 ...شو آشنا جدید نفر یه
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 مانند من ی شده عاشق تازه قلب برای فرهاد های حرف. دیگر گرفت شود نمی را ها اشک جلوی

 .لرزاند می را هایش ریشه که است سهمگینی طوفان

 و انداخت خط را روحم بکارت آزاد...فهمد نمی...نیست من جای او شوم؟ آشنا جدید نفر یک با

 ...برد هم مرا دل! نرفت خالی دست...رفت

 .مانم می خیره میالد بلند برج به. زنم نمی عشقم و خودم از دفاع برای حرفی

 کدام هیچ که هاییست آدم انبوه و...راهنما چراغ چند...نقشه روی هایی کشی خط تو بدون تهران

 .شوند نمی تو من برای

 برد؟ تو یاد از مرا...نکرد فراموشم را تو درخت، بی شهرِ تهران

*** 

 ...نیستن خان فرهاد...برم قربونت کن پوس میوه جون مادر-

 .آمدم آزاد دیدن برای نیست دانستم می چون اصال...نیست که دانم می خودم

 پیداش دیگه االنا ولی! هرروزشه کار...بدوئه ها نزدیکی همین پارک یه رفته صبح هفت از آزادم-

 .میشه

 نز. میشناسم را خانوم مهوج. کنم می تشکر لبی زیر و میپاشم محبتش روی به لرزانی لبخند

. است خبر با بعدش اتفاقات و تجاوز موضوع از دانم می. ایست ساده و صاف و مهربان العاده فوق

 و کند می درک بیشتر ها کرده تحصیل خیلی از ساده و نخوانده درس زن این. زند نمی حرفی اما

 .میفهمد

 ...بزنم صدات باید چی نمیدونم لی؟ لی یا لیالست اسمت دخترم-

 زا زن یا است سرگردان وحشیِ روح یک ی برازنده تنها اسمم...نیست شبیه گلی هیچ به من نام

 .میکارد ستاره مردی هر دل توی آرامش، تکه یک دنبال که ای برگشته جنگ

 پر هک سیگارم پاکت. شود می تنگ برایش دلم نباشم، مست وقتی و خوشبینم عشق به هنوز من

! کند گمم...اسم همه این میان...ها آدم میان...ترسم می من. است خوب هم من حال باشد،

 ...نشوم پیدا دیگر و کند فراموشم
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 ...!هستم لیال...عرب های بریده گیس همنام من

 .بشورد را بغضم تا رسانم می گلویم خشکی به را آلبالو شربت خنکی از قلپ یک

 :کنم می صاف را صدایم سرفه، تک چند با

 ...میزنن صدام لی لی همه ولی کن صدا داری دوست هرجور شما... لیالست اسمم-

 استثنا. ریزد می دلم در غم. ندارم خبر پدرم از شود می وقت خیلی...پدرم و مادربزرگ جز البته

 جای اینبار و کشم می آهی. گیرد می قلبم کنم، می فکر هایش بدبختی و پدرم به هربار ندارد،

 می مک هم باز بغضم، فرستادن پایین برای و روم می باال نفس یک را لیوان محتوی تمام قلپ یک

 .آورم

 ...میذارم تنهات ببخشا...بزنم غذام به سر یه برم من جان لی لی-

 !بیاد آزاد تا میشینم من...خانوم مهوج برس کارت به شما چیه؟ حرفا این نه-

 ...کن پوست میوه...عزیزم شکلت قربون-

 نمی دلم اما بترسم اینکه نه. دوزم می در به را نگاهم قرار بی و کنم می تشکری سر تکان با

 .ندارم را هایش توبیخ و ها نصیحت ی حوصله. ببیند اینجا مرا و برسد آزاد از قبل فرهاد خواهد،

 را پرخاطره ماه دو این چطور! نیست شدنی اما خواهم می هم خودم...کن فراموش گوید می

 کنم؟ فراموش

 !لعنتی ی خاطره پر ماه دو

 ذرت و لبو و باقالی هم با خیابان کنار که زمستانی برفیِ یا بارانی و گرفته های غروب اکثر

 که آزاد. میزد بیرون دهانمان از بخار هایمان، شوخی و خنده میان خوردیم می داغ داغ مکزیکیِ

 دستمال از استفاده جای به را هایم دست کشان جیغ من و خورد می مرا سهم نصف همیشه

 ابیحس که مارکدارش های لباس با بولداگش، توماشینیِ عروسکِ کنار نشسته گلگلیِ کلنکسِ

 توی راه طول تمام بعدش. کردم می پاک بود، حساس انظار جلوی بودنشان مرتب و تمیزی روی

 .شود ناراحت یکی آن از کسی آنکه بی خندیدیم، می و زدیم می هم ی کله و سر

 شان ترشی از صورتمان و خریدیم می سبز گوجه و چاقاله. نشد ترکمان عادت این آمد که بهار

 . میشد جمع
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 دمپایی جفت یک برایم آزاد و شکست قرمزم و ورنی های کفش سانتیِ هفت ی پاشنه بار یک

 دمپایی. خندیدیم من زشت های دمپایی به راه تمام و خرید رنگ همان به پالستیکی و زشت

 .عزیزند برایم و داشتم نگهشان یادگاری که هایی

 قاب عینک بازار از بار یک. کرد می مسخره و خندید می خریدم می که هرچیزی به همیشه آزاد

 .ماند پیشش دلم من و گرفت من از را آن زور به آزاد و خریدم ای بامزه و چوبی

 به او. بردیم می پناه اتاقش به فرهاد چشم از دور و میرفتم شان خانه به قایمکی که هایی شب

 یحاترج. دیدیم می فیلم صبح تا. باشم تنها تنهای او با ترسیدم می من چون آمد، نمی من ی خانه

 و خندیدم می میداد صورتش به آزاد که ای ترسیده ی مسخره های قیافه به من و ترسناک

 بار یک. انداخت می خنده به مرا بیشتر کردنش، شوخی جدی همین. ماند می جدی کامال خودش

 همدیگر هی و کردیم داد و جیغ انقدر بخوابد، تخت روی آزاد دهم اجازه خواستم نمی اینکه سر

 .کرد دعوا مرا حسابی و فهمید فرهاد بالخره که انداختیم پایین تخت از را

 و دادیم می گوش بودنش مسخره تمام با تهران رادیو های آهنگ تک تک به که لحظاتی آن تمام

 .خندیدیم می که روزهایی تمام...خندیدیم می که روزهایی تمام. خندیدیم می

 رپ و دیدیم چندم بار برای را سیمین از نادر جدایی و نیاوران سرای فرهنگ رفتیم که وقتی تمام

 بر و نمیرفتم زیربار من و بود متفاوت و هنرمندانه پایانش داشت اعتقاد او که. کردیم نقدش شور

 می او..را پدرش یا کرد انتخاب را مادرش بالخره ترمه میشد مشخص باید که بودم اعتقاد این

 از نیمی کند، انتخاب را هرکدام پدر؟ یا کند انتخاب را مادرش آخر بچه دارد فرقی چه گفت

 که میزد سرم توی و میشد خسته بحث از آزاد آخرش هم همیشه. دهد می دست از را زندگیش

 !دیدن هنری فیلم به چه را تو

 و خوردیم می انبه آب. کرد می خیسمان باران و خوردیم می پنیری کورن پاپ که هایی وقت تمام

 و شدم می نوچ و صورتم روی ریخت می انبه آب و انداز دست داخل انداخت می قصد روی از آزاد

 .خندید می ام کفری ی قیافه به او

 یم پیشش شب هربار و خودش مسواک کنار بود، گذاشته برایم که دخترانه و صورتی مسواک آن

 .بزنم مسواک را هایم دندان آن با که بودم این عاشق ماندم،
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 می من به را همه باز خیال بی او و ای فروخته لی لی به را همه گفتند می همه که مدتی تمام

 !فروخت

. آمد می دنبالم بود که ساعتی هر شدم، می افسرده و گرفت می دلم که هایی شب نصف تمام

 بگوید که....کرد نمی رها را دستم کردن عوض دنده ی بهانه به حتی او و زدیم می بیرون

 یم نگاه ها ستاره به بزند سپیده تا و تهران بام رفتیم می! نیستی تنها...اینجایم من...نترس

 گاهی و یزدانی رضا گاهی. دادیم می گوش نامجو محسن صدای با را سنتی های آهنگ...کردیم

 صبح به خواننده یک صدای با را شب هر اصال. کردیم می گوش داریوش و دادم می او دل به دل

 مان داری زنده شب عوض در و خوردیم می صبحانه بام در همانجا هم ها وقت بعضی. رساندیم می

 . بودیم خواب ظهر از بعد تا

 از فاصله آن از که میالد برج با و نشستیم می آسفالت روی صنعت میدان وسط شب نصف یا

 به...خندیدیم می هم با. خندیدیم می و انداختیم می بامزه های عکس بود، کوچکتر هم خودمان

 تنها واقعا که فهمیدم می. بود خوب خوبِ حالم گشتم، برمی خانه به وقتی. خندیدیم می هم

 ...نیستم

 برایت قشنگ شعر یک پاشو که کند بیدارم تا میزد زنگ انقدر سه ساعت که هایی شب نصف

 همراه سنتور سیم روی ها مضراب خوردن ی ماهرانه صدای به بیداری و خواب میان من و بخوانم

 .میدادم گوش آزاد، دار خش صدای

 یروسر که بادی و ها تونل در کشیدن جیغ...آزاد های دوست با شمالمان نابهنگامِ سفرِ تا دو یکی

 قلیان. کردیم می گز را زده باران جنگل...دریا بوی و پهلو قند چای...نارنج بهار بوی. میبرد را ها

 و مکشیدی می قلیان...بستنی شرط بردن و نرد تختِ و بازی پاسور. آلبالو و سیب دو طعم با های

 ییادگار ها شن روی! کنتش مشترکِ سیگارهای دودِ. بودم گیج گیجِ صبح تا من اش سنگینی از

 ...نادری و نوشین های کلوچه هوس آخر روزهای. رفتن آلود کف آبِ داخل مچ تا و نوشتن اسم

. شدیم می گم پردود های کافه در رفتیم می و دنبالم آمد، می ظهر آفتاب داغیِ در که روزهایی

 بوی...کردیم می انتخاب را دنج ی گوشه یک. نداشت هم اسم حتی پرتی شدت از که کافه یک

 !موالنا و سعدی و حافظ شعرهای خواندن. تنباکو و توتون و غلیظ ی قهوه

 ...اینهاست از بیشتر...هست خاطره هم باز. کند می خارجم فکر از ورودی در خوردن هم به صدای
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 توانم در اصال من تواند می آزاد اگر! ببرم یاد از را خاطره همه این باید چطور من! خاطره همه این

 !نیست

*** 

 آن روی را اش مشکی شرتِ سویی کاله و گذاشته سرش ای سورمه دارِ لبه کاله. بیند نمی مرا

 .زند می نفس نفس زیاد دویدن براثر و شده خیس کالهش و ها سرشانه باران نم نم از. کشیده

 زیر به سرِ و شود می حرکتم متوجه. گذارم می میز روی را کیفم و شوم می بلند مبل روی از

 نرم فهمم، می من و روند می هم در هایش اخم من، دیدن محض به. کشد می باال را اش افتاده

 .است تر سخت هم شکاندن غول شاخ از کردنش

 و نیست طلبانه صلح هیچ نگاهش. کند می رها یقه روی و کشد می گوش از را هایش هندزفری

 .باشد صلح به نیاز حاال که کردیم دعوا کی فهمم نمی من

 :گویم می کلمه یک آرام و مالم می هم به را ام خورده ماتیک های لب

 ...سالم-

 و تند های نفس هنوز که حالی در و کنان فین فین و دهد می تکان سالم جواب معنای به را سرش

 .شود می نزدیکم کمر به دست. گذراند می نظر از را پذیرایی فضای کشد، می عمیق

 :ماند می من صورت روی رحمش بی های مردمک

 کنی؟ می چیکار اینجا-

 :گویم می سختی به آخر در و کنم می باز لب چندبار

 ...بودم نگرانت-

 ...کرد شروع نمیشد تر افتضاح این از

 یم کالهش نقاب به دستی و زند می عقب را شرتش سویی کاله. نشیند می لبش کنج لبخندی

 :کشد

 ...فهمیدم زنگت و پیام همه اون از خودم...آره-
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 می سر هایش چشم بکرِ سیاهیِ از نگاهم! داده؟ قرار مضحکه مرا های نگرانی کند؟ می مسخره

 خواهم می. نشیند می لبش روی لعنتی پوزخند روی و گذرد می اش استخوانی های گونه از. خورد

 .کنم پاکش و ببرم دست

 :دهد می ادامه حوصله بی بیند، می را ام خیرگی و سکوت وقتی

 !فعال...عالیم واقع در...خوبم که بینی می-

 برای کارها این! شود می سبز سرم روی شاخ دوتا برود، ها پله سمت به تا گردد برمی وقتی

 .کنم نمی درک اصال چیست؟

 :زنم می تشر و دوم می دنبالش

 نمیدادی؟ جواب چی برای خب-

 با حال همان در و کند می طی زده اش ورزشی شلوار جیب در که هایی دست با را اول ی پله چند

 :گوید می ولی و شل و لحن

 ...نداشتم دوست چون-

 مانعش ایستم، می او به رو که همانطور و دوم می باال را پله چند حرص با چسبم، می بازویش به

 :شوم می

 من؟ از کنی؟ می فرار چی از-

 نآ از اما نگاهش. ایم شده قد هم باالترم او از که ای پله چند وجود با. ایستد می ام سینه به سینه

 .برگشته بودم، دیده اول روزهای که متکبری و مغرور آزاد همان...هاست باال باال

 :کند می جمع اش سینه زیر را هایش دست

 وقت؟ اون کنم فرار باید چیت از-

 :اندازم می باال شانه

 شدی؟ اینطوری یهو چرا! کنی می فرار چی از بگو بهم تو...دونم نمی-

 :رسند می بلندش های مژه تا هایش اخم
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 باهات دیگه. کنار میذارمشون و میشم خسته آدما از جایی یه بالخره...بودم همینطوری اولم از-

 !زدم قیدتو...کنم نمی حال

 میگی؟ داری چی-

 .شود می بلندتر باز قدش. خورد می ام سینه به اش سینه. آید می باال پله یک

 :کشد می اش چانه زیر دستی

 !نیستی...  دیگه که تو...تراشمش می ته از نکنم حال موهامم با اگه من عزیزم-

 گاهی دانم می. کند می خیس را هایم پلک پشت قطره یک بود؟ من با. مانم می مبهوت و مات

 .است محاالت جزو کنترلش که شکاند می را اشک از سدی قطره یک چکیدنِ تنها

 :میغرم بلندی صدای با و میفشارم هم روی را هایم دندان

 !آزاد؟-

 :زند می پس راهش سر از مرا دستش حرکت با

 !شد سوراخ گوشم زهرمار-

 چه بفهمم باید. روم می دنبالش و گذارم می کنار را غرور. دود می باال درمیان یکی را ها پله

 .اندازم می داخل را خودم و کنم می باز را بندد می پشتش که دری! شده مرگش

 بلند موهای. دارد برمی سر از را دارش نقاب کاله. کشد می ای کالفه پوف و گردد برمی سمتم به

 .اند گرفته حالت همانطور و رفته باال کاله با سرش جلوی

 !شم؟ لخت چشمت جلوی نمیخوای که تو...بگیرم دوش میخوام-

 :زنم می صدایش شاکی

 !آزاد؟-

 !کنم می مالحظتو دارم خیلی...درنیار منو صدای لی لی...کردیما گیری عجب-

 و دزدد می نگاه کالفه تا کنم می نگاهش انقدر کرد؟ می مالحظه داشت تازه کرد؟ می مالحظه

 .کشد می سرش به دستی
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 :مینالم و روم می سمتش به لرزانی های قدم با

 ناراحت من خدا به...باشگاهه توی اتفاقای بخاطر اگر...اگر ببین خب؟ نباش اینطوری-

 ...بود اتفاق یه فقط! باشی ناراحت نیست الزم. نبود تو تقصیر...نیستم

 ...نیست اون بخاطر-

 :گذارم می اش سینه روی را هایم دست و رسم می او به

 ...که بودی خوب اون از قبل چرا؟ پس-

 دستم هایش، نفس سنگینیِ از. کشد می عمیق های نفس هم پشت و مدام و دهد نمی جوابی

 دور دست. شوم می بلند پاهایم ی پنجه روی اراده بی. شود می پایین و باال اش سینه روی

 دلم فقط...فهمم نمی را قصدم هم خودم. کنم می خم پایین سمت به را سرش و اندازم می گردنش

 .کنم بود، شده دوماه این در که مردی به تبدیل باز را او شده هرطور خواهد می

 به وبخ را قبلی دوبار. کند نمی بوسیدنم به رغبتش و میل بر مبنی هم حرکتی. شود نمی مانعم

 سنگِ تکه یک مثل حاال. داشت گرما...داشت شور. بود انداخته چنگ کمرم گودی به. دارم یاد

 می لبش کنار پوست روی را لبم و کنم می جسارت. کند می نگاهم و ایستاده فقط سرد و سخت

 مانعم اگر. اش تفاوتی بی همه این از...چکد می اشکم که است چهارم یا سوم ی بوسه بین. گذارم

 و آیم می فرود پاشنه روی پریشان و سرخورده. کردم نمی بودن کوچک احساس انقدر باز میشد

 . مانم می خیره پاهایم به زده خجالت. شود می باز دستانم ی گره

 :گوید می و اندازد می باال را ابروهایش

 ! جالبه خیلی...جالبه-

 .دارد هم اخم. شده جدی خیلی یکباره به. میکند باز را آن رود، می اتاق در سمت به

 :زند می اشاره بیرون به انگشتش با

 ...گذشت خوش-

 :کنم می پاک خیسی از را صورتم دست پشت با

 آزاد؟-
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 :کشد می فریاد بلندی صدای با

 سپ! لی لی میشناسی که و سگم اخالق...نیومده باال سگم روی اون تا بیرون برو بیا...آزاد و درد-

 ...بیرون بری خودت بهتره

 قسمت ترین انتهایی از. لرزد می بغض و حب از بدنم تمام...لرزد می ام چانه...لرزد می هایم لب

 .میشکنم ناگهانی و میخورم ترک کم کم وجودم

 :گویم می بلندی صدای با گیرم می پیش در را ها پله راه که درحالی و روم می در سمت به

 !پستی خیلی-

 .است کالمم پاسخ در، محکم شدنِ کوبیده

*** 

 !لی لی میگیره نادیدت داره-

 حاال اما. کنم می تحسین را شادش ی روحیه. کنم می چشمانش خرمایِ طراوت و شادی به نگاهی

 تنگ هایش نگرانی و ها حساسیت برای دلم چقدر آمد، یادم تازه دیدمش وقتی! شده من نگران

 .من های تندی هنگام هایش مالیمت و ریز یک های زدن غر برای...بود شده

 و او در، دم روز همان. نجاتم ی فرشته شد برگشتم آزاد پیش از بد حالت با روز آن وقتی مینو

 خالی زندگیم در دوست یک جای چقدر کردم حس بعد...شدم شوکه اول. دیدم منتظر را ستاره

 .مانده

 کارهای درگیر ماه چند آن در گفت. زد زار بودم گذرانده سر از که اتفاقاتی برای و کرد بغلم

 را علیرضا و او عشقِ همیشه. شدم خوشحال اش ناگهانی شدن عروس برای من و بوده عروسیش

 می علیرضا نگاه در که عشقی همه آن با. شوند می خوشبخت نداشتم شک. کردم می تحسین

 می راست. ندادم جواب و زده زنگ گفت. کند می خوشبخت را دوستم تنها بودم مطمئن دیدم،

 . نبود کس هیچ با کردن صحبت و دیدن مساعدِ حالم روزها آن. ندادم جواب قصد از خودم...گفت

 می را آدم وقت. دارد استرس شدن عروس که کردم درک من و نگرفته را پیم که شد شرمنده

 !کردم درکش. گیرد
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 در را مادرم تا آمده مان خانه به انقدر و افتاده شور به دلش برگشتند، عسل ماه از وقتی گفت

 .آمدند دیدنم برای هردو و گفته را چیز همه برایش ستاره...کرده پیدا خانه

. زدم حرف او برای ام، نداشته آشنای و دوست و فامیل و فک تمام جای...گفتم او برای را چیز همه

 طرز نظرشان از. کردند طرد را ما ستاره شدن مستقل از بعد همه آشنا دوست و فامیل و فک

 لفامی و خانواده طرف از و شکسته تابو ستاره. بود شان شرمساری مایع ستاره و من کردن زندگی

 گفت! برخوردش طرز و آزاد به احساساتم از...گفتم فرهاد به ام اولیه عشق از. شد طرد هم خودش

 هم مینو که شدم غمگین چقدر من و خورند نمی دردت به هیچکدام...کن دوری برادر هردو از

 !بمان دور میگفت

 بری؟ پاشی میخوای کجا! میگیره نادیدت داره میگم لی؟ لی میدی گوش-

 .دهم می پرسیده را حالم که فرهاد پیام جواب و نوشم می ام قهوه از کمی

. شده تر پهن کمی ابروهایش و کرده خوشگلی هایالیت را موهایش. کنم می نگاه صورتش به

 .است داشتنی دوست مینوی همان هنوز. نکرده آنچنانی تغییر

 :دهم می را جوابش و زنم می لبخندی

 !برم میخواد دلم اما...ندارم آزاد با کاری که من...میدونم آره-

 ولی ندیدمش اینکه با...کردی می سکته داشتی روز اون...میریزی هم به باز میگه یچیز میری-

 بش اصال! میخوریم بیرون شامم...بیرون بریم علی و من با امشب بیا! مردیه چجور معلومه کامال

 !ببینتت مشتاقه خیلی علی...بخواب من پیش بریم بیا

. یدآ نمی دستم دیدنش برای دیگری ی بهانه. شده تنگ برایش دلم! بروم باید. شود نمی اصال نه

 و کنم خداحافظی او با باید اصال شاید. ببینم را او توانم می کی دیگر دانم نمی نبینمش، امشب اگر

 خداحافظی یک خاطره ماه دو آن برای! کنم می خداحافظی...آری...بزنم همیشه برای را قیدش

 اما من. شکست آزاد که داشت حرمت خاطره همه آن...داشت حرمت. است الزم حسابی و درست

 !ام کرده عادت دیگر من...است تند...است آزاد او. شکنم نمی

 :کنم می مخالفت و گذارمش می نعلبکی روی کنم، می نگاهی را کوچک فنجان ته

 ...بدی لباستو بهم نمیخوای اگر! نمیاد پیش مشکلی نترس...برم باید...مینو نه-
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 :کوبد می بازویم به محکم

 ...میگم خودت واسه خدا به...نداره تورو قابل من لباس! میگی چی تو میگم چی من...دیوونه-

 :شوم می بلند کافه میز پشت از و اندازم می باال شانه

 فقط کن فکر. ندارم آزاد کار به کاری هم دیگه. ندارم مشکلی واقعا من ولی...مینو میدونم-

 !همین...بگذرونم خوش شب یه میخوام

 :کشد می ای کالفه پوف

 ...بگذرون خوش ما با خب-

 :کند می ام کالفه اصرار همه این

 !نه؟ یا بدی بهم و لباس خونت بریم...دیگه وقت یه باشه-

 :میفتد راه من از قبل و زند می چنگ کیفش به حرصی

 !میاره سرت به بالیی یه آزاد این بالخره میدونم من! نشدی عوض هیچ...بودی دنده یه اولم از-

 !ستا نهایتش دیگر تحقیر و خفت حس همه این بیاورد؟ سرم به تواند می هم این از بدتر بال بال؟

*** 

 هم من با ماه، دو این از بعد که آزاد دوستان از تن دو نیما، و سعید. ام رسیده زود اینکه مثل

 .گذراند می ها اتاق داخل و کنند می لوله را کف های قالی اند، شده دوست

 برمی پسرها. کنم می کمک خالی سالنِ ی گوشه میز چیدن در سعید، دختر دوست سوگند به

 .کنند می چک را اسپیکرها و گردند

 را مصرف بار یک طرحدارِ و سیاه و سبز هایِ لیوان. کشم می خجالت ام رسیده زود انقدر اینکه از

 .چینم می میز روی و آورم می در هم از

 !میان االن ها بچه خانوم بشین...نکش زحمت شما جان لی لی-
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 اکثر پژمان و آزاد های دوست و نیستند ایران است مدتی مادرش و پدر. نیماست ی خانه اینجا

 قاطی را خودش آنقدرها آزاد. ام آمده آزاد با بار دو یکی قبال. گیرند می اینجا را هایشان مهمانی

 .بیاید امیدوارم فقط. شود پیدایش امشب نیستم، مطمئن اصال. کند نمی شان

 :نیما سمت گردم برمی و گزم می لب

 کمکی یه رسیدم زود که حاال! شبه هفت از گفت سهیال کردم حس من راستش...نیست زحمتی-

 !نکشم خجالت تا کنم می هم

 را بزرگ اسپیکرهای از یکی زیر که همانطور و شوند می باز ای دوستانه لبخند به هایش لب

 .بگذارد زمینش تا کند می خم کمر چسبیده،

 :زند می نفس نفس خستگی شدت از

 ...اومدی زود کردی خوبی کار خجالتی؟ چه-

 رِپ موهای. کند تازه نفسی تا ایستد، می کمر به دست و خشک را اش پیشانی عرق دست پشت با

 شتربی را پیشانیش کشیدگی و شده خالی حسابی هایش شقیقه قسمت که دارد مجعدی و مشکی

 به شود، می رخ نیم و رخ سه وقتی فقط و نیست معلوم زیاد جلو از که دارد قوز دماغش. کرده

 شرقیِ به خیلی نظرم به برنزش پوست. دارد متناسبی و معمولی هیکل و قد. آید می چشم

 ایِ قهوه یا است عسلی هایش چشم رنگ گفت، شود می سختی به. آید می صورتش

 بوی و است تیغ سه همیشه ام دیده من که جایی تا هم صورتش. دو این بین چیزی...روشن

 .آید می خودش از قبل عطرش

 :کشد می ام شانه به دستی سوگند

 !نکن خسته خودتو...خانومی میگه راست-

 :گویم می سریع و زنم می پریده رنگ لبخندی

 ...دارم دوست خودم...نمیشم خسته-

 ببین کمکم بیا داری دوست اگر...عقبم کارام از کلی چون کنم نمی الکی تعارف پس خب-

 ...بهتره کنم تزئین ساالدارو این چجوری
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 نمی منتقل بدی حس هایش نگاه هرچند. باشم راحت نیما های نگاه شر از تا روم می همراهش

 .است کننده ناراحت آزاد جز مردی هر ی خریدارانه و خیره نگاه من برای اما نیست هیز و کند

 اش ریشه حسابی که را موهایم. کنم می آرایش تجدید و روم می آینه جلوی مدام شود شب نه تا

. آید می چشم به کمتر ام چهره روحیِ بی و سپیدی روشن، رنگِ این با. کردم بور بود، درآمده

 یرو تا و رنگ زرشکی. گرفتم او از را خریده عروسیش از بعد که مینو خوشگلِ های لباس از یکی

 چند. ام پوشیده نازکی و مشکی شلواری جوراب دامنش بودنِ کوتاه زیادی بخاطر. است هایم ران

 .ندارد مشکلی نشوم خم خیلی اگر. است باز کمی هفتش ی یقه و شده وصل یقه به نازک بند

 اهکوت که را مدلشان. کنم می مرتبشان و کشم می بلندم خشتیِ و کشیده مداد ابروهای به دست

 .شده تر خانومانه ام چهره. کردم عوض بود، پهن و

 تهداش هم از خبری آنکه بی و هفته دو گذشت از بعد. خورد می جا حسابی ببیند، مرا اگر آزاد البد

 !دوستانش جمع میان هم آن. ببیند مرا باز است قرار باشیم،

 دعوت مهمانی یک. ندارم او به که کاری. ام نکرده کوچک را خودم که روم می کلنجار خودم با

 .روم می بیرون اتاق از و گیرم می عمیقی دم! بس و همین. کردم شرکت و شدم

*** 

 برایت دستم...باش خوشحال! را تنم...را دلم...سوزانی می معناست؟ چه به کردنت نگاه اینگونه

 !روست

 ...ایم آمده ها ثانیه فتح برای...میهمانی این به ایم آمده ها ثانیه گذر برای

 و چانه...گردن نرم پوست سهم که ریزت های بوسه. پایم می چهارچشمی را تو من...نکن فراموشم

 به شده آویزان منتظرِ های مترسک سهم ات چشمی زیر های نگاه...شود می ژیالیت های لب

 .اند کرده کم را جمعه غروبِ شومِ های کالغ رویِ سیاهی از که شوند می هایم مردمک

 مترسک چنگالت با خواهی می تو یا بیاورم؟ در را هایت چشم چنگال همین با خواهد می دلت

 کنی؟ کور را هایم

 کنار را نظربازی!!! کنی می نگاهم ایهام پر اینطور که ای ریخته سم غذایم بشقاب در نکند

 .آید می من به چقدر مو رنگ این که بگو و بیا جلوتر...بگذار
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 ... ایم آمده ها ثانیه فتح برای...میهمانی این به ایم آمده ها ثانیه گذر برای فقط

 هنوز هایش مالفه ای؟ کرده آماده شرابی مو عروسکِ  آن با امشبت گذراندن برای را خوابت تخت

 می پهن کاناپه روی را خوابت جای تو و شد می من بستر گاهی که است زشت سیاهِ رنگِ همان

  ای؟ بسته شل امشب برای کافی ی اندازه به را کمربندت کردی؟

 سمت این بایستم من که. بیند می هم از دور اینطور را ما وقتی گیرد می عروسی دلش در ژیال

 را ام لبی زیر سالم جواب حتی و باشد من به حواست زیرچشمی سالن، سر آن نشسته تو و سالن

 ... ندهی جوابم و کنی حس...ندهی جوابم و ببینی...ندهی هم

 همه این با! شوم می تمام...امشب کنی؟ تمامم تا مانده دیگر چقدر آوری؟ می من سر بر بالیی چه

 !شوم می دود...ها شدن گرفته نادیده

 دود...تو نام به رسم می...شوم می جن من...باشد که خدا! ترسم می تو از من...کنم می رها را خدا

 .روم می هوا به...شوم می

 ...ایم آمده ها ثانیه فتح برای...میهمانی این به ایم آمده ها ثانیه گذر برای فقط

 من...بینم نمی را هایت مالفه خواب من...کند نمی کور مرا هایت لباس زیر پوستت درخشش

 .بینم نمی را نگاهت عاشقیِ خواب

 !بینم نمی اصال خواب، دیگر...نباشی

 :کشد می فریاد کسی

 ...شده گرم تازه جمع که بخون و بزن آزاد-

 زیبا! میزد من برای...نبودید ها شب نیمه...دانید نمی...انگشتانش بین های مضراب به کنم می نگاه

 .میشدم خواب هایش خواندن پای من و میزد کننده مدهوش...میزد

 می...کند می تخسی آزاد. رود می فرو سکوت در سالن و شود می قطع غربی موزیک تند صدای

 .کند می پچ پچ گوشش زیر و دهد می جا بغلش توی را خودش ژیال. ندارم را حالش گوید

 شیطان خر از را غد و دنده یک پسر این که ژیال داده ها وعده البد. شود می راضی بالخره آزاد

 .کرده پیاده
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 .روم می خودم توی من و کند می زیبا را فضا موسیقی صدای

 نیست، خراش گوش نظرم به دیگر که خودش دار خش ی دورگه صدای و سنتور آشنای صدای

 :گیرد می هدف را ام شنوایی حس

 سر همنَنَ تا مَشو شهر ی شُهره//  بنیادم نَکَنی تا مَکن بنیاد ناز/  بادم بر ندهی تا مَده باد بر زلف-

 ایِپ به تا/  رَس فریادم به و مسکین منِ بَر کن رحم//  فرهادم نَکُنی تا مَنَما شیرین شورِ/  کوه در

 رُخ/ / ناشادم نکنی تا مَخور اَغیار غمِ/  خویشم از نَبَری تا مَشو بیگانه یارِ//  فریادم نرِسد آصِف درِ

 از رینَبَ تا مَشو بیگانه یارِ//  آزادم کنی سرو از که افراز بَر قد/  گلم برگِ از کنی فارغ که افروز بَر

 اغیار به غم/  بَندم در نَکُنی تا مَکُن حلقه را زلف// بادم بر نَدَهی تا مَده تاب را طره/  خویشم

 .ناشادم نکنی تا مَخور

 را صدایت دارم؟ زدن فریاد برای بلندی صدای من دانستی می چیست؟ دلخواهت موسیقیِ اسم

 دارِ معنی های نگاه صدای کسی خواهی نمی اینکه برای...چرا دانم می ای؟ کرده بلند انقدر چرا

 . بشنود را مان چشمی زیر

 ای؟ نریخته ها میوه آب در که چیزی...چسبد می تحرک همه آن از بعد میوه آب لیوان یک

 ...ایم آمده ها ثانیه فتح برای...میهمانی این به ایم آمده ها ثانیه گذر برای فقط

 تیزند؟ انقدر چرا خوری میوه کاردهای این.

 !دستت خانوم؟ لی لی لی؟ لی-

 به اندازد می نگاه. ایستد می ها سیم به مضراب زدن از هایش دست. کنم نمی حسش...سوزد نمی

 مگوش زیر بمی صدای و شود می فشرده گرمی مشت بین انگشتم. چکد می انگشتم از که خونی

 :کند می زمزمه

 ...بریدی عمیق چقدم...ببندم و دستت بریم بیا-

 توی. آمیزمان استفهام های نگاه پیش ماند، می دلم و شوم می راهنمایی سمتی به بازویش میان

 ...نیماست! میشناسمش تازه آشپزخانه

*** 

http://www.negahdl.com/


 که هایش نفس گرم حرم به...نیست حواسم. گیرد می زیرش را دستم و کند می باز را را آب شیر

 توی که انقدر. ترسم نمی اش مردانه شرقیِ و پررنگ حضور از. گیرد می نشانه را گردنم پشت

 .کنم نمی حسش اصال فکرم

 نیت به الاقل...مان دوستی حرمت به الاقل! دهد؟ نمی را سالمم جواب که گرفته؟ فراموشی

 ! ام مانده تنها او بی چقدر که برایم؟ سوزد نمی دلش...دلسوزی

 من شاید، تا بشکنی را دلم. ندهی سالمم جواب که...شاید شده مقدر زدی، که صورتکی پشت

 !حسادت از بلرزم بد که...برقصم بد که...برقصم معرکه وسط

 ...میشه بدتر بریدی بدجور! نکن مشت و دستت...جان لی لی-

 شب چقدر است؟ تاریک انقدر چرا خانه این! رقصی می بد که صورتم روی نکردی تف خوب

 را فرمان آنقدر بیچاره...بود فروغ آنکه بابا نه شب؟ نهایت از زنم؟ می حرف چه از من...است

 هک کشد؟ می سرک کنار و گوشه هر به انقدر فکرم چرا من...مرد تا. کرد هبوط تا گرفت، آنطرفی

 ...هایش تفاوتی بی زخم جای نگیرد درد

 ...شکستن جز نیست ای چاره را ندانسته بغض

 ...بزنم صدا و آزاد برم بذار داره؟ درد انقدر من؟ عزیز کنی می گریه چرا آخه-

 ...را انگشتم ی شده بریده نوک همین حتی سوزاند، می تفاوتی بی درد...دارد درد آری

 :شوم می رفتنش مانع و چسبم می سختش و سفت بازوی به

 !بهم بده زخم چسب یه فقط. نشده چیزی. میاد خون زیاد همین برای رقیقه خونم...نیست الزم-

 می آب زیر را انگشتم همانطور. رود می اش آشپزخانه های کابینت سراغ و دهد می تکان سری

 انقدر. آید می هایشان شوخی و خنده صدای. کنم می پاک دست پشت با را هایم اشک و گیرم

 دردم نگران. شده همراهشان هم او البد ولی دهم تشخیص را آزاد صدای که نیست نزدیک

 .شود نمی نگرانم دیگر! نشد نگرانم...نشد

 قالبیم؟ خدای ها شود؟ می پوچ نهایتش خواهم می را هرکه چرا...فرجام بی خواستن همه این

 پس؟ کجایی...پرسم می تو از دارم

 ...بندم می برات چسب با بعد...کن خشک و دستت اول دستمال این با بیا-
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 اشک قطره یک ریختن حق دیگر که دهم می اخطار هایم چشم به...فشارم می هم به را هایم لب

 .کنم می منقبض را ام چانه سخت و سفت. ندارید هم

 :کنم می تشکر لبخند با و سمتش گردم برمی

 !افتادی زحمت تو ببخشید-

 روی چشمک با ها آدم اصال زند؟ می چشمک که لبخندی دیدید...زند می چشمک لبخندش

 !زنند می الس گاهی هم، لبخندشان

 :کند می نفوذ سطحی های الیه به کم کم خون و پیچد می انگشتم دور آرامی به را دستمال

 ...خانوما خانوم ارزشی با اینا از بیشتر زحمتی؟ چه-

 با فقط یا کند؟ خرم خواهد می. میزد صدایم اینطور داشت، را گوشم کردن دراز قصد هروقت آزاد

 زند؟ می الس لبخندش

 :گیرم می دستش از را چسب

 ... مهمونات پیش برگردی بهتره...میزنم خودم...ممنون خیلی-

 را موهایم جلوی براقِ و روشن ی طره انگشتانش نوک با شده حساب. آید می نزدیک شده حساب

 :زند می کنار گون نوازش

 ...میدم ترجیح رو خوبی اینکه از شدن مطمئن و موندن اینجا-

 :دهم می فشار آن به را خودم و خورم می سینک به. روم می عقب

 !خوبم...خو-

 ی قهوه در تا کند، می مجبورم و زند می ام چانه زیر را دستش شده حساب همانقدر اینبار

 :شوم حل نگاهش

 من راستش...نیستم خوره لولوخور من...دختر باش راحت سخته؟ بهت شدن نزدیک انقدر چرا-

 با...آزادی با کردم می فکر مدت این توی همیشه...اومد خوشم ازت دیدمت که اولی بار همون

 ریاینطو بود، هم هرکسی که بودید نزدیک انقدر ولی چطوریه رابطتون نگفتید هیچوقت اینکه
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 نیست چیزی گفت بهم پژمان...خب اما. گشت نمی ژیال با بود مدتی آزادم. میکرد فکر

 ...تونیم می ما تنهایی اگر...تنهایی تو و اومده ژیال با آزاد امشب اینکه و...و...بینتون

 هایش لب به. ماند می دهانش در حرف که گیرد می حسی چه...بنید می نگاهم در چه دانم نمی

 .کند می پرت را حواسم همیشه که هست چیزهایی. مانم می سرجایم ماست مثل. میزند زبان

 ...نزدیک زیادی...حساب بی زیادی...کشد می باال را ام چانه

 ی قهوه فنجانِ از را حواسم حوالی همان در ای سایه و نگاه سنگینی و مصلحتی ی سرفه چند

 .بیرون کند می پرت نگاهش، تلخِ

 خون...کردی تحقیرم...نشدی قائل من برای سهمی پنهانی های نگاه جز...ندادی را سالمم جواب

 آشپزخانه؟ وسط شدی نازل کجا از شرایط بدترین این در. ندارد عیب...کردی جگرم به

 ...ایم آمده ها ثانیه فتح برای...میهمانی این به ایم آمده ها ثانیه گذر برای فقط

*** 

 تا گیرد می فاصله آنقدر نه که است این شده حساب از منظورم. رود می عقب شده حساب نیما

 سوء بگیرد، شکل ای رابطه نخواستم من اگر تا ماند می نزدیک همانقدر نه شود، دیده بزدل

 .بیاید پیش کسی برای تفاهمی

 هرآنچه و شوند می تیز هایش شاخک دیگری هرکس از زودتر خیلی آزاد مطمئنم که هرچند

 .شنیده و دیده را نباید

 ...داداش...هست سالن تو چی همه خواستی؟ می چیزی آزاد-

 . گوید می کلمات ی بقیه از فاصله با را «داداش»

 :اندازد می باال را ابروهایش

 ...کارتون وسط اینکه مثل-

 :کند می تصحیح تمسخرآمیزی لحن با ا حرفش و کند می مکثی

 ...شدم مزاحم موقع بد-

 . فرستم می پایین سختی به را دهانم ی نداشته آب و زنم می گوشم پشت را موهایم

http://www.negahdl.com/


 :زند می لبخند ای دستپاچه حالت با نیما

 ...کردیم می صحبت داشتیم چیه؟ حرفا این نه-

 :زند می پرمعنا تلخِ و تیز و تند پوزخندِ

 ...فهمیدیم کردنم صحبت معنیِ و نمردیم-

 لبش دارِ ریش کنج هنوز پوزخندش. کند می باز را رنگش مشکی ی مردانه پیراهنِ باالیِ ی دکمه

 خاک و گرد خواهد می! زند می باال اش دکمه کردن باز متعاقب هم را هایش آستین. داده انحنا را

 آدم؟ همه این بین موقعیت؟ این در کند؟ پا به

 غرورش. رود می بین از دستپاچه حالت آن. بسته رو از را شمشیر آزاد که آید، می دستش نیما

 .است من آبروی از تر مهم انگار

 :کشد می درهم غلیظی اخم به را سیاهش و پر ابروهای و کند می من به را پشتش

 چیه؟ منظورت-

 می من ی پریده رنگ و ترسیده صورت روی و لغزد می نیما ی کرده کمین هیبت از نگاهش

 اب اما. دهم می نشان واکنشی نه و میزنم حرفی نه. زند می قرمزی به کمی پوستش رنگ. نشیند

 هب اندازد می ارتعاش و میزند نبض ضعیفم اعصاب. کند تمامش که کنم می التماسش نگاه همان

 ...پرد می پلکم. بدنم عصبیِ سیستم تمام

 ...اعتدال در آرامش...است تفریط و افراط در زیبایی

 .تفریط و افراط همه این از بردار دست که...خواهم می اعتدال که گویم می نگاهم با

 .زند می کمرش به را دستش دو و گذارد می هم روی ای لحظه برای را هایش چشم

 :دهد می پاسخ شده، آرام آشکاری طرز به که لحنی با پلکش، کردن باز با همراه

 ...بزنم حرف لی لی با میخوام...کن ولش...هیچی-

 :کند می اضافه آمده، کش پوزخند همان با

 ...میزدید داشتید شما که حرفا اون از نه البته-
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 :کشد می ای کالفه پوف نیما

 همه این...بزنی حرف لی لی با اومدی بگو اول اون از من برادر...بزنیا حرف درست نداره راه یعنی-

 !نکن ما بار تیکه هم

 درهم را هایم اخم شده، دور کافی ی اندازه به شوم می مطمئن وقتی و مانم می خیره رفتنش به

 نتکا تاسف روی از سری کالفه. کند می نگاهم بر و بر و ایستاده کمر به دست همانجا. کشم می

 .زنم می اش شانه به ای تنه کنارش از شدن رد موقع و دهم می

 خورده زخم غرور. ریزد می فرو ام سینه در دل. آرام خیلی نه و محکم خیلی نه. گیرد می را مچم

 انفجار از شاید. فهمم نمی را سکوتش همه این معنی...سکوت هم باز. اما کند می کشی گردن ام

 .است طوفان از قبل آرامش هم شاید. کند می پرهیز

 .دهد نمی من به را اجازه این که بروم بیرون و کند رهایم تا کشم می را مچم

 :آورد می فشار مچم به تندی، خشم با

 ...رسونمت می بپوش لباس-

 شلش نه و سفت نه مشت میان از را دستم دهد می اجازه. کشم می را مچم و سمتش گردم برمی

 .بکشم بیرون

 :گویم می لج با

 ...آژانس میزنم زنگ برم خواستم...برم جایی نمیخوام من برسونیم؟ کجا-

 :کند می کنترل را صدایش ولوم رفتن باال سختی به و کشد می دهانش دور دستی

 حضورتو! باشی اینجا نمیخوام...کارت پی برو و بیاد آژانس بزن زنگ االن همین...برو االن-

 !همیشه برای...بری که میخوام...باشی دوستام جمع بین نمیخوام...نمیخوام

 منم و گفتی و بود الزم که چیزایی داره؟ ربطی چه تو به اصال توئه؟ خواستنِ به مگه-

 هونهب انقدر. نیست مهم برام باشه مشترک بینمون که چیزی دیگه...رفت گوشم تو خوبم...شنیدم

 چیه؟ برای گیری

 .کشند می پر زبانم نوک از مدام کلمات. زنم می حرف سخت
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 :شده سرخ صورتش

 ...برو اینجا از و باش خوبی دختر...لی لی نکن دیوونم. نیست گیری بهونه-

 :گیرم می رو و خندم می پرمعنا و صدادار

 ...اول همون از...بودی دیوونه-

 زا حتی. لرزاند می را ام چانه بغض. پاشد می فرو بودم، زده که ماسکی. زنم می بیرون آشپزخانه از

 .نداشتم کارش به کاری که من. آید نمی خوشش هم حضورم

 گام اب اراده بی که همانطور. شود می کنده جا از تقریبا نه، که کشیده بازویم که ام نرسیده جمع به

 :میغرم ام، شده همراه بلندش های

 کنی؟ می غلطی چه داری-

 را دامنم بالخره طوفانش...شد شروع انفجار. بندد می پایش پشت با را در و رود می اتاق داخل

 .اندازد می تخت روی و بردم می کشان کشان. گرفت

 :میغرد و سابد می هم روی را هایش دندان هار سگ یک مثل

 ...لباساتو بپوش-

 :کشم می جیغ گریه، میان و شوم می خیر نیم

 ...نمیخوام-

 :کشد می عربده و آورد می هجوم سمتم به

 بپوش...کنم می لهت زنم می...زنم نمی زنی چون نکن فکر...میشناسی و گهم اخالق لی لی-

 ...میگم

 می اینطور خواهد نمی را حضورم چون شده؟ مرگش چه...شوم می اش حنجره شدن پاره نگران

 نگاه دار معنی فقط شب سر از چرا شد؟ دیوانه هم با نیما و من دیدن از بعد درست چرا پس کند؟

  کرده؟ بپا طوفان حاال و کرد می
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 هق میان. ترسم می چشمانش سپیدی در شده غرق های مویرگ سرخی از حقیقتا حال، این با

 سرخ صورت شوند، می خالی که چشمانم حوض. زنم می پلک هم پشت و شوم می آرام گریه، هق

 .بینم می بهتر را اش پیشانی کوبان نبض و

 .کند رها را مچم تا کشم می را انگشتانش و کنم می ناله درد از. چسبد می مچم به

 :کند می جمع خودم در مرا فریادش باز

 ...دیگه یاهلل...بپوش کری؟-

 :دهم می تکان را سرم

 ...دستمو کن ول...آی...پوشم می...کن ول و دستم-

 .کند می رهایم بالخره و شود می کم دستش فشار

 گوش به ما داد و جیغ صدای که است بلند هایشان خنده و موزیک صدای انقدر بدم شانس از

 .رسد نمی هیچکس

 فرصت و است دستم در هنوز شالم. پوشم می را نازکم و سپید مانتویِ اجبار روی از و گریان

 :چسبد می بازویم به که بیندازم سرم روی را آن ام نکرده

 ...بردار کیفتم...کن سر راه توی-

 :کشم می را دستم تندی به. روم می دنبالش و دارم برمی را کیفم

 !کن ول میگم...دیگه میام دارم خودم..کن ولم-

 جا وضع آن در ما دیدن از. گذارد می اتاق داخل پا ژیال و شود می باز که ایم نرسیده در به هنوز

 .خورد می

 :اندازد می باال را ابرویش تای یک

 شده؟ چی-

 :کند می اخم تخسی با آزاد

 ...نمیشه مربوط تو به-
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 :گوید می جیغی صدای با و کند می خیرگی ژیال که بزند کنارش در جلوی از خواهد می

 و باش مرد...دادی قول من به تو...نمیگردی ره...پت این با دیگه بودی داده قول...میشه مربوط-

 ...باش داشته شرف یکم آزاد...بمون سرقولت

 :رود می ژیال سمت به. کند می رها را لرزانم بازوی آزاد

 ...نارک گمشو حاال شد؟ راحت خیالت...ترم شرف بی خیلی کنی می فکر که اونیم از...نیستم مرد-

 :شده انزجارآمیز و زشت زیادی اش مصنوعی و زیبا صورت حالت این در و سابد می دندان ژیال

 ...این نمیاد خوشم...کنار نمیرم-

 هب. کوبد می دهنش توی محکمی ی کشیده دستش کف استخوان با و برد می باال را دستش آزاد

 های پنجه رد و دهد می بدی صدای محکم سیلی. بندم می را هایم چشم و پرم می جا از ژیال جای

 .زند می زخم ظریفش صورت روی آزاد

 :کشد می عربده آزاد

 ...همید مثل همتون...زنه هرچی به تف-

 شک. کرده داغ اینطور شود، نزدیکم آنقدر نیما دادم اجازه که من دست از! عصبانیست دستم از

 .دارد کم مرد این خدا به چیست؟ برای پس کردن دوری همه این. ندارم

 .گذارد می اش گونه روی را دستش وارش، جیغ و بلند هق هق میان و نشیند می زمین روی ژیال

 را دستم هوا بی و زند می کنار آشغال تکه یک مثل درست را ژیال پایش با. گیرد می را دستم آزاد

. اندازد می کنار آشغال مثل هیمنطور هم مرا بیفتد پایش. نداشت را رو این آزاد کاش. کشد می

 پشت. شود نمی ات حالی بد و خوب داری، دوست عاشقانه را کسی وقتی. زنم می پس را بد افکار

 .کنند می نگاه آزاد ی انداخته راه به نمایش به تعجب با و اند ایستاده نفری چند در

 که یاناد و است من متوجه که پژمان سرزنشگر و خشمگین نگاه. بینم می بینشان را نادیا و پژمان

 .مانده خیره ژیال گریان و مچاله اندام به و گرفته دندان به را لبش نگرانی با

 خارج حیاط سپس و خانه از کند، نمی ول را دستم که همانطور و دهد نمی کسی به اهمیتی آزاد

 .شویم می
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 باز را درها ریموت با آزاد. کند می صدا را آزاد نام مدام زنان نفس نفس و دود می دنبالمان پژمان

 :زند می ضربه ام شانه روی و کشد می بیرون را جلو درِ ی دستگیره کند، می

 ...بشین بگیر-

 :زند می داد و رسد می ما به پژمان

 آزاد؟-

 :زند می دور را ماشین و بندد می محکم مرا سمت در کنترل بی و خشمگین آزاد

 .بخیر شب...بعدا باشه...پژمان نیست وقتش االن-

 :دهد می تکان تاسف روی از سری پژمان که بینم می آینه از

 !میدی وا نبینیش روز دو دونستم می اول از نه؟ بیاری طاقت نتونستی آخرم-

 فهمم نمی من و دهد می فحش لبی زیر. بندد می زیادی حرص و کوتاه مکث با را خودش سمت در

 نمی که خودش هم شاید یا نیما؟ پژمان؟ ژیال؟ من؟! کیست سهم رکیک، فحش همه این دقیقا

 !داده وا چیزی چه برابر در دانم

 ...بودیم آمده ها ثانیه فتح برای...میهمانی این به بودیم آمده ها ثانیه گذر برای فقط

 !شدیم فتح ما...کردند گذر ها ثانیه

 رسانی؟ می ام خانه به مرا ماشین این با که کنم باور باید آیا

*** 

 و زده تکیه دیوارِ به. شوم می هایم دکمه کردن باز مشغول حرف بی و دارم برمی سر از را شالم

 .کند می نگاهم

 :گویم می کنم، نگاهش آنکه بی و اندازم می مبل روی را مانتو

 ...بیرون جمعتون بین از کردی شوتم شد راحت خیالت و رسوندیم که حاال نمیری؟-

 :کنم می اشاره در به و گردم برمی سمتش به

 ...برو دیگه-
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 آن از بعد آرامش، این. گوید نمی چیزی. آید می سمتم به و گیرد می دار طرح دیوارِ از را اش تکیه

 .نبود بینی پیش قابل...طوفان

 نقدرا. کشم می عمیق نفس هم پشت و گیرم می مشتم بین را قلبم دعوا و تشنج اینهمه از خسته

 .داشتم را وحشتناک تصادف یک هراسِ ثانیه هر که آمد بد و تند را طوالنی نسبتا راه این

 تشرآمیز کشد، می اش شده سرخ صورت به دستی اینکه از بعد و شود می طاق طاقتش بالخره

 :گوید می

 قیهب با این...ترسی می مردا ی همه از که تو میکردید؟ غلطی چه نیما با آشپزخونه توی داشتید-

 داره؟ فرقی چه

 نتوپید پس از من. آید نمی دلم اما شود، نمی مربوط تو به که، بکشم فریاد خواهد می دلم خیلی

 .آیم برنمی قرار بی مرد این به

 :زنم می باال شانه

 ...میاد نظر به خوبی پسر-

 :کند می آرامی ی خنده حوصله بی و گرفته

 میشناسی؟ چقدر مردارو...نیست نزدیکشم حتی خوب؟-

 گفتی...زدی قیدمو گفتی که تو مهمه؟ واست چرا تو موندم اصال. میشناسم کافی ی اندازه به-

 چیه؟ مشکلت بگو من به قراری؟ بی انقدر چی برای چیه؟ برای رفتارا این...دور میندازیم

 :ایستد می ممکن ی فاصله ترین نزدیک در. رسد می من به

 !کنی می قرارم بی تو...تویی من مشکل-

 :کند می زمزمه هایش، لب بین از آرام و بندد می لحظه چند برای را هایش پلک

 ...تو لی لی-

 :مانم می خیره هایش لب حرکت به منقلب و کنجکاوانه

 آزاد؟ چی من-
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 ...کردی آلودم-

 این انتظار حقیقتا. رسد می دستم های انگشت به و شود می شروع پایم های انگشت از لرزش

 .نداشتم را پرده بی و رک اعتراف

 :ام شنوایی حس به خورد می کوک صدایش خش. زند می گوشم پشت را موهایم

 ...موهات-

 :کشد می پایین را دستش

 ...چشمات-

 :تر پایین

 ...هات گونه-

 :دهد می نوازش را لبم نرمی شستش با

 ...شدم آلودت-

 نمی رحم کوبانم قلب این به انگشتانت؟ نوک در است آشوبی چه...من خشمگین مرد...آرام...آرام

 ...نیست عادالنه. است رحمانه بی...دارد آتش نگاهت کنی؟ نمی رحم من بر کنی؟

 !رقصد می یکی زند، می یکی...است عروسی دلم در

 ...پوزخند بی...ریا بی...تمسخر بی...مدتی از بعد...بار اولین برای...زند می لبخند

. کشد می گردنم ی شده دون دون پوست روی را دارند سرشان آتش که ها انگشت نوک همان

! اشتیاق...خواستن...کشش. فهمم می را مهمانی در چشمی زیر نگاه همه آن معنی دارم تازه

 .کند می کورم.کند می نخ نخ را دلم بندهای که التهابی با ها حس این تمام مخلوط

 از را یکی این...ام داده دست از را چیزها خیلی زندگیم در من. گذارم می کنار را ها نباید و بایدها

 دودلی با و برم می باال را لرزانم دست. کنم می حسادت لباسش های دکمه به. دهم نمی دست

 .کنم می باز را پیراهنش سوم و دوم ی دکمه
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 می خواب مان، شبانه نابرابرِ جنگ در اش، مردانه اندام هجوم در من و شود می تر عمیق لبخندش

 خوش پیراهن خوابی، بی های رگ دنبالِ به تنم مرزهای در زمختش، و مردانه های دست. شوم

 .زنند می کنار را رنگم و آب

 می ام بینی های مویرگ به تا میکشم بو انقدر...را موهایش سکرآورِ لذت...را هایش انگشت...را او

 . چسبند

 های نفس در ل...انز ی حاشیه در. شکافت را روحم بکارت که است وسیعی جغرافیای...بازوهایش

 .لرزید می عشق درهمِ اندامِ...نمناک

 !من انگشتان میان موهایش پریشانیِ نیت به آفرید را باد که خدایی و...بود او و...بودم من و

*** 

 و بسته را هایش چشم. کشد می نفس آرام و زده اش سینه زیر را دستش دو...خوابیده من به رو

. کشم می هایش مژه روی را انگشتم. پوشانده را چشمش زیر گودی بلندش های مژه ی سایه

 .میفتد نامحسوسی خارش به انگشتم نوک...نرمند

 خوب اوقات اکثر یعنی...نیست بد هم آنقدرها که آزاد. نیستم پشیمان. ندارم بدی احساس اصال

 تغییرش اصال. شود نمی رحم بی...شود نمی اخالق بد. شود نمی تند کنم، را مراعاتش اگر. است

 گفت خودش. گرفت را خودش جلوی. نکرد دعوا نیما با ام، ترسیده من دید وقتی دیشب. دهم می

 .میشد آویزانش چون...نداشت دوستش چون زد را ژیال. کردم اش آلوده

 زن روی دست که واقعی مرد...میزد نباید ولی. آورند می هجوم کننده نگران افکار و گزم می لب

 ...کند نمی بلند

 لحظات آن از بعد...مشترکمان صبح اولین. بریزند بیرون بد فکرهای تا دهم می تکان را سرم

 . ام لی لی من...نیستم ژیال که من. بکشم گند به اینطور نباید را روزم زیبا، و جفتی

 ردمک نمی هم را فکرش هیچوقت. کشم می اش سینه تتوی روی و میبرم پایین را انگشتم اینبار

 دیوانه دلم...کرده عادت دلم اما! چهارتا هم آن. بیاید خوشم بدن روی خالکوبیِ و تتو از

 .برهم و درهم های طرح همین برای حتی...شده

 ...روتا میپرم-
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 یرو لبخندی اما اند بسته هایش چشم. کشم می ضعیفی جیغ ترس از و کشیده عقب سرعت به

 .کرده خوش جا لبش

 :زنم می ضربه اش سینه سختیِ به جانم کم مشت با

 .ترسوندیم دیوونه-

 :شوم می آلودش خواب و خمار نگاهِ مات من و کند می باز را هایش چشم

 !نپریدم که هنوز-

 :پرسم می نگاهش، محو و حواس بی

 نپریدی؟ کجا-

 :شود می باز طاق و خندد می

 ...تو روی-

 :کشم می جیغ بسته را هایش چشم باز بینم می وقتی و خندم می ریز ریز

 !یکه ساعت...میخوابی چقدر-

 ی قفسه روی نیست، سنگین کم که هایش دست از یکی و کند می باز طرف دو از را هایش دست

 :میفتد ام سینه

 ...کردی خستم حسابی که درآوردی بازی خنگ و ای تجربه بی انقدر تو-

 :زنم می پس را دستش سرعت به و میگزم لب دخترانه شرم و خجالت شدت از

 ...کردی لهم-

 ی قفسه به. بزنم کنار را سنگینش دست رسد، نمی زورم. بسته را هایش چشم که است خوب

 .آورد می زیادی فشار ام سینه

 :زنم می جیغ

 !ببینم بردار و دستت-

 .ندادم قورت خودتو تا بخوریم کن درست یچیز پاشو...درنیار بازی شرف بی-
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 :کنم می غرغر

 ! بردار و دستت اول تو برم؟ چجوری خب-

 :کشد می رویم از پتو همراه را دستش

 !باش زود-

 ار پرنگینم و بلند های گوشواره. کنم می آویزان را پاهایم و نشینم می تخت روی عصبی و حرصی

 یکی یکی. موهایم روشنیِ از شود می پر گردنم زیر گودی کنم، می کج که را سرم. کنم می لمس

 بار برای را هایم لب قبل، شب یادآوردن به با. میداد بازیشان مدت تمام آزاد. آورم می درشان

 ای لحظه بودند، کرده احاطه مرا که حجیمش بازوانِ وسعت و وحشی های چشم. گزم می هزارم

 .گذارم می تختی بغل روی را ها گوشواره. شود نمی فراموشم

 می و میزنم جا را اش آمده در بندهای. دارم برمی زمین روی از را زیرم لباس و شوم می خم

 کِتونی پوشیدنِ اینکه به توجه با. کنم می حس کمرم ی تیره روی را آزاد نگاه خیرگی. پوشمش

 متن افتاده، ام تنه نیم زیر و تخت روی که را آزاد مشکیِ و مردانه پیراهن است، سخت زیادی مینو

 .کنم می

 سمتش به و زنم می گوشم پشت را موهایم. بندم می میان در یکی و پایین و باال را هایش دکمه

 جلوی لباس بی روز، روشنایی در بخواهم اینکه از هنوز اما نیستم خجالتی اینکه با. چرخم می

 .آید می شرمم باشم، چشمش

 .است پرت کنتش پاکت از سیگاری درآوردن به حواسش

 :کشم می انگشتانش بین از را سیگار و شوم می خم سمتش به

 تنها؟ تنها-

 :آورد می بیرون دیگری سیگار

 .گشنمه که بدو-

 :ریزد می چشمم جلوی بازیگوشانه موهایم و برم می جلو را سرم

 ...برم تا کن روشنش-
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 !کن گوش حرف چه. کند می روشنش و گیرد می سیگار نوکِ زیرِ را فندکش حرف بی

 :گویم می نامفهوم فرستم، می بیرون را دودش که درحینی و زنم می پکی

 خرید برام وقته خیلی فرهاد خوردم غذا بیرون اواخر این انقدر...هست یخچال تو چی نمیدونم-

 !نکرده

 و اندازد می تختی بغل روی را فندک. روند می درهم ابروهایش سیگارش، کردن ور شعله هنگام

 .شود می بلند بدی صدای چوب، با فلزیش سطح برخورد از

 :دهد می تکیه تخت تاج به و شود می خیز نیم

 میکنه؟ خرید خونت واسه فرهاد مگه-

 :دهم می را جوابش آرام نیامده، خوشش موضوع این از اینکه حس با

 ...میخواد اینطوری خودش...آره-

 خوبی حس فقط فهمم نمی را دلیلش هم خودم. شوم می نگران کمی آمیزش استفهام سکوتِ از

 یم بکشد، اینکه جای را سیگار اصوال. گیرد می سیگار از مردانه و غلیظ را آخرش پکِ. گیرم نمی

 .کند می تمامش نرسیده، دقیقه یک به. خورد

 :فشارد می تختی بغل روی را سیگارش ته

 مهمی؟ فرهاد برای انقدر چرا بدونی نیست مهم واست-

 :شوم می تختی بغل چوب سوختن نگرانِ و اندازم می باال ای شانه

 !بده جواب نداره دوست-

 :کند می باریک را هایش چشم و گیرد می هدف را هایم مردمک زدن پلک بی

 بدونی؟ داری دوست تو-

 میدونی؟ تو-

 :شود می بداخالق

 !نده جواب سوال با سوالمو-

http://www.negahdl.com/


 انگار...میره طفره...نپرسیدم ازش خیلی اما! کنجکاوم هم خیلی بدونم؟ نخواد دلم میشه مگه-

 مگفت که بهت. کنم ناراحتش نمیخوام. کرده کمکم فرهاد هرحال به. میکنه اذیتش که یچیزیه

 چرا؟ میدونی تو حاال. کرد رو و زیر زندگیمو و شده پیداش ناکجاآباد از یهو چجوری

 جوابی تا کنم می نگاهش شده، درشت های چشم با کنجکاوانه. کند می تایید سرش حرکت با

 :گویم می بینم، می را خیالیش بی و سکوت وقتی و بدهد

 ...دیگه بگو بهم میدونی اگه خب-

 !شخصیه...بپرس خودش از-

 ازم؟ پرسیدی چرا پس-

 !نه یا برات مهمه ببینم خواستم فقط-

 :کنم می اصرار ای، کرده نازک صدای و بازی لوس با و چسبم می بازویش به

 ...دیگه بگو! دیگه بگو بهم-

 دست بین از را بازویش. ندارد تاثیری آزاد روی زیاد خوابی رخت و زنانه های کلک این خب اما

 .زند می عقبم و کشد می بیرون هایم

 ...بپرسی خودش از بهتره...گفت بشه که نیست چیزی-

 :کنم می جمع سینه زیر را هایم دست و نشینم می جایم در دوباره

 ...نمیگه خودش که گفتم-

 که نیست آدما اون از فرهاد! شو پاپیش یکم...میگه کنی اصرار. نپرسیدی زیاد میگی خودت-

 .کشید زبونشون زیر از رو چیزی نشه اصال

 :چینم برمی لب و کشم می ای کالفه پوف

 ...همونایی از دقیقا تو ولی-

 :زنم می را آخرم زور حقیقت دانستن برای کنم، ترک را خواب تخت اینکه از قبل

 داره؟ موضوع این به ربطی میشناسی؟ مهتاب نام به خانومی-
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 :خورد می جا وضوح به

 کجا؟ از میشناسی؟ مهتابو-

. آورد و اسمش فرهاد دوست بگیرم، مو آی آر ام ی نتیجه بودم رفته فرهاد با پیش وقت چند-

 .نیست اون مثل من بیماری که گفت

 تیدس سپس و دهد می تکان سری باشد، شده دستگیرش چیزی انگار فکر، و سکوت کمی از بعد

 :کشد می صورتش روی

 .بیارن بیرون از بزن زنگ نداری هم چیزی اگر...کن آماده خوردن واسه یچیز برو پاشو-

 و رمپ می پایین تخت از...موقوف بیهوده اصرار یعنی. زند نمی حرفی من به اصال اینکه یعنی این

 .کنم می نگاهش دودلی با و گردم برمی بگذرانم، را در چهارچوب اینکه از قبل

 :آورد نمی تاب را ام خیره نگاه

 شد؟ چی-

 :مکم می را هایم لب

 ...که اینه منظورم...کجاست االن...االن...مهتاب همین یعنی...این-

 :پرد می حرفم بین و زند می باال شانه

 !مرده مهتاب-

 است این حقیقتش. شوم می هم متاسف البته و...ترسم می واقعا. کنم می نگاهش مبهوت و مات

 .داشت وجود مرده، حاال بوده من شبیه که زنی اینکه گفتن برای هم بهتری خیلی های راه که

 :خندد می بلندی صدای با بیند، می را ام رفته وا ظاهر وقتی

 ...حرفایی این از تر جون سگ خیلی تو فسقلی نترس-

 تر مهربان من با کمی دیشبش اعتراف از بعد داشتم انتظار. شوند می باریک خط یک هایم لب

 .گیرم می رو و میدهم تکان تاسف روی از سری! عبثی امیدِ چه. کند برخورد
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 بش آرایش ی باقیمانده کشم، می هورت را لبم پشت رطوبت که همانطور و زنم می صورتم به آبی

 و کنم می خاموش مرطوب سینک روی را سیگارم. کنم می پاک دستی دم ی حوله با را قبلم

 انگشتم ضرب با. زنم می تکیه آن به و کنم می باز را یخچال در حوصله بی. دهد می فسی صدای

 راضی خوردن، غذا روی وسواسش همه آن با را آزاد که نیست چیزی. ام گرفته ریتم درش روی

 .کند

 غذا سفارش و زنم می زنگ کنم، می مزه مزه که همانطور و ریزم می خودم برای شیر لیوان یک

. برگردم آزاد پیش میخواهم و گذارم می سینک روی سیگار، ته کنار هم را خالی لیوان. دهم می

 !شده ام آلوده که بگوید قرار بی لحن همان با و دیشب مثل دیگر، بار یک آید نمی بدم

 :چرخد می سرم در جمله یک هم مدام

 "!کنم می درستش"

 و شده خشک. شود می بلند قفل در کلید چرخش صدای که ام نرسیده سالن ی نیمه به هنوز

 که ام کرده درشت ناباوری و ترس از را هایم چشم انقدر. شوم می کاشته جایم در درختی مانندِ

 حسابی و درست ی گریه یک تا زیادی ی فاصله. شدنند پاره حال در هایش مویرگ کنم، می حس

 وابخ اتاق در فقط اینکه یا ببندم، را در و بپرم اتاق داخل بمانم، همانجا باید دانم نمی اصال. ندارم

 .نبیند را آزاد تا ببندم را

 این من بگذارد تا بماند خواب رخت در و بفهمد خودش آزاد اینکه به امیدوار و ایستم می همانجا

 .رود نمی من خواب اتاق به هیچوقت فرهاد...مانم می کنم، جمع یکجوری را گند

 که هرکجا. هاست بندی زمان بدترین مردِ فرهاد. مانم می منتظر و دهم می قورت را دهانم آب

 !هست باشد، نباید

 در اگر من تا زند می در به چندبار دستش داخل سوییچ با معمول طبق. آید می داخل زیر به سر

 رفته که هایی اخم با و آورد می باال که را سرش. شوم حضورش متوجه هستم، نامناسبی وضعیت

 .رود می بند نفسم گذارند، می نظر از را سرتاپایم شوند، می درهم رفته

 لعنتیِ لباس و پرمعنی ظاهر این. نداد نشان را خودش و ترسید آزاد درصد یک احتمال به گیریم

 !کنم؟ توجیه باید چطور را ام کرده تن به که آزاد
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 به خواهد می دلم خیلی لحظه آن در. گذارد می زمین روی را خرید های کیسه اخمش همان با

 .کنم دورش محیط آن از سرعت به و بگیرم را دستش بروم، سمتش

 می انگشتانم الی به ال وحشت وقت سرِ خدا صبح به صبح! شده هایم ترس همین من ندار و دار

 .ریزد

 :پرسد می شک با و دهد نمی را پرد می بیرون دهانم بین از که لرزانی و آرام سالم جواب

 اینجاست؟ کسی-

 :دهم می تکان حرفش رد معنای به تندی به را سرم ناشیانه خیلی و داده قورت دهان آب

 !تو بیا...تنهام! نه...ن-

 ار بعدی سوال که بیند نمی چیزی سرم، پشت ی بسته نیمه در الی از انگار اما میکشد سرکی

 :پرسد می تر عصبی کمی

 کیه؟ مال در دم مردونه کفشای این پس-

 تهنگف را راستش اول از چرا اینکه از پشیمان. گزم می لب اراده بی و کشم می گردنم پشت دستی

 :گویم می را بعدی دروغ ام،

 !هاست همسایه مال احتماال! نمیدونم...نمی-

 :ماند می خیره سرم پشت به و کشد می باال را نگاهش زند، می پوزخندی

 !هاست همسایه مال پس که-

 ...بزرگِ دادش سالم-

 شک. زنم نمی سرم توی دودستی که کنم می خودداری خیلی و گذارم می هم روی را هایم چشم

 جانبش، به حق و تفاوت بی ی قیافه همان با و در قاب به زده تکیه را آزاد برگردم، اگر االن ندارم

 .بینم می کرده، جمع عریانش ی سینه زیر که هایی دست با شاید حتی

 ترسیده و سرگردان های مردمک باز شوم، می مطمئن حدسم درستی از وقتی و گردانم سربرمی

 .میدوزم فرهاد به را ام

 :که اندازد می تیکه ها کیسه به کردن اشاره با آزاد
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 !نبودیم زحمت به راضی-

 و آرام اصوال. گردد برمی صورتش رنگ و شوند می مشت تندی و سریع حرکت با فرهاد های پنجه

 بی اعمالش روی حد چه تا دانم می و ام دیده را شدنش خشمگین بارها من ولی است منظقی

 .شود می کنترل

 می دنیا این در که چیزی آخرین. کند می بدتر را چیز همه همیشه مالحظه بی مرد این! لعنتی

 کافی ی اندازه به روابطشان. است عزیزند، برایم نوعی به کدام هر که برادر دو این دعوای خواهم،

 . شوم نمی شدنش بدتر بانی و باعث بمیرم. دارد خدشه

 :کنم می توجیه و دهم می تکان هوا در تند تند را هایم دست

 ...ما یعنی...آزاد و من...نیست کنی می فکر که اونطوری فرهاد ببین-

 :پرد می کالمم بین تیز و تند آزاد

 !کنی می فکر که همونیه دقیقا اتفاقا-

 :میغرم و شوم می براق سمتش به

 ...آزاد نگو هیچی-

 صدای شنیدن با که کند خالی سرمن را پرش توپ تا رود می و کشد می درهم را هایش اخم

 : شویم می الل هردو فرهاد ی عربده

 !آزاد؟-

 می اتاق در بود زیاد زورم اگر. آید می جلو قدم یک و گیرد می در قاب از را بازویش آزاد

 .دهد می مان همه دست کار امروز حتما. کردم می قفل هم را درب و انداختمش

 :گوید می و ایستد می ام شانه به شانه درست

 !بلنده فقط خودش صدای کرده فکر...بابا نزن داد-

 :کند می آزاد و خودش به ای اشاره انگشت، با و سابد می هم روی را هایش دندان فرهاد

 ...بزنیم حرف باید...تو و من-
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 :دهد می نشان را درب

 !زنیم می حرف بیرون بیا-

 :دهد می تکان تاسف روی از سری و دوزد می من به را دلخورش نگاه بعد

 !کردی ناامیدم واقعا...کن تنت چیز یه برو زود هم تو-

 .نکشد کردن گریه به کار کنم می دعا دعا و میفتم سکسکه به

 :کند می نوچی آزاد

 ...بگو همینجا هست هرچی! سرده بیرون نیست تنم لباس-

 :کند می اضافه و رود می سمتش به قدم چند

 نای...باشی داشته شعور خودت باید! میزنی زنگ...خونه این توی بیای خواستی بعدم به این از-

 شخصیتت و فرهنگ ادعای انقدر که شما! رسیدی می موقع بد شاید اصال. گفت نباید که چیزارو

 زنگ اون بزنی؟ زنگ جوون و تنها دختر یه ی خونه به ورود موقع باید نمیدونی هنوز میشه

 !شیرفهمه؟...بعد به این از میزنی کوفتیو

 را آزاد تا آورده فشار خودش به زیادی هم لحظه همان تا انگار. دهد می دست از را کنترلش فرهاد

 . نشود دعوایشان من جلوی و بکشد بیرون

 :کشد می عربده و دود می سمتش به هوا بی

 باهاش؟ کردی غلطی چه-

 :زند می نیشخند بگذارد، عقب قدمی آنکه بی آزاد

 نیست؟ معلوم-

 خواهم می شده هرطور. زنم می چنگ بازویش به برسد آزاد به اینکه از قبل و میفتم وال و هول به

 :کشم می هوار بلندی صدای با رو این از. کنم جلب برادرش به حمله جز هرچیزی به را حواسش

 ...خواس خودم فهمی؟ می...بردار سرم از دست...عوضی خواستم خودم تو؟ داری چیکار-
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 محکمیِ شدت از و کشم می جیغی. شود می تاریک ثانیه چند برای جا همه و پرد می سرم از برق

 و شکند می بغضم. میفتم زمین روی. ماند می دهانم در حرف زند، می گوشم به که ای کشیده

 .گیرم می ام گونه به را دستم ناباورانه

 :برد می هجوم سمتش به که است آزاد اینبار

 عوضی؟ کردی چیکار-

 ...شم یقه به دست باهات نمیخوام من آزاد-

 من پس شد؟ نمی یقه به دست کرد؟ نمی کاری کتک بزند؟ خواست نمی بجنگد؟ خواست نمی

 خودم پیش فکری چه نبود؟! را برادرش تا بود بهتر میزد مرا آمدم؟ در جلویش آنطور هیچ برای

 چیز همه فقط من. فهمیدم می باید...نیست مردی همچین فرهاد...نمیزد را برادرش فرهاد کردم؟

 زشت و رحمانه بی های حرف آن هیچ برای دقیقا من. کنم می را همینکار همیشه...کردم بدتر را

 ...کرده خرجم که محبتی اینهمه از بعد. لرزاندم را تنش و زدم را

 زیر قدرت تمام با و برد می باال را مشتش ام ترسیده های چشم جلوی درست و عصبانیت با آزاد

 می اش چانه استخوان به دستی. آید می فرود شانه روی فرهاد سر. کارد می برادرش ی چانه

 .کشد

 می خودش سمت به را او گیرد، می مشتش بین را اش یقه رحمانه بی. کند نمی تمامش اما آزاد

 :توپد می و کشد

 گلیمت از پاتو...بود دارم دوستش که زنی رو کردن بلند دست برای اینم...میخوام واقعا من اما-

 !! نکن درازتر

 دهنده، هشدار نگاه با دیگری کردن برانداز از هردو که انقدر. بلند صدای با و...اراده بی...خندم می

 مه پشت. رود می بند کم کم نفسم. شود می بلندتر زدنم قهقهه صدای هرلحظه. کشند می دست

 .بگیرم نفس تا زنم می ام سینه به خنده بین و کشم می عمیق نفس

 هک صدایش...دانم نمی گفتم؟ من بردارد؟ سرم از دست گفتم عوضی؟ گفتم فرهاد به گفتم؟ چه

 .کردم غلطی چه نفهمیدم هم خودم اصال گفتم؟ چرا! بود من شبیه
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 یم سمتم به. دهد می نشان واکنش کند، می نگاه رفتنم ریسه به واج و هاج که آزاد از قبل فرهاد

 :نشنید می کنارم و آید

 ...نیست چیزی! بکش نفس آروم...دختر باش آروم...هیش...لی لی آروم-

 یم بازدم و گیرم نمی دم. آید نمی باال. کشم می نفس خشک خشک و زنم می چنگ اش سینه به

. خورد می گیج سرم و روند می سیاهی هایم چشم. میفتم کردن خس خس به...هم پشت. دهم

 .میفتد سوزش به ام سینه

 :کند خیزم نیم کند، می سعی و گذارد می زانویش روی را سرم فرهاد

 .عزیزم نیست چیزی...باش آروم...هیش...کنیم نمی دعوا دیگه ببین-

 وقفه بی ها اشک و آید می درد به دلم. ماسیده زخمش روی خون کمی و شده زخم لبش ی گوشه

 . چکند می

 :میغرد باشد، شده کنترل کند می سعی که صدایی با

 ...بیار آب لیوان یه برو...واینسا ماست مثل-

 :ندک می اضافه لرزانی صدای با و ترسیده و کشد می اش کرده عرق پیشانی روی دستش پشت با

 ...بیار اونم...سرنگه چندتا توش که مشماست یه...هود کنار کابینت توی-

 :کشد می فریاد بیند، می را آزاد سکوت و سردرگمی وقتی

 ...بجنب-

 نهسی به گریه، و تنگی نفس میان. رود می آشپزخانه سمت به سرعت به و آید می خودش به آزاد

 :زنم می چنگ اش

 ...منظوری...م خدا به...کردم.. .غلط...غلط...ببخشید...ب...فرهاد-

 اولش ی دکمه تا کشم می را لباسش ی یقه خفگی شدت از انقدر. گیرم می نفس و آورم می کم

 و گرم و گیرد می مشتش بین را ام زده چنگ اش یقه به آن با که دستی. شود می پاره

 :میفشارد آرامشبخش

 ...بکشی نفس کن سعی فقط...نکن فکرشم...نگو هیچی....میدونم خودم...هیش-
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 مه پشت بینی راه از و کنم می نگاه هایش چشم در. است سنگین عجیب ام سینه. کنم می سعی

 ایشه چشم با. باشد افتاده ام سینه روی کیلویی چند ای وزنه انگار. آید نمی باال. کشم می نفس

 :کند می تحسین را تالشم

 .بده ادامه همینطوری آفرین-

 لبه از قطره چند دهد، می فرهاد به را لیوان که همانطور و ایستد می سرمان باالی سرعت به آزاد

 .چکد می زمین روی اش

 :گیرد می دهانم جلوی را لیوان فرهاد

 ...جان لی لی بخور یکم-

 دهانم از آب ی همه. میفتم کردن سرفه به. پرد می گلویم توی و نوشم می ای جرعه سختی به

 روی از رنگ که ام شده شکلی چه دانم نمی. کند می خیس را فرهاد ی سینه و ریزد می بیرون

 .کند می نگاهم نگران فشارد، می هم روی مدام که هایی لب با و پریده آزاد

 حالت این وقتی همیشه. دانم می را قصدش. آورد می بیرون آمپولی و سرنگ سرعت به فرهاد

 آمدیم باشگاه از که روزی همان مثل. کند می تزریق آرامبخش دهد، می دست من به عصبی های

 .شوم می دیوانه و بینم می تجاوز کابوسِ که ها شب بعضی مثل. رفت نفسم من و

 :گوید می عصبی و گیرد می را دستش آزاد

 بهش؟ میزنی چی کنی؟ می چیکار-

 ونپیست فرهاد. کشم می نفس صدا و سر پر. شده بهتر کمی تنفسم. کنم می ناله حال بی فقط

 :کند می پرش آمپول داخل مایعِ از و کشد می بیرون را سرنگ

 !توئه تقصیر همش...کردی چیکار ببین! آرامبخشه بهش؟ کنم می تزریق چی کردی فکر-

 :زند می عقبش و کشد می بیرون آزاد دست از را مچش عصبی

 !کشیش می آخر تو...مریضه دختر این-

 .نمانده تنم در جان کشیدن، نفس برای تقال همه ان از. گذارم می هم روی را جانم بی های پلک

 !جان لی لی کن مشت...کنم نمی پیدا و رگت ترسیدی...کن مشت و دستت لی لی-
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 فمخفی ی ناله دستم، پوست در سرنگ رفتنِ فرو سوزشِ بعد ثانیه چند و کنم می مشت را دستم

 .کند می بلند را

 :شنوم می نامفهوم و گنگ رفته رفته را ها صدا

 میشه؟ خوب حالش-

 زنگم یه حتی! ترسوندیش مرگ حد تا که موقعی اون از نگذشته هم هفته چند مهمه؟ برات-

 مدت تمام که بودم من. بودم سرش باالی من و سوخت تب توی روز چند...بپرسی و حالش نزدی

 ات نزدی زنگ بارم یه برای خدا رضای محض...کردم می جمع رو جنابعالی خرابکاری و بودم پیشش

 بدی؟ ادامه همینطوری میخوای واقعا آزاد...نیستی خیال بی اونقدرام باشه خوش دلم

 همانجا چون نمیرسم، ای نتیجه به آخر و کنم می فکر آزاد سکوت علت به بیداری و خواب میان

 .شوم می بیهوش و بیحال فرهاد، پیراهن رطوبت روی

*** 

 :زد پک سیگارش به کنترل بی و عصبی آزاد

 !نکردم اشتباهی هیچ من-

 یهتک لوال به آزاد از فاصله کمی با پنجره، قاب سوی آن و رفت. نشست فرهاد لب کنج پوزخندی

 .کردند نمی نگاه هم به. ها خانه چراغ به فرهاد نگاه و بود ها ستاره به آزاد نگاه. زد

 :گفت تشرآمیز و داد تکان سری فرهاد

 خوب حالش هنوز و شده تجاوز بهش قبال و داره عصبی مشکالت که دختری با خوابیدن اگر-

 اشهب نادرست و اشتباه که هم چیزی تو نظر از اصال اشتباهه؟ دیگه چی پس نیست، اشتباه نشده

 داره؟ وجود

 :داد جواب حوصله بی. لرزید تنش لی لی بد حال یادآوردنِ به از و کشید صورتش به دستی آزاد

 !داره فرق یکی این-

 این به آخر و کرد می ردش ذهنش توی مدام. بود مقصر هم خودش. نداشت حوصله و حال واقعا

 با بایدن الاقل. کشید نمی آنجا به کار میکرد، برخورد فرهاد با تر آرام کمی اگر که رسید می نتیجه
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 مهم خواست می دلش. گرفت می لجش لی لی های حمایت از فقط. میزد برادرش فک به مشت

 یا کسی نداشت عادت. برسد اش خواسته به داد نمی اجازه فرهاد وجود. باشد او برای فرد ترین

 معنیِ به خواستن او برای. رسید می خواست، می که چیزهایی به همیشه. باشد راهش سد چیزی

 .شناخت نمی خواستن از ای دیگه تعریف. بود داشتن

 .بگذارد کنار را لی لی گذاشت نمی ها خاطره همان. ساختند خاطره. گشتند لی لی با تمام دوماه

 رایب لی لی داشتن دوست. بود خارج کنترلش از. بزند پس را دختری توانست، نمی بود بار اولین

 لی بی روزهای گذراندن هفته چند از بعد الاقل. خواست می را او واقعا. نبود شب چند و شب یک

 یدهد. بود دخترک با سایه به سایه تمام ماه دو. بزند را قیدش توانست نمی. بود فهمیده را این لی

 الی از را سیگارش! بود نیفتاده روز این به هیچوقت اما شود می غمگین و افسرده گاهی که بود

 .فرستاد بهاری هوای سمت به را دودش پر نفس و انداخت بیرون پنجره بازِ نیمه

 :دوخت برادرش به و گرفت ها چراغ از را نگاهش فرهاد

! خودت از بهتر حتی...آزاد میشناسمت خوب خوبِ...دختر این برای الاقل...مونی می سم مثل تو-

 ...کنید تمومش باید! هردوتونه ضرر به دختر این با تو بودن. کردم بزرگت

 مشت. بود کشیده لجن به را خوبش روز. اعصابش به میزد گند همیشه فرهاد. دررفت کوره از آزاد

 :کشید عربده زیادی اصرار با و زد پنجره ی شیشه به محکمی

 .داره فرق بقیه با...داره فرق اینیکی...گفتم که بهت-

 :بود قاطع و محکم اما آرام هنوز فرهاد

 ثابت هدیگ دخترای با تفاوتشو بهم صدباره و دوباره و دوباره ی رابطه با میخوای البد...کن ثابتش-

 !کنی

 :برد باالتر را صدایش آزاد

 .بود تو تقصیر...روزمون به ریدی و اومدی تو...بود خوب حالش اون چیه؟ مشکلش-

 نمم فقط...میخوری قرص هنوز...ای عصبی...نیستی نرمالی آدم تو. نیست اینطور میدونی خودتم-

 زود...ظریفه...ضعیفه. کشیده سختی زیاد. نداره تحملشو دختر این...میسازم بدت اخالقای با که

 خودتم...که دیدیش...میفته دیدی که روزی و حال همین به ها بهانه کوچیکترین با! میشکنه
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 ربخاط فقط که من...نیست مناسب تو برای اونم! میمونی سم مثل واسش تو آزاد...بودی ترسیده

 !نهمیک نابود و جفتتون قضیه این آخر. میشی بهتر داری تازه تو...هردوتون برای...نمیگم لی لی

 :داد تکان سر قاطعیت با

 !بره آپارتمانم از باید میگم بهش...برمش می اونجا از نکنی، تمومش اگر-

 :گفت داده قورت دهان آب و کرد نگاهش ناباورانه لحظه چند آزاد

 ...کنی نمی اینکارو تو-

 ...کنم می که نکن شک-

 .بکنی کاری همچین نمیتونی...خودمه مال آپارتمان اون-

 :زد داری معنی لبخند فرهاد

 .میشه حساب من مال عمال...نزدم نامت به که هنوز-

 :داد هشدار ای شده سرخ صورت با آزاد

 وقتی منم...کنم خوب رو لی لی حال میتونم من...کنی می بزرگی اشتباه داری...نکن اینکارو-

 !ترسوندیش لعنتی توی...بود خوب حالش امروزظهر...خوبه حالم باهاشم

 :داد را آخر اولتیماتوم فرهاد

 !کنی؟ نمی تمومش پس-

 :گفت و زد پوزخندی آزاد

 نم...فرهاد کن گوش. نداره وجود ترسیدن برای چیزی...نمیشناسی منو انگار کنی؟ می تهدیدم-

 توی وجدان عذاب شبیه حسی هیچ واقع در...نیستم شرمنده...کنم نمی پشیمونی احساس

 حق که کسی تنها و بدم ادامه رو رابطه این میخوام. زدی حدس درست آره. نیست وجودم

 !تو نه...لیه لی داره مخالفت یا موافقت

 :داد تکان تاسف با را سرش تر عمیق زهرخندی با و گرفت فاصله کمی فرهاد
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 عوض هیچوقت...امیدوارم الکی...حالم به زدی گند کامال و زندگیمی توی آدم ترین مهم تو-

 ...موند خواهی و بودی همیشه که چیزیه این...نمیشی

 :غرید ها آن بین از و سابید هم روی را هایش دندان

 ...هیوال یه-

 رو داده، قرار نگاهش تاثیر تحت کافی ی اندازه به را آزاد که شد مطمئن وقتی و رفت عقب عقب

 کشو همان در آزاد باید. نبست محکم را در عصبانیتش تمام وجود با. رفت بیرون اتاق از و گرفت

 .میماند آخر

 فرد ترین مهم...برادرش! گذاشت صورتش روی را ها آن سپس و کشید موهایش بین دستی آزاد

 !بود زده صدایش «هیوال» پیش لحظه چند همین زندگیش،

 !میشد؟ هم بدتر این از

 پرتاب را آمد دستش که چیزی اولین. آمد نمی در خونش زدند می کارد...اندازه بی. بود عصبانی

 کرد می ثابت فرهاد به! چطوری نبود مهم. کرد می ثابت. بود نگاری و پرنقش و قدیمی گلدان. کرد

 .کند می اشتباه که

*** 

 هک سپیدی موی تارِ اندک آن. نوشد می را چایش و نشسته مبل روی. کنم می نگاهش چشمی زیر

 اتو و مرتب همیشه مثل. کنند می هایم لب مهمان را لبخند همیشه زنند، می برق موهایش بین

 وجود با شود می چطور باشند؟ داشته تفاوت هم با انقدر برادر دو شود می چطور. است کشیده

 به باشم؟ داشته قبول را هردو باشم؟ داشته دوست وجود تمام با را دو هر من تضاد، همه این

 شود؟ می چطور بگذارم؟ احترام...هردو خوی و خلق به...هردو منش به...هردو عقاید

 ار هایم دست. ام کرده آماده شدن توبیخ برای را خودم. شود منفجر است قرار کی دانم نمی دقیقا

 .دهم می تکان عصبی حالت با را پاهایم و گذارم می زانو دو بین

 لبخندی به هایش چشم کنار داشتنیِ دوست و ریز های چروک و میز روی گذارد می را فنجان

 :گیرند می عمق

 خوابیدی؟ خوب دیشب خوبه؟ حالت-
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 گستاخ لیِ لی آن چطور. لیاقت بی منِ سرِ بر عالم خاک پرسد؟ می را حالم...میفتم سرفه به

 توانستم؟ چطور داد؟ لقبش عوضی و کرد علم قد جلویش قدیمی

 ...هم صدایم...لرزند می هایم لب

 !بم...خو-

 .شکند می بغض این از بیشتر...بگویم بیشتر آید می شرمم...گویم نمی این از بیشتر

. کند شروع باید چطور داند نمی انگار. کند می پاک شلوارش روی از را فرضی خاک و گرد دست با

 از دلم ته ته اما بود خودم رغبت و میل با و نیستم پشیمان کردم که کاری بابت هنوز اینکه با

 من از نهایت بی. است مخالف نهایت بی ندارم شک اما باشد آرام شاید. لرزد می فرهاد واکنش

 .است شاکی

 می ز،تی و تند آنقدر نه و است لطیف آنچنان نه که لحنی با طوالنی نسبتا تاملی از بعد بالخره

 :گوید

 حقی چنین عنوان هیچ به. متاسفم کشیده اون زدن بخاطر اینکه همه از اول...خوبی که خوبه-

 هدیگ موضوع از من اما...بودن گستاخانه واقعا زدی که حرفایی...کنم بلند روت دست که نداشتم

 . نبود گفتی که چیزایی برای هم خیلی کشیده اون واقع در و بودم دلخور ای

 :دهد می ادامه و کند می داری معنی نگاه

 !شدم عصبانی چی از بدونی خودت کنم فکر-

 .همد می تکان سر فقط و گزم می را زیرم لب. کنم بازگویش تا آید نمی زبانم به اما دانم می خوب

 ...نمونی اینجا دیگه بهتره! ببرمت اینجا از اومدم راستش-

 .دادم می ترجیح اش خانه از انداختنم بیرون به را انفجارش کنم، می فکر خودم با. خورم می جا

 :خندم می ناباورانه

 .ندارم موندن برای ای دیگه جای برم؟ کجا باید-

! هخودت تقصیر هم نیمیش کردن زندگی کس بی این...داری پدرتو...داری مادرتو...داری که البته-

 من...ندارن هم رو نیمه و نصفه وجود همین ها خیلی...کشیدنات پس پا...هات کردن دوری بخاطر
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 و کس همه بازم اما سازیم نمی هم با آزادم و من. نیستیم تو کسیِ بی به بازم اما! نداره آزاد...ندارم

 ...بکنی سعیتو میتونی هم تو. همیم فکر به ها سختی توی و همیم کار

 بغض این تا را صدایم برم می باال...برم می باال را صدایم بخواهم آنکه بی و پرم می مبل روی از

 :نشکند کرده، سنگین را نفسم که لعنتی

 وضعیت نکردم؟ که میکردم باید چیکار! داری خبر من وضعیت از که تو کنم؟ سعی چطوری-

 اما !سراغش بیاد و بزنه سر دیدش آسیب دختر به اینا از بیشتر خیلی باید! دیدی خودت مادرمو

 دبل سوزنم سر حتی رو کردن مادری اما باشه زن چطور که بلده فقط اون...نیست هیچوقت...نمیاد

 که زنمب تکیه دیواری به! وایسه؟ سرِپا خودش نمیتونه که کنم تکیه پدری به باید چطوری. نیست

  چی؟ بیفتم باهاش منم اگر ریختنه؟ حال در

 :گیرم می را هایم حرف دنبال تندی، همان به و گیرم می نفسی

 کنم می درست برات که تنشی همه این ی حوصله دیگه اگر...شدی خسته زحمتام دست از اگر-

 میشه چطور...کردن ولم خدا امون به کارم و کس. کنم می درک من...نداره اشکالی هیچ...نداری و

 رنمیب بمونم خیابون توی شده...گردم برنمی خونه اون به من ولی باشم؟ داشته انتظار غریبه یه از

 هب اگر...نشدم خوب ولی باشم شده بهتر شاید...بینم می رو لعنتی کابوس اون هنوز من...گردم

 ...بر من نه...نه چی؟ بیارم ستاره سر بدی بالی درصد یه احتمال

 :گوید می قاطعانه و پرد می حرفم میان

 !خودته برای میگم هرچی...خودته بخاطر بری اینجا از میگم اگر-

 :زنم می پوزخند

 می شلوغش الکی داری! چیه آزاد و من ی رابطه با مشکلت فهمم نمی واقعا من...بردار دست-

 ...انقدر که داری بهم حسی یه کردم می فکر شناختمت نمی خوب انقدر اگر...کنی

 ندارم؟ بهت حسی مطمئنی انقدر کجا از-

 برمی سرعت به و شده شوکه. ماند می باز نیمه تا هم دهانم! هیچ ماند می که دهانم در حرف

 تباهاش مطمئنم...شنیدم اشتباه...خدا بر پناه...کنم می شک هایم گوش به. کنم می نگاهش و گردم

 .شنیدم
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 :فرستم می گوشم پشت عصبی و تند حرکت با را موهایم

 گفتی؟ چی االن-

 :کند می تکرار قبل بار خونسردی همان به...آید می سمتم به و شود می بلند

 !!نمیدونی که تو...ندارم حسی میگی مطمئن انقدر چطور-

*** 

 :دهد می تکان را سرش و زند می لبخندی بیند، می را ام وارفته ی قیافه وقتی

 نه محس! سخته خیلی دادنش توضیح...نیست کنی می فکر که اونطوری...نکن برداشت اشتباه-

 !قویه و...هست اما...عاشقانه حتی نه...پدرانست نه برادرانست

 شنگاه شده خشک همچنان من که طوالنی نسبتا تاملی با و خاراند می را لبش ی گوشه شست با

 :دهد می ادامه کنم، می

 ولی...بزنم حرف باهات بهشون راجع نمیخوام البته که...دارم خودمو دالیل...مهمی برام فقط-

 کمدر باید! مهمه برام باید که اونچیزی از بیشتر میگیری که تصمیماتی...آیندت...سرنوشتت

 هر و بود آزاد اگر...نمیشه مربوط من به درواقع! کنم می روی زیاده دارم میدونم خودم...کنی

 یم صدمه رابطه یه توی بیشتر خیلی خانوما من نظر به. گرفتم نمی سخت انقدر...دیگه دختر

. ونغریزش با مردا و میشن عاشق قلبشون با مواقع اکثر در زنا که اینه بخاطر موضوع این و... بینن

 نمی من...کنه می خودش جذب زنارو چطوری دونم می و میشناسم خوب رو آزاد که مخصوصا

 ...تونم

 :کند می تاکید

 ستد تونم نمی...چاه توی میندازی خودتو کنم نگاه و بشینم گوشه یه تونم نمی...نخوام که نه-

 ونا دارم من...لی لی ببین. نگرفتم جلوتو چرا بگی بهم که روزی تا کنم صبر و بذارم دست روی

 !شفاف و روشن...وضوح به...بینم می روزو

 :پرسم می دودل و کشم می آسودگی سر از نفسی

 چی؟ کنی اشتباه اگر-
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 :گوید می ترساند، می مرا که آنقدر قاطعانه، اندازه بی و محکم

 آزاد .نیستید اصال یعنی. نیستید هم برای خوبی مکمل زیاد شباهتاتون تمام وجود با! مطمئنم-

 شروع رو ای رابطه داری دوست! میکنه ولت! عنوان هیچ به...نیست ازدواج و مشترک زندگی مرد

 نداره؟ عاقبت و آخر که کنی

 را تعلقاتش تمام و عشق و انرژی بخواهد که است دختری کدام! نه. اندازم می پایین را سرم

 و گرم حضور. شود می نزدیک عطرش بوی ندارد؟ هم عاقبتی و آخر که ای رابطه پای بگذارد

 !هم خودش داشتنی دوست

 خودمو جلوی نمیتونم فقط...ببینمت ناراحت نمیخوام که گفتم...کن نگاه منو لی لی-

 ...مهمی خیلی خیلی برام! نیست خودم دست...بگیرم

 درانق اینکه از. کنم می فرار شان معنی و هایش حرف به کردن فکر از شدت به...گیرم می باال سر

 .نداریم عاقبت و آخر آزاد و من گوید، می قاطعانه

 :کنم می هم در را هایم اخم

 !چیه برای دادنت اهمیت و اصرار همه این بدونم اول باید چی؟ واسه-

 رنگ...تدریجی دادن جان شبیه چیزی...گرفته استرس فرهاد کنم می احساس بار اولین برای

 ...هوا ناگهانیِ شدن سرد مثل! آفتاب غروب مثل. رود می تیرگی به رو کم کم اش چهره

 :دهد می تکان تندی به را سرش

 !شخصیه موضوع...بزنم حرف بهش راجع بخوام که نیست چیزی-

 ه؟باش بد میتونه چقدر مگه! فرهاد بگو بهم...شخصی نمیشه دیگه...دارم دخالت توش منم وقتی-

 هوم؟

 :نشیند می مبل ی دسته روی و زند می موهایش بین چنگی

 ...بکنی فکرشو که چیزی اون از بدتر خیلی-

 :کند می اضافه ای گرفته لحن با و کشد می دهانش روی دست پشت با

 ...فاجعه یه-
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 باشد؟ فاجعه نظرش از توانست می چیز چه باشد؟ بد انقدر فرهاد نظر از توانست می چه فاجعه؟

 که مردی! میکرد تحمل و بود کشته را خودش خواهرش و بودند کرده تجاوز خواهرش به که مردی

 و جنگید تمامش با و شد معتاد برادرش...کرد می ایستادگی باز و کرد دق دخترش غم از مادرش

 شانه اینطور آوردنش یاد به حتی که است فاجعه نظرش از موضوعی چه! فاجعه نگفت قتهیچو

 .کرده خمیده را هایش

 :فشارد می هم روی را هایش پلک

 ...من...من...نیست راحت گفتنش-

 :کشم می اش شانه روی دستی و روم می سمتش به

 میشناسی منو...بگو بهم فقط...نکن اذیت خودتو انقدر...نیست آسون واضحه...میدونم-

 !کنم نمی قضاوت من باشی، کرده اشتباهی اگر حتی...بگی بهم میتونی که میدونی...فرهاد

 :گیرد می غمگینی دم و زند می زهرخندی

 واقعا؟-

 رستمف می موهایش بین را هایم انگشت. کشم می بناگوشش به دستی و «البته» گویم می قاطعانه

 :گویم می دهم، می نوازششان که همانطور و

 ...باشه هرچی-

 قعمی زهراگینش لبخندِ کند، می رهایش هایش دندان بین از که حینی و مکد می را پایینش لب

 :شود می تر

 چی؟ کشت خودشو فهمید زنم وقتی و داشتم رابطه خواهرزنم با بگم اگه-

 پلکم. ماند می موهایش سپیدِ تایی چند و سیاه تارهای بین همانجا. ایستد می حرکت از دستم

 .مانم می عاجز اش جمله درک از و پرد می

*** 

 # احساس زوالِ: نهم فصل #
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 زیبایی زن...دیدمش می گاهی...بود درمان تحت! یادمه خوب دیدم رو مهتاب که باری اولین-

 میکرد، جذبش منو که چیزی اما...داشتنی دوست و مهربون بسیار بسیار و نجیب...وقار با...بود

 که زیرکی همه اون...کرد می تاییدش چشماشم برق حتی که سرشارش هوش اون. بود بیماریش

 برای رو خودم داشتم که منو مغزیش مشکالت! بودم ندیده هیچکس وجود توی اون از قبل من

 به هم اون. میکرد جذب شدیدا کردم، می آماده اعصاب و مغز ی رشته توی تخصصم گرفتن

 دیزیا کشش بهش بخوام خودم اینکه بدون. بود مایل بیمارستان محیط از بیرون رابطه برقراری

 .شدم عاشقش کوتاه مدت یه از بعد کم کم که انقدر. داشتم

 همین بخاطر هم پرسیدم ازت دیدمت که دومی و اول بار و دارم که روانشناختی اطالعات این

 هیچوقت هم جراح یه حتی من. نیستم روان و روح پزشک یا روانشناس که من وگرنه موضوعه

 موضوع از بعد انقدر شغلی ی العاده فوق های موقعیت تمام وجود با...متخصصم یه فقط...نبودم

 اون. خورد خاک گذاشتم بودمو گرفته زحمت همه اون با که مدرکی که شکستم مهتاب خودکشیِ

 مثل رسیدم یقین به اشتباه به بعد مدتی که باشی مهتاب شبیه هم تو نبودم مطمئن هنوز موقع

 ...نیستی اما...مهتابی

 اجازدو هم با زود خیلی مهتاب و من...گفتم می داشتم! متفاوتن هم با کامال مقوله دو این بگذریم

 و دکر جذبش منو ابتدا در که بود بیماریش همون خب...نداشتم بیماریش با مشکلی من. کردیم

 توی. شدم خودش عاشق العادست فوق چقدر دیدم که بعد...شناختم و بزرگش روح اون که بعد

 می هم تو...بودم دیده رو خواهرش دیدمش، می و بیمارستان رفتم می که روزایی اون

 !میگم رو نادیا...شناسیش

 :کشم می گردنم پشت به دستی سرعت به و گیرد می گردنم رگ

 !من خدای-

 گفتن از را مرد این چیزی خواهم نمی. پرد می دهانم از اراده بی هم آن. گویم می را همین فقط

 .بازدارد است، سنگین برایش هنوز که ای گذشته

 حس هم اولش اون از...فریبنده اندازه بی و...پرواست بی خیلی و جسور...دیدی رو نادیا خودت-

 من طرف از فقط که کششی این به باید که اونقدر. داره فرق بقیه با من با برخوردش که کردم می

 هم تقریبا ها موقع اون. میومد نظر به موذی زیادی. نمیومد خوشم ازش. ندادم بها بود اون برای

 ...میگذره که بچگانست ی عالقه یه کردم می فکر...آزاده همسن کال. بود تو سال و سن
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 هنوز چون اتفاقا...گرفت سرسری نباید رو میان وجود به بچگی توی که احساسات بعضی ولی

 باشه داشته بدتری عواقب و بدی نشون بدتری خیلی های واکنش ممکنه نشدی عاقل اونقدر

 رآخ از میگم بهت که همینه برای. ندادم اهمیتی من متاسفانه که! عاقل و بالغ آدم یه به نسبت

 جبران صدمات آدما اشتباهات گاهی! کنی فکر عاقالنه نمیتونی هنوز چون...ترسم می عاقبتت

 .میاره بار به رو ناپذیری

 بهم و کرد جسارت باری چند نادیا باز هم خانوادش برای مهتاب و من روابط شدن علنی از بعد

 گرا گفت! کنی می نابودم...نکن ازدواج خواهرم با گفت بهم...بگذره ازم نمیتونه و عاشقمه گفت

 . مبترس بچه دختر یه از خواستم می اگر بود مسخره. ندادم اهمیتی. کنم می نابودت کنی نابودم

 شدت به مرد یه....شاه زمان از...هوایی نیروی توی سپهبد یه. بود زنده پدرشون هنوز موقع اون

 بازنشست از زیادی مدت اینکه با. میبردن حساب ازش شدیدا زنش و دختر هردو که مقتدر

 همین برای. بودم قائل خاصی احترام براش منم حتی بود، زیاد سالش و سن و گذشت می شدنش

 فراتر پاشو و نمیکرد جسارت خلوت، توی های بازی آویزون اون از بیشتر پدرش ترس از نادیا

 . نمیذاشت

. اشتیمد خوبی خیلی زندگیِ کلمه واقعیِ معنی به یعنی...بود خوب خیلی مشترکمون زندگی اوایل

 یلتشک مشترک زندگی بیمار زن یه با که نشدم پشیمون ای ثانیه برای حتی...هم بار یه حتی

 فوق بودم شناخته زندگیم توی که هایی زن تمام از مریض زن یه عنوان به حتی مهتاب. دادم

 رس از که مزخرفی احساسات این. بودم مشترکمون زندگی و مهتاب عاشق اندازه بی. بود تر العاده

 مطمئن خودم به. بود روزام اون ی دغدغه تنها میذاشت فشار توی منو مدام و نمیفتاد نادیا

 کاش. بدم وا محاله هاش زنانگی و وقار و نجابت و زیبایی همه اون و مهتاب وجود با میگفتم...بودم

 .نبودم مطمئن انقدر کاش...نبودم مغرور خودم به اونقدر

 و اوضاع همون توی هم پدرش که مخصوصا. میشد بدتر و بدتر زمان مرور به مهتاب مریضی

 منو گاهی...میفتاد زدن توهم به کم کم. کرد بدتر رو حالش همین. شد فوت و کرد سکته احوال

 و گذروندی سر از خودتم که هایی حالت همون. میزد آسیب خودش به مدام...نمیشناخت هم

 دشدی انقدر روانیش مشکالت. بودم همراهش سایه به سایه همیشه. ترسناکن و بد چقدر میدونی

 جلوی داشتم...بد خیلی خیلی...بود بد روحیم وضعیت. کنیم بستریش شدیم مجبور که شد

 می منو داغون وضع...دید می نادیا. میدیدم و بودنم زنده واسه بهانه تنها نابودیِ و زوال چشمم
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 تنها انگار اما میدید میشد، پرپر هممون چشم جلوی داشت گلی مثل درست که خواهرش...دید

 های گیری سخت و ها گفتن زور دیگه که مخصوصا. بود من آوردن دست به بودنش زنده دلیل

 .نبود پدرشم

 :افتاده تقال به اینطور که کند می کم عمرش از ها قسمت این کردن بازگو انگار

 ی بهانه تنها به آشغال منِ که شب همون...یادمه جزئیاتش تمام با رو شوم و لعنتی شب اون-

 نه...بودم خودم خودِ...کنم بازگوش چطوری نمیدونم. کردم خیانت عشقم به...زنم به...زندگیم

 من کن باور! نبودم من اما بودم خودم...بودم مست نه...بود ریخته نوشیدنیم توی چیزی

 مدام که نادیا...افتاد اتفاق زدن هم به چشم یه توی انگار همش...شد چی نفهمیدم اصال...نبودم

 سعی و کردم می عرق مدام که من. کرد می تحریکم مدام که...بفهمه کسی نیست قرار گفت می

 نترلک. بود زده خشکم...نگفتم هم کلمه یه انداختنش بیرون برای حتی اما کنم بیرونش کردم می

 همینه برای. بود کشیده پر جوونمردیم به غرورم و اطمینان همه اون. بود خارج دستم از وضعیت

 زیاد نفس به اعتماد و غرور...رفتم می جلو باز چشمای با که...نبودم مطمئن اونقدر کاش میگم

 !بود کرده کورم

 من! نمیشن توجیه اینا...بودم تنها کامال من و گذشت می مهتاب شدن بستری از ماهی چند

 تمتخ و خونم توی و زندگی به برگشتش برای عمر آخرآخر تا شده حتی باید و بودم مهتاب عاشق

 اون توی وقتی...شعاره همش اینا که فهمی می شرایطی یه توی و جاهایی یه اما...کردم می صبر

 شرایطش توی تا...میشن دود باورات و اعتقادا و حرفا و شعارا اون ی همه میگیری قرار موقعیت

 موفق نادیا آخر و بودم بدی وضعیت توی هم روحی نظر از من...کردنش درک سخته نباشی

 زمین عمرم آخر تا و خوردم زمین کله با و گذاشتم کج و پام زندگیم توی اول بار برای...شد

 چیز همه تازه دیدم رو نادیا و اومدم خودم به اینکه از بعد درست. موندم خورده

 اونطور دیگه عمرم توی هیچوقت. برگشت بود رفته که فرهادی. باورام...اعتقاداتم...برگشت

 اون...بود بار یه همون...نکشتم اما...نادیارو هم و بکشم خودمو هم داشتم دوست...نترسیدم

 عذاب وحشتناک حس اون. گرفت چیزمو همه بار یه همون و بود بار یه فقط آوردن کم اون...ضعف

 !کرد نابودم...کرد اذیتم سالها این تمام و موند همیشه برای وجدان

*** 
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 چگیب اون...اصال نه...بود نادیا مقصر که بقبولونم دیگه هرکس یا خودم یا تو به نمیخوام حتی من

 باید میشد، شخصیتم ادعای و بودم خونده درس سرم خیر که من...بودم بزرگ که من...کرد می

 ودب شده کم مشترکم زندگی توی عالقه اینکه مثل ای مسخره ی بهونه حتی...گرفتم می جلوشو

 بدون زنم فقط...هیچی هیچیِ...نداشتم رو رسید نمی بهم و نبود خوب کافی ی اندازه به زنم یا

 نباید وجود تمام با که فهمیدم می باید پزشک یه عنوان به...بود مریض باشه، خودش تقصیر اینکه

 اوضاعم انقدر مدتی...نشد اما...شه کثیف ی رابطه این متوجه و بدونه چیزی مهتاب میذاشتم

 من و نهببی منو میکرد قراری بی مدام. کرد بدتر وضعیتشو این و نرفتم دیدنش برای که بود خراب

 وحشتناک اینطور که خیانتی به برسه چه! هست بد کافی ی اندازه به خیانت...نداشتم روشو

 کنه؟ تحمل تونست می چجوری شکننده روحیِ شرایط اون با و مهتاب مثل زنی...باشه

 حتی. میخورد هم به بیشتر خودم از حالم هرروز من و میکرد آفتابی رو خودش باز نادیا

 نمی. کنم قصاص رو کسی خودم، گناهای بابت بخوام که نیستم آدمی من...نکردم سرزنششم

 درست اام. نبود توانم در...نیفتاده اتفاقی هیچ کنم وانمود و کنم نگاه مهتاب چشمای توی تونستم

 بی انقدر...زدم گند! دیدنش رفتم و نیاوردم طاقت شده، بدتر حالش گفت مادرش اینکه از بعد

 کرد نمی هم فکرشو اصال بیچاره...شده چی نفهمید...فهمید که بود بد حالم انقدر...کردم قراری

 نم حال تغییر متوجه زود خیلی که بود زیرک و باهوش انقدر هرحال به. باشه ممکن چیزی چنین

 پنهون ازم رو چیزی نداری حق گفت می...پرسید می همش...کرد می قراری بی...بشه

 رد مخصوصا. دارم نگه دلم تو چیزو یه خیلی بتونم که نیستم مردی من لی؟ لی میدونی...کنی

 رو حالش میدونستم اینکه وجود با...گفتم بهش...عزیزن برام و دارم دوستشون که کسایی برابر

 نمی...رمب راه تونستم نمی! بخوابم تونستم نمی گفتم نمی تا...نگم نمیشد...گفتم میکنه بدتر

 ! باشم زنده تونستم نمی گفتم نمی تا....وایسم تونستم نمی...بشینم تونستم

 اصال ماه چند تا و شد بدتر روانیش حالتای و جیغ و گریه...داد نشون تندی واکنش مسلما خب

 و رفتم می رو عمرم تمام بود شده. نبودم کردن سستی مرد دیگه من اما ببینمش نمیذاشت

 ؟شم بخشیده نمیشد واقعا یعنی...کردم می کردن جبران صرف عمرمو تموم...ببخشه تا میومدم

 می امید کردم می فکر که بهش! کردن جبران عمر یه برابر در آورد بار به فاجعه که اشتباه قدم یه

 .موندم ناکام...نشد فرصت...میتونم کردم می فکر! گرفتم

 آزاد...آزاد جز بود نفهمیده چیزی کسی...ببینتم کرد قبول مهتاب زدن پس ماه چند از بعد بالخره

 زیادی اهمیت. میگیره و تهش تا و میفهمه زود خیلی باشه نامیزون شرایط وقتی...کشه می بو
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 و دهنمی اهمیت دیگران مشکالت به زیاد...همینه آزاد. نداشتم ای دیگه انتظار. نکرد قضاوتم. نداد

 تعریف مهتاب به رو چیز همه اول همون از خیانت جای به باید گفت فقط. نمیکنه درگیر خودشو

 دیترسی می و داشتی کشش نادیا به دلت مهای ته اون اگر حتی! نکشه اینجا به کار تا کردی می

 هوی و باشی نداشته کششی هیچ اصال میشه مگه گفت می...گفتی می بهش باید روزی چنین از

 مک خواهرت های وسوسه برابر در گاهی که گفتم می مهتاب به باید...گفت می راست کنی؟ خیانت

 . آورد بار به فاجعه کوچیک های نگری ساده همین. میارم

 دلش که بود مهربون و بزرگ انقدر...نزد کسی به حرفی دیگران اصرارهای برابر در خودش مهتاب

 بیمار دختر یه...بود داده دست از رو شوهرش مادرش. بشه اذیت و بفهمه مادرش خواست نمی

 نمی اینو مهتاب و شکست می حتما کرده خبطی چه دیگش دختر فهمید می اگر و داشت

 .حساسیه و لطیف زن خیلی خانوم سیمین که مخصوصا. خواست

 مو به مو...لحظه همون تا نادیا با اولم برخوردای همون از...چیزو همه...گفتم براش...دیدنش رفتم

 هک بود این حقیقتش اما کنم تبرئه خودمو و بدم جلوه مقصر نادیارو نکردم سعی. کردم تعریف

 براش نفس یه چیزو همه...نبود اینطور اصال. باشم زده گولش من که نبود ای بچه دختر اون خواهر

 اما...اما...فهمیدشون میشه سخت...عجیبین موجودات زنا لی لی. کردم راحت خودمو خیال و گفتم

 اب خیانتش اگر دیگه...بخشیدم نمی اصال بودم من...باشن عاشق که...ببخشن که شدن آفریده

 هر یعنی. بذارم زندش بود محال...کشتم می جفتشونو...کشتمش می که بود همخونم و برادرم

 می اشتباه شایدم دونم نمی...بخشن می که احساساتین و لطیف انقدر زنا! میکنه همینکارو مردی

 .بود اینطوری که مهتاب...کنم

 که انقدر. گشتم می دورش پروانه مثل منم ولی شد بدتر حالش درسته...بخشید حدی تا منو

 منو. ببنده بهم راهو نکرد سعی...جبران واسه راهی دنبال و پشیمونم حد چه تا فهمید خودشم

 فراموش تونست نمی کامل هنوز. دادم انجام برمیومد دستم از هرکاری...کرد باورم...میشناخت

 تالش هردومون...درده مرهمِ عشق...میکرد و تالشش عشقمون بخاطر اونم اما ببخشه یا کنه

 راحت چیزی چنین بخشیدن. کنیم سعی واسش که داشت رو ارزشش عالقه همه اون...کردیم

 با. یمیش دیوونه فکرشم از حتی که ببین و بذار مهتاب جای خودتو...نبینش راحت...لی لی نیست

 از منو. کرد نمی کاری ناراحتی ابراز و گله جز و میزد زور توانش از بیشتر خراب، ی روحیه همون

 نادیارو نبود حاضر حتی اصال اینا ی همه با...داشت و حقش اینکه با. بیرون ننداخت زندگیش
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 چشاش و پرمن ببینمش اگر نیستم مطمئن میگفت...سرم باال بیاد نمیخوام بمیرمم میگفت...ببینه

 . نبود ناراحت من از بود روش فشار نادیا کار از که انقدر...درنیارم و

 خودش نفع به رو قضیه فرهاد میگفت اینبار. شد پیدا کلش و سر دوباره. کرد نمی ول اما نادیا

 نمی اصال...بود بچه. میکرد تر سخت رو اوضاع روز به روز...بده جلوه بد منو میخواد و چرخونده

 آدم اون و شیم خوب هم با دوباره ما بود نگران. شکنندست چقدر مهتاب روحی وضعیت فهمید

 بالغ و بزرگ آدم تا دو یعنی. داد موضع تغییر روئه مهتاب پیش دستش دید که بعد! شه بده

 ونهم فرهاد برای اگر گفت...نمیکشه پس پا گفت. شدیم می روانی بچه الف یه دست از داشتیم

 جلوی که...آخر سیم به بزنه اینطوری نمیشد باورم. بوده چیز همه من برای بوده دقیقه چند

 هخند...میشد من مال فرهاد نبودی تو اگر که...گرفتی قرار عشقم راه سر تو بگه و وایسه خواهرش

 تو که بود اومده بار لوس و خودخواه انقدر فقط. میخواد چی دونست نمی خودشم نادیا...بود دار

 عزیزترینش...خواهرش نداشت تحمل...برید مهتاب اینبار...شد تموم. باشه بازنده نمیرفت کتش

 و...و...خورد قرص...کشت رو خودش هممون ناباوریِ و بهت کمال در! وایسه روش تو اینطوری

 می تقاص داشت خدا...نتونستم...کنم جبران نشد فرصت! دادم دستش از همیشه برای...من

 از عدب. شد گرفته ازم که بود زمان خواستم می که چیزی تموم...من از شانس این گرفتن با...گرفت

 اون خب...کشتمش می...زدمش می مهتاب مردن بخاطر باید...نکردم سرزنش رو نادیا حتی اونم

 اتاتفاق این تمام که هستم و بودم مطمئن هنوزم من طرفی از. فهمید نمی...بود اینا از تر ارزش بی

 نادونیم بخاطر...بود غفلتم بخاطر...کشت و خودش زنم اگر...هست همیشه و بوده من گردن

 ! مرده مردِ یه شدم. شدم زنده و مردم اون از بعد صدبار روزی...بود

 متاثر حالتش، بی و بلند های مژه روی های خیسی آن دیدن از اندازه بی...چکیدند هایش اشک

 ذاشتمگ سینه روی را سرش ببیند، را غفلتم تا کنم مکث ای لحظه حتی آنکه بی و تامل بی...شدم

 یک در فقط حاال و بود مرده سالها همان...شک بی مرد این...بود مرده. ریختم اشک همراهش و

 .یزدم نفس نفس گناهانش یاد به و درد با. کشید می نفس داستان، این خطوط بین و خسته متن

 خیلی...فاجعه حتی...است بد! اشتباهش لغزیدنش، خیانتش،...کرده که کاری دانم می...دانم می

 اندازه همان به توانند می باشند، خوب گاهی توانند می که اندازه همان...همینند ها آدم اما...بد

 وبخ این...باشی جبرانش دنبال عمر آخر تا و کنی اشتباهی اگر اینها ی همه با ولی. باشند بد هم

 نیست؟ اینطور...خوب خیلی...است
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 :پرسم می کنجکاوی با آورد، می دست به را اعصابش کنترل وقتی...شود می تر آرام وقتی

 بودم؟ داستان این کجای من-

 :خندد می و زند می موهایش به چنگی رحمانه بی

 داستان؟ میگی منو سگیِ زندگیِ داستان؟-

 :گویم می مالیم و آرام و کشم می ای کالفه پوف

 ...خب...فرهاد نبود این منظورم-

 ...شه عوض بهم دیدت و بکنی هم قضاوتی اگر حتی لی لی-

 :کنم می رد را حرفش و دهم می تکان تندی به را سرم

 گناهکار رو خودت کافی ی اندازه به خودت تو...نمیشه مربوط من به...نیست اینطوری-

 همینو کنی، می گناه احساس هنوز سال همه این از بعد اینکه...نداری گوشزد به نیازی...میدونی

 یشترب یعنی این. کشته رو خودش فهمیده خواهرش با رابطتو وقتی زنت گفتی من به. میده نشون

 اینکارو خودش خواهر های نامردی از تو خواهر...میدونی مقصر رو خودت باید که حدی از

 تورو. زد دامن موضوع این به روانیش مشکالت حدی تا و...ضعیفش اعصاب برای اونم...کرد

 هم تو. کرد نابودش همین. کنه درک و ببخشه نتونست خواهرشو اما بود عاشقت چون بخشید

 خودشو اما شده دیوونه حتی شاید...شده ناراحت تو کار بخاطر...کنی می اشتباه اما بودی مقصر

 کنی؟ تحمل و جمع توی بودنش و مداوم دیدن میتونی چجوری. بوده نادیا کارای بخاطر! نکشته

 !هیوالست یه زن این

 مهتاب...داره ادامه ها رابطه هرحال به...شدمن فوت همسر ی خانواده اونا بکنم؟ میتونم چیکار-

 پژمان طرفی از. میذارم احترام خواستش این به من و بفهمه چیزی مادرش خواست نمی دلش

 هک قبولونم می خودم به و وجودشو کنم می تحمل...میشه فاجعه بشه علنی اگر. نادیاست با حاال

 ...مهتاب ی خواسته به احترام برای! بعدی اتفاقات از جلوگیری برای! همینه درست کار

 زا و کشد می اش کرده عرق و شده سرخ پیشانیِ به دستی اندازد، می هایم چشم به عمیقی نگاه

 :شود می بلند مبل روی
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 که باری اولین...دیدم رو مهتاب که بار اولین مثل...ماجرا این به ربطت و...تو به احساسم اما و-

 های خونه این تو میومدم گذروندن وقت برای که میشد مدتی! یادمه خوبی به هم رو دیدم تورو

 هم خوبی استعداد. کردم می بازی زیاد و داشتم دوست پاسور کوچیکی از...شهری باال قمارِ

 جز و چیز هیچ و هیچکس ی حوصله که منی برای مخصوصا...دیگه بود سرگرمی جوری یه. داشتم

 .نداشتم آزاد

 :دهد می تکان را سرش و خندد می آرام

 بد روحی حال اون از و بکشه حرف به منو مدام بیاد اون اینکه جای که خیالیه بی آدمِ انقدر آزاد-

 یقین که بود کسی تنها. کردم می دردودل باهاش و بردم می پناه بهش خودم من بده نجاتم

 نه و میکرد دلسوزی نه! میزنه رک حرفشو و میبینه هست که همونطور رو چیز همه داشتم

 کج یه با گفت می...نداری کردنم خیانت ی عرضه گفت می بهم همیشه نمیشه باورت...سرزنش

 ...دیوانست پسر این. ریختی هم به رو همه ی کوزه کاسه زدی روی

 .دارد دوست اندازه بی شک بی را برادرش...گوید می لبخند با. گوید نمی بد

 هب من اما کنار گذاشت اعتیادشو چون بود نفعش به رفتنش. شدم تنها خیلی...رفت آزاد وقتی-

 ارب اولین برای...دیدمت اونجا...بازی قمار به کردم شروع موقع اون از. شدم تنها کلمه واقعی معنی

 همون...بود چشما همون دقیقا! داشت برق...چشمات...گرفت منو که بود چشم یه مهتاب از بعد

 حتی و باشم متوجه اینکه بدون گرفتم نظرت زیر. شدم کنجکاو! زیرکی همون! سرشار هوش

 از که و آدم همه اون ریز یه اونطوری تونست نمی بچه دختر یه که اوال. بود بهت حواسم بخوام

 بردنت به بازی از قبل همیشه اینکه دوم! ببره و بودن کردن قمار توی و تهران توی بهترینا

 مهتاب...نداشتی شکم برد به حتی بازی شروع از قبل. کنم حسش تونستم می...بودی مطمئن

 مک کم. میشد شکلی همین دقیقا کردم می بازی باهاش که گاهی اما...نبود اینا و بازی اهل خیلی

 اطالعات بهت راجع هرچی صولتی...ها خیلی از...پرسیدم بهت راجع. رسیدم می یقین به داشتم

 این! میکنه کارا خیلی خودشیرینی واسه! آشمالیه آدم کال. گذاشت اختیارم در رو خواستم می

 هنوز. پرسیدم چیزارو خیلی و اسمت. خونت آدرس...تلفنت ی شماره حتی...شناختمت که بود

 بیماریت به راجع گفتم. زدم دستی یه بهت و سراغت اومدم! نادره موردِ یه آخه. نبودم مطمئن

 و دیدم ازت جلسه سه دو همون توی که چیزهایی وجود با. دادی لو خودتو خودت، تو و میدونم

 طفق اوالش. کنم کمکت خواست می دلم. مهتابی مثل هم تو شدم مطمئن گفتی، و حالتات خودت
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 جلوی خدا که گناهامه جبرانِ راه یه باهات آشنایی و تو حضور کردم می حس که بود این خاطر به

 ورد به. بود سخت ناجوانمردانه. بود سخت زندگیت...شدی مهم واقعا کم کم بعد اما...گذاشته راهم

 حقت! کسی بی همه اون...تنهایی همه اون. شدی مهم برام مهتاب به شباهتت و قضایا اون تمام از

 موتالش تمام چشمداشت بی کردم سعی. میشد بدتر روز به روز بیماریت وضع که مخصوصا. نبود

 حاال تا. االن همین تا...میومد دستم از هرچی. کردم اینکارو هم واقعا و بکنم بهت کمک برای

 از تورو من لی لی میمونی؟ مراقبش دل و جون از و میشه مهم برات چقدر دیدی ساختی؟ چیزی

 راه از باشه عزیزم و برادر یکی اون اینکه ولو...یکی بذارم تونم نمی که همینه بخاطر...ساختم نو

 ...کنه خرابش بزنه و برسه

 :زند می ام چانه زیر را هایش انگشت

 کردن خراب توی...میکنه خراب رو ساختم من که چیزایی اون تمام آزاد لی لی...کنه می خراب و-

. نمیخوام تو برای و افتاد اون برای که اتفاقی من و مهتابی حساسیِ به هم تو. نکن شک! استاده

 اگر. شدی عزیز برام مهتاب مثل درست زمان مرور به هم تو اما باشه سخت برات باورش شاید

 میگه فقط. نداره هم ای جدی قصد حتی آزاد ولی میومدم عقب موضعم از بود جدی قصدش الاقل

 و خودت مراقب...من عزیز برداره هم قدمی یه باید! داره فرق اینیکی میگه فقط...میخوامش

 !میشی خزون...اشاره یک به...باش هات زیبایی

 همه این با و...دارم قبول که...است منطقی هایش حرف چقدر که چرخد می ذهنم در مدام من و

 .خواهم می وجودم تمام با را دیوانه کنِ خراب کار مردِ این! خواهمش می هم باز

*** 

 نمی اجازه خواند، می زیبایی و بم صدای با ما از سوتر آن کمی که پسری و گیتار ضرب صدای

 .کنم تمرکز خوب دهد

 :کنم می نگاهش عنق بد و زنم نمی رویم به رو ی میوه آب به لب زیاد تشنگی وجود با

 نگفتی؟ بهم چرا پس...میدونستی که واضحه-

 :زند می باال شانه و مکد می زبان با انداخته، برق را پایینش لب که را کیک شکالت

 !بگم همشو نداره لزومی...دونم می چیزا خیلی من-
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 با کنم، صحبت موضوع این مورد در فرهاد خود جز کسی با توانم می بالخره اینکه از خوشحال

 :گویم می ای زده هیجان و بلند صدای

 .کردم نمی فکرشم اصال...اصال یعنی باشه؟ کرده اینکارو فرهاد کنه می باور کی-

 :اندم می ثابت شکالتی کیک از برشی میان چنگال و پرند می باال متعجبی حالت با ابروهایش

 خوشحالی؟ االن-

 :زنم می تکیه کافه چوبیِ صندلیِ به و شود می خالی بادم

 !شدم شوک خیلی خب...فقط من...کنندس ناراحت خیلی میگی؟ داری چی-

 :برد می دهان به را کیک و زند می نیشخند

 ...واضحه-

 !همیشه...میفتم لکنت به سنگینش نگاه زیر

 چیه؟ تو..ت...نظر-

 :گوید می مکث کمی با و جود می آرامش با را شکالتی کیک تکه

 غمگینه؟ تراژدیِ این مورد در منظورت-

 :دهم می جواب محکم و سریع

 ...دیگه آره-

 باشم؟ داشته نظری حتما باید-

 باشی؟ نداشته نظری میشه مگه...اوهوم-

 سیب و نوشد می قهوه قلپی دهد، می هول من سمت به نخورده، را آن از نیمی که را کیک بشقاب

 :شود می پایین و باال آدمش

 ...بود فرهاد مقصر من نظر به خب-

 :گویم می تشر و توپ پر و شاکی و پرم می حرفش میان
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 ...هیچوقت اون! نمیشناسی؟ فرهادو مگه فرهاده؟ مقصر چی یعنی-

 :دزدد می را حرفم ی ادامه او اینبار

 نکن سعی هیچوقت پرسی، می رو کسی نظر وقتی که دوما...اولیش این هیچوقت نگو هیچوقت-

 رسیب جایی به تا نساز بت ذهنت توی نفر یه از هیچوقت که سوما...کنی تحمیل بهش خودتو نظر

 یه هیچوقت نشنیدی رو طرف دو های حرف تا که چهارما...نکنی باور رو اشتباهاتش و ها ضعف که

 ...نرو قاضی به طرفه

 :کشم می هم در ابرو و شوم می تخس

 گفته؟ دروغ من به یعنی کرده؟ در به راه از رو نادیا فرهاد که اینه منظورت-

 دترب هاش گیری جبهه. وامیساد پاش باید بود کرده کاری یه...ترسوئه خیلی فرهاد! نگفتم اینو-

 هم و نادیا هم و کنه درست رو شرایط میتونست این از تر راحت خیلی اون. کرد عصبانی رو نادیا

 اونم ادیان مثل دختری با برخوردی چنین وقتی معلومه. نکشه اینجا به کار تا کنه کنترل رو مهتاب

 و گفتنش نه...نمیاد خوشم دروغ از اصوال من! دربیاره بازی دیوونه ممکنه میشه، حساس سن توی

 اب نیستم مجبور پس. نیست مهم برام دیگران حرف و ندارم شنوی حرف کسی از...شنیدنش نه

 یشرایط چنین توی...میگم دروغ بدونم الزم و بیفته پاش اما. بدم نشون خوب خودمو گفتن دروغ

 چیزی چنین کنه هضم نمیتونه شرایط اون توی زنی...نمیزد مهتاب به حرفی فرهاد بود بهتر

 .کرد می آرومش و میکرد برخورد نادیا با خودش باید فرهاد...رو

 :دهم می تکان تاسف روی از را سرم

 بویی و حیاست و شرم بی زن یه اون...نمیشه باورم! من خدای کنی؟ می نادیارو طرفداریِ داری-

 مطمئنم داشتم اگر ولی ندارم برادر و خواهر. سالم و سن همون توی هم من. نبرده وقار و نجابت از

 ...هیچوقت

 ...هیچوقت نگو گفتم االن همین-

 و دهد می تکان هوا در را هایش دست. کشد می ای کالفه پوف من برزخیِ صورت دیدن از

 :زند می تشر عصبی،
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 نبش. برنمیاد کسی از هم کاری...شدست تموم دیگه موضوع اون...هرچی اصال...بابا کن ولشون-

 بیای گفتم ای دیگه چیز واسه من! میاد بدم خیلی که چیزائیه اون از یکی خاطرات کردن قبر

 !اینجا

 :گیرد می را دلخوری جای کنجکاوی

 !ندم ادامش دیگه دادم قول فرهاد به من خب که موضوعه اون برای اگر چی؟ واسه-

 که است هایی حرف. کنم نمی بس اما دهم می ادامه تر محتاطانه کمی درهمش صورت دیدن با

 :شوند زده باید

 رسمیتی هیچ بدون تونیم نمی ما خب...نیستم دخترا مدل اون از من...اونه با حق میدونی؟-

 خب...بهتره پس. داری ازم انتظاراتی مطمئنا و هستی آزادی مرد که هم تو. بدیم ادامه اونطوری

 ...ندیم ادامه اینطوری رابطه این به دیگه ما که بهتره

 :خندد می عصبی

 ...چشم بگی گفت فرهاد هرچی میخوای پس! شه تموم میخوای تو پس-

 :لرزند می هایم لب

 ...من آزاد-

 :پیچد می هم در را هایش انگشت و گذارد می میز روی را هایش دست

 هوم؟ بری؟ میخوای پس...منظورتو فهمیدم...نده ادامه-

 ...من-

 :پرد می کالمم میان تر، آلود عتاب و تر خشمگین

. منمیا دنبالت عنوان هیچ به باشی مطمئن میتونی و...برو حاال همین...بری میخوای اگه لی لی-

 و شر این از و بشی خوشبخت و باش خودت مواظب که نکن زرم زر...هـــری میگم فقط

 ...هم حاال فهمیدی؟...نمیشه مربوط بهت منه موردِ در که هیچی دیگه بری وقتی...ورا

 :اندازد می پایین را سرش لرزد، می خشم از فکش که همانطور و فشارد می هم روی را هایش لب

 ...هم حاال-
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 را خودش اینطوری. است من گیرِ هنوز دلش...شناسمش می. گوید نمی را آخر «بروِ. »گوید نمی

 حتما باید است، ناراحت چیزی از زیادی وقتی. ام کرده عادت هایش تندی به من. کند می خالی

 .کند خالی را خودش یکجوری

 :خندم می آرامی به

 !برم نمیخوام من...آزاد-

 :گذارم می زده گره هم در که لرزانش های دست روی را دستم

 ...هیچ-

 :دهم می ادامه و دارم برمی را اولش «هیچوقت»

 .دارم دوستت من...نمیرم-

 :کند می نگاهم شده، گرد های چشم با و آورد می باال را سرش

 ...گفتی االن همین-

 :شوم می دادنش ادامه مانع و کنم می وارد پوستش نرمیِ به فشاری

 فرهاد هرچی نیست قرار من...زدم می حرف رابطه مورد در...مورد در داشتم...نبود این منظورم-

 یگهد نمیتونم فقط...برم نمیتونم بخوام اگرم...برم نمیتونم...آزاد عاشقتم من...چشم بگم میگه

 .کنی درکم باید تو...باشم داشته رابطه باهات

 ...کنیم حل میتونیم رو موضوع این-

 چشم. نوشم می میوه آب کمی و گذارم می دهانم داخل را نی سر که شده خشک گلویم انقدر

 را خواستن همه این جلوی باید چطور. تپد می تند و تند قلبم. است من های لب حرکت به آزاد

 در باز اگر اما توانم می گویم می ام، نشسته اینجا که حاال است؟ طرفه دو هم کامال که بگیرم

 .بگیرم حتی هم را خودم جلوی هیچ، که را او جلوی بتوانم، نیستم مطمئن باشم، شب آن شرایط

 ...دیگه زنای با میخوای نکنه کنی؟ حلش میخوای چجوری-

 ...دهم نمی ادامه و گزم می لب
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 از بلق. باشم هم دیگه کس با و باشم هم تو با...نیست شدنی چیزی همچین...نبود این منظورم نه-

 ...بدونی حاال از باید...بگم بهت چیزارو سری یه باید...هرچیزی

 :شود می مانعم دستش آوردن باال با که کنم می باز دهان

 ...نزن حرفی شه تموم حرفام اینکه از قبل...نگو چیزی تو-

 :کند می کمتر حدی تا را صدایش خش سرفه چند با و کند می تر لبی

 همه هک میدونم. نیست کامل هیچکس...نیستی کامل هم تو...نیستم کاملی آدم من لی لی ببین-

 نم که اینجاست موضوع...نیستم که میدونم خودمم...نیستم اخالقی خوش آدم من کنن می فکر

 .نیستم شکسته...همینم من...کنی عوضم نکن سعی. باشم اخالق خوش باید چطور رفته یادم

 من بگم یا. بدم نشونت ای دیگه چیز کنم نمی سعی. کنی تعمیرم بخوای که نشدم خراب

 از هیچکدوم...کنم می خوشبختت. میمونم عاشقت جونم پای تا من که...نمیگم دروغ من...خوبم

 میدونی...بپذیر منو هستم که همینطوری. کنم می سعیمو الاقل ولی. نمیدم قول بهت اینارو

 مکن خالی خودمو جوری یه حتما باید میشم عصبانی خیلی که وقتی...میشناسی منو...چجوریم

 و پر به کسی نباید ندارم حوصله وقتی...حتی کنم خالی تو سر ممکنه. میشه بدتر اوضاع وگرنه

 روی از راگ. هستم حرفم سر. نه یا کنی تحملم میتونی ببین. نمیاد خوشم بازی سمج از. بپیچه پام

 خابتانت پای باید کردی قبول اگر ولی...نمیام دنبالت بری، بکشی راتو و شی بلند صندلی این

 من !نیستم من من، دیگه پس...میگی تو که باشم منی من، بخوای اگر بزرگی یه قول به. بمونی

 روانی نظر از اینکه وجود با...لی لی کنم می قبولت من...باشی خودت هم تو و باشم من میخوام

 می قبولت !میشی تحمل قابل غیر و لجباز خیلی گاهی اینکه با. تنده زبونت اینکه با. نیستی سالم

 همین دقیقا. دارم دوستت هستی که همینطوری. شی عوض من خاطر برای نمیخواد دلم و کنم

 . ارزشه با برام هستی که آدمی

 :زند می باال شانه و خندد می

 ارانک هامو بدی نه...کنی قبول باید هرحال به...نبود قسمت ولی باشم خوب خواستم وقتا خیلی-

 لی لی...کنم می همینکارو من که همونطور...کن تالش و بیا کنار. کنی عوضم کن سعی نه. کن

 نفرو یه. خودخواهانست عمل یه داشتن دوست...خوبیاشه خاطر به داری دوست رو نفر یه وقتی

 اون به میشی یکی عاشق وقتی. داره فرق عشق ولی...داری دوست خوبیاشو چون داری دوست
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 عشق میگن که اینجاست. داری دوست هم رو هاش بدی هاش، خوبی بر عالوه که میرسی مرحله

 ...کنی می قبولشون و گیری می نادیده هارو بدی که! شدنه غرق عشق! جنونه شبیه

 آزاد ولی کنم؟ عوضش ندارم حق کند؟ می خالی را دلم ته چرا گوید؟ می را اینها چرا که ام مانده

 کنم؟ تحمل چطور. دارد تحمل غیرقابل های اخالق خیلی

 :کنم می باریک را هایم چشم

 میگی؟ بهم اینارو داری چرا خب-

 :کند می درشت را موربش های چشم

 نبود؟ معلوم-

 نبود؟ معلوم چی...چ-

 به را سرش و گیرد می را انفجارش جلوی اما ندارد فاصله حسابی و درست ی خنده یک تا چیزی

 :کشد می جلو سمتم

 !کردم می ازدواج درخواست ازت داشتم-

 می عاجز حرفش درک از. شود می خشک راه میان بزنم، گوشم پشت را موهایم رود می که دستم

 :پرم می صندلی روی از فنری مثل سرعت به و مانم

 گفتی؟ چی-

 نشسته، لبش روی لبخندی که همانطور. زند می تکیه اش صندلی به و کشد می عقب را سرش

 :گوید می شمرده شمرده

 میکنی؟...ازدواج...من...با-

 :برم می باال را صدایم آدمیم، همه آن چشم جلوی و عمومی مکان یک در اینکه به توجه بی

 شدی؟ دیوونه-

 !دیوانه کنِ خراب کار مردِ این دست از وای...آزاد ازدست...ام رسیده دیوانگی مرز به حقیقتا

 :شوند می تا به تا ابروهایش
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 ازت...نکردم که بدی کار. بردی آبرومونو بشین بگیر دختر؟ میاری در بازی شرف بی چرا-

 نداشتم؟ حق! کنی ازدواج باهام خواستم

 :کشم می جیغ باز

 آخه؟ اینطوری-

 :گوید می ای بامزه لحن با و گذارد می اش سینه روی را دستش

 جبران بعدی های دفعه ایشاهلل. برمیومد دستم از همین...بود اولم بار...خوام می معذرت واقعا من-

 .کنم می

 بعد بخواهد اگر کرده غلط بعدی؟ بارهای. خندد می بلند صدای با و کند می رها را خودش بالخره

 . کند ازدواج درخواست دیگری کسی از من از

 می رو که همانطور. دارم برمی صندلی روی از را کوچکم و دوشی کیف حرص پر و زنم می چنگ

 .کنم می خندانش چشمان نثار ای غره چشم گیرم،

 :است بلند هنوز صدایم. دهد می بدی صدای و رانم می عقب را صندلی

 ...نوبرشه دیگه جسارت اینهمه! پررو...حیا و شرم بی بعدی؟ های دفعه...داره خجالت-

 عصبی عین در که است عجیب. شوکم توی هنوز طرفی از. ام کرده داغ اینهمه چرا دانم نمی

 پوست. کند می خطی خط را اعصابم متناقض احساسات همه این. شود می آب دلم در قند بودن،

 می شدن تر آرام برای را هایم چشم روم، می در سمت به که همانطور و کنم می دندان با را لبم

 .بندم

 می گوشم به اش، خنده های ریشه و رگ به آغشته و بلند صدای که ام نرسیده کافه در به هنوز

 :رسد

 !نه؟ یا آره یعنی گفتی که اینا حاال-

 :کشم می جیغ

 !نه-
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 یم لبم روی طاقتی، بی لبخند رسم، می رو پیاده به اینکه محض به. بندم می پشتم محکم را در

 .دارد فرق همه با هم کردنش خواستگاری! حیا بی مردکِ. نشیند

 یم پوفی. نکن عوضم که کرد خالی را دلم ته فقط! نوازشی نه و بغلی نه...بوسی نه...ای حلقه نه

 !خوشحالی؟ انقدر چرا حاال که زنم می داد خودم سر و کشم

 * زخمی روحِ: دهم فصل* 

 نبود؟ تو دعاهای به حواسش خدا یا بود خودم گناهِ...نشدم خیر به عاقبت من مادربزرگ

 !بود تو با حق-

 نشینید می مبل روی رق و شق صورت به داده، لم حالت از که همانطور و پرد می گلویش در چای

 کاری کنده و چوبی میز روی را فنجانش بندد، می را پیراهنش باز های دکمه آزادش دست با و

 .گذارد می شده

 :کنم می تکرار قرار بی باز من و کند می نگاهم تعجب با و حرف بی لحظه چند

 !احمقم خیلی من! فرهاد بود تو با حق-

 خواب های چشم. گذارد می چایش فنجانِ کنار را آن و چپاند می کتاب بین را اش مطالعه عینکِ

 :شده درشت اش، زده

 جان؟ لی لی شده چی-

 و تنیدم خودم دور تخت ی گوشه گذرد، می شب نیمه از ساعت دو که حاال همین تا را شب تمام

 !آینده...حال...گذشته به! کردم فکر

 داخ که...است روزگار تقصیرِ کردم، می فکر بود مدتی. بود شده فراموشم که بود مدتی...آمد یادم

 یخستگ و ها کالفگی و ها تنهایی این ی همه که اینست حقیقتش اما. زده گره نحسی با را بختم

 یا آزاد یا که کردم کفش یک در را پایم خودم! لعنت...کردم خودم. است خودم تقصیر ها،

 .کند می خوشبختم او که...هیچکس

 ندارد فایده. ندارد ای فایده. شوند می بیشتر روز هر. شمارم می را چشمش کنار های چروک

 خدا هرشبِ من و دوریم انقدر وقتی. ایم بوده دور...دوریم همیشه! دوریم هم از همه این وقتی

 !فریاد از شوم، می خفه بالشت نرمی روی
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 !هامان شانه. خورد نمی گره هم در هایمان دست وقتی نیست؟ هم کنار هامان بغل وقتی فایده چه

 !هق؟ هق به برسانند مرا همیشه ها کلمه اگر فایده چه

 از و دهد می نشان واکنش سرعت به هایم، گونه روی غلتان های قطره و لرزان های شانه دیدن با

 :شود می بلند جایش

 چرا؟ کنی می گریه-

 :دهم می تکان راست و چپ به را سرم. بارند می محابا بی ها قطره و لرزد می ام چانه

 !نداره ای فایده-

 !مزمن دردِ این شود، نمی تمام و شود نمی تمام و شود نمی تمام وقتی فایده چه

 مردمک بعد. اندازد می رفته فرو کامل ظلمات در که پذیرایی انتهای به نگاهی و کشد می آهی

 :ماند می ثابت من، ی گریه از شده سرخ حتما صورت روی و چرخاند می را هایش

 نه؟! آزاده بخاطرِ-

 مدست را آن آید، می سمتم به که حینی و کشد می میز روی بلوریِ دستمالیِ جا داخل از دستمالی

 :دهد می

 .نیست خیالشم عین اون. نکن اذیت خودتو انقدر...مونه نمی گفتم که بهت-

 :گویم می ای زده خروسک صدای با و کنان فین فین و کشم می چشمم زیر را دستمال

 چی روزا اون نمیدونم. دادم می گوش حرفت به باید. کردم می تعجب بود مهم براش اگر...میدونم-

 ...کنم ازدواج باهاش داشتم اصرار انقدر که کردم می فکر

 شدنم، حامله حتی و آزاد رفتن و درشت و ریز مشکالت همه آن از بعد...نگفت هیچوقت فرهاد

 خشتل طعم حاال خواستی، خودت که نزد سرم توی!«. گفتم دیدی» یا «بودم؟ نگفته» نگفت هرگز

 به نخورد، شان پیشانی روی داغ قاشق وقتی تا و شوند می کور چقدر ها آدم گاهی. بچش را

 .آیند نمی خودشان

 :کنم می خالی را پرشان ی کاسه و زنم می پلکی. شود می تار اشک، برقِ از باز هایم چشم

 ...چیزه همه عشق کردم می فکر موقع اون-
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 . است من چیز همه واقعا فرهاد هلیا، از بعد. کنم می را فکر همین هم حاال

 اب ازدواجم از بعد دقیقا. کند می حفظ بینمان را فاصله هاست مدت. کرده حفظ من با را اش فاصله

 و بودم می سال و سن کم و پذیر آسیب دختر همان من اگر بودیم، روزها آن مثل اگر شاید. آزاد

 تاب بی چقدر من و اش سینه پهنای روی میگذاشت را سرم حاال نبود، شوهرم برادر هم او

 .هستم بخش آرامش ضربان آن شنیدن

 .میفتد سوزش به اش سختی از نازکم پوست و کشم می چشمم زیر محکم را مرطوب دستمال

 :فرستد می گوشم پشت را پریشانم و بلند موهای و زند می لبخندی

 فینش فین همچنان خانوم ولی...شه خوب هوات و حال بری فرستادمت هفته سه من...کن نگاش-

 تحمل و حضورش میتونی چطوری بریزی، هم به انقدر برگشتنش برای بخوای اگر خب. راست به

 کنی؟

 :اندازم می پایین را سرم کنم، می بازی دستم در دستمالِ با که حالی در و کشم می باال را دماغم

 !ستاره پیش برم میذاشتی کاش...بتونم نکنم فکر-

 !هیچ...هیچ...هیچ...نیست صدایش در حسی هیچ

 و نمک اذیتت داشتم مرض نه بود خودت برای نه بمون گفتم اگر. نداشتم تو رفتن با مشکلی من-

 مکن تحمل هلیارو دوریِ نمیتونم فقط من. شه خراب روحیت انقدر و کنی تحمل و آزاد شی مجبور

 .بری نذاشتم همین بخاطر. کنم جدا بچش از و مادر نمیتونم هم طرفی از که میدونی و

 مردِ این از وای. کنم می چروکش و آورم می فشار دستم داخل دستمال به دارم که قدرتی تمام با

 ماندن برای اش بهانه تنها که! بروی؟ گذاشتم می گوید، می راحتی همین به چطور. احساس بی

 خانه این در را آزاد حضور و ماندم او به ام عالقه و عشق برای من! تواند؟ می چطور! هلیاست؟ من

 .انگاشتم نادیده

 الهمچ و پاره کاغذیِ دستمال. کنم می پنهان تلخی لبخندِ پشت را بغضم و گیرم می باال را سرم

 روی هایم ناخون جای و شده سرخ امش، فشرده بس از که ام کرده عرق مشت بین از شده

 .نشیند می سنگی زمین روی کنان رقص و شود می رها بسته، نقش پوستش

 :کشم می پلکم روی را انگشتانم نوک بچکند، هایم گونه روی هایم اشک اینکه از قبل
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 ...است فایده بی-

. بینم می را خوابش گاهی اند؟ زده رنگ زندگیم در پررنگ اینچنین را حضورش که فایده چه

 !کم خیلی...است کم گاهی این. بینم می را خوابش من و هست پررنگش حضور نیست؟ مسخره

 از دبع ام حوصله بی کال. اصال نیستم خوب شوم، می بیدار که ها صبح بینم، می را خوابش وقتی

 قعمی عشقِ این با را تکلیفم گیرم، می تصمیم و شوم می عصبی روز دو یکی...خواب در دیدنش

 .زنم می را دلم حرف و شود می روشن تکلیفمان بالخره که شوم می امیدوار روز چند...کنم روشن

 ماندن عاشق پنهانی همان و میفتد سرم از بزنم، حرفی دهد نمی اجازه غرورم که مدت یک از بعد

 !شده دور من از چقدر که بینم می را خوابش باز تا دارد ادامه وضع این و دهم می ترجیح را

 که مبگوی او به باید شاید. بینم می دورتر همیشه از را او برگشته، آزاد که حاال...است وقتش شاید

 شوهر برادر عنوان به نه. خواهم می را حضورش چقدر که...است پررنگ زندگیم در نقشش چقدر

 .شود من مرد خواهم می که بگویم او به باید! کودکم برای ای عاریه پدر عنوان به حتی نه و

 :بگویم را دوکلمه همین تا آید می باال جانم

 ...من فرهاد-

 :زند می ای دهنده اطمینان و بخش آرامش پلک

 وت...کنه می ناراحتت انقدر چی میدونم خب؟. اینجام من...باشی ناامید انقدر نیست الزم لی لی-

 آزاد یهو انتظار و خبری بی سال دو از بعد سخته خب. هم پشت بار چند اونم...خوردی ضربه

 ...داری حسی یه بهش هنوز که اینه برای تندت واکنشای این و بودی عاشقش تو...برگشته

 :دوم می کالمش میان سرعت به

 ...متنفرم ازش من. کنی می اشتباه-

 :زند می لبخند

 ...دونم می من! حسه یه هم نفرت-

 :برم می باال را صدایم و شوم می عصبی اش پافشاری اینهمه از

 ...همیش! بزنم حرف من نمیذاری حتی...فهمی نمی تو...نمیدونی تو نه-
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 :دهم می فرو را بغضم و گیرم می نفسی

 ...من یعنی...تو. میگیری جلومو همیشه-

 مانع زند، می ذوق توی و آید می زبر و زمخت زیادی گوشم به باز هاست مدت که دورگه صدایی

 :شود می حرفم ی ادامه

 نیست؟ دیر بلندی و شوری پر این به مکالمه برای یخورده-

 :کند می نگاه سرم پشت به و کشد می هم در را هایش اخم فرهاد

 نخوابیدی؟ چرا آزاد-

 شتشم بین را بالشتش و پیچیده دورش پتویی. ایستاده ما از فاصله کمی با. گردم برمی عقب به

 همان روی از را پایش ران آزادش دست با و اند بسته نیمه هایش چشم. کشد می دنبالش و گرفته

 .خاراند می گرمکن

 :گوید می نامفهوم و کشد می باالیی بلند ی خمیازه

 .دراومد پدرم...پشست از پر اتاقم-

 بسته دهانم تا کنم می تالش خیلی. کنم می جمع ام زیرسینه را هایم دست و زنم می پوزخندی

 .بگیرم نادیده کامل طور به را حضورش و بماند

 :کشد می گوشش کنار دستی کالفه فرهاد

 بخوابی؟ من تخت رو نمیری چرا-

 دهد می جلو را هایش لب. رسد می نظر به پریده رنگ آزاد صورت شبخواب، رنگِ مهتابی نور زیر

 :اندازد می باال ای شانه و

 ...نیست بدی فکر-

 سمتش به که همانطور. بمانم ساکت توانم نمی بالخره و شود می تر پرصدا و تر غلیظ پوزخندم

 :کنم می محکم را ربدوشامبرم ی گره گردم، برمی

 !همیشه برای اونم کنی؟ نمی گم گورتو و نمیری چرا! میگه راست-
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 !لی؟ لی-

 زهر روم، می آزاد سمت به قدمی چند. کنم نمی فرهاد زنگدارِ و آمیز اعتراض صدای به توجهی

 .دهم می بیخیالش نگاه خوردِ به و کالمم در ریزم می

 :زنم می طعنه و برم می تر باال را صدایم

 باشی؟ آدم یکم شده حتی کنی نمی سعی چرا-

 رویم به رو آید می و اندازد می کناری را بالشتش و پتو باشد، عصبانی آنچنان آنکه بی و آرامی به

 .:ایستد می ام سینه به سینه باشیم، داشته هم با تماسی آنکه بی. گیرد می قرار

 ینجاا جریانی در که همونطور کنی؟ کوتاه درازتو زبون اون یکم فقط...یکم کنی نمی سعی چرا تو-

 میتونم بخوام من اگر بنابراین. فرهاد هم یکی من سهم یه. هست منم ی خونه...هست منم برای

 .کوچه تو کنم پرتت و نت..ک در بزنم

 :زند می نیشخند و کشد می نیشش دندان روی را زبانش

 !بذار احترام و ببند دهنتو پس...زرزروتو ی بچه اون و خودت-

 همیشه مثل اما کنم حرصی و عصبانی را او کردم می تالش داشتم. سابم می دندان خشمگین

 .کرد در به کوره از مرا بیشتر او. شد برعکس

 :کوبم می اش سینه روی را جانم کم مشت خشم با

 ...کنی می جرات چطور-

 ...هردوتون...دهنتونو ببندید-

 :زند می اشاره اتاقم به دستش با سپس و گوید می ممکن صدای بلندترین با را این فرهاد

 اینجا؟ اومدی گذاشتی تنها چی واسه رو بچه...اتاقت تو برو لی لی-

 :شوم می خیره فرهاد به ناباورنه و گیرم می تفاوتش بی و سیاه چشمان از نگاه

 گفت؟ چی هلیا به نشنیدی-
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 یزم روی از عینکش و کتاب برداشتن برای که همانطور و رود می مبل سمت به و گردد برمی فرهاد

 :گوید می قاطعانه شود، می خم

 ...میزد حرف من با داشت. نمیزد حرف تو با حتی اون...کردی شروع اول خودت-

 رو بزنم، گریه زیر آزاد شرم بی چشمان جلوی ناراحتی، فرط از و پناهی بی حس از اینکه از قبل

 :روم می سالن انتهای سمت به سنگینی های قد با و گیرم می

 ! است فایده بی...فرهاد که بودم گفته-

 !شوند؟ دفن سینه اعماق در یا بیایند زبان به که فایده چه...هق هق به رسند می همیشه ها کلمه

*** 

 های برگ از شده طالیی های خیابان از نگاه و آیم می بیرون فکر از بوق، چند صدای شنیدن با

 وم،ش عصبانی اینکه از قبل آزاد دیدن از و گردانم برمی خیابان سمت به را سرم. گیرم می پاییزی

 .کنم می تعجب بیشتر

 کپ آخرین دودِ که همانطور. اندازد می بیرون را سیگارش ته و کشد می پایین قیژکنان را شیشه

 :گوید می فرستد، می بیرون هایش لب بین از را سنگینش

 .رسونمت می باال بیا ظهر؟ موقع این میری کجا-

 بساط خوردنم، زمین با و نگیرد چیزی به پایم حرص شدت از تا دهم می پایم زیر به را حواسم

 .نیندازم راه به را تمسخرش

 :کشم می هم در را هایم اخم و فرستم می عقب را ام پیشانی روی ریخته موهای

 ...میرم خودم-

 محکم دوشم روی را کیف بند. بندازیم راه به خیابان وسط دیگر جدال و بحث یک خواهد نمی دلم

 .دهم می هایم قدم به زیادی شتاب و کنم می

 :آید می جلو من های قدم با همگام و دهد می گاز

 .بزنیم حرف حتما باید نمیدی؟ زنگامو جواب چرا-

 :روم می رو پیاده سمت به و پرم می جوب روی از و زنم می پوزخندی

http://www.negahdl.com/


 !کنی می بد حالمو-

 :گیرد می خودش به شاکی لحن و شود می بلند صدایش

 و کن خورد اعصاب کافی ی اندازه به جدایی و طالق. ندارما کردن نازکشی واسه وقت من لی لی-

 ضرر به من با کردن لجبازی! نیستی بچه دیگه که تو. نکن ترش سخت! میبره زمان و هست سخت

 تیوق تا بدی؟ ادامه همینطوری میخوای کی تا. نمیشه مشخص تکلیفت هیچوقت اینطوری. خودته

 دنبای من دیگه که اینارو. کنی پیدا استقالل نمیتونی هیچوقت باشه شناسنامت توی اسمم

 !بدونی بهتر باید خودت...بگم

 تکلیفم که است آرزویم من. ایستم می جایم در بالخره و شود می کمتر و کم هایم گام سرعت

 احترام برای و فرهاد اصرارِ به فقط نزدم، اقدامی هیچ به دست سال دو این در اگر. شود مشخص

 و برگردد آزاد تا کنم صبر باید است، جدایی بر قرار اگر داشت اعتقاد او. بود هایش حمایت به

 برای کافی دالیل من و رفت ناگهانی آزاد. نیست شان خانواده شان در اصال غیابی طالق

 لحظه و ماند هلیا و من با مدت این تمام در فرهاد که آنجایی از اما داشتم دادن طالق دادخواست

 .شدم خیال بی نگذاشت، تنهایمان ای

 نه و واخواهی نه مطمئنا آزاد شدم، می طالق حکم دریافت به موفق زایمانم از بعد اگر که هرچند

 شبرادر عقدیِ زن وقتی بدانم، آنکه بی داشتم، نگه دست فرهاد خاطر برای فقط. کرد می اعتراض

 !کنم؟ چه ممنوع عشق این با باید هستم،

 :نشنیم می صندلی روی و کنم می باز را ماشین در درهم های اخم همان با

 !محلی بی خروس همیشه...بزنم قدم خواستم می-

 می هم به ممکن حالت ترین محکم با را درب است، حساس ماشینش به که موضوع این به علم با

 از ار پایش حرف بی. ببند درست را در که سرم بکشد عربده باید معموال. گوید نمی چیزی. کوبم

 .کند می عصبیم بیشتر سکوتش. دهد می گاز و دارد برمی کالج روی

 .شنون می گوشام هنوز! بزن حرف بزنی؟ حرف خوای می-

 شاد هم با که بگو سالها آن از. بگو رفتنت چرای از...بگو گذشت من بی که سالها این از...بزن حرف

 ینا از بیش که بزن حرفی یک فقط. نبودیم شاد هم با دیگر ناگهان که بگو سالها آن از. بودیم

 !باشم نداشته بودن بازیچه احساس
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 :کند می عوض دنده و گذارد می کالج روی را پایش میفتیم، خیابان داخل وقتی

 ...ببند کمربندتو-

 زیلجبا بچگانه اینطور. گذارم می پایم روی و آورم می عقب بکشد، را کمربند رود می که را دستم

 .ام عقده از پر حقیقتا من ولی است دیر سالم و سن برای کردن،

 :کنم شروع خودم گیرم می تصمیم و کنم می صاف را گلویم

 ...نکن توهین شعورم به این از بیشتر و بیار قبول قابل دلیل یه الاقل آزاد؟ رفتی چرا-

 :کشد می پوفی و سراند می چشمانش سمت به موهایش، روی از را عینکش

 ای گیزهان من...باشه انگیزه...باشه براش ای بهانه باید که موندنه این...نمیخواد دلیل رفتن لی لی-

 .نداشتم موندن برای

 هم من تواند، می او اگر. بدهم دست از را کنترلم آنکه بی بمانم آرام توانم می هم من...است آرام

 .توانم می

 اون احمق من ساختی؟ خوب شب یه برام چی برای خونه؟ اومدی رفتنت از قبل شب یه چرا پس-

 ودمونخ به دیگه شانس یه میتونیم کردم فکر. کنیم درست چیزو همه میتونیم که کردم باور شب

 کشیدم؟ چی من روز اون میدونی. بدیم

 یوقت چون! لی لی بود سخت منم برای کن باور...بوده سخت خیلی احتماال که میدونم...میدونم-

 .داشتم دوستت هنوز رفتم می

 . نیست هم مهم. ندارد دوستم دیگر حاال...نیست من پرسیدن و او گفتن به الزم

 ی روحیه با روز یک کن فکر. کشیدم سختی روز آن چقدر من نمیفهمد او که مطمئنم حال این با

 کردن درست به امید دنیا یک با و رویایی شب یک گذراندن از بعد...شوی بیدار خواب از خوب

 ختت یک مانده، برایت که چیزی تنها ببینی و شوی بیدار خواب از زندگیت، ی پاشیده هم از پازل

 هیچ بی. دهد می رفتنش از خبر که بالش روی نامه یک همراه باشد عطرش بوی و خالی خواب

 من، با بودن شب یک خاطر محض دادنم بازی برای باید الاقل...عذرخواهی بی! اضافه توضیح

 .ردبگذ لعنتی آخرِ شبِ آن از نتوانست باز و است رفتنی که دانست می. کرد می پشیمانی اظهار

 :که کنم می شکایت و کند خشک را چشمانم نم باد تا کشم می پایین را شیشه
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 ...رفتی نمی داشتی دوستم اگر-

 با ام. کردی نمی حسش که نگو...بودیم رسیده بست بن به ما. رفتم داشتم دوستت چون اتفاقا-

 برای گاهی. نیست چیز همه که عشق. باشی خوشبخت خواست می دلم من. نبودیم خوشبخت هم

 و گذاشت باید سخت، هرچقدرم. گذشت دیگه چیز سری یه از باید چیزا بعضی آوردن دست به

 ...گذشت

 چیز همه مطلقا عشق هم هنوز من برای چرا! نیست چیز همه عشق که رسیده نتیجه این به پس

 من دست کنترلش اما مان هرسه زندگیِ به زند می آتش فرهاد به عشقم که دانم می است؟

 .نیست

 :دهم می تکان تاسف روی از سری

 ای؟ راضی حاال-

 :گوید می مطمئنی لحن با سرعت، به و فکر بی

 رو آرامش که نبودم آدمی قبال من. داشتم آرامش خیلی سال دو این توی...هستم که نکن شک-

 دارم کانادا تو که خوبی و آروم زندگیِ این میخوام وجودم تمام با حاال ولی باشم داشته دوست

 .برگردم و کنم تمومش رو مشترک غیر زندگی این زود میخواد دلم...کنه پیدا ادامه

 ...گفتی تو اما-

 .جداییمونه موضوع همین برگشتنم دلیل ترین مهم. گفتم دروغ...گفتم چی میدونم خودم آره-

 :است کم چشمانم تاالب خشکاندنِ برای هم سهمگین باد این

 .بود اشتباهم ترین بزرگ تو با ازدواج-

 :زند می پوزخند

 .میام کنار باهاش تر راحت اینطوری! تجربه میذارم اشتباهاتمو اسم من-

 :دهد می ادامه طوالنی نسبتا مکثی با

 رفتنم از قبل مدتی خب. میدی طالق درخواست زود خیلی حتما کردم فکر رفتم می وقتی-

 بالخره گفتم می خودم با. نبود مهم برام منم و نکردی اینکارو...داشتی طالق به اصرار خیلی
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 مسئولیت مرد من میدونی خوب خودت! خودشه زندگی...چه من به...کنه می کاری یه خودش

 اهم چهار. لی لی نبودم تنها سال دو این توی من راستش. خوردم مشکل به حاال اما. نیستم پذیری

 االن. دارم دوستش کردم حس کم کم. دراومدم تنهایی از و شدم آشنا دختری یه با رفتنم از بعد

 تو قعاش که اونقدر. داریم تفاهم هم با خیلی و کنیم می زندگی باهم که نیمه و سال یک از بیشتر

 آرامش زندگیم توی حضورش از ولی. نمیشم عاشق اونقدر دیگه هیچوقت. نیستم عاشقش بودم

 م،کنی ازدواج حتما هم با بودن برای نیست الزم که همین. نیست چیزی کم خودش این و گیرم می

 وقتی ات کنیم ازدواج نیست قرار. کنم نمی تکرارش دیگه و داشتم تو با که ای تجربه. خوبه خیلی

 ات بود خوب چیز همه پیش ماه چند تا. خوایم می همدیگرو همیشه برای واقعا برسیم باور این به

 هشب کردم سعی خیلی. بیاد کنار موضوع این با نتونست و شد بودنم متاهل متوجه دِبرا اینکه

 تشناسنامس توی اسم یه برات فقط اون واقعا اگر گفت بهم. کنه نمی قبول اون ولی بدم توضیح

 هردومونو تا برگشتم همین برای. بمونه متاهل مرد یه با نیست حاضر گفت. کنی حذفش باید

 . کنم خالص

 رها ناگهان و. رفت می باال آرام آرام ترن. است یادم را بار اولین. میفتم هوایی ترن یاد ناگهانی

 هک دیافراگم و قلب و ها شش بین فضایی...بود چیزی یک اما. نیست یادم دقیق...بود چیزی. شد

 .شدند پاره و کشیده ناگهان قلبم های ماهیچه و. شد تهی

 این قبول برایم اما ندارم دوستش دیگر. است لحظه آن حس شبیه دقیقا دارم حاال که حسی

. است سخت کردم سر کسی بی و تنهایی در من و داشته همخانه سال دو این در او که حقیقت

 .نیست هرگز و هست همیشه که هم فرهاد. کنم می حماقت احساس

 :زند می را بعدی ی ضربه ندانسته، یا دانسته بیند، می را سکوتم وقتی او و مانم می الل

 رینبهت بفهمونم فرهاد به کردم سعی هم خیلی. شدم ناراحت خیلی شنیدم بارداریتو خبر وقتی-

. باش یرپذ مسئولیت و برگرد که بود این حرفش فقط. نبود حالیش اصال ولی. بندازیش که اینه راه

 گرفتن برای که روزی چند همون حتی. نداشتم آمادگیشو. بزنم حرف خودتم با تونستم نمی

 اصرارای تمام وجود با...ببینمت بیام نشدم حاضر هم موندم هتل توی و برگشتم شناسنامش

 تا. مطمئنم ولی حاال. شه دود نداشتنت دوست برای تالشم تمام دیدنت با ترسیدم می فرهاد

 لی؟ لی ننداختیش چرا. بود کوچیک خیلی جنین هنوز بارداری فهمیدی وقتی میدونم که اونجایی

 :زنم می تلخی لبخند. کنم می رهایش شده خیس و مکم می را پایینم لب
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 دونستم نمی...گردی برمی بفهمی اگر کردم می فکر خودم با ها موقع اون کنم فکر...دونم نمی-

 ...کرده ناراحتت حتی شنیدنش

 زمهنو...میشم بابا دارم نکردم حس اصال ولی داشتم حسی چه نمیدونم خودمم که اینه واقعیتش-

 هارو بچه تحمل دقیقه چند از بیشتر اولم اون از من میدونی که خودت. ندارم حسی چنین

 و بچه هم حاال...خودته زندگی. بذارم احترام تصمیمت به کردم سعی فقط. ندارم و نداشتم

 .داشتی نگهش خودت چون خودته با مسئولیتش

 :شود نمی خالی حرص و کینه از لحنم کنم، می سعی هرچقدر

 !تو تا بهتریه پدر هلیا برای اون...هست هم فرهاد...نیستم تنها که من-

 ! شده رگ بی رگِ بی حقیقتا انگار اما کند می عصبانیش حتما حرف این کنم می فکر

 :راند می ها خیابان در هدف بی و زند می باال شانه

 خودت ولی...میشه پدر بهترین دخترت برای فرهاد که دارم قبول. ندارم موضوع این با مشکلی-

 .شد خواهد ساز مشکل برات موضوع این شک بی کنی ازدواج دوباره بخوای اگر چی؟

 بانز هلیا اینکه محض به. بپذیرد و کند تحمل را وابستگی اینهمه که نیست مردی هیچ. دارد حق

 کنم راضی را فرهاد ام عده شدن تمام و طالق از بعد بتوانم اگر. زند می صدا پدر را فرهاد کند، باز

 .کنم نمی را دیگری مرد هیچ با بودن فکر من هرحال به. آید نمی پیش مشکلی کند، عقدم که

 آزاد های حرف درک از وحشتناکی احساس فرهاد، با ازدواج خیال و فکر از دور به اما لحظه آن در

 دست هایم اشک کنترل. افتاده شدیدی ی رعشه هایم چانه به. لرزند می محابا بی هایم لب. دارم

 ندارد حق. ببیند را هایم اشک بگذارم نباید. شیشه سمت به چرخانم، می را سرم. نیست خودم

 :زنم می چشمانم روی و آورم می بیرون قابش داخل از را عینکم سرعت به. ببیند را شکستنم

 ...دار نگه-

 :کند می کمتر و کم را سرعت

 شد؟ چی-

 چه پرسید، می تازه و شدم یکسان خاک با. کرد نابودم فهمید؟ نمی شده؟ چه پرسید می تازه

 .کرد پیرم ساعته نیم. شدم بزرگ قرن یک انگار ساعت نیم همین عرض در شد؟
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 :کشم می باال صدا پر را دماغم و چسبم می را دستگیره

 .بخشمت نمی هیچوقت...متنفرم ازت-

 :کند می هدایت رو پیاده سمت به را ماشین و زند می ترمز روی

 هم با متمدنانه و عاقالنه بزرگ، آدم تا دو مثل میخوام فقط من ببخشی؟ که خواستم ازت مگه-

 . کنیم تمومش و بیایم کنار

 :غرد می عصبی و کالفه. کند می پرت داشبورد روی و دارد برمی چشم از را عینکش

 سخته؟ فهمیدنش انقدر-

 :کشم می جیغ روم، می پایین که همانطور و کشم می را دستگیره

 .دیدم عمرم توی که هستی آدمی ترین خودخواه تو-

 تمسخرش پر و بلند صدای. دوم می رو پیاده سمت به لرزانی های قدم با و کوبم می محکم را در

 :رسد می گوشم به

 ...آوری رقت و ترحم قابل زن یه هم تو-

 را خیالش بی ی چهره تا برگردم عقب به حتی آنکه بی و کنم می مشت را لرزانم های انگشت

 .خورد خواهد حسرت دادنم، دست از برای روزی. دهم می نشانش. دهم می ادامه راهم به ببینم،

 نگاه را پفی و سپید های لباس که همانطور و ایستم می عروس لباس بزرگ مزون یک روی به رو

. برد می دور خیلی سالهای به مرا صحنه این دیدن. بندد می نقش لبم روی پوزخندی کنم، می

 .گذرد می آنها از قرنی انگار که سالهایی

 مرا و گرفت را دستم آزاد. شدم می متمایل راست و چپ به مدام و گذشتم می جدول روی از

 :کشید پایین

 !بچه میفتی-

 :دادم جا بازویش میان را خودم و آمدم پایین جدول از

 ...بابابزرگ نمیفتم-
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 گرفته را خون آزمایش جواب تازه. پیچید بازوهایم دور را دستش راحت خیلی و بود خلوت کوچه

 زرو چند. باشد رفته پیش خوب چیز همه نمیشد، باورم هم هنوز. بود کوک کیفم حسابی. بودیم

 . شدیم می هم مال همیشه برای و کردیم می عقد رسما دیگر

 باورم که انقدر. شد خوشحال آزاد خواستگاری خبر شنیدن از حسابی و بود راضی شدیدا مادرم

 به نقش اش خوشحالی در آزاد مالی وضع مطمئنا. نداشت خوشی دل آزاد از قبال زن همین نشد،

 مادربزرگم. گفت تبریک اش زبانی بی زبان همان با فقط و نداد خاصی نظر پدرم. داشت سزایی

 یک درجه های فامیل حتی. کرد طلب را ام سعادتمندی خدا از خوشحالی با و ریخت اشک کلی

. گفتند تبریک ماجرا، چون و چند از شدن دار خبر برای و زدند زنگ شنیدند، را خبر وقتی هم

 .ماند حرفش پای و کرد مخالفت آخر ی لحظه تا که بود فرهاد فقط

 بینی پیش بود، معلوم و خورد جا برادرش خواستگاری خبر شنیدن از حسابی اولش اینکه با

 می هم بدتر را وضع و است مسئله صورت کردن پاک ازدواج گفت بعد ولی نکرده، را اینجایش

 خرهبال تا کردیم پافشاری انقدر. کرد می روی زیاده. بود رفته سر دستش از ام حوصله دیگر. کند

 .کرد سکوت اما نداد رضایت...کرد سکوت

 کنیم؟ خلوت دوتایی یکم آپارتمان بریم...بیکارم عصر تا من-

 بهضر شکمش به آرنجم با سخنش دار معنی لحن بخاطر و کردم نگاه اش شده تا به تا ابروهای به

 :زدم

 !نکردیم عقد هنوز که ما...نخیر-

 :پیچید گردنم دور سر، پشت از را هایش انگشت و خندید قاه قاه

 . مهمه برات خیلی هم تو که نه حاال-

 :که کردم غرغر و زدم پس را دستش

 اوناشم؟ از من که کردی؟ فکر خودت با چی...پس نه...کردی خفم نکن-

 :خندید و زد چشمکی

 دقیقا؟ کدوماش از-

 :رفتم جدول سمت به و گرفت خود به جیغ حالت صدایم
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 ...لباسم نهایی پرو واسه برم باید. االن دارم قرار مینو با...کن مسخره خودتو برو-

 :کردم نگاهش و گزیدم لب نگرانی با پیشم، ای دقیقه کردن قهر به توجه بی

 کنم؟ چیکار باید من. نمونده مراسم تا چیزی چی؟ باشه نشده خواستم که اونی اگه آزاد-

 :کرد فرو جینش جیب داخل را هایش دست و انداخت باال شانه

 هی به دادی بردی لباسه پشت از اونم تازه که عکس یه برداشتی...خودته تقصیر من عزیز خب-

 اضریح گفتم بهت که من. بیاره درش خوب نمیتونه که معلومه! بدوز من برای اینو که ایرانی خیاط

 ...بخر

 :رفتم ماشین سمت به و زدم گوشم پشت را موهایم

 ینیتضم گفت هم خیاط خود. کرد خیاطرو تعریف خیلی مینو بعد...بود خوشگل لباسِ خیلی آخه-

 .میدوزه شکلی همون

 استارت و چرخاند را سوییچ نشستن، محض به. نشستیم داخل هردو و کرد باز را درها ریموت با

 :زد

 باشه راحت آوردنش در! بالخره دیگه میشه چیزی یه. نباش نگران انقدرم...ببند و کمربندت-

 .نیست مهم بقیش

 دستمال ی جعبه. دادم قورتش و گزیدم را شود پهن هایم لب روی خواست می که لبخندی

 :کردم پرت سمتش به و برداشتم را کاغذی

 ...خودتی فقط تو از تر منحرف یعنی-

 برای مالکی اینها از هیچکدام...نه خوشبخت اما! شدم زیبا خودم هم...شد خوب لباس هم آخر در

 .نشدند ام بهروزی و سعادتمندی

 دخندی و گفت و بود شنگ و شوخ و انرژی پر انقدر آمد، آرایشگاه به بردنم برای وقتی است یادم

 نگاهشان از. آمد خوششان او از آرایشگاه داخل های خانوم اکثر که گذاشت همه سر به سر و

 است یادم. خوردند را اخالقی خوش و پولدار و برازنده مرد چنین داشتن حسرت چقدر که دیدم

 .شدم لذت غرق زندگیم در داشتنش و بودن از و بالیدم خودم به داشتنش بخاطر چقدر که
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 رنگی و طالیی ی خاطره یک ذهنم در همیشه بعد سالها تا و شد زندگیم شب بهترین شب آن

 .ماند

 حمل خواب اتاق سمت به که همانطور و انداخت کولش روی مرا که است یادم را عروسی اول شب

 :که کرد اخم خنده، به کرد، می

 !بشه؟ خوشگل انقدر زن میده معنی چه-

 های گیره. باشد صبور حتی و مالیم و خوب گاهی تواند می چقدر که بود داده نشانم شب همان

 آخر انگشتانش سکرآورِ های نوازش زیر من و بود کرده باز حوصله با و آرامی به را موهایم میان

 .زدم هم به را هایش برنامه که نزد غر جانم به او و برد خوابم

 و متنوع های لباس از رو و کنم می پاک دست پشت با را غلتند می ام چانه زیر تا که هایی اشک

 .گیرم می پفی، و سپید زیبای

 .نبود بینمان چیز ترین مهم اما داشتیم چیز همه آزاد و من

 ...!تفاهم

 .کنم می استفراغ را، آزاد با خاطراتم تمام باشند، داده خوردش به را اش مرده جنین که زنی مثل

 رونبی کیف شلوغیِ داخل از را گوشی نیست، توصیف قابل که خرابی حال با لرزانم، های دست با

 می رو پیاده ی گوشه برمش، می گوشم سمت به که همانطور شماره، گرفتن از بعد و کشم می

 .ایستم

 :شود می حل گوشم، حلزونی پود و تار میان در آهنگش خوش و صاف صدای

 !جانم؟-

 :کنم می صاف را گلویم سرفه، تک چند با و بلعم می را بغضم

 !لی لی منم...سالم-

 :پیچد می گوشی در اش مردانه و کوتاه ی خنده صدای

 .نکردم پاک هنوز اما کنم پاک شمارتو بود قرار...میدونم-
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 می لبش به را آن گذارد، می اسپیکر روی را گوشی خصوصی، های مکالمه موقع دانم می ندیده

 نبینما هرچه که کشیدم فریاد سرش که میفتد آخری بار به یادم. زند می را حرفش بعد و رساند

 زا دست و کند پاک را ام شماره که بودم گفته! بزند زنگ من به ندارد حق دیگر و است تمام بوده

 ! کردم اشتباه شاید. بردارد سرم

 سفت شلوغی در را مادرش دست که کوچکی پسر و زن شدن رد برای تا کشم می عقب کمی

 :گویم می و کنم باز راه چسبیده،

 !االن همین...ببینمت باید-

 :پرسد می متعجب

 االن؟-

 :گویم می ربط بی

 .هفتست یه...برگشته آزاد-

 :دهد می پاسخ ای، کالفه پوف و ای ثانیه چند مکث با

 !ها دوستمه بهترین مثال...میدونم خودم-

 دوست؟ بهترین-

 توانم می و رسد می تیزش های گوش به که انقدری...زنم می صداداری پوزخند و گویم می را این

 .کشد می هم در را هایش اخم مکث بی که کنم تصور

 :دارد اخم هم صدایش لحن حتی. خورد می هدف به تیرم

 ببینی؟ منو میخوای چی واسه حاال-

 ساعت نیم تا منم. بردیم قبل بار که دوستت خالی ی خونه همون برو...میگم دیدمت وقتی-

 ...دیگه

 :پرد می حرفم بین زده هول و دستپاچه

 ...نه اونجا! نه...نه-
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 :کنم می زمزمه دار معنی و آرام

 ترسیدی؟...چرا-

 !تدنبال میام کجایی بگو بهم...نیست حرفا این وقت که االن ببین بترسم؟ باید چی از مثال-

 لغورب سریعی و تند «خداحافظ. »گویم می برایش را ام تقریبی مکان و اندازم می اطرافم به نگاهی

 .شود می قطع تماس و کند می

 !خورد خواهد سنگ به تیر یکی این...دانم می نیامده کالمش، لحن از

*** 

 باز ضرب با را یخچال درب که همانطور و کرد جدا زرورق از ای شیشه و قرمز کپسولِ تا دو آزاد

 .فشرد را دردناکش پیشانی کرد، می

 ودب دوسال. بود همینطور همیشه اصال. کرد اذیتش حسابی لی، لی با پیشش ساعت یک ی مکالمه

 این کرد، نمی را فکرش. کرد می اذیتش میشد، لی لی به مربوط که هرچیزی و کرد می فرار که

 کی دفتر شدنِ بسته از صحبت. نبود چیزی کم هرحال به. باشد سنگین حد این تا جدل و بحث

 طِخ چند با صافش پیشانیِ  و کشید هم در ابرو. گزید لب اش پیشانی درد از. بود مشترک زندگیِ

 .خورد چروک موازی

 شتبردا سینک روی از لیوانی. گذاشت کابینت روی و کشید بیرون ها شیشه میان از را آب بطریِ

 عادت این شد، موفق آخر دِبرا. نشست لبش روی ای اراده بی لبخند. کرد پرش آب از لبالب و

 .دهد ترکش را آب ی شیشه سرکشیدنِ

 سالها آن. بود کرده تغییر واقعا اما کرد می جلوه اعصاب بی و تندخو مرد همان ظاهر در شاید آزاد

 بال و دست و شکست می کند، خمش خواست می کسی تا که ماند می خشکی چوبِ تکه مثل

 می که کسانی برابر در دیگر. داشت بیشتری پذیریِ انعطاف حاال. کرد می زخم را مقابل طرف

 را بدش های اخالق خیلی مدت این در. گرفت نمی جبهه شدید آنطور دهند، انعطافش خواستند

 .بود گذاشته کنار

 را تعادل همین. بود راضی زندگیش در حضورش از و داشت دوستش فقط نشد، دِبرا عاشق هرگز

 !میداد ترجیح
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 شکانده را دلش و کرده اذیت را لی لی چقدر امروزش های حرف دانست، می خوبی به هم خودش

 ارب سنگینیِ از را خودش و بگوید را مطلب لپ توانست، نمی دیگری طور که بود اینجا مسئله اما

 مدت همه این دلیل بی. میفتاد زود یا دیر که بود اتفاقی. کند خالص محض، حقایقِ و ها حرف آن

 .بودند داده لفتش

 ملتهب درونش. اما نشد آرام. سرکشید انتها تا را آب لیوان پشتش و بلعید هم پشت را قرص دو

 لبی زیر و کوبید هم به را یخچال درب حرص با. نمیشد کم التهابش از هم چیزها این با و بود

 .دهد ترک نتوانست، هم دبرا را اش بددهنی عادت این. داد فحش

 درست و لی لی اتاق بازِ نیمه در بین از که کرد می طی اش عصبی و تند های قدم با را سالن طول

 .دید کوچکی تخت وسط را متحرکی و کوچک جسم در، روی به رو

 ندبی می درست واقعا آیا که داشت شک. کند نگاه تر دقیق کرد سعی و زد پلک هم پشت چندبار

 بودند؟ کرده ول تنها همینطور را بچه! هلیاست؟ فسقلی و کوچک جسم این و

 خیابان وسط پیش، ساعت یک همین خودش که هم را لی لی. فرهاد نه و بود حوالی آن پرستار نه

 .رفت پایین و باال آدمش سیب و داد قورت سختی به را دهانش آب. کرد رها خراب حال با

 دترتن معمولی حالت از کمی قلبش. برداشت گام اتاق سمت به اراده بی و کشید سرش به دستی

 هب حسی چه دانست نمی که کودکی بود، بار اولین. بودند ناپیوسته و آهسته هایش قدم و میزد

 به حسابی و درست هرگز که کرد می اجتناب دیدنش از انقدر اصال. دید می تنها را دارد وجودش

 از نه! بس و همین. است دختر دانست، می اسمش روی از فقط. بود نکرده هم نگاه اش چهره

 .داد می نشان مشتاق را خودش نه و پرسید می چیزی فرهاد

 صدا و سر بی و خوابیده تختش داخل هلیا. گذاشت اتاق داخل قدم و کرد باز کامل را باز نیمه در

 دیده چندباری قبال. است آرام بچه این چقدر کرد، فکر خودش با. داد می تکان را پایش و دست

 جمع سینه زیر محکم را هایش دست و ایستاد سرش باالی. کنند می زرزر چقدر ها بچه که بود

 .نروند هرز وقت یک تا کرد

 و حرکت بی بعد و آورد در نبودند، فهم قابل هیچ که غریب و عجیب صداهای خودش از کمی هلیا

 . ماند خیره آزاد به براقش و شده درشت های چشم با
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 ابروهای تا هایش مژه. نداشت لی لی های چشم با تفاوتی سیاهش درشتِ و ای تیله های چشم

 هایِ گونه و ای ترپچه و کوچک دماغ. داشت تاب شدت به و یافت می امتداد اش پراکنده

 اما موهایش. خودش تا داشت شباهت لی لی به بیشتر اش چهره درکل. بود شده سرخ پرزدارش،

 پیشانیِ روی شکل کرکی و زد می برق طال مثل درست. بود بور بورِ خودش، های بچگی مانندِ

 .دید میشد، حتی را سرش کف که روشن انقدر. بود ریخته سپیدش

 می دلش. کرد محکم اش سینه زیر را هایش دست قرار بی. افتادند گزگز به انگشتانش نوک

 باید چرا دانست نمی. بکشد کودک پرزیِ و رنگ هلویی ی گونه روی را انگشتانش نوک خواست

 بود، گرفته را اش پاچه که شدیدی سردرد و درونی کشمکش این از! بخواهد چیزی چنین

 .رفت هم در هایش اخم ناخودآگاه

 کرد، می نگاه غریبه ی چهره این به کنجکاو، و شده درشت های چشم با لحظه همان تا که هلیا

 نیامد خوشش آزاد غلیظ اخم از انگار. شد جمع صورتش و برچید را سرخش و ای غنچه های لب

 .کرد بغ اینطور که

 نمی هیچ ها بچه از بود تجربه با ها بزرگ آدم با روابطش در هرچقدر. گذاشت عقب گام یک آزاد

 انفجارِ یک با زیادی چیز بچه این نکند، کاری اگر دانست، می خوب لحظه آن در ولی. دانست

 هایش مردمک دوباره بعد و انداخت نگاهی باز نیمه در به دستپاچه و هول. نداشت فاصله جانانه،

 می شدت به کوچکش و ای لقمه ی چانه. ماند ثابت هلیا پرآبِ های چشم و ورچیده های لب روی

 .لرزید

 و شد آویزان پایش کنار هایش دست از یکی. کرد آزاد را هایش دست و گفت لبی زیر «لعنتی»

 یرز از برق جریان شبیه چیزی. کشید هلیا تپلِ و نرم ی گونه روی و برد جلو آرامی به را یکی آن

 تند حرکت این از هلیا. کشید پس را دستش سرعت به. شد بدنش وارد و گذشت هایش ناخون

 .زد گریه زیر بلندی صدای با و آمد بدش بیشتر آزاد

 ارد،بگذ دهانش جلوی را دستش کرد، فکر و گرفت سرسام کم کم آزاد که بود بلند صدایش انقدر

 که ای بچه به و زد کمرش به را دستش دو هلیا، کردنِ خفه از اجتناب برای. شود ساکت شاید تا

 اول از چرا که داد فحش را خودش. کند چه باید دانست نمی اصال. ماند خیره بود، رفته ریسه

 .آمد لی لی اتاق داخل
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 دستش با. ایستاد سپیدش-صورتی و کوچک تخت کنار و رفت جلو باز را رفته عقب قدم چند

 گهواره کنند، می گریه ها بچه وقتی که بود دیده اما کجا، آمد نمی یادش. داد تکان را تخت کمی

 تکان چند فقط که بود محکم انقدر تختش چوب. کنند می آرامشان و دهند می تکان را شان

 و دیدش اینگونه از بچه نکند، که بود نگران. شد بلندتر هلیا ی گریه صدای و خورد مهیب و بدفرم

 را تختش باالی آویز بار چند. بود شده هم سرخ حسابی که مخصوصا! شود خفه کردن گریه یکریز

 .کرد نمی توجهی هلیا اما داد تکان بود موزیکال که

 اب که بگیرد بغلش در ناچار به و بیاورد بیرون تختش داخل از را هلیا خواست عصبی و کالفه

 :کشید عقب را هایش دست و شد پشیمان سرش پشت از صدایی شنیدن

 ...خانوم وروجک نمیاد کوتاه اصال وگرنه کنی بغلش باید حتما میکنه گریه اینطوری وقتی-

 و سر و شد قطع دم در هلیا ی گریه. شد خم تخت روی و گذشت شانه به شانه کنارش، از فرهاد

 .کشید فرهاد سمت به را سپیدش تپلِ و کوچک های دست کنان صدا

 دیدن از هایش لب اما زد می سرخ صورتش هنوز و بودند شده خیس اشک رد از هایش گونه

 دو. شد باز گیری نفس و شیرین ی خنده به پرمهرش هایِ رفتن صدقه قربان و فرهاد لبخند

 .بود کرده خوردنی را لبخندهایش و درآمده اش زیری دندان

 ههمیش لی لی. بوسید را سرش کشیدش، می بیرون تختش از و کرد می بغلش که همانطور فرهاد

 اش پیشانی و سر روی فرهاد. کرد می پرصدا و دل ته از های ماچ را هایش گونه هم پشت و مداوم

 لبخندش، بودن خوردنی به فقط و فقط لحظه ان در ولی آزاد. میداد ترجیح بوسیدن، برای را

 .کرد می فکر خرگوشی، دندان دوتا آن با مخصوصا

 .بکشد بیرون دهانش داخل از را دستش کرد سعی و داد جا بازوهایش بین آرامی به را هلیا فرهاد

 یها انگشت هایش، لثه خاراندن برای که هلیا جدید عادت این از بود دستش بودن کثیف نگران

 .میشد کالفه مکید، می را پایش و دست

 اگر احتماال کرد فکر خودش با. کرد می نگاه هلیا، کشیدن آغوش در ی نحوه به تعجب با آزاد

 موارد اینگونه در حسابی. میشد له بازوهایش بین کرد، می بغل را ظریف و نرم جسم این خودش

 مهه این از. است حسی چطور بداند که بود نگرفته بغل را کودکی هم بار یک عمرش در. بود ناشی

 .ترسید می ظرافت و کوچکی
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 اب و برگشت سمتش به فرهاد. کشید عقب را خودش حرف بی و خاراند شست با را لبش ی گوشه

 :زد چشمکی لبش، روی آرامشبخش لبخند همان

 !شده بغلی حسابی خوشگلم دختر گفتم؟ دیدی-

 آزاد ی چهره به نگاهی زیرچشمی. گزید لب و شد پشیمان مالکیت، «میم» کردن ادا از بعد

 :داد تکان را سرش و انداخت

 ...شده عادت-

 :نگرفت هلیا های دندان از نگاه ولی زد باال شانه آزاد

 .نیست مهم-

 :داد تاب و پیچ کمی را خودش تابانه بی هلیا و رفت جلو فرهاد

 کنی؟ بغلش میخوای-

 :داد نشان واکنش سریع آزاد

 !نه...نه-

 :کرد اصرار فرهاد

 !شیرینه واقعا بچه این...کنی تجربش بار یه کافیه فقط! میشی عاشقش-

 فرهاد اینکه از اما! اش داشتنی دوست و نیمه و نصفه دندان دو آن مخصوصا...نشد منکرش آزاد

 :شد کفری گرفت، می نادیده را اجتنابش برای تالش و میزد چپ علی ی کوچه به را خودش انقدر

 .ندارم ای عالقه که گفتم-

 :نکند قراری بی تا داد تکان آغوشش میان در را هلیا آرام و زد لبخندی فرهاد

 .کنی بغلش خواستی می اتاق توی اومدم وقتی اما-

 :گفت تشری و توپ پر لحن با آزاد

 .میشد خفه گریه شدت از داشت اینکه بخاطر-

 .کرد جمع فرهاد آغوش در را خودش آزاد بلند صدای از هلیا
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 :گذاشت هلیا گردن پشت را دستش و زد پلکی فرهاد

 میزنی؟ داد چرا خب خیلی-

 این اصال او و فهمید می زود خیلی را چیز همه فرهاد. گرفت رو و کشید ممتدی و تند نفس آزاد

 .نداشت دوست را موضوع

 :گفت فرهاد که بود نرسیده در به

 یه...نیست ضعف ی نشونه بشی خودته خونِ و گوشت از که ای بچه و دخترت جذب اینکه آزاد-

 .بجنگی غریزت با نیست الزم! انسانیه و نرمال چیز

 :داد جواب قاطعانه برگردد، انکه بی آزاد

 حالت به چیز همه و میرم زود خیلی من...نیست شدنی بازم میگی تو که باشه همینی اگه حتی-

 .گرده برمی نرمالش

 آرام برای را هایش پلک فرهاد. شد خارج اتاق از باشد، فرهاد طرف از پاسخی منتظر آنکه بی

 که روزها آن. کشیدند می جنون به هم را او سر آخر دیوانه مردِ و زن این. گذاشت هم روی شدن

 دهند، نشان نرمش کمی هلیا وجود بخاطر بود الزم که حاال و نگذشتند گذشتند، می هم از باید

 .گرفتند می موضع هم برابر در اینطور

 دوگانگی دچار...لی لی و آزاد به برسد چه کرد نمی درک هم را خودش احساسات فرهاد

 سه و پاشیده هم از ی خانواده این خواست می دلش وجود تمام با طرفی از. بود شده وحشتناکی

 می نظر به راضی زد، باز سر هلیا کردن بغل از آزاد اینکه از طرفی از و بزند گره هم به را نفره

 کردن پدری دیدن آرزوهایش از یکی شرایطی چنین در گرفتن قرار و آزاد آمدن از قبل. رسید

 یحت و هلیا است، سخت برایش خیلی که میدید میزد، عمل به دست باید که حاال اما بود برادرش

 .شود شریک سومی شخص با را لی لی خود شاید

 آزاد، غیبتِ چندسال این در. بود خانواده این اصلیِ صاحب و برادرش سوم شخص آن اگر حتی

 داشتن خانواده طعم داشت ها مدت از پس تازه. بودند شده خودش ی خانواده برادرش ی خانواده

 کوتاه موضعش از آزاد اگر مثال. نداشتند برادر دو از هیچیک بود، سالها که چیزی. چشید می را

 ...ببرد خودش با را اش بچه و زن گرفت می تصمیم و آمد می
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 .بود فرهاد دادن جان روز شک بی روز آن. گذاشت هلیا سر روی را اش چانه و گزید را لبش

*** 

*** 

 دیگری ی پرنده کالغ، بجز شهر این کاش ای! شومی صدای چه...شنوم می را ها پرنده بال صدای

 !داشت هم

 داشته؟ همخونه سال دو این توی آزاد میدونستی تو-

 هایش، پلک ی شده باریک فضای میان در و گیرم می میز رنگِ بلوطی چوبِ از را هایم مردمک

 :اندازم می

 نبوده؟ تنها میدونستی-

 :دهد می تکان حرفم تایید معنای به را سرش و زنند می برق چشمانش دار رگه زیتونِ

 .دونستم می که معلومه برگشتم؟ و پیشش رفتم بار چند سال دو این تو میدونی-

 :کنم می تالش توانم حد از بیشتر ماندن، تفاوت بی و آرام برای

 نگفتی؟ بهم چرا-

 باشه؟ شده دنیا تارکِ مدت این تو آزاد کردی نمی فکر که تو داشت؟ حالت به فرقی چه-

 :کند می تاکید آمیز استفهام و کشدار و زند می پوزخندی

 !!آزاد اونـــم-

 ارانگ که کنم می حس را هایم ناله ثمریِ بی! من انتهای بی اندوهِ از نیست خبرش هیچ ندارم شک

 .هیچکس جانب از شود، نمی شنفته هیچ

 هنکرد وقت و آمده عجله با است معلوم. کند می مرتبشان و کشد می اش تیره موهای بین دستی

 شرتش تی کوتاه آستینِ از بازویش روی شده حک صلیب انتهای. کند تیپ خوش همیشه مثل

 دست. ردهک خالکوبی تایلند در آزاد با مشترکشان سفر در را تتو این که بود گفته قبال. زده بیرون

 ...زمخت و بزرگند. دارم دوست را هایش
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 می بیرون هایش دندان تمام خندد، می وقتی. است دهانش زیادِ گشادیِ اش چهره بزرگ مشکل

 آزاد! اسب های دندان مثل. بزرگند نرمال حد از بیشتر اش جلویی های دندان که مخصوصا. ریزند

 گذاشتند، می هم سر به سر و میکرد اش سوژه گشادش دهن و بزرگ های دندان بخاطر همیشه

 .شود ناراحت یکی آن از کسی آنکه بی

 داخل از است، آزاد طرف از تولدم کادوی اولین که را سیگارم طالی ی جعبه و کشم می آهی

 :کشم می بیرون کیفم

 .باشه داشته خوبی اوضاع زیاد روزا این نکنم فکر نداری؟ خبر نادیا از-

 آید، می نادیا اسم تا که همیشه مثل. گیرد می انگشتانش بین را هایش شقیقه و کشد می پوفی

 :شود می باز دلش درد سر

 بار آخرین که خودت! ندارم خبر ازش دیگه وقته خیلی. نیست مهم برام اصال بخوای و راستش-

 ندچ کن فکر. نداره زندگیم توی جایی کرده کارایی چه و زنیه چطور فهمیدم اینکه از بعد...بودی

 که اولی بار...کشته خواهرشو کاراش با و مُردشه خواهرِ شوهر عاشق که باشی زنی عاشق سال

 انقدر حتی. داشتم وجدان عذاب خیلی یادته؟ رو بوسیدمت زور به ماشینم توی و خیابون توی

 ارمبذ شیطنتامو و بمونم وفادار بهش خواستم اون از بعد. گفتم آزادم به که بود اومده بهم فشار

 و نفهمه هام شیطونی از چیزی نادیا وقت یه تا کنم مراعات که کردم تالشمو تمام احمق منِ. کنار

 من کنار با تا میدید رو عزیزش فرهاد رویای داشت بود من بغل توی که مدتی تمام عوضی اون

 ینبهتر سرش خیر. بگه نادیا به راجع حقیقتو بهم آزاد داشتم توقع. بشه نزدیک اونم به بودن

 !کنه نمی هیچکسو ی مالحظه بکنه رو کاری بخواد وقتی آزاد اما. بودم دوستش

 :چرخانم می انگشتانم بین را سیگار لول

 !نمیدونه چیزی که ما ی رابطه از نادیا-

 :آورد می بیرون دستم از را سیگار حرص با و کشد می هم در را هایش اخم

 !خطرناکه خیلی بگیره؟ آسم بچت میخوای نمیدی؟ شیر بچه مگه تو-

 :کنم می تکرار تخمش، و اخم و تندی به توجه بی

 میدونه؟ رابطمون از چیزی-
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 :زند می داد غیض پر و کوبد می میز روی انگشتانش، بین شده مچاله سیگار با همراه را مشتش

 ...نیست بینمون چیزی که ما رابطه؟ کدوم-

 :کند می اضافه بزرگی، تشدید با

 !نبــــوده و-

 ینهم وگرنه کرده نشینی عقب اینطور برگشته، آزاد که حاال. خواند شود می خوب را آدم این فکر

 آن وقتی. داشت شدن نزدیک قصد و برد دوستش خالیِ ی خانه به ظهر، نزدیک مرا پیش ماه دو

 از که انقدر. شد شروع اصرارهایش باز نگذشته چیزی ولی کرد نشینی عقب دید، را مخالفتم روز

 !ببینمش نمیخواهم دیگر گفتم و شدم ذله اصرارهایش

 توانم نمی حتی عشقم، تمام با که حیف! گزم می لب غصه با. است کثیف مردها این جنس چقدر

 بزرگی کاله من نظر از اما غریزه گذارد می را اسمش مادرم. شوم قائل استثنائی هم فرهاد برای

 . هایشان گندکاری برای آبدار و نون توجیه یک. رفته ها زن ما سر که است

 !شناسد نمی هم جنسیت و مرد و زن...است بد بد، که فهمید می کسی کاش

 آغوشی، هیچ. ام نبوسیده را ای مردانه و گرم پوست هیچ که است سال دو ندارم؟ غریزه من

 پس را پژمان پیش ماه دو که کنم می حماقت احساس حاال چقدر و. نکرده هوشیار را هایم زنانگی

 بهترین بین انزجارآمیزِ و وحشتناک ی رابطه این به باشد، شده رگ بی آزاد که هم هرچقدر. زدم

 .سوخت می وجودش اعماق از و داد می نشان تند واکنش حتما زنش، و دوست

 و درست تصمیم گرفتن ماندن، خوب از اینکه جای به کشیده؟ کجا به کارم بینی می خدایا

 .کنم می پشیمانی احساس ببالم، خود به راست راه پیمودن

. مفهمید را دلیلش ها بعد. کرد می مخالفت آزاد و من ازدواج با که بود کسانی از دیگر یکی پژمان

 به گاهی و بود شده جذبش حسابی او که بگیرد را دختری اش صمیمی دوست خواست نمی دلش

 .رفت می ور خودش با یادش

 .کنم می نگاهش حرف بی و دهم می تکان تاسف روی از سری

 :ریزد می هم به را اش شده مرتب موهای و کشد می سرش به دستی کالفه

 میگم؟ دروغ مگه کنی؟ می نگاه اینجوری چرا چیه؟-
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 :است فایده بی کردن بحث

 .میگی راست تو...باشه-

 اعصابمو که اومدم شهر سر اون از کوبیدم ساعت دو...ببینی منو میخواستی چی واسه نگفتی-

 بریزی؟ بهم

 .دارد کردن اغراق به عادت! البته است ربع یک ساعت دو از منظورش

 :کنم می باز لب حوصله بی و خسته

 ...کنی تموم حاال کنی، تموم نتونستی پیشو ماه دو که کاری بدم اجازه بهت خواستم می-

 :کنم می تصحیح شوند، گشاد و درشت این از بیشتر هایش چشم اینکه از قبل

 لجن به خودمو چزوندنش بخاطر بخوام که نداره و ارزشش آزاد...شدم پشیمون بعدش البته-

 !بکشم

 :کشد می اش چانه زیر به دستی و کند می خالی راحت، خیال با را اش شده باد های لپ

 قرمز رنگش وقتی تا قرمز خط لی لی...باشی جسور و خطرناک میتونی چقدر میره یادم گاهی-

 هم منو پای...کنی می چیکار داری که باش مراقب! مطلقه سیاهِ بعدش...نشدی رد ازش که میمونه

 دادم پیشنهاد بهت که موقع اون. برگشته آزاد که حاال مخصوصا. بیرون بکش جریان این از

 .برگرده زودی این به بخواد که کردم نمی هم فکرشو

 :زنم می پوزخند

 !بزدل-

 :زند می باال شانه

 .نیستم بدبختی و دردسر دنبال. کردن احتیاط میگم بهش من...بذار اسمشو میخوای هرچی تو-

 .کشد می سر را اش میوه آب و گوید می را این

 شمدیون حقیقتا من بودنش، عوضی تمام وجود با نیامد؟ بدم مرد این از دیگر کی از کنم می فکر

 .داده نجاتم حال به تا دوبار. هستم
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 ام جدی های اختالف اولین دقیقا. گذشت می ازدواجمان از ماهی چند. میفتم دوری ی خاطره یاد

 با پژمان و نادیا هنوز موقع آن. بودیم شده دعوت دورهمی یک به. شد شروع شب همان از آزاد، با

 شده شب آخر. برود تنها آزاد نداشتم خوش طرفی از اما نبودم رفتن به راضی زیاد من. بودند هم

 بیخودش خود از حالِ آن با کردن، رانندگی نگران من و بود کرده روی زیاده حسابی آزاد. بود

 حتی. نکند چه و کند چه بگویم که آمد می بدش خیلی. بزنم حرفی کردم، نمی جرات ولی بودم

 به هنمج خانه، بیا زود یا نکش سیگار یا بخور الکل کمتر گفتم می اگر مثال. بود حق به حرفم اگر

 یم بیداد و داد. دهی تغییر را کردنم زندگی ی نحوه نداری حق بودم، گفته قبال من که کرد می پا

 یم باز که لب. است غلط چیز چه و درست چیز چه بگویی بخواهی تو که نیستم بچه من که کرد

 !است همین وضع و بودم گفته قبال من کشید، می عربده کردم

 تمام کردم می سعی و داشتم دوستش وار دیوانه. بودم راضی زندگیم از همچنان وجود این با

 می درست زمان مرور به که کردم می راضی را خودم. بکنم مشکالت کردن حل برای را تالشم

 هک قبوالندم می خودم به. میشد بد گاهی فقط. بود داشتنی دوست و خوب اوقات اکثر آزاد. شود

 .بودند بزرگ خیلی ما مشکالت البته. دارند مشکالتی شان، زندگی در ها زوج ی همه

 می وسط آزاد. جویدم می ناخون استرس از و بودم نشسته مبل روی نیما دختر دوست کنار

 هک بود مست انقدر. ندادم رضایت برقصیم، بیا که کشید را دستم و کرد اصرار هرچقدر. رقصید

 می فحش زمان و زمین به لبی زیر فقط کرده بغ. رقصد می که با و کند می چه فهمید، نمی هیچ

 .دادم

 با و بودم نشسته حوصله بی و عصبی همانطور. بودند شده الیعقل و مست شب آن همه البته

 زمان لحظه چند. شد کشیده دستم کردم حس آن یک در که کردم می نگاه کارهایش به حرص

. برد می خواب اتاق سمت به خودش دنبال مرا و کشد می محکم را دستم پسری بفهمم تا برد

 تهگرف اشتباه دخترش دوست با مرا. نیماست گرفته، را دستم که پسری شدم، متوجه بعد کمی

 کشیده هم چیزی نداشتم شک. نبود حالیش ام لی لی من که کشیدم می جیغ هرچقدر ولی بود

 .شده در به خود حال از حد این تا که

 ارانگ ولی طلبیدم می کمک و زدم می فریاد را آزاد اسم قوا تمام با و کردم می نگاه سرم پشت به

 ذشتهگ تلخ های تجربه بخاطر. رقصید می بقیه بین و خندید می فقط. شنید نمی را صدایم اصال او

 نآ در که کسی تنها. افتادم زدن پر و بال به و ریختم می اشک محابا بی. ترسیدم مرگ حد تا ام
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 می عقب را دستم مچ. ریختم می اشک و زدم می پلک هم پشت. بود پژمان شنید را صدایم جمع

 از مرا. دوید سمتمان به و شد هایم جیغ متوجه پژمان. نشوم همراهش کردم می سعی و کشیدم

 و مدآ نمی بدم پژمان از دیگر جریان، این از پس. شد درگیر او با و کشید بیرون نیما بازوهای میان

 .بیفتد برایم وحشتناک اتفاق آن دوباره نگذاشت، که شدم مدیونش حتی

 می توبیخ را آزاد و بود سرم باالی فرهاد و ریخت هم به ام روحی حال روز چند تا شب، آن از بعد

 ات را نیما و کرد کشی چاقو رفت بدحالش، زن کنار ماندن و مشکل کردن حل جای به اما آزاد. کرد

 ی اندازه به هیچکس ی خواسته که هم آزاد. خواستم می من که نبود چیزی این. زد مرگ حد

 .نبود مهم برایش خودش های خواسته

*** 

 های ریش و افتاده آزاد صورت روی سپید و سیاه و راه راه های پرده میان از نور ی باریکه

 سال دو این تمام در. نشست لبش روی لبخندی. زدند می برق آفتاب جانِ  پر تابش زیر روشنش

 .بود نشده تنگ خورشید بخش لذت گرمای و مستقیم نورِ این ی اندازه به چیز هیچ برای دلش

 .نداشت دوست را سرما.آمد نمی در جور کانادا سرمای با اصال که بود طوری طبیعتش

 را او اکاناد به کردن فکر. کرد بسته نیمه و آب پر را هایش چشم که کشید باالیی بلند ی خمیازه

 تنگ دبرا برای دلش آنقدرها. گذاشت سرش زیر و برد باال را هایش دست. انداخت می دبرا یاد به

 عادت حضورش به اما کند اش کالفه موضوع این و باشد نداشته را اش دوری تحمل که نبود

 .داشت

 رنو. برداشت تختی بغل روی از را اش گوشی بنشیند، خواست می و میشد خیز نیم که همانطور

. شکاند را قلنجش و کرد خم را کمرش. داد می اتمامش به رو شارژ از خبر و بود ضعیف صفحه

 و آمد می بدش کار این از شدت به دبرا. شد بلند کمرش های استخوان کردن ترق ترق صدای

 .میزنی صدمه هایت استخوان به اینکار با که؛ کرد می توبیخش

 شدن روشن و رابطه یافتن ادامه دبرا اینکه با. بگیرد دبرا از خبری زودتر هرچه خواست می دلش

 صحبت و زدن زنگ که بود نگفته ولی کرد می موکول آزاد شدنِ مجرد از بعد به را تکلیفشان

 .است قدغن هم کردن
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 شماره حال همان در. انداخت عریانش ی شانه روی و برداشت تمیزی ی حوله شد، بلند جایش از

 بتواند اینکه برای و ایستاد توالت میز ی آینه جلوی. خورد آزاد بوق چند. گرفت هم را دبرا ی

 و گذاشت گوشش و گردن بین گودیِ کنار را گوشی. کرد خم را زانوهایش کمی ببیند، را خودش

 .کرد مرتب را بناگوشش کوتاه موهای و زد باال دستش با را کوتاهش موهای. کرد خم را سرش

 :رسید گوشش به بود، مانده دلش در هنوز که دلخوری کمی با مخلوط دبرا دلنشین و آرام صدای

 ...آزاد سالم-

 دوست را بود اش کلمه هر پشت انگلیسی کلماتِ ادای هنگام که ایتالیایی غلیظ ی لهجه آن

 را نداشت جیغی و دخترانه زنگ لی لی صدای مثل که را کلفتش کمی و رگه دو صدای. داشت

 .کرد می تلفظ غلیظ و شیرین بسیار را «آزاد» نام که مخصوصا. داشت دوست

 نبودی؟ که خواب. عزیزم سالم-

 .بخوابم رفتم می داشتم تازه. نه-

 :برداشت قدم سرویس سمت به و کرد آمیزی شیطنت و کوتاه ی خنده آزاد

 ...خالیه جام پس-

 :ندهد نشان خوش روی و بماند جدی کرد می سعی دبرا

 .نیست اینطور اصال نه-

 :نشست وان رنگِ سپید و سرامیکی ی لبه روی و رفت سرویس داخل آزاد

 کردم نمی فکر واقعا...کنم پنهونش ازت خواستم نمی گفتم که من ناراحتی؟ دستم از هنوز-

 شدم خسته...تویی من زندگی زن تنها. اسمه یه من برای فقط اون. باشه مهم برات دونستنش

 !گفتم بهت اینارو انقدر

 وان ی لبه روی را حوله. شود پر وان تا ماند، منتظر و کرد باز را داغ آب شیر صحبتش، حین در

 این گفتن معموال. انداخت ها چرک لباس سبد داخل و کرد خارج تن از را هایش لباس و انداخت

 .نبود زنی هر دبرا ولی کرد می مجاب و خام را زنی هر ها حرف
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 مگفت بهت هم قبال! داره نیمه و سال یک ی بچه یه که متاهلی مرد یه من برای االن تو هرحال به-

 به مزندگی توی حضورت از و دارم دوستت اینکه با. کنی می انتخابی چه که کنم نمی دخالتی هیچ

 نم گرفتی رو تصمیمت هروقت...کنی رها رو خانوادت بیارم فشار بهت نمیتونم ولی راضیم شدت

 انتخاب رو بچت و زن اگرم و منتظرتم باز آغوش با برگردی خواستی اگر. میذارم احترام بهش

 ...کردی

 :پرید حرفش میان نشست، می آب پر وان داخل که همانطور

 یشترب زمان به نیازی و گرفتم تصمیممو هم حاال همین که گفتم منم و گفتی اینارو ی همه تو بله-

 از تو اینکه خاطر به فقط اونم. میشم راحت اسم اون شر از زود خیلی! تویی من انتخاب. نیست

 !میشی اذیت وجودش

 :شد دلخوری از پر دبرا لحن

 هب کنی متهمم روز یه نمیخوام چون بکنی فکراتو خوب باید! بگی اینطوری نباید تو آزاد...اوه-

 ...خانوادت از کردنت جدا

 که هایی زن اکثر مثل دبرا چرا که دانست نمی. بود خسته ها حرف این ی باره هزار شنیدن از آزاد

 زدن و کند رهایشان و بگذارد تنها را اش بچه و لی لی کند، ترغیبش کرد نمی سعی شناخت، می

 .بود شده جذبش فردش، به منحصر و متفاوت های اخالق همین برای اصال. برگردد خودش

 قد و درشت هیکل. شود دبرا جذب روزی کرد، نمی هم را فکرش اصال اولشان های دیدار در آزاد

 چشم و برنزه پوست طالیی، موهای و کرده زمختش ظرافت، از عاری صدای آن ی عالوه به بلندش

 از. آمد خوشش محکمش و مقتدرانه رفتار از کم کم اما میزد ذوق به کمی روشنش شدت به های

 کرف اعمالش به خوب هم باز شرایطش، ترین احساسی در اینکه از. بود عاقل و مستقل انقدر اینکه

 .کرد می

 :کرد عوض را صحبت مسیر و کشید پوفی

 برمیاد؟ کارا پس از تنهایی کریس نیستم؟ من میره پیش خوب کارا چطوره؟ حالت حاال-

 کردن تعریف به شروع و نکرد بحثشان دادن ادامه به اصراری دبرا. بود اش کاری شریک کریس

 به راضی اینگونه و شد تمام آزاد گوشیِ شارژ بالخره صحبتشان میان. کرد هفته چند آن اتفاقات
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 و خوب های حرف همیشه. شد نمی خسته او با صحبتی هم از آزاد. شدند شان مکالمه اتمام

 .داشت زدن برای مفیدی

. بست کمرش دور را آن و آمد بیرون وان از حوله، با موهایش آب گرفتن و خودش شستن از بعد

 یها چشم در و کشید گرفته بخار ی آینه روی دستی. پوشید دمپایی و زد باال را مرطوبش موهای

. شد راسخ تصمیمش در باز دبرا، با کردن صحبت از بعد. کرد نگاه خودش بازِ نیمه و کشیده

 .لرزید مشتش و شدند مشت هایش انگشت

 دیگر وقت چند تا. خواست نمی را هلیا. داد می طالق را لی لی. کرد می تکرار فکرش در وقفه بی

 فکرهای این شر از میشد، دور هلیا و لی لی از و میرفت که وقتی. میشد خالص شرایط این از

 .میشد راحت هم مزاحم

 .کند فرار توانست نمی خودش از! نه. کرد فرار آینه تصویرِ ی برنده و تیز نگاه از و گزید لب

 .بود نشسته دلش به زیادی اش، موشی های دندان آن با نیمه، و سال یک دخترکِ

*** 

 .کند فرار توانست نمی خودش از! نه. کرد فرار آینه تصویرِ ی برنده و تیز نگاه از و گزید لب

 .بود نشسته دلش به زیادی اش، موشی های دندان آن با نیمه، و سال یک دخترکِ

 طوسی گرمکنِ ست با را تنش ی حوله. زد شارژ به را اش گوشی بود درگیر خودش با که همانطور

 به چیز همه گشت، برمی وقتی! باشد چیزی نگران نیست، الزم که کرد فکر. کرد عوض رنگی

 رت ریخته هم به دبرا با صحبت از بعد اعصابش میزد، حدس آنچه برخالف. گشت برمی اولش حالت

 را اش دلتنگی و دیده را آشنایان و دوست. بود عالی ایران در اقامتش اول ی هفته. شد هم

 وزر سه دو این اما نبودند بد هم گذشت می لی لی برگشتن از که اولی روز چند. کرد رفع حسابی

 !چرا بداند حتی آنکه بی کرد می قراری بی احساس اندازه بی اخیر

 اب نازکی عطر ی شیشه حال همان در. زد گلویش زیر و بناگوش به و برداشت را ادکالنش ی شیشه

 چیزهایی آورد، می یادش به عطر این. کرد خیره را او نگاه داخلش، ی رسیده نیمه به و قرمز مایع

 در دوری خیلی روزهای لی لی که عطری. کرد می تالش تمام سال دو بردنشان، یاد از برای که

 را رنگ قرمز تراشِ خوش ی شیشه گذاشت، میز روی را مردانه ادکالن. بود گذاشته جا آزاد اتاق

 نصف از که هایش لب آورد، می یادش. داد می آشنایی بوی. برداشت را درش و گرفت دست در
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 یادآور همیشه عطرها! لعنتی. بلعید می را هایش لب خوب، عطر همین گذشت، می تنش النهار

 ! بودند ممنوعه خاطرات

 رکت آن زیر ی شیشه شد باعث که کوبید توالت میز چوبِ روی قدرت با را دستش توی ی شیشه

 به کرد تالش. بست مچش دور و برداشت تخت بغل از را استیلش بند ساعت. نداد اهمیتی. بخورد

 .رفت بیرون اتاق از سرعت به و نکند فکر چیز هیچ

 بوی انگشتانش انگار که داشت بدی حس. کشید شلوارش مشماییِ ی پارچه به را هایش دست

 دهش بسته نحسی و شوم خیلی بطور که لی لی به. داد می فحش لبی زیر. دهند می را لی لی عطر

 به ور واقعیت با بود کرده وادارش و انداخته گیر شرایطی چنین در را او که دبرا به! زندگیش به بود

 زا بیشتر همه از اما دید نمی خودش به گفتن ناسزا برای دلیلی...خودش به هم شاید یا...شود رو

 .داد می وا داشت زود انقدر که بود شاکی خودش

 رو به رو توانِ که بود رسانده باور این به را او ماندن، تفاوت بی برای تالش و گرفتن فاصله سال دو

 !کرد می اشتباه انگار ولی بیاید پیش برایش مشکلی آنکه بی دارد را اش بچه و زن با شدن

 .رسید گوشش به لی لی زنگدارِ و بلند صدای که بود نرسیده ها پله پایین به هنوز

 !کردی خستم بچه دیگه بخور کنی؟ می همچین چرا تو؟ مرگته چه-

 میزد؟ حرف اینطور هلیا با لی لی. ایستاد جایش در و شدند گرد تعجب شدت از آزاد های چشم

 ندک عصبانیش برخورد طرز این انقدر اینکه نه...نیامد خوشش تشرآمیز؟ و بلند انقدر تند؟ انقدر

 خوبی حس اصال هرحال به ولی دهد نشان دیگری واکنش هرگونه حتی یا تند واکنش بخواهد که

 .شد درهم هایش اخم و نداشت

 صورت همان با و رفت پایین یکی تا دو را ها پله باقیِ فرستاد، هایش جیب در را دستش هردو

 . برداشت محکمی های گام آشپزخانه، سمت به درهم

 را او. آمد بیرون آشپزخانه درگاهیِ از بود، گرفته اش پیشانی به را دستش که درحالی لی لی

 عصبی بگوید، سالمی کم دست یا و بدهد اهمیتی آنکه بی اما دید اخمالو و جیب در دست آنطور

 آن با تا بود کرده شل را خودش که آزاد. کوبید اش شانه به هم محکمی ی تنه و شد رد کنارش از

 با یل لی. برگشت عقب به سپس و شد کشیده کمی نبیند، ضرب لی لی ی شانه محکم ی ضربه

 معلوم. انداخت باال شانه و داد جلو را هایش لب. میرفت اتاقش سمت به کرده مشت های انگشت
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 یل لی غیرطبیعیِ و عصبی های حالت این با بیش و کم. شده مرگش چه باز اعصاب بی زنِ نبود

 .داشت آشنایی

 «بخیر صبح» و «سالم» او به فرهاد لی لی برخالف. آمد بیرون آشپزخانه از هم فرهاد لحظه همان

 با و شد خیره لی لی رفتنِ مسیر به بدهد، آزاد به دادن جواب ی اجازه اینکه از قبل. گفت

 .کرد اشاره آشپزخانه به انگشتش

 :گفت باشد، دنبالش کسی انگار عجله با

 .میفرستم پرستارو االن من! تنهاست هلیا باشه آشپزخونه به حواست-

 و نداد نشان خود از دانستن برای اشتیاقی هم آزاد. بدهد توضیحی او به نداشت قصد یعنی این

 .رفت آشپزخانه سمت به فرهاد، درخواست قبول معنای به سرش دادن تکان با تنها

*** 

 برای را آشپزخانه دور تا دور شتابداری حرکت با اراده، بی هایش مردمک و گذشت درگاهی از

 ه،نشست اش صورتی-سپید مخصوصِ و دار حفاظ صندلی پشت هلیا. درنوردیدند هلیا کردن پیدا

 اشک از صورتش. کرد می بازی آن با و کرده فرو غذایش پالستیکیِ ی کاسه داخل را دستش

 نم از رنگش طالیی و دار حالت موهای. میزد سرخی به بود، کرده که ای گریه فشار از و خیس

 .بودند چسبیده صورتش به و شده مرطوب کمی صورتش

 محض به هلیا. رفت نقو نق کودکِ سمت به بیاورد، بیرون جیبش از را هایش دست آنکه بی

 آزاد نظر از که غذایش ظرف به ای ضربه دست با و برچید را آویزانش و سرخ های لب دیدنش،

 کف، تمیزِ و براق های سنگ روی را آن و زد بود، شده داده پس و شده خورده غذای شبیه بیشتر

  .پاچید آزاد پای پوست و دمپایی روی بدریخت و رنگ کرم غلیظ، مایع از قطره چند. کرد واژگون

 مادرش که خودش های بچگی مثل. بود هم شیطان فسقلی این پس. کرد باریک را هایش چشم

 .نشست لبش روی عمیقی لبخند. کرد می شان ذله گفت، می همیشه

 نظر زیر را کودک صورت ی بامزه های حالت و بایستد همانجا پرستار آمدن تا آمد نمی بدش

 بچه این وجود ی همه اصال. چرخید می دندان دو آن و صورتش اجزای بین مدام نگاهش. بگیرد

 طرفِ یک بود، شده مزین اش موشی دندان دو به که سرخش و گوشتی های لب آن طرف، یک

 !دیگر
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 کمی. بکشد بیرون را خودش کرد می تالش و میزد ضربه صندلی به محکم هایش دست با هلیا

 لتپ پاهای. بخورد جم جایش از این از بیشتر نمیشد، موفق کرد، می تالش هرقدر ولی خورد تکان

 .شد بلند اش گریه صدای که بودند کرده گیر محکم انقدر رگش، پر سپیدِ و

 از و گرفته درد تقال همه این از پاهایش بود، معلوم. نبود توجه جلب برای و مصنوعی هلیا ی گریه

 روی از هول با. کرد می کاری باید. نبود کردن معطل وقت. گزید لب آزاد. کند می گریه دلش ته

 بی و شد خم. کوبید می آهنینش ی سینه به وقفه بی قلبش. گذشت زمین کف شده ریخته غذای

 دهش سرخ دخترک، پای گوشتیِ و شده کشیده پوست. کشید بیرون اش صندلی از را هلیا مکث

 .بود افتاده سکسکه به و کرد می گریه بلندی صدای با هنوز. بود

 ی همه. گذاشت پدرش چپِ ی سینه روی درست را پرمویش و کوچک سرِ کنان گریه همانطور

 عجیبی احساس. کرد می حس را خونش جریان و زدند می نبض و شده کشیده آزاد قلبِ های رگ

 با فقط. میزد دامن عجیبش احساس به دخترک این با بودنش همخون اینکه همه از بدتر. داشت

 .کرد می تکرار خودش

 !منه مال! خودمه وجود از...منه ی بچه! پدرشم! دخترمه! دخترمه

 شا کله کرد سعی و چسباند هلیا سر کف به را هایش انگشت خودش، با کشمکش حال در و کالفه

 !هیچ...هیچ...هیچ. نبود برایش چیزی هیچ...نبود او مال. بردارد قلبش روی از را

 .فشرد آزاد ی سینه به را سرش میشد، تر بلند اش گریه صدای که همانطور و کرد لج هلیا

 فقط اش همیشگی منظمِ ریتم مگر تپید؟ نمی آزاد برای مگر تپید؟ می که برای لعنتی قلب این

. نداشت اهمیت دیگری چیز هیچ و هیچکس که اهدافش و خودش جز اصال نبود؟ خودش برای

 کوبید؟ می اش سینه ی قفسه دیوار و در به انقدر حاال چرا پس

 میان از که آمد می کوچک انقدر نظرش به چون. پیچید هلیا نرم تن دور سفت را هایش دست

 سختی به هم نفسش حتی. بود ایستاده حرکت بی آشپزخانه وسط همانطور. شود رها دستانش

 .آمد می باال

 .میشه خفه اینطوری که بچه برم قربونت...مادر جان آزاد! اوا-
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 صدای از آزاد. رفت سمتشان به سرعت به و گفت بلندی و جیغ صدای با را حرف این خانوم مهوج

 گرفته چیزی دزدیدن هنگام را مچش و باشد کرده بدی کار انگار. پرید جا از و ترسید بلندش

 :که کرد توجیه سریع باشند،

 .کردم بغلش میفتاد صندلی از داشت-

 عقبش کمی و گرفت هلیا بغل زیر از. نبود آزاد توضیح و توجیه به حواسش اصال خانوم مهوج

 سر از نفسی کند، خالصش مسخره وضعیت آن از خواهد می کرد، می فکر که آزاد. کشید

 بتواند تا کرد متمایل کمی را هلیا بدن. نداشت قصدی چنین اما خانوم مهوج. کشید آسودگی

 قفط. بود آمده بند هلیا ی گریه صدای. کرد رها پدرش آغوش در را آن دوباره سپس و بکشد نفس

 .مکید می را انگشتش و میزد هق

 تانگش کند؟ رفتار تند و بد آنطور داشتنی، دوست ی بچه این با آمد می دلش چطور لی لی واقعا

. کشید انگشت هلیا های دندان و سرخ و خیس لبِ روی و زد کنار آرامی به را کوچکش شستِ

 . بود نکرده اش تجربه قبال که داد دست او به خوبی حس

 واکنش و ایستاده ساکت دارش معنی لبخند آن با که دید را خانوم مهوج و آمد خودش به وقتی

 هم را دیگران دار معنی های نگاه باید حاال بود، کم خودش. آمد خودش به پاید، می را هایش

 تهگرف شل انقدر اینبار. گرفت پیرزن سمت به را هلیا حرف بی و رفت جلو سریع. کرد می تحمل

 .بگیرد بغلش سرعت به شد، مجبور بچه افتادن ترس از خانوم مهوج که بود

 :کشید ای مردانه و محکم نفس و زد باد را خودش دست با آزاد

 .موند کجا نمیدونم...بیاد بفرسته پرستارو بود قرار فرهاد-

 میز پشت و ریخت چای خودش برای. نبود مهم برایش اصال هم پیرزن ی شده آویزان های لب

 که بود کرده اصرار. رسید می هدفش به داشت فرهاد. داد می گوش فرهاد حرف به نباید. نشست

 هدفش چون. کند می درگیرش اینطور دانست می چون باشد خودشان پیش و خانه در آزاد

 اهر به که بازی این در بدهد اجازه او به نداشت قصد آزاد ولی. بود آزاد برگرداندن و کردن گرفتار

 .شود پیروز انداخته،

 یل لی با زندگی گرفتارِ هرگز دیگر او...کرد می هلیا گرفتارِ را آزاد و میشد موفق فرهاد اگر حتی

 زا اصال. بریزد هم به را همه زندگی تا بود آمده دنیا به! بود شوم...بود نحس لی لی! هرگز. نمیشد
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 پشیمانی احساس هیچ تنها نه. زد هم به را چیز همه شان، زندگی در بود گذاشته را پایش وقتی

 و کند می زندگی خانه این در لی لی چرا که بود هم طلبکار بلکه نداشت، وجدان عذاب و کرد نمی

 !شود آواره مرد، نمی دلش در هرگز انگار که احساسی و شومش حضور از فرار برای است مجبور او

 ازیب پیکِ بیِ بی مثل لی لی. کرد می بازی همیشه که بود هایی کارت همان دلِ بی بیِ بی لی لی

  .باخت می را زندگیش بازی، جای به شک بی افتاد، می هرکه دست به و بود نحس و شوم دل بی

 که ودب گفته. است نحس چقدر که بود گفته او به رفتنش، از قبل جدلشان و دعوا در بار یک حتی

 اما رسید می نظر به رحمانه بی. کشیده لجن به آمدنشان دنیا به با هم را مادرش و پدر زندگیِ

 .گفت می لی لی به آمد، می دهانش به هرچه که بود بریده انقدر

 از ولا آمدنت، دنیا به با که بود گفته. کنی می درست دردسر همه برای چقدر ببین خوب بود گفته

 به که هم حاال و کردی بدبخت یکجور را هرکدام و پاچیدی هم از را مادرت و پدر زندگی همه

 ریهگ فقط. بود کرده خطابش انصاف بی و بود کرده گریه فقط که لی لی و...ای زده گند من زندگی

 چیزی چه سر اصال. بود رفته و بود کرده گریه فقط. بود کرده جمع را وسایلش و بود کرده

 دو آن معموال. آمد نمی یادش را یکی این زد؟ را رحمانه بی های حرف آن آزاد که شد دعوایشان

 به شد می ختم آخرش و شکستند می و زدند می چیز همه سر...کردند می دعوا چیز همه سر

 به لحظه و خورد می لحظه به لحظه را آزاد روح که لی لی ی کننده نگران و عصبی های حالت

 شده جانش بالی دیگر طرف از هم فرهاد های توبیخ که مخصوصا. میشد پشیمان بیشتر لحظه

 هب که! چه یعنی مشترک زندگی بفهم که...نیستی مجرد دیگر که...کن اصالح را خودت که. بود

 یا. فهمید نمی او و. زنت به بچسب گذرا های گذرانی خوش و کردن مست و رفتن مهمانی جای

 .بفهمد که خواست نمی هم شاید

 :که نرساند جمله این باور به را آزاد که نیفتد اتفاقی و بگذرد و بیاید که نبود روزی

 "!باد خودم بر لعنت که کردم خودم"

 مک کم و نبود ها بچه بازی که ازدواج. کرده ازدواج او با لی لی با بودن برای چرا که میشد پشیمان

 این در چیزی هیچ تفاهم جز داشت، اعتقاد همیشه خودش. برد می پی اشتباهش به زمان مرور با

 یا برهه در ها انسان اوقات گاهی. نیست مشترک زندگی تشکیل و ازدواج برای موجهی دلیل دنیا

 برمی عقب به سپس و روند می جلو وقتی و است باورهایشان با مغایر که کنند می کاری زمان از

 نآ در آید نمی یادشان. اند کرده کاری چنین چرا که مانند می شگفت در کنند، می نگاه و گردند
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 ای گرفته را تصمیم فالن شرایط آن در خودشان شود، نمی باورشان. اند داشته احساسی چه زمان

 یزندگ از محکمی گوشی تو گردی برمی عقب به وقتی که ماند می این مثل. اند کرده را کار فالن

 و خورد می را محکم گوشی تو آن گشت برمی عقب به که هربار آزاد و! بمانی شوکش در و بخوری

 !بپذیرد را مسئولیتش و بماند تصمیمش و انتخاب پای باید که نداشت قبول همچنان

*** 

 که فرهاد دیدن از کند، پیدا سفره در را کره تا کرد کج را سرش وقتی و برداشت نان ای تکه

 داص و سر بی اینطوری کی. افتاد دستش از نان و ترسید کرد، می نگاهش و بود نشسته کنارش

 نشد؟ متوجهش آزاد که آمد

 :زد غر و داد تکان سری کالفه

 !بذاری اینجا دیگه در تا چند نیست بد-

 تدس در را نان آزاد. زد زمین به بار چند کفشش نوک با و کرد نگاهش طلبکار و حوصله بی فرهاد

 نگاهی و هم در های اخم با دهد، ادامه کارش به آنکه بی و برداشت را فلزی چاقوی گرفت،

 :شد براق تر، طلبکارانه

 کنی؟ می نگام اینطوری چرا چیه؟-

 :گفت و داد بیرون سینه از بود، کشیدن «آه» شبیه بیشتر که را نفسش فرهاد

 ...فقط...هیچی-

 :داد ادامه و انداخت پایین را سرش

 .شدم خسته فقط-

 :مالید نانش روی و برداشت ظرف داخل از کره کمی چاقو با و کرد ای خنده تک آزاد

 .کنه می خسته آدمارو کال! دیگه لیه لی ویژگیِ این...میدونم آره-

 :گزید لب و آورد باال را سرش سرعت به فرهاد
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 وضعیتش پدرش. نبوده خودش تقصیر هیچوقت...نیست که خودش تقصیر! آزاد نگو اینطوری-

 توش پدرش و مادربزرگش که ای خونه هاشون همسایه از یکی. آورده باال قرض...شده بدتر

 ...رو میشینن

 :برد باال را صدایش و شد بلند صندلی روی از گذاشت، دستش کنار را نان آزاد

 به زده گند باباش که چه من به من؟ برادر میدی توضیح داری که پرسیدم چیزی من مگه-

 یا میره می داره و معتاده باباش که چه من به...باهاش کنه می غلطی چه داره همسایش و زندگیش

 توضیح برام که داره ربطی چه من به اینا! میاد باال کاراش گند زرت زرت و کارست اون ننش

 می بودی زرنگ اگر هم تو...کشیدم بدبختی و بودم دردسرا این توی قبال کافی ی اندازه به میدی؟

 !بیرون کشیدی

 با نداشت، حق! شد پشیمان کردنش تندی از آزاد. کرد نگاهش مبهوت و مات لحظه چند فرهاد

 را بدش های اخالق از خیلی بود، کرده سعی سال دو این در. بزند حرف تند اینطور بزرگترش برادر

 احترام او به باید که دانست می. بود فرهاد با زشتش برخورد طرز همین آنها از یکی.  کند ترک

 همچنان کردند، می رهایش دنیا تمام اگر که بود کسی تنها. داشت که بود کسی تنها. بگذارد

 و کرد می تحمل را هایش تندی تمام صبوری، و بردباری با که بود کسی تنها. ماند می کنارش

 از فرهاد. آمد می در آب از درست همیشه گفت، می که هرچه. خواست می را خوبش همیشه

 .بود قهرمانش تنها بچگی همان

 :بست ثانیه چند برای را هایش چشم و فشرد اش پیشانی به را دستش

 ...کردم ناامیدت حسابی دیدی ازم که چیزایی و کردم که کارایی با که میدونم من...فرهاد ببین-

 :پرید کالمش میان و داد تکان حرفش رد معنای به را سرش فرهاد

 . نمیشم ناامید ازت هیچوقت...داداشمی تو-

 :نالید فرهاد، پافشاریِ همه این از خسته آزاد

 سرِ االب و زندگی سر برگردونی منو کردی سعی انقدر نشدی خسته...شی ناامید دیگه باید شاید-

 هآر! رسیدم کجا به لی لی با ببین کن نگاه باشن؟ من مال کنم نمی حس اصال که ای بچه و زن

 خودم ممیدون...اشتباهه لی لی با ازدواجم بودی گفته...میشه اینطوری که بودی گفته قبال میدونم،

 نم. داره فرق همه با برام لی لی گفتم خودم میدونم...ندادم گوش حرفت به میدونم...داشتم اصرار
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. ببین و کن باز و چشمات. کرده فرق چیز همه دیگه حاال ولی میدونم خوب خیلی اینارو ی همه

 ی ساله نوزده دختر اون لی لی نه عقلم بی و خام ی ساله شیش و بیست پسر اون من نه دیگه

 که هستی کسی تنها تو فرهاد. کنم می چیکار دارم دونم می خودم...شدم بزرگ! احساساتی

 !بشی ناامید و برداری دست دیگه بهتره...ازم نمیشی ناامید

 به را کردن مخالفت ی اجازه همینجاست، کالم ختم گفت می که آزاد پرخاشگرِ و جنگجویانه نگاه

 می فکر خودش پیش و کرد می نگاه در سمت به آزاد شتابان های قدم به حرف بی. نداد فرهاد

 شک به را او تا کرد نمی گیری موضع همیشه مثل و گرفت می قاطعی تصمیم آزاد کاش ای کرد،

 . داشت کردن پنهان برای چیزی حتما کرد، می گیری جبهه تند اینطور آزاد هروقت. بیندازد

 بچه و زن همیشه برای و بدهد طالق را لی لی خواست می واقعا. چیست آزاد قصد دانست، نمی

 شور و شر از وقتی. میشد پشیمان مطمئنا. نبود ممکن راحتی؟ همین به برود؟ و بگذارد را اش

 شد؟ می چه گشت برمی و خواست می را بود خودش خون از که ای بچه و خانواده دلش و افتاد

 .بداند را تکلیفش هم او تا کرد می روشن را خودش تکلیف آزاد کاش

 یم پیدا را اش آمادگی قبل از باید ببرد، خودش با و بگیرد او از را لی لی و هلیا آزاد بود قرار اگر

 ...آزاد کاش اصال. بود سخت از تر سخت. کرد

 فرو موهایش بین را دستش. کرد می هم را فکرش نباید. داد تکان تندی به را سرش و گزید لب

 رمگ...بود برگشته آزاد که حاال. نداشت وجود کاشی هیچ. کشید انگشتانش میان را ها آن و برد

 آید، پیش هرچه گفت؛ خودش با اش؟ زندگی سر برگردد آزاد که خواست؟ نمی را همین همیشه

 !آید خوش

 خواست می اگر. ماند می بازنده همیشه. بود بازنده او شک بی میشد، که هرچه. نداشت فرقی

 آزاد نداشت شک...باخت می و داد می دست از را برادرش شود، برادرش زندگی و زن صاحب

 صدا پدر را فرهاد هلیا روز آن اگر میشد چه. آید می اش بچه ولی هیچ زنش سراغ یکروز بالخره

 جای به روز آن آورد؟ می فرهاد پیش را هایش بازی لوس و ها دخترانگی شب، و روز و زد می

 .بود کننده دیوانه این و شدند می هم دشمنِ یار، و برادر

. باخت می دیگر یکجورِ باز میداد دست از هم را بود شده عجین حضورشان با که ای خانواده اگر

 شفرزند از پدر یک که ماند می این مثل. کرد می بازی هلیا برای را پدر نقش سال دو...نبود که کم

 زنجیرِ این حاال ولی پذیرفت می عمو عنوان به را نقشش اول همان از کاش بود؟ شدنی! بگذرد
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 می اگر. آمد برنمی کردنش پاره پس از او و بود شده پهن و محکم عجیب سه آن بین پیوند

 .میشد دیوانه باشد، عمویش فقط خواست

 !بود رحمانه بی این و باخت می فرهاد صورت هر به

 مغزش مطمئنا میداد، ادامه فکرها این به دیگر ی دقیقه چند تا اگر. شد بلند صندلی روی از

 .میشد منفجر

 ! *نشده بهتر هیچ چیز، هیچ: یازدهم فصل* 

 ".کنند می دفع را یکدیگر همنام های قطب کنند؛ می جذب را هم ناهمنام های قطب"

 !شدیم می استثنا شک بی بودیم، آهنربا اگر آزاد و من

. کشم می آغوش در را خودم خودم، دارم، که عاطفی های خالء تمام جای به و بلعم می را بغضم

 .دهم می فشار زانوهایم روی را سرم و کشیده هم در را هایم دست

. سابمشان می هم به و گیرم می ام سبابه و شست انگشت بین را زیبا و تراش خوش ی حلقه هردو

 هچ آنها با باید دانستم نمی فقط! ندارد خاصی دلیل خب! ام؟ داشته نگه چه برای را ها حلقه این

 بند این از خودش خیال به و بود گذاشته اش خداحافظی ی نامه روی را خودش ی حلقه آزاد! کنم

 اب اگر میشد بهتر خیلی یا و بدهم پسشان برگشت، آزاد وقتی بودم، منتظر همیشه. شد راحت

 با حاال اما کردم می پرتشان صورتش توی کنم، می احساس او به نسبت قلبم در که نفرتی تمام

 به ای عقده و تنها زن یک بدهم، پسشان اینطور بخواهم اگر آزاد، خونسردی و خیالی بی دیدن

 .دهم می اهمیت که کند می فکر وقت آن. رسم می نظر

 که غم و...چشمانم های منحنی سمتِ به خورد می سر آرام دلم، باالی انحنای از چیزی روزها این

 می که ای ساله هجده دختر همان. شود می تنگ دیروزم خودِ برای دلم که من و...زند می الس

 نگاهش بد کسی بود کافی که مغروری دختر همان. کرد نمی گریه کس هیچ چشم جلوی ولی مرد

 روزگار جبر. شده تنگ روزهایم آن منِ برای دلم. کند پا به شر و بدوزد زمین به را آسمان تا کند

 .کند نمی آدم با که ها چه

 می یکی هم آخر و آورد می سرش به خواهد می بالیی هر هرکه که افسرده متاهلِ زنِ این از حالم

 که کسی از بیزاری...دیگر شود می همینطوری گاهی. خورد می هم به رود، می و سرش بر کوبد

 !نداری هم را شرایط کردن عوض حال که ای خسته انقدر اما...هستی که جوری از...هستی
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 قتل به کمر من مثل هایی آدم! خوب نه بدم نه که...متوسطم های آدم جزو که...خودم از بیزارم

 .کنم می حس گردنم به را خودم نسل هم های زن تمام خون گاهی...اند بسته دنیا

 :که ام خوانده جایی یک قبال اما کجا آید نمی یادم

 "!ترسد می تمام شیطانِ از بیشتر نیمه، شیطانِ از خداوند"

 اب باید داند نمی هیچکس که ایم نیمه و نصفه های شیطان من، شکل هایی زن و من کنم می حس

 تمام است، مجبور هم بیچاره مرد آن و ام شده آویخته گردنش به که فرهاد مثل دقیقا! کند چه ما

 .باشد مراقبم و بکشد سو آن و سو این به مرا کند، تحمل را هایم درازی زبان و ها تندی

 خسته دستم از که فهمم می. بودن سربار...بودن آویزان...بودن اضافی. فهمم می را ها چیز این من

 که کوچک ی بچه یک با پا و دست بی زنِ یک. ندارم رفتن برای دیگری جای که من ولی شده

 .بگیرد یاد را چیزها خیلی باید هنوز صفت گرگ دنیای این در کردن زندگی برای

. گردانم برمی جعبه داخل به کادوهایش، و ها پستال کارت تمام همراه را ها حلقه و کشم می آهی

 .کنم می پاک را هایم اشک و شوم می بلند تخت روی از

. ام داشته نگه امروز تا را ها این ی همه چرا دانم نمی و متنفرم هم خاطراتش از...متنفرم آزاد از

 چند که ام نایستاده پا سر حسابی و درست هنوز. گذارم می کمد داخل هایم لباس پشت را جعبه

 .شود می باز آن الی و خورد می در به ضربه

 زده در که همین. آید نمی اتاقم داخل ندهم، اجازه تا فرهاد! باشد تواند نمی دیگری کس آزاد جز

 .دارد تعجب جای کلی هم

 هایش کفش به و کشم می هم در را هایم اخم. زنم می تکیه آن به و بندم می سرعت به را کمد در

 به! مجبورم دانم می که هرچند. شوم چشم در چشم او با خواهد نمی دلم اصال. مانم می خیره

 نیم،ک زندگی نتوانستیم که تفاهم با. شویم جدا هم از!! تفاهمی و دوستانه خیلی است قرار هرحال

 نیست؟ دار خنده! شویم جدا تفاهم با خواستیم می حاال

*** 

 :شنوم می را صدایش. مانده صورتم به خیره پروایی، بی با آزاد دانم می اما کنم نمی که نگاه

 بزنیم؟ حرف-
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 لباسش ی یقه از که هایش عضله های کشیدگی از که باال انقدر. کشم می باال را هایم مردمک

 .رسد می هایش چشم به و گذرد می هم آمده بیرون کمی

 :اندازم می کار به تر سخت را ام شده خشک زبان و فرستم می پایین سختی به را دهانم آب

 چی؟ مورد در-

 :زند می تکیه آرایشم میز به و آید می جلو قدم چند

 ...ندیم کشش این از بیشتر بهتره کنم فکر! طالق مورد در-

 شده قاب های ستاره و ماه کردنِ تماشا به را چشمانم ی پرنده و آورم نمی را سنگینش نگاه تاب

 او با باید چطور دانستم می خوب آمد، می جلو پر توپ با اگر. فرستم می پنجره چهارچوبِ در

 را خودم من و رود می پیش شده حساب و آرام او ولی بگذارم دستش کف را حقش و کنم برخورد

 .کنم می حس دفاع بی دفاعِ بی

 :دهم می تکان آرام را سرم

 .نمیخوام لعنتی زندگیِ این از شدن راحت از بیشتر رو هیچی که میدونه خدا...موافقم-

 :کشد می هم در را هایش دست و نشیند می لبش کنج پوزخندی

 نکردی؟ اقدامی هیچ طوالنی مدت این توی چرا پس جدی؟-

 :کشم می عمیقی نفس

. کنم می قبول بگه هرچی که قائلم احترام براش انقدر...برگردی بمونم منتظر گفت...فرهاد بخاطر-

 .بدم توضیح برات کارامو دلیل بینم نمی لزومی ضمن در

 :زند می لبخند آمیز تفریح حالت همان با هنوز...روند می باال ابروهایش

 !جالبه-

 :شوم می براق

 جالبه؟ چی-

 !بدی توضیح بینی نمی لزومی میگی بعد و میدی توضیح اول اینکه-
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 یم تشرآمیز و عصبانی شوم، می مطمئن بودنش بسته از وقتی و گیرم می کمد درب از را ام تکیه

 :گویم

 چون برو زود و بگو رو اومدی اینجا تا گفتنش برای که هرچی نپیچونی؟ رو بحث انقدر میشه-

 !بخوابونمش و بگیرم فرهاد از رو هلیا برم میخوام

 می جایم در ساکت و منتظر و گزم می لب دهم، می توضیح او به دارم باز که خودم از عصبی

 . ایستم

 :گوید می تر جدی لحنی با و دهد می صورتش به ای جدی حالت

 ی خانواده وکیل یه دنبال ایران اومدم که پیش هفته دو از...لی لی ببین! بگذریم...خب خیلی-

 معمولیه طالقِ از تر راحت خیلی توافقی طالق. داد توضیح چیزو همه برام کامل. گشتم می خوب

 میری روز یه. خورن برنمی آنچنانی مشکل به و دارن توافق چیز همه سر طرف دو چون

 که اونجایی تا البته. میشه جاری طالق ی صیغه هم روز یه و میدی آزمایش سری یه و دادخواست

 مه تو باشه بهتر شاید کردم فکر. نکردم آنچنانی اقدام هنوز. چیزیه همچین یه شدم متوجه من

 یه قبل از که اینه راه بهترین نخوریم مشکل به اینکه برای گفت وکیل. باشی کارا جریان توی

 خواستیم وقتی حاال. بشه آماده و نوشته هردومون طرف از طالق واسه کتبی ی نامه توافق

 روشن ات مهریه تکلیف همه از اول...چیزی همه جریان در و هستی خودت باز کنیم تنظیمش

 ای مسئله رقمش من برای اصال که هم بدم باید من که ات عده زمان توی نفقه میزان...میشه

 هم یکی راستی! توئه با دونیم می هردومون خب که هلیا حضانت به راجع بعد...اوووم...نیست

 جازها نداره برام فرقی...نیستم اینجا دیگه من چون که نه یا باشم داشته رو دیدنش ی اجازه اینکه

 !بدی بهم رو دیدنش ی

 بیرون پرشدت و محکم شده، حبس اش سینه در زدن، حرف هم پشت و یکریز از که را نفسش

 :کند می نگاهم منتظر و فرستد می

 چیه؟ نظرت خب؟-

 روی زده، بیرون دامنم زیر از که را سپیدم و صاف پاهای. نشینم می تخت تشک روی و روم می

 ادعایش تمام وجود با. شود می پایم ساقِ سپیدی پرتِ لحظه چند برای آزاد حواس. اندازم می هم

 منحرف همانقدر هم هنوز گیرد، می آرامش وجودش از و دارد دوست را اش خانه هم گوید، می که
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 ای اجازه بی پوزخندِ. شناسم می خوب خیلی را نگاهش من نزند، حرفی اگر حتی. است گستاخ و

 :گویم می ای طعنه پر لحن با و نشیند می لبم روی

 !خوبه...کردی جاشم همه فکر-

 :گویم می غلیظ و کنم می تصحیح را حرفم

 ...عالیه درواقع-

 :زنم می اشاره در به کنم، نگاهش آنکه بی سپس

 !بری میتونی ننداختی قلم از رو چیزی و زدی حرفاتو اگه حاال-

 :پرسد می گیجی و تعجب با و فشارد می هم روی را هایش لب

 نداری؟ زدن برای حرفی یعنی-

 :دهم می صورتم به تفاوتی بی حالت

 اممی باشه الزم هرجا...موافقم هم همش با. شنیدم بود شنیدنی هرچی...گفتی بود گفتنی هرچی-

 شد؟ راحت خیالت. کنم می باشه الزم هرکاری و

 می تکان سری آرامش در و حرف بی سپس و ماند می خیره هایم چشم در حرف بی لحظه چند

 را هایش حرف مگر نیامده؟ ها حرف این گفتن برای مگر! برود باید...رود نمی چرا دانم نمی. دهد

 رود؟ نمی و کند نمی گم را گورش پس چرا نزد؟ رحمی بی نهایت در

 :کنم می بند تخت به کنارم طرف، دو از را هایم دست و کنم می اخم

 مونده؟ حرفی-

 هست چیزی یک انگار شده؟ مرگش چه. ماند می خیره پایش زیر به و اندازد می پایین را سرش

 !باشد راحت خیالش گذارد نمی که...کند می ناراحتش که

 :کشد می عمیقی نفس آورد، می باال را سرش که همزمان

 ...ولی برسه نظر به خودخواهانه خیلی گفتنش شاید-

 :دهد نمی ادامه را حرفش و زند می موهایش میان چنگی
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 ...بخیر شب! کن فراموشش...هیچی-

 آزادِ که بود چه بگوید؟ خواست می چه. مانم می خیره پرتالطمش رفتنِ و قراری بی به تعجب با

 کرد؟ حذر گفتنش از مالحظه بی

 مشوی می جدا بالخره که باشم خوشحال خیلی باید. میفتم تخت روی و کشم می ای کالفه پوف

 دوست شدن زده پس از بیشتر را زدن پس هرکسی مثل هم من! نیستم خوشحال...نیستم اما

 !است وحشتناک این و ام شده زده پس آزاد طرف از کنم می حس حاال و دارم

 !است تنگ دلم...گرفته دلم

 !داده یادم خوب زندگی را «دلتنگی» این معنای

. ددار دوست یواشکی را فرهاد سالهاست، اش لعنتی قلب که است کودکی من در یعنی دلتنگی

 سیب ترین ممنوعه و دسترس از دور فرهاد که داند می امروز هم و دانست می دیروز هم که قلبی

 باید هم اینبار که دانم می! کند می هبوط بزند، گازش و بچیند را آن اگر که...است آسمان هفت

 که بود نوپا انقدر داشتنم دوست روزها آن که تفاوت این با...کنم چال قلبم ی گوشه را عالقه این

 .نیست گریزی راه حاال ولی گذشت آن از میشد

 رمماد یعنی دلتنگی. کند می بیدار را وجودم اعماق در خفته زنی ها، گذشته یاد یعنی دلتنگی

 !بخواندش س.و.ه و غریزه آزاد و...نیاموزد من به و نفهمد هرگز را عشق معنی

 قراری بی که باشد شده غرق انقدر و نداند اش مرده زن ی خاطره جز چیزی را عشق هم فرهاد

 .نبیند مرا

 عشق کنم می حس وجودم در را آن از کمی هنوز و داشتم آزاد به که حسی بمانم وسط این من و

 !فرهاد؟ به احساسم یا است حقیقی

 !ام باخته من...ام خورده گول من

 .شدم آزاد عاشق سگی ظهر از بعد یک در که

 کمال در و راحتی به و آمده حاال. کنم فراموشش تا کشید طول سالها و شدم عاشقش روزه یک

 ...نبودنش تنها از. گوید می برایم کردنش زندگی راحت از خونسردی

 !حماقتم به خندم می من و گوید می داشتنش شریک از او
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 . چکند می هایم اشک باشد، کار در شکستنی و باشم داشته بغضی آنکه بی

 ردبرگ فریادِ از خالی گلویش که...پنجره پشتِ من، مثلِ زنی ی جامانده های چشم یعنی دلتنگی

 !شد می

 .گرفت می را جفتش ی بهانه روز هر که ای دیوانه زن با کنند، مدارا آدم و عالم یعنی دلتنگی

 حامی همیشه که دادم مردی به و گرفتم پس آزاد یاد از ذره ذره جگر خون با...را عشقم...را قلبم

 .بوده ام

 ...باشم خوشحال باید شک بی من و...کند تمامش خواهد می...آمده آزاد حاال

 !نیستم ولی

*** 

 صدا پر و پیچم می دورم را گلدار و نازک پتوی. مانده خیره سوزنده و گرم های شعله به نگاهم

 .کند می تار را دیدم و زده حلقه چشمانم در بچکد، آنکه بی اشکی قطره. کشم می باال را دماغم

 می ها شعله میان یکی یکی را نیست و هست که هرچه و کادوها و ها خاطره و ها نامه و کاغذها

 .کنم می نگاه شان ذره ذره سوختن به وجود تمام با و اندازم

 چشمانم سوزاند، می لبانش بر همیشه زهرآلودِ نیشخند...انگار ریزند می هیزم دلم آتشِ روی

 بیش زد امشب که هایی حرف با. برد می لذت من کشیدنِ عذاب از لعنتی مرد این انگار خدایا...را

 بدی تمام تحمل و او با کردن ازدواج...آزاد پای به ماندن. بردم پی اشتباهم و حماقت به همیشه از

 .بود حماقت هایش

 ...را جگرسوزم های عاشقانه خاک، خروارها زیر کنم، دفن و بروم...نداد مجال حتی او

 ...را آرزوهایم مرگ...بنشینم سوگ به...نداد مجال

 را خودم شیر کوچکم دختر به سیگار مصرف بخاطر هاست مدت. زنم می آتش را بعدی سیگار

 کنم، تالش چقدر نیست مهم. ام شده منع کودکم به دادن شیر از. شده خشک شیرم و دهم نمی

. شد نخواهم خوبی مادر هم باز باشم، فرزندم عاشق هم هرچقدر. شوم نمی خوبی مادر هرگز من

 ...نبود بلدش که مادرم مثل...نیستم بلدش
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 ویِب انگشتانم! ام نبوسیده هاست قرن گویی که هایی لب جای به...گیرم می سیگارم لب از کام

 . کردند می نوازش را موهایش جنگا باد همچو که هایی انگشت همان...گیرند می دود خوبِ

 و همین...تنهایی و است سیگار دود...کرده احاطه را ام پیکره که نیست او سوزانِ اندام این دیگر

 !بس

 به قوی، های دیازپام این. گیرم می چشمم جلوی را روغنی و رنگ و آب خوش ی برگه حالی بی با

 همان این دهد، ام یاری خوب ذهنم اگر. حسم بی همیشه. کرده آلود پف را روحم چشم، جای

 !کرد هدیه من به تولدم روز سیگار، ی جعبه همراه که است خطی چند متن

 که هرچه همراه هم را عروسم لباس. فروشم می را طالِِ سیگار ی جعبه آن و ها حلقه فردا همین

 گذشته در چه برای اصال کنم؟ زندگی گذشته در کی تا. در دم گذارم می است، گذشته یادآور

 لذت خیلی پولش کردن خرج مطمئنا نبرده؟ بویی انسانیت و شرف از که کسی برای کنم؟ زندگی

 .بود خواهد داشتنشان نگه از تر بخش

 زندگی شروع از بعد تولدم اولین...تولدم روز...بود ماه اسفند. شود می روشن ذهنم در ای خطره

 قهعال مورد که چیزها این و انگشتر و برلیان سرویس جای به...بودیم رفته رستوران...مشترکمان

 !هایش تفاوت این به داشتم عادت من و خرید سیگار ی جعبه برایم است زنان اکثر ی

 هم اب وقتی که اوقاتی تمام مثل. خندیدیم هم با و گذراندیم خوش کلی و گرفتیم تولد نفری دو

 مرافعه و دعوا و مشکلی هیچ بی...رفت می پیش خوب چیز همه ساختیم، می و نداشتیم مشکلی

 !ای

 نزدیک. میشد حوصله بی کم کم آزاد و بودند شلوغ ها خیابان. بود جمعه شب کنم، می فکر

 روی را دستش و زد داد آزاد. کرد می پیاده را مسافرانش و بود ایستاده تاکسی یک چهارراهی،

 جلوی ی شیشه روی محکم دستش داخل بیسیم با پلیسی افسر لحظه همان. گذاشت بوق

. مبود آزاد واکنش نگران بیشتر اما خورد ترک شیشه و کشیدم جیغ ترس از. کوبید ماشینمان

 راقب پلیس افسر سمت به سپس و کرد نگاه عزیزش اتومبیل ی شیشه روی ترک به لحظه چند

 هرقدر. ای زننده و بد خیلی لحن با هم آن...نکن ایجاد صوتی آلودگی که میداد اخطار افسر. شد

 .کرد نمی توجه اصال نکن، درست دردسر و برویم که کردم می التماس آزاد به
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 آن اما نیستم ترسویی زن اینکه وجود با. رفت افسر سمت به قلدری با و شد پیاده ماشین از

 یکی این. نبودند معمولی های آدم دعوایش، طرف همیشه مثل دیگر. بودم ترسیده واقعا لحظه

. تاداف نباید، که اتفاقی همان. داشتم آشنایی آزاد های پروایی بی با کامال من و بود پلیس افسر

 نبی فریادش و داد صدای سپس. داد هلش عقب به و زد پلیس افسر ی چانه زیر یکی نرسیده آزاد

 هایم چشم. بود فاجعه! کالم یک پلیس؟ افسر با درگیری. شد گم مردم و ها ماشین بوق صدای

 پلیس ی اداره به را آزاد که است یادم فقط آن از بعد. بود افتاده دوران به سرم...رفت می سیاهی

 ای فایده من زاری و گریه. ام بوده خواب مدت تمام انگار. نیست یادم را چطورش اما بردند

 اام برسد دادمان به تا بزنم زنگ فرهاد به خواستم می. کرد پا به خاک و گرد آزاد هم آنجا. نداشت

 هم ار اسمت دیگر بکشانیش، اینجا به و بزنی زنگ فرهاد به اگر که بود کرده تهدید اول همان آزاد

 .زدم زنگ پژمان به ناامیدی اوج در و گرفتم جدی را تهدیدش همیشه مثل هم من. برم نمی

 واقعی معنی به شود انگیز خاطره بود قرار که را مشترکمان زندگی از بعد تولدم روز اولین آزاد

 ش،های دوییدن تمام با ولی آمد پژمان. بودم نگرانش. کردم گریه شب تمام. کشید گند به کلمه

 خبر را فرهاد و گذاشتم کنار را ترس بالخره. نیاورد طاقت دلم. کند حل را مشکل نتوانست

 آزاد و داشت!! کلفت دم آشناهای. کرد درست را چیز همه رسیدنش محض به همیشه مثل...کردم

 داغِ همیشه که زد صورتم به جوری را گوشی تو اولین کردن، تشکر بجای اما آزاد. آورد بیرون را

 که بود متنفر...دانستم می! تولدم روز در درست هم آن. شد حک دلم روی انگشتانش ی ضربه

 لقب از...دانستم می. بپردازد نصیحت و توبیخ به ماه چند تا بعد و کند حل را مشکالتش فرهاد

 ! نبود حقم...گوشی تو آن اما! نزن زنگ که بود کرده تهدید

 بی را، روغنی ی برگه! گیرد می ادرار تکرر دیگر خورد، می عشقی شکست هم پشت یکی وقتی

 آن از چشم خطش آخرین سوختن تا و کنم می رها ها شعله میان بخوانم، را داخلش متن آنکه

 .دارم برنمی

 تمام. کنم می پرت آتش میان هم را رسیده انتها به و سوخته دستم در که سیگاری فیلتر

 .سوزاندم بود، خاطره هرچه...شد

 هب هایم دست لرزش که. خوبم که...کنم نمی دود! نه کنم؟ دود لعنتی سیگار...تا سه...دوتا...یکی

 نامردی هیچ های دست نبودن بخاطر هایم دست ماندن یخ که! نیست خری هیچ خاطر به...خاطر

 !نیست
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 حقیقت! کن باور تو اما گویم می هذیان. نیست زن زنی هیچ که نیست، مرد مردی هیچ چون چرا؟

 .است

 !لی؟ لی-

 .گویم می آرامی «هوم» برگردم آنکه بی و پرم می بیرون هایم کسی بی هپروتِ از

 کنی؟ می چیکار-

 اینجا کردن گرم پس از روشن ی شومینه این. گذرانم می نظر از را سالن بزرگ و سرمازده فضای

 شده، کاری کنده میز روی. نگیرند خاک تا اند شده پوشانده پارچه با ها مبل تمام. آید برنمی

 . اند آمده آب سطح روی و مرده داخلش قرمز ماهیِ هردو و دارد قرار ای شیشه و گرد تنگِ

 و رفت چون آید، می حساب به متروکه عمال و جداست خانه دیگر های قسمت از بزرگ سالن این

 اتاق و سالن همه این. درآمده وضع همین به خانه های قسمت از خیلی. نداریم اینجا به زیادی آمد

 . شده ارواح ی خانه شبیه خانه این مدت این در. است زیادی نفر چهار سه برای پرت فضاهای و

 حدی تا را روابطش نداشتم، آمد و رفت و شلوغی تحمل اینکه و من ضعیف اعصاب خاطر به فرهاد

 زچی همه. برنگشت اول حالت به چیز هیچ دیگر هم آن از پس و کرد کمرنگ فامیلش و دوستان با

 که بود زیادی زمان آوردم، اش زندگی و فرهاد سر به من که بالیی با. فرورفت سکون و سردی در

 تا کند، تحمل را حضورم است مجبور هلیا بخاطر که دانستم می و کرد می برخورد سرد من با

 .نبخشیده مرا هنوز مطمئنم اما شده تر مهربانانه و بهتر رفتارش حاال. برگشت آزاد که زمانی

 !توئم؟ با لی؟ لی-

 را ها اشک دست پشت با. کنم می هدایت گونه تا کرده، تار را دیدم که را ای قطره و زنم می پلکی

 .گردم برمی و کنم می خشک

*** 

. کند می نگاهم تعجب با و زده اش اتوکشیده و طوسی شلوارِ های جیب به را دستش دو هر فرهاد

 .دارم برمی میز روی از را ام گوشی و کشم می باال صدا و سر پر را دماغم

 :است زده خروسک همچنان صدایم کنم، می که تالشی تمام رغم علی

 گفتی؟ چیزی-
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 :کنم می صاف را گلویم سرفه چند با

 !نشنیدم و بودم فکر توی ببخشید-

 .کشد می اش چانه زیر کرده مشت و آورد می بیرون جیبش از را دستش یک

 :کند می اخم عمیقش، و مردانه نفسِ دادن بیرون با همراه

 کنی؟ می چیکار زندگیت با داری...زندگیته با منظورم...فهمیدم که اونو آره-

 :زنم می زهرخند

 .شده دیگران دست ی بازیچه فعال که من زندگی زندگیم؟-

 :ایستد می رویم به رو آید می طمانینه با و آرام

 کنی؟ می قراری بی انقدر چرا-

 :دوزم می چشم ام آسمانی آبی های دمپایی به و اندازم می پایین را سرم

 امشب. است مالحظه بی خیلی اون. کنه می اذیتم حضورش...متنفرم آزاد از...فرهاد پریشونم-

 ...آشغالم تیکه یه کردم احساس که میزد حرف جوری

 :لغزند می ام استخوانی های شانه روی سحرآمیزش های پنجه سر

 ...میشه درست چیز همه. نباش نگران. ارزشی با همه برای تو حرفیه؟ چه این-

 :کوبد می اش سینه به را دستش

 !میشه درست چیز همه میدم قول بهت من-

 :دهند می آب به را دلم بند بالخره و کنند می تابی بی هایم اشک دهم، می تکان که را سرم

 !نمیشم خوب دیگه من...نمیشه درست چیز هیچ...نمیشه بهتر چیز هیچ...فرهاد نه-

 می را ام چانه. زنند می داغ را ام چانه زیر سپس و دهند می نوازش را هایم سرشانه انگشتانش

 از محابا بی ها اشک کنترل. اند فراری نگاهش تیر از هایم مردمک. آورد می باال را سرم و کشد

 .رود می در دستم
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 دوست و پاک احساس همان دقیقا. است والژان ژان برای بودن کوزت حسِ فرهاد به احساسم

 .است هایش حمایت از ناشی که داشتنی

 ...کن نگاه من به لی لی-

 .ریزم می بیرون چشم راه از و شوم می آب قطره قطره باز و نگاهش غمِ به کنم می نگاه

 :گوید می و کشد می ام چانه از دست

 یهقض این راستش. بگیری نظر در هلیارو صالح خودت از قبل باید...مادری یه هرچیزی از قبل تو-

 هم به یکم اگر. ازدواجتون مثل درست...کنید می عجله دارید. کرده نگران خیلی منو طالق ی

 خودت. الزمه زمان فقط. دید نمی دست از رو چیزی که بردارید جنگیدن از دست و بدید زمان

 نک سعی! برگشته که حاال. برنگشت ولی کردم تونستم هرکاری آزاد برگردوندن برای میدونی

 رایب باید...کنید حل رو مشکالتتون باید...نمیده گوش حرفام به و دندست یه اون. بره باز نذاری

 !واقعی زوج یه مثل درست...کنید تالش هم

 :پرم می کالمش بین تندی لحن و شده گرد های چشم با ناباوری و بهت میان در

 زنی می حرفی جوری چاه؟ تو میرم آزاد ی پوسیده طناب با باز من کردی فکر میگی؟ داری چی-

 بخواد اونم اگر. بندازه اش بچه و زن به چشمی گوشه یه خان آزاد که وایسادن دنیا ی همه انگار

 !بود زندگیم آدم ترین اشتباه آزاد. تونم نمی...نمیخوام دیگه من

 اگر مطمئنم. شده عوض خیلی اون ضمن در...نیست بد هم انقدرها آزاد...نکن انصافی بی-

 ...بکنید تالشتونو

 زا هرکی...بازیچه شدم...کنید می دستم به دست که نیستم عروسک من. نه دیگه! نه...فرهاد نه-

 تورو هلیا و من...میشم جدا آزاد از. راضیم دارم که وضعیتی از کن باور. کشه می طرف یه

 دنبال بره و برداره همیشه برای رو شومش وجود میتونه. نیست آزاد حضور به نیازی...داریم

 !آرامشش

 :کشد می موهایش بین دستی قرار بی و کالفه

 بزرگ خودم رو هلیا...راحته برام گفتنش نکن فکر! میگم؟ چی من فهمی نمی چرا تو-

 تخود...سوزوندم دل و گذاشتم وقت براش مادرشی که تو از بیشتر حتی اما نباشه توهین...کردم
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 و حقیقت ولی بنده نفسش به نفسم که قلبمه از پاره یه و خودمه ی بچه مثل هلیا...بودی شاهد

 ...نیستم پدرش من که اینه حقیقت میتونم؟...بگیرم نادیده نمیتونم

 .دکن می کز ام سینه کنج و تپد نمی اندوه شدت از قلبم که زند می موج حسرت صدایش در انقدر

 !براش بودی خونی پدر هر از پدرتر همیشه تو! پدرشی تو...فرهاد چرا-

 :برد می باال را صدایش و کشد می آهی

 کرف بابات؟ شد عموت و نخواستت بابات که بگی؟ بهش خوای می چی شه بزرگ وقتی...نیستم-

 نکرد زندگی بچه اون لی لی...میشکنن زود...حساسن دخترا راحته؟ دختر یه برای قبولش کردی

 فکری بی با مادرت و پدر ببین...ببین خودتو. طبیعیشه حقِ نرمال و واقعی ی خانواده یه توی

 هزار خودت مثل آزاد و تو فکریای بی با هم هلیا نمیذارم خدا به...آوردن روزت به چی هاشون

 ...بیاد پیش واسش مشکل جور

 نای...کنم دوری آزاد از میتونم تا میخوام فکرشم به چون اتفاقا...هستم دخترم فکر به خودم من-

 !تصمیمه بهترین

 دو آزاد که بینی می...بودید مقصر هردوتون شما...مقصره آزاد فقط انگار میزنی حرف جوری-

 مشکل...نیست بده آدم آزاد...کرده زندگی دیگه زن یه با مطلق آرامشِ تو خودت قول به سال

 ...که بود این شما

 :کنم می پاره بنفشم جیغ با را سخنش ی رشته و برم می باال را صدایم

 منظورتو خوب. ام دیوونه زن یه من. منه از ایراد...منم مشکل! فهمیدم...کن بس....فرهاد کن بس-

 !رسوندی

 من برای دلش اینجا هیچکس. کشم می کردن گریه از دست و دهم می تکان تاسف روی از سری

 . سوزد نمی هایم کسی بی و

 جنگیدن ی حوصله اما من کند، قانعم شده هرطور خواهد می و بسته رو از را شمشیرش فرهاد

 .کنم می فرار آنجا از و عقب کشم می...کنار کشم می. ندارم

 مدتی تا هایم چشم که انقدر. خوابم می توانم می تا و خواب قرص از کنم می پر را هایم مشت

 !نشوند باز سگی زندگیِ این روی به طویل
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*** 

 بی اینطور و باشند سپید هایش کالغ که کنم باز چشم شهری در ها صبح کنم، می آرزو گاهی

 .نخوانند آواز بلند، و شرمانه

 داخل که هلیاست باز و درشت های چشم. بینم می هایم چشم کردن باز از پس که چیزی اولین

 به مخصوص لغت فرهنگ هلیا. کند می تکرار را نامفهومی اصوات حوصله بی و نشسته تختش

 که فهماند می من به دارد حاال مثال. آوریم می سردر آن از فرهاد و من فقط که دارد را خودش

 حسابی و درست ی گریه یک ی آماده شود، توجهی کم او به دیگر کمی اگر و سررفته اش حوصله

 .رود می یادم بدقواره های کالغ کردن قار قار و سردرد. زنم می لبخند. است

 می بمرت را تاپم ی افتاده پایین بندهای. آیم می پایین تخت از و گیرم می ام پیشانی به را دستم

 هم پشت و کند می نگاهم آبش پر و درشت های چشم آن با. روم می تختش سمت به و کنم

 حرف ی بقیه. گوید می فهم قابل صورت به را کلمه شش پنج رفته هم روی. زند می صدایم «ماما»

 .مفهومند و معنی بی اصوات فقط هایش

 هلیا با حوصله و صبر با و نشیند می ها ساعت ندارد کاری و دارد حوصله فرهاد که روزها بعضی

 .نشده واقع مفید هنوز اما کند باز زبان زودتر شود می باعث اینکار گوید می. زند می حرف

 باز را هایش دست. دهد می جلو و کند می جمع را اش غنچه های لب. ایستم می تختش جلوی

 را روهایماب. بگیرم بغلش باید بفهماند، من به کند می سعی هایش پریدن پایین و باال با و کند می

 . شده بغلی حسابی پدرسوخته. اندازم می باال

 هب را ام گونه و برم می تر پایین را سرم. زنم می بوسه را موهایش روی و شوم می خم تختش کنار

 و ودش می آویزان لباسم ی یقه به. دود می پوستم زیر خوبی حس. کشم می لطیفش و نرم ی گونه

 . کنم بغلش میخواهد. کشدش می پایین

 و سرخ و کوچک های گوش ی الله. هستم وجودش ی شیره از گرفتن آرامش غرق هنوز اما من

 می که کودکم به کردن محبت موقع...انگار شوم نمی سیر. گیرم می هایم لب بین را سپیدش

 گاز را هایش گونه انقدر. کند می احاطه را وجودم تمام خواستن شهوت و شوم می حرصی رسد،

 .شود می طاقت بی و آورم می در را اش گریه تا بوسم می را هایش لب و زنم می
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 ار نرمش و کوچک دست. کند می لمس دست با را ام سینه و کشد می پایین باز را لباسم ی یقه

 .کارم می رویش بوسه گل و گیرم می

 .میدم به به بهت میبرم االن. خوشگلم بده بهت نداره شیر که مامان مامانی؟ گشنته-

 .گوید می «به به» هم پشت رود می ریسه خنده از که همانطور و کند می نگاهم لحظه چند

 :کنم می مرتب را سرش موهای و خندم می هم من

 مامانی؟ داری دوست. میده به به بهت مامان پایین میریم االن...خوشگلم آره-

 های لب. کند می دلبری اش موشی های دندان آن گذاشتن نمایش به با و خندد می همچنان

 پشت چندبار را هایش لب. کنند می وسوسه اندازه بی مرا و اند شده خیس دهانش آب از سرخش

 .بکشم بیرون اش شده مشت دست بین از را لباسم ی یقه کنم، می سعی و بوسم می هم

 می را موهایم دیگرش دست با هلیا که همانطور. خورد می در به ضربه چند دار و گیر همان در

 :گویم می بلندی صدای با انداخته، سوزش به را سرم کف و بیاید بغلم به تا کشد

 بله؟-

 تو؟ بیام...منم-

 ای دسته. کشم می بیرون هلیا کوچک و سمج های انگشت بین از زور به را موهایم. کنم می هول

 هلیا. شده تشدید سردردم. چسبانم می سرم کف به را دستم. ماند می جا مشتش بین موهایم از

 .کند می غر غر نرسیده مقصودش به که

 :صاف را صدایم و کنم می درست را لباسم ی یقه

 ...تو بیا-

*** 

 هایم مردمک در کردن نگاه از که هایی چشم با. کشد می داخل در بازِ نیمه الی از را اندامش

 :آید می جلو افتاده، زیر به سری و است فراری

 ...بخیر صبح-

 .کنم می جمع سینه زیر را هایم دست و دهم می تکان را سرم فقط جوابش در
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 رهمس از مانده جا به یادگاریِ دانم می. گیرد می بازی به را اش حلقه انگشتِ  در نشسته انگشتر

 .است اش مرده

 :کند می تر زبانش با را هایش لب

 هک بزنم حرفی خواستم نمی اصال کن باور...ببخشی منو میگم که چیزایی بخاطر باید لی لی-

 هی تا بذارم دست رو دست نمیتونم...برادرمه آزاد! نگرانتونم خیلی من فقط...فقط...کنه اذیتت

 !میگم چی کنی درک امیدوارم. بمونه براش اش رفته باد بر زندگی حسرت فقط که برسه روزی

 است بودنش خوب همه این برای دقیقا...زنم می گناهش احساس و قراری بی این روی به لبخندی

 .بگذرم او از راحتی به توانم نمی که

 شب دیشب. کنی نمی اذیتم تو...نمیشم ناراحت ازت هیچوقت من...دونی می خودتم فرهاد-

 .کنم آروم خودمو بودم راهی یه دنبال انگار. داشتم سختی خیلی

 و فرستاده دهانش داخل را انگشتش چهار. شوم مطمئن وضعیتش از تا گردم برمی هلیا سمت به

 ناراحت نظر به. شده خیره ما به مکد، می را هایش انگشت که همانطور. کرده خیس حسابی را آنها

 .رسد نمی حوصله بی و

 .گردم برمی سمتش به فرهاد صدای شنیدن با

 چندوقت این دونم می...بوده سخت برات حرفام پذیرفتن خیلی احتماال میدونم خودم...نه...نه-

 ...اما...بوده مقصر حدودی تا وسط این آزادم و کشیدی سختی چقدر

 :بمانم آرام کنم، می سعی و دهم می تکان را سرم

 !نده ادامه لطفا...هست وسط این اما یه همیشه-

 ...بدی گوش بهش باید تو که هست وسط این اما یه آره-

 :روم می لباسم کمد سمت به و کشم می هم در را هایم اخم

 ادامه رو بزنی نذاشتم دیشب که حرفایی تا اومدی...کنی عذرخواهی نیومدی...نمیشه باورم-

 ...بدی

 :آید می دنبالم
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 ...بشنویشون باید چون آره-

 .بندم می را هایم چشم و گذارم می گوشم روی را هایم دست

 :زنم می جیغ

 .بشنوم نمیخوام! کن تمومش-

 عربده ای ریخته هم به اعصاب با فرهاد. شود می بلند هلیا ی ترسیده و قرار بی ی گریه صدای

 می هم به دلبندم، کودک ی گریه بلند صدای شنیدن با دلم. خواهد می را پرستار و کشد می

 و هول و آید می پرستار تا زند می داد انقدر فرهاد. دارم برنمی قدم از هم قدمی اما پیچد

 یم اتاق متشنج جو متوجه انگار. زند می بغل را کرده ضعف گریه از که گریانم کودک دستپاچه

 .بندد می پشتش را درب و رود می بیرون اتاق از کند، معطل آنکه بی. شود

 اجازه فرهاد. بدهم را غذایش خودم بود قرار. روم می در سمت به زده، شتاب های قدم و نگرانی با

 برمی خودش سمت به مرا آمیز مالیمت و چسبد می بازویم از. دهد نمی من به کردن فرار ی

 :گرداند

 تمام میخوای کی تا نشنوی؟ میخوای کی تا کنی؟ فرار میخوای کی تا...کنی می فرار فقط-

 !دیگران؟ گردن بندازی تقصیرارو

 هک هایش انگشت رد به اهمیتی و کشم می بیرون قدرتمندش های پنجه بین از زور به را بازویم

 :دهم نمی بسته نقش بازویم روی

 .آورد زندگیم سر به بالهارو این تمام لعنتی اون! آزاده مقصر که معلومه-

 می مرا که است طوری نگاهش طرز. گردد می ها آن در وقفه بی و زده پل هایم مردمک به نگاهش

 .ترساند

 :گوید می و زند می پوزخندی

 رتقصی اینام...خواب قرص به اعتیادت...زندگیت وضع این...کشیدنت سیگار...خوردنت مشروب-

 مادرته؟ و پدر تقصیر آزاده؟

 :کشم می جیغ فقط ندارم، برابرش در جوابی که معمول طبق و کنم می بغض
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 .بردارید سرم از دست...همتون به لعنت...تو به لعنت-

 :زند می تشر پری، توپ با و دهد می دست از را کنترلش هم او

 کنارت وضع ترین سخت توی...لعنتی بودم پشتت همیشه احمق منِ بردارم؟ سرت از دست-

 و یزندگ به بودی زده گند رحمی بی با که شرایطی در درست اونم...کنی سقوط نذاشتم و وایسادم

 .کردم کمکت و بستم کردی حقم در که هایی بدی تمام روی به و چشمم. عشقم

 :بیاورم پایین را صدایم کنم نمی سعی اصال. کشم می هایم چشم به محکم دست پشت با

 ...بدونی تا نبودی من جای روزم یه حتی تو خواستم؟ کمک ازت کی! سرم؟ میذاری منت داری-

 :کشد می فریاد

 که یهست کسی تنها داشته؟ سختی زندگیِ که هستی کسی تنها کنی می فکر...دیگه کن بس-

 جا چهی بینی؟ نمی وضعیتمو کردی؟ می چیکار بودی من جای اگر پس گرفته؟ سخت بهش زندگی

 همینطور و دادم دست از نداشتمو و داشتم که هرچی...نیست من مال هیچی...گیرم نمی آروم

 .میدم دست از دارم هم پشت

 قسم. لرزاند می را بدنم چهارستون که دارد پنهانی بغض صدایش. سابد می هم به را هایش دندان

 و زده بیرون اش پیشانی رگ که انقدر. بودمش ندیده قرار بی اینطور عمرم در که خورم می

 سر پشت را سختی شرایط شک بی من، خونسردِ و آرام مرد. نشیند می عرق به کم کم صورتش

 فکر فرهاد سختِ شرایط به حال به تا چرا بینم؟ نمی را دیگری کس خودم جز من چرا. گذارد می

 بودم؟ نکرده

 :دهد می ادامه محکمی همان به

 تو برای...جنگم می خودم برای. وایسادم سرپا و جنگم می دارم...نشدم تسلیم هنوزم من ولی-

 می کوچولوم دختر برای...جنگم می هلیا برای دارم مهمتر همه از و آزاد برای...جنگم می

 وجودم تمام با واقعا چون جنگم می دنیا ی همه با و جنگم می تو با...جنگم می خودم با...جنگم

 و باشه داشته هم کنار در رو مادرش و پدر...باشه داشته خوبی زندگیِ بچه دختر اون که میخوام

 رو همه...کنی می لج ها بچه مثل فقط تو و...شه بزرگ و کنه زندگی واقعی ی خانواده یه توی

 جاها خیلی هم خودت کنی نمی فکر اما! من حتی...آزاد...مادرت و پدر...خودت الی میدونی مقصر

 .کردی اشتباه
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 من از و راند می عقب انگشت دو فشار با را هایش پلک پشت نشسته شبنم من، نگاه بهت برابر در

 جسارتی چنین اما خواهد می دلم واقعا...کنم بغلش پشت از و بروم جلو خواهم می. گیرد می رو

 را در و شود می خارج اتاقم از بلند های قدم با تا دهم می لفتش انقدر. ندارم سراغ خودم در

 .کوبد می هم به محکم

 خرمالوی تنها مانند...گسم...تلخم! مردنم نزدیک کنم می حس رسم؟ می بروم دیگر قدم چند

 !ها خاطره پاییزِ میان در لخت درختی برروی نارس

 میشه؟ چی اونوقت...باشه تو با حق اگه-

 یم نگاه خیره ها ستاره به باز ی پنجره از. بود کرده مشت سختی به را لرزانش های انگشت فرهاد

 چند صحبت از هنوز. کرد می کمکش شدن تر آرام برای و خورد می صورتش به سردی باد. کرد

 زندگی وارد که اولی روز همان از! کرد می اذیتش لی لی. بود فشار تحت لی لی با قبلش دقیقه

 !بود انداخته گیرش بدی راهی دو میان. شدند شروع دردسرهایش و ها اذیت شد، شان

 منتظر و بود ایستاده اتاقش ورودی درِ از جلوتر قدم چند که آزاد سمت به و سابید هم روی دندان

 .برگشت کرد، می نگاهش

 :گفت دوستانه چندان نه لحنی و خورده گره هم در ابروهای با

 !نزدی؟ در چرا-

 :کرد درشت را هایش چشم بود، خورده جا برادرش انتظار از دور به برخورد از کمی که آزاد

 ...کردم فکر همین برای اتاقت توی اومدی که دیدم. نشنیدم جوابی اما...بار دو...زدم-

 :رفت جلو قدم چند و کرد اخمی نیست، توضیح همه این به نیازی کرد حس که بعد

 شده؟ چیزی! میرسی عصبی نظر به خوبی؟-

 هم وا بود، کافی فقط شرایط این در. باشد مسلط خودش بر کرد سعی و کشید عمیقی نفس فرهاد

 .ریخت می هم به چیز همه آنوقت بدهد، دست از را کنترلش آزاد و لی لی مثل

 در و بیاید جلو کرد اشاره دست با و رفت آزاد سمت به. کرد باز را لرزانش مشت و زد لبخندی

 :گفت حال همان
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 ...فقط...هیچی-

 :داد تکان را سرش و کرد مکثی

 ...تو بیا! هیچی-

 برای و بدهد آزاد به را حواسش کرد سعی فرهاد. نشست مبل روی قراری بی با و رفت جلوتر آزاد

 می تکان را پاهایش اینطور آزاد که بود شده چیزی حتما. نکند فکر مشکالتش و لی لی به مدتی

 !شناخت می را برادرش. انداخت می چنگ کوتاهش موهای به هم پشت و داد

 :نشست برادرش کنار بخشید، می عمق را لبخندش که همانطور

 ...بپرسم منه نوبت حاال-

 :کرد نگاه مستقیم هایش چشم در و کشید آزاد زانوی روی دستی

 !رسی می عصبی نظر به شده؟ چی-

 :داد تکیه مبل به و کرد تر غلیظ را اخمش آزاد. برداشت زانویش روی از را دستش و خندید

 !نکن استفاده خودم برعلیه من کلمات از-

 :زد مبل پشتیِ  به تکیه آزاد مثل و انداخت باال ای شانه فرهاد

 !شده؟ خبر چه بگو بهم حاال هستیم؟! نیستیم جنگ توی که ما-

 :کشید عمیقی نفس کالفگی با و کرد باد را هایش لپ آزاد

 چطوری؟ محال فرض یه با-

 :گفت خنده با و زد ای تنه اش شانه به فرهاد

 !داره بودنش محال درصد به بستگی-

 :نبودند شدنی باز آزاد های اخم ی گره

 ...ام جدی-

 محالی؟ فرض چه...بده ادامه باشه-
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 :زد را دلش حرف بالخره اما سخت، کمی آزاد

 چی؟ بشم پشیمون کارم از اگر-

 :بگوید را کلمات آن آزاد خود تا دانست الزم اما کرد می درک را آزاد منظور خوبی به فرهاد

 بشی؟ پشیمون چی از-

 :بماند آرام کرد سعی و گذاشت هم روی را هایش پلک آزاد

 چیه؟ منظورم میدونی خودت-

 ...بگی بهم وقتی تا نه-

 ...رو لی لی اینکه از اگر...اوکی-

 :کرد عوض سرعت به را حرفش و کشید صورتش به دستی

  میشه؟ چی بشم پشیمون برم و لی لی به بدم رو هلیا اینکه از اگر...نه-

 :داد پاسخ و کرد فکر کمی فرهاد

 واقعا حاال! همیشه برای شاید...میدی دستشون از. نداری برگشت واسه راهی دیگه...مشخصه-

 .کنم نمی فکر اینطوری که من بود؟ محال فرض

 مبل از را اش تکیه. تکذیب یا کرد تایید را حرفش نشد متوجه فرهاد که داد تکان سری آزاد

 :گفت و انداخت موهایش بین چنگی کرد، سرش گاه تکیه را هایش دست آرنج. شد خم و گرفت

 وقتی حتی. کنم می فکر بهش مدام که روزه چند. متنفرم سرم پشت پُالی کردن خراب از-

 یل با که آخری بار بود نزدیک میرسه نظر به خودخواهانه اینکه با! فکرمه توی مدام هم نمیخوام

 و بگذرم هلیا از تونم نمی...هلیاست منظورم...ازش تونم نمی که بگم بهش زدم می حرف لی

 .نمیشم پشیمون بعدا که باشم مطمئن

 نگاهش. شود پشیمان هایش حرف گفتن از ترسید می چون کرد می صحبت تند و هم پشت آزاد

 یشدم خبردار باید فرهاد. کرد می رها نصفه را هایش حرف نباید. بود پایش زیر پارکت به مستقیم

 قبل. بود دستش در ها حل راه بهترین همیشه. کرد می کمکش او. گذرد می چه ذهنش در که
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 است کسی تنها فرهاد بود، فهمیده حاال اما کند حل را مشکالتش فرهاد خواست ینم دلش ترها

 !داشت باورش. دهد می قرار خودش از قبل حتی را او صالح که

 :داد ادامه

 نمی! شیرینه باورنکردنی طرز به بچه اون...عجیبه خیلی...میاد خوشم ازش کنم می احساس-

 حسی یه ولی بدم توضیح تونم نمی. دارم حسو این وجودمه از تیکه یه اینکه بخاطر شاید دونم

 حاال هرحال به...نبودم آماده هنوز من. نمیومدم اصال بود بهتر شاید...برنمیام پسش از میگه بهم

 !برم و بگذرم تفاوت بی تونم نمی...اومدم که

 می نظر به تر سخت هم کندن جان از. بود زده را دلش حرف بالخره. کشید آسودگی سر از نفسی

 .کرد می سبکی احساس دلش، حرف گفتن از بعد ولی رسید

 :کرد نگاه فرهاد های چشم در و نشست صاف باز

 ...اما! ندارم حقی چنین بگیرم؟ لی لی از و اون میتونم چطوری-

 :کند کنترل را صدایش بلندی و لرزش کرد سعی و دوید کالمش میان تندی به فرهاد

 باید اول...میخوای رو بچه اون اگر...میدم هشدار بهت...میگم بهم دارم! نمیتونی که معلومه-

 !هیچی...نداری حقی هیچ...بخوای و مادرش

 :گذاشت فرهاد ی شانه روی را دستش آزاد

 کنی می فکر که هم اونقدرها کن باور. میفهمم من...میگی چی میدونم من! باش آروم...هی...هی-

 ایدش. باشم داشته حقی چنین قانونا اگر حتی. کنم جدا مادرش از رو بچه یه بخوام که نیستم بد

 دونم نمی فقط! میشناسی منو تو ولی بیام نظر به رحم بی و بزنم حرفارو خیلی کلمات توی

 و بگیرم. خوامش نمی اصال. بگیرم ازش هلیارو ندارم قصد...کنم حل رو موضوع این باید چطوری

 مواحساسات دارم فقط. بربیام پسش از تنها تونم نمی. دونم نمی ها بچه از هیچی من ببرمش؟ کجا

 .بگم اینارو نمیتونم ای دیگه کس به چون میذارم، درمیون باهات

 :گفت طوالنی مکثی با و کرد فکر کمی فرهاد

 چطوری؟ محال فرض یه با تو حاال-

 :زد چشمکی و خندید آزاد
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 !داره بودنش محال درصد به بستگی-

 چطور دانست، می خوبی به مرد این. نمیشد دیده صورتش در پیش لحظه چند پریشانی از اثری

 .بود قابلی بازیگر! خودش از حتی شاید. کند مخفی را احساساتش باید

 :شد جا به جا کمی و خندید هم فرهاد

 و هببخش رو تو لی لی اگر. گرفت نظرش در میشه و فرضه یه بازم خب ولی...محاله واقعا یکی این-

 واقعا میدونم و داری اونور که چیزایی ی همه از حاضری...کنه قبول همسرش عنوان به دوباره

 بگذری؟ مهمن برات

 پایین را سرش کشید، می عمیقی نفس که درحالی سپس و کرد نگاه بهت با لحظه چند آزاد

 :انداخت

 ...دارم اونور که نیست چیزی تنها دبرا-

 :گفت حرفش میان و کرد و تایید سر با فرهاد

 و خواستی می همیشه که چیزایی! موسیقی...گذاریات سرمایه...شرکتت...نبود دبرا فقط منظورم-

 بگذری؟ ازشون میتونی...داری حاال

 داری باز و موفقم چقدر میدونی...موزیکم عاشق چقدر که میدونی خودت میگی؟ چی داری-

 سرمایه. بیارم دستش به تونستم نمی اینجا که چیزی. رسیدم آرزوم به بالخره. میگی اینارو

 که رسیدیم جایی به کریس و منو. میده خوبی حس بهم واقعا نشده کشف صداهای روی گذاری

 و رگردمب نمیتونم نه...نمیتونم...میشم بزرگ آدم یه به تبدیل دیگه وقت چند تا...آرزوشه هرکسی

 .خوام نمی هم رو بچه...نمیخوام رو لی لی. نمیخوام اصال که بگم صادقانه

 :گفت و انداخت باال شانه فرهاد

 اینجایی؟ چی ی واسه پس-

 پشیمون بدم دست از هلیارو اگر میگه بهم حسی یه اما...نمیخوامشون کنم می فکر که عاقالنه-

 !همین فقط. میشم

 :کرد حجت اتمام و شد بلند مبل روی از فرهاد
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 نمی درک...شدی سردرگمی دچار تو. بدم انجام برات تا بربیاد من دست از که نیست کاری پس-

 به باید! کردنیه حس...نیست کردنی درک این بدونی باید ولی بخوای رو بچت باید چرا که کنی

 زا حاضری که فهمی می باشی نزدیکش و ببینیش مدام وقتی دیگه ماه یک...کنی رجوع قلبت

 اون باش مواظب. کنی ردش نمیتونی و داری لی لی به که حسی از نظر صرف...بگذری چیزت همه

 !لیه لی ی دوباره آوردن دست به هم برگشت راه...باشی داشته برگشت برای راهی روز

 :گفت لبی زیر. رفت در سمت به تندی های قدم با و گرفت رو

 !بیارم دست به نمیتونم هیچوقت من که چیزی-

*** 

 نگر ی چهره به لبخندی و گیرد می جلویم را دارد رنگ طالیی های حاشیه که استیل سینی مینو

 :زند می ام پریده

 ...میای ناراحت نظر به-

 ...فقط...نیستم ناراحت-

 ایدب چیزی یک پای همیشه! کردن گریه از شده خسته راستم ی شانه بر نشسته ی فرشته فقط

 .بلنگد

 :کشم می آهی و دارم برمی را چای سرامیکیِ و گلدار فنجان

 .دارم استرس فقط-

 :دارد برمی را قند و شکالت بلوریِ ظرف درِ و گذارد می میز روی را سینی

 چی؟ برای استرس-

 ی دهانه از خروجی بخار باالی از و گیرد می دست در را چایش فنجان. نشیند می کنارم مبل روی

 :کند می نگاهم آن،

 آزاد؟ برگشتن برای-

 :دزدم می نگاه و کشم می فنجان داغِ ی بدنه روی را دستم
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 خارج کنترل از داره چیز همه برگشته که حاال چون فقط...برگشتنش بخاطر دقیقا نه خب...نه-

 مهمونی برگشتنش افتخار به هم سر پشت دارن و شدن برگشتنش متوجه خانوادش. میشه

 این توی فرهاد. باشم داشته حضور همسرش عنوان به باید هم من مطمئنا...و کنن می دعوتمون

 می مجبورم اون. بود رسونده صفر به ارتباطارو هاشون کنایه و حرفا شر از من راحتی برای مدت

 از چیزی کسی آزاد دوستای از نفر چند جز. میاد حساب به توهین نرفتنم. برم که کنه

 وییزناش های زندگی اینطور ولی رفته آزاد میدونن. نمیدونه وقت چند این اتفاقات و اختالفاتمون

 دفرها. شیم جدا رسما وقتی تا بدونن هم نباید. زیاده خانوادشون تو اینور یکی وره اون یکی که

 سر از رو روابط اینطوری میتونن کنن می فکر همشون حاال. میده اهمیت چیزا این به خیلی

 .مسخرست و الکی های مهمونی همین میخوام که چیزی آخرین. بگیرن

 :آید می سمتم به و گذارد می میز روی را فنجانش مینو

 .کنی می اذیت و خودت فقط اینطوری...عزیزم باش آروم-

 بین را آن بخش آرامش و شده حساب و گیرد می نرمش و سپید های دست بین را دستم

 :فشارد می انگشتانش

 وت از که همینه...برمیای پسش از ممکن نحو بهترین به مطمئنم من...حرفایی این از تر قوی تو-

 از همیشه برای آزاد. میشی رها و آزاد زن یه اونوقت...کن تحمل دیگه یکم. میسازه لی لی

 جدید زندگی یه هلیا و خودت برای میتونی. کوچولوت دختر و میمونی تو. میره زندگیت

 ات برنمیاد دستم از کاری میدونم...اینجام که منم. خوشبختی و شادی از پر زندگی یه...بسازی

 که دونی می...داری زدن تکیه واسه شونه یه و میدم گوش حرفات به الاقل ولی بدم انجام برات

 .کنیم می حمایتت باشه صورتی هر به علی و من

 وقفه بی که هاست سال انگار. ام خسته زیادی کنم، می حس و گذارم می اش سینه روی را سرم

 :بندم می را هایم چشم و کشم می عمیقی نفس. دوم می

 !میشه بهتر چیز همه...میشه درست چیز همه...کنم صبر کمی باید فقط...توئه با حق-

 .دهم می ادامه دل در

 "!میشه من مال فرهاد"

*** 
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 همین به احتماال. روم می خواب اتاق در سمت به و بزند نق کمتر تا دهم می تکان کمی را هلیا

 دبای من و است بازیگوش حسابی که مخصوصا. کرده نگرانم کمی موضوع این. میفتد راه ها زودی

 های درگیری و فکری مشغولیات همه این با. باشم مراقبش و بدهم او به را حواسم شب تا صبح

 زا تواند می دخترم. ام گرفته برایش که پرستاری وجود با حتی. است سخت دردسرم، پر زندگیِ

. ردخو می زمین نرسیده دوم به اول قدم. برود راه زیاد تواند نمی هنوز ولی بایستد و بگیرد جایی

 .شود می بلند باز و زند می غر فقط. شود نمی هم خسته

 لی؟ لی-

 صدا لحن اگر. زنم نمی حرفی. گردم برمی سمتش به تعجب با و کشم می دستگیره از دست

 .شدم می رد اعتنا بی احتماال نبود، جویانه صلح حد این تا کردنش

 گهن بسته را دهانم کنم، می سعی خیلی و شود می بیشتر تعجبم. جلو زیادی کمی. آید می جلو

 .خواهم نمی را اش نزدیکی. دارم

 :کشم می هم در ابرو و گذارم می عقب قدمی

 آزاد؟ بگی خوای می چیزی-

 و کشد می گردنش پشت دستی. شود نزدیکم زیادی ندارد، حق که کنم می متوجهش اینطور

 :کند می زیاد کمی را نزدیکش ی فاصله

 دارم؟ اجازه-

 :کنم می دست به دست را هلیا داده، قورت دهان آب

 چی؟ برای اجازه-

 :زند می لبخند و میفتد هلیا ناراحت و درهم صورت به نگاهش

 ...کنم بغلش-

 :زنم می جیغ شگفتی و بهت با. شوم منظورش متوجه تا کشد می طول کمی

 چی؟-

 :رود می عقب کمی و شود می جمع صدایم بلندی از راستش چشم ی گوشه
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 .ترسوندی رو بچه زنی؟ می جیغ چی ی واسه-

 .خودمه ی بچه...نداره ربطی هیچ تو به...پررویی که واقعا-

 :آید می جلو و کند می اخم

 .ندارم کنترل خودم روی عصبانیت توی زیاد میدونی که خودت...کنی عصبانیم نکن سعی-

 .نیست راضی وضعیت این از هم هلیا و کند می ام کالفه نزدیکی همه آن و حضورش گرمای

 میدی؟ خودت به ای اجازه چنین چطور کنی؟ می تهدیدم داری-

 قح کم دست...میرم تنها که باش مطمئن و میرم زود خیلی من! لی لی ببین...کنم نمی تهدید-

 این نمیشه بازم کنیم ردش هممون هرچقدرم. باشمش داشته گاهی کوتاه، مدت این توی دارم

 .گرفت نادیده پدرشم من که رو موضوع

 چند همین تا خودش کند؟ بغل را هلیا بخواهد باید چرا آزاد. نیستم راضی آمده پیش وضعیت از

 از را او نکند شده؟ عوض نظرش یعنی! خواهدش نمی و دهد نمی او به اهمیتی بود گفته پیش روز

 .روم می فکرها بدترین سراغ به هایی موقعیت چنین در همیشه بگیرد؟ من

 :ندارم اعصابم روی کنترلی است مدتی. برم می باال باز را صدایم

 بهت محاله...بیای کنار باهاش باید حاال و گرفتی نادیده و موضوع این اول از که بودی خودت-

 برمی جنازت خودت جای اگر...نمیومدی هیچوقت کاش ای اصال. بشی نزدیک بچم به بدم اجازه

 .میشدم خوشحال خیلی گشت

 فرهاد بلند صدای این اما سابد می هم روی غیض پر را هایش دندان و گذارد می جلو محکمی قدم

 .پراند می جا از مرا که است

 ...لی لی میگی چی باش مواظب-

 چیز، همه از بیشتر. شود می بلند هلیا ی گریه صدای بالخره و گردیم برمی سمتش به هردو

 .دهد می نشان واکنش فرهاد ناراحتی و عصبانیت به نسبت

 و آرامش با شب یک مینو، با ام کننده امیدوار و بخش آرامش صحبت آن از بعد خواستم می مثال

 .نیامده من به آرامش انگار. بخوابم خواب قرص بی
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 .کنید می دعوا شب تا صبح فقط ها بچه مثل باز؟ خبره چه اینجا-

 :شود می بلند اعتراضش و کند می دفاع خودش از آزاد من از قبل

 فقط. بندازه راه دعوایی یه حتما باید لی لی ظاهرا ولی بیام کنار باهاش کنم می سعی دارم من-

 .باشه من پیش یکم هلیا بذاره خواستم ازش

 هایش دست و شود می خم. آید می سمتم به سپس و کند می نگاهم سرزنشگر لحظه چند فرهاد

 .شوم می خیره اش شده باز های دست به. آورد می جلو را

 :کند می آرام هم مرا و است آرام نگاهش خالف بر لحنش

 ...بهم بده رو هلیا و کن اعتماد من به فقط-

 :کشم می هم در چهره و گذارم می گریانم دختر کمر پشت را دستم

 ...اما-

 :گوید می ای مردانه و محکم لحن با و بزنم حرفی گذارد نمی

 شهب سرخ زیاد ی گریه از اینکه از قبل حاال...نمیاد پیش مشکلی هیچ...لی لی داری منو قول تو-

 ...من به بدش

 سمت به را خودش که را گریان هلیای. سالحم خلع همیشه فرهاد برابر در. کشد می ته مقاومتم

 تمام از بیشتر. است مشتاق فرهاد با بودن برای همیشه. کنم می رها کرده، دراز پدرش آغوش

 می آرام بالخره و شناسد می را فرهاد تن گرمای هلیا که گذرد نمی چیزی. دارم اعتماد او به دنیا

 .دهد می تکیه فرهاد ی سینه به را سرش و گذارد می دهانش داخل را انگشتش. گیرد

 قدم چند هلیا به خیره کرده، اخم و ناراضی انتظار برخالف. کشد می هم در را هایش دست آزاد

 .زند می پوزخند و رود می عقب

 :ایستد می کنارش فرهاد

 چیه؟-

 :کند می نگاهم چپ چپ آزاد

 !دربیاد دهنت از حرف منتظره فقط...کنی می جادوش انگار...جالبه-
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 :گوید می دهنده هشدار لحنی با و اخمو و جدی فرهاد

 ...بزن حرفتو واضح. نمیاد خوشم انداختن تیکه از میدونی چیه؟ منظورت-

 یم هول کمی. کند می سیخ تنم به را مو و است ترسناک نگاهش. گیرد نمی چشمانم از نگاه آزاد

 من از او. نیست درستی زمان حاال. دارم برادرش به حسی چه که ببرد بو خواهم نمی اصال. کنم

 .بفهمد اگر ریزد، می هم به را چیز همه. دارد کینه

 این از هرچیزی. مانم می خیره رفتنش به. گیرد می رو سپس و دهد می تکان سری من به خیره

 .آید برمی مرد

 :کشد می فریاد فرهاد

 خواستیش؟ نمی مگه میری؟ کجا-

 :دهد می تکانش هوا در و آورد می باال را دستش

 ...کن فراموشش-

*** 

 از کلمات. کنم می باز دهان حرفی زدن برای. خورم می جا حسابی مکان این در پژمان دیدن از

. ردیگ کنم «سالم» باید. مانم می عاجز ساده «سالم» یک گفتن در من و کشند می پر زبانم نوک

 .کنند می ناز آغاز برای رحمانه بی ها واژه. بودیم خوبی دوستان آزاد رفتن از قبل

 را شیدهک باال را لبش کنج که نیشخندی. گذرد می کنارم از من پریدگی رنگ به نسبت تفاوت بی

 های نگاه این از منظورش. بکوبم دهانش توی مشتی آید، نمی بدم. بینم می چشم ی گوشه از

 یادشان به باید پرمفهوم نگاه آن با که چیزهایی ماست؟ بین چیزی مثال که چیست؟ دار معنی

 !شده موفق حسابی بگویم، باید که است این منظورش اگر بیفتم؟

 گیر آشنا و دوست بین آزاد. خورم می آزاد به و روم می عقب کمی زند، می بازویم به که ای تنه از

 ی عمه. بدهد را کدامیک سوال جواب یا و بگوید سالم کدامشان به باید اول داند نمی و کرده

 هب داشتم حوصله اگر که شده بامزه انقدر حالت آن در. بوسد می هم پشت را اش پیشانی بزرگش

 تعجب رنگ اش ستاره بی و سیاه چشمان. گردد برمی سمتم به. خندیدم می اش حوصلگی بی

 ام؟ چسبانده او به را خودم قصد از کند، فکر خودش پیش نکند! گرفته
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 تعجب پر حالت پژمان دیدن با. نیست حواسش اما او. گیرم می فاصله کمی و کنم می اخم

 شا ذاتی ادبی بی با آزاد و دهند می محکمی و دوستانه دست. شود می لبخند به تبدیل صورتش

 .شود می صحبت هم پژمان با و گیرد می نادیده را اقوامش گویی خوشآمد

 می پوزخند صمیمی؟ دوست. دهد می ترجیح هرچیزی به را اش صمیمی دوست با گفتگو و گپ

 !است مسخره که واقعا. زنم

 سردی با برخورد از عریانم های شانه. چسبم می شده کاری کنده و گچی ستون به معذب و تنها

 ها دیوار و است شطرنجی سالن کفِ. است زیبایی بسیار و بزرگ سالن. شود می مورمور ستون

 ود آن جای به و شده جمع بزرگ سالن وسایل تمام. دارند برجسته های گل با سپید دیواری کاغذ

 شلوغی مهمانی چنین در که شود می ها مدت. اند چیده چرمی های صندلی و میز سالن دور تا

 .شود می مشرف باال ی طبقه به منتهی های پله به که دارد قرار سالن انتهای راهرویی! ام نبوده

 به لبخندی. گردم برمی فرهاد سمت به. پیچید می الغرم و سرد همیشه بازویِ دور گرمی دست

 . کشد می نرمی به را بازویم و زند می هایش دست گرمی همان

 :شوم می همراهش و زنم می گیجی لبخند

 میریم؟ کجا-

 می نقش ذهنم در «لعنتی» ی کلمه. گذارد می کمرم پشت را آن و شود می جدا بازویم از دستش

 و دسپی بلوزِ با پوشیده مشکی شلوار و کت معمول طبق. آورد می بند را نفسم تماسی هر. بندد

 و کت پر کمد یک کنم می فکر. بسته نقش خاکستری های چهارخانه اش مشکی کروات روی

 .دارد متفاوت های دوخت با مشکی شلوار

 :کند می ام راهنمایی سمتی به

 .بدیم سالم هوشنگ دایی به میریم-

 مردی. اوست ی خانه در مهمانی هم امشب. است فامیل بزرگ. شناسم می را هوشنگ دایی

 نظر از هم هایش، جوانی در که ام شنیده سو آن و سو این از باری چند. اخمو شدت به و بداخالق

 آزاد شبیه خیلی بودنش عنق هم حاال همین. داشته آزاد به زیادی شباهت چهره هم و اخالقی

 می معذبت حسابی که دارد هوشیاری شدت به و تیز نگاهِ آزاد مثل درست اما نیست هیز. است

 .کند
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 :کنم می نگاهش چشمی ی گوشه و کشم می هم در چهره

 مجبوریم؟-

 :ببیند را رخم تمام تا گرداند برمی را سرش من برخالف و دهد می تکان سری

 خیلی کردیم دیر ساعت دو ما و آزاده مهمونی این ی بهانه ترین مهم چون هم حاال همین...البته-

 !حساسه چیزا این رو هوشنگ دایی. ام زده خجالت

 :چسبم می اش تنه باال به و پیچم می بازویش دور را دستم

 ...نیست تر حساس که تو از-

 در. بگذارم سرش به سر خواهد می دلم و است حساس که دانم می. گزد می را لبش ی گوشه

 :بگیرد فاصله و کند آزاد را دستش است، تالش

 ...نیست جاش اینجا لی؟ لی کنی می چیکار-

 :ریزد می صورتم در موهایم از ای طره و خندم می سرخوش

 اینجاییم؟ چون فقط نداره؟ اشکال دیگه جای یعنی-

 :نشود جلب کسی توجه تا بزند پسم آرام کند می سعی و کشد می هم در را ابروهایش

 ...درنیار بازی لوس-

 .کند می پرواز بناگوشش سپیدِ تارهای تا و گیرد می فاصله رنگش بی های لب از هایم مردمک

 ام مانده جا به شست انگشت وقت آن و بفرستم موهایش سبد بین را انگشتم چهار آید نمی بدم

 .گیرند می عمق زند، می لبخند وقتی که بکشم چشمش کنار شیارهای روی را

 خیره و ستاره بی مردمکِ دو در نگاهم چرخانم، می چشم تا و کنم می حس را نگاهی سنگینی

 را دلبخن اراده بی که کند می نگاهم طوری. برد می باال را ابرویش یک کنجکاوی با. شود می اسیر

. دگیرن می فاصله فرهاد آرنج از انگشتانم بخواهم آنکه بی. دهد می پر ام زده ماتیک لبان روی از

 نفسم تا کشد می طول خیلی و گیرم می داشتنی دوست خطوط آن از تاخیر کمی با را نگاهم

 .بیاید سرجایش
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 لبانم روی عمیق، لبخند آن جای پریده رنگ و تصنعی لبخندی رسیم، می که هوشنگ دایی به

 یکدست موهای. است سرزنده و قبراق اما ساله پنج و شصت مردی هوشنگ دایی. نشیند می

. است آزاد شبیه پهنش های سرشانه و بلند باالی و قد. دارد فروغ بی و سیاه چشمِ دو و سپید

 او و دهیم می دست گرم، ای پرسی احوال و سالم از بعد. رسیده ارث فرهاد به ولی گرمش لبخند

 دایی که هستم بزرگ ی خانواده این در عروس تنها من. بوسد می را ام پیشانی همیشه عادت به

 است، آزاد به انتهایش بی ی عالقه بخاطر فقط و فقط هم آن. بوسد می را اش پیشانی هوشنگ

 ام؟ شده دلنشین حاال تا کی از من وگرنه

 هم خودم که طوری به. گذراند می نظر از دقیقی و موشکافانه نگاه با را سرتاپایم هوشنگ دایی

 .اندازم می پیراهنم به نگاهی اطمینان برای

 بندهایش و یقه دور. است ساده و راسته. ام پوشیده قرمز رنگ به زانویی روی تا رکابیِ پیراهنِ

 روی و داده حالت کمی را موهایم. دارد قرمز تور کمر تا پشتش و شده دوخته براقی و قرمز نوار

 .رسد می نظر به غلیظ کمی مات، قرمزِ رژ با ام ساده آرایش. ام ریخته ام شانه یک

! ار قیمتم گران و نشان جواهر سرویس مخصوصا. پسندیده را سنگینم ظاهر که گوید می نگاهش

 هوشنگ دایی ازدواجمان اوایل است یادم! جلف و بدظاهر دخترانِ و زنان از جمعیتی میان هم آن

 در من. کرده تابوشکنی آزاد کردند می فکر همه. نبودند رازی وصلتمان از آزاد اقوام از خیلی و

 را خابشانت که بگوید و بایستد هوشنگش دایی روی توی آزاد که بود کافی بار یک! نبودم شانشان

 رخندزه. کنند قبولم بقیه آن پشت و هوشنگ دایی تا بگذارند احترام آن به باید هم بقیه و کرده

 !کردند نمی قبول کاش ای...زنم می

 و ام ندیده زیاد را فرهاد و آزاد دوستان و فامیل. ندارم زدن برای حرفی. کشد می درازا به سکوت

 . مانده پرستار نزد که هلیاست پیش دلم هم طرفی از. کنم می غریبی

 :پرسد می من به رو درهم صورتی با دایی

 جون؟ دختر کجاست شوهرت-

 جواب خونسردی با کند می سعی زنم، نمی حرفی و ام ایستاده ماست مثل بیند می که فرهاد

 : که آمده زبانش نوک تا حرف. بدهد را هوشنگ دایی

 ...دایی اینجام-
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. دفرست می بیرون آسودگی سر از را نفسش که بینم می و زند می لبخندی آزاد صدای شنیدن با

 کمی. معذبم آزاد ی گیرانه مچ و تیز نگاه از هنوز. شود می آسوده هم من خیال خیالش، راحتی از

 . ایستم می فرهاد کنار متظاهرانه لبخند همان با و کشم می عقب

 جین شلوار و است مشکی دیپلماتش یقه و مردانه بلوز. پوشیده ماتی و کاربنی آبی کتِ آزاد

 می شکفته گلش از گل اش دردانه عزیز دیدن با که را هوشنگ دایی صورت. دارد پا به سپید

 می ام خنده بوسیدن موقع ژستش از چرا دانم نمی. کند روبوسی مردها با بودم، ندیده قبال. بوسد

 .گردم برمی سمتش به لبخند همان با. زند می پهلویم به فرهاد. گیرد

 آزاد ی شانه به شانه و دهم می تکان سری مطیعانه. بروم آزاد کنار کند، می اشاره ابرو و چشم با

 جمع میان نگاهم من و است اش دایی با صبحت مشغول شدنم، نزدیک به توجه بی او. ایستم می

 ی عمه ی خانواده که جدید مهمانان به تا گیرد می فاصله ما ی نفره سه جمع از فرهاد. گردد می

 .بگوید خوشآمد هستند، کوچکش

. باشه شده سالش یک بچت کنم می فکر بدی؟ ادامه همینطوری میخوای کی تا بابا جان آزاد-

 ورتص! میشه طوالنی دوری این داره...بری نکرده الزم یا ببر خودت با و بگیر زنتو دست یا اینبار

 !پشتتونه حرف جور هزار. نداره خوشی

 لب ی گوشه را زبانش. پیچدشان می هم به محکم و سخت. رود می آزاد انگشتان به حواسم

 :دهد می پاسخ زند، می که ممتدی پلک پشت و کشد می پایینش

 !راضیه اینطوری هم لی لی خود...نیست مهم لی لی و من برای-

 :پرد می حرفش میان قاطع کالمی با دایی

 حرفی اگر! نمیشه راضی دوری مدت همه این به باشه زندگیش و شوهرش عاشق که زنی هیچ-

 . نیست بودنش راضی بر دلیل نمیزنه

 اردد انتظار البد. فرستم می بیرون شده تکه تکه و مقطع را نفسم. کند می نگاهم پرمعنی آزاد

 به شدیدی نیاز که کنم می حس زانوهایم در را مفرطی خستگی چنان ناگهان! بگویم چیزی

 و کنم پیدا جایی خواهد می دلم. شده سر و سرد انگشتانم نوک...لرزند می زانوهایم. دارم نشستن

 ناراضی؟ یا ام راضی من که دارد فرقی چه. ام ناراضی شدت به افتاده راه به بحث از. بنشینم
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 من به هم هوشنگ دایی. شود می متفاوت عطرهای از پر مشامم...کشم می نفس را اطراف بوی

 بفهمم کنم می سعی. بخشم می امتداد را لبخندم و کشم می عقب کمی را ام باالتنه. شده خیره

 ذهنش در آنچه فهمیدن. است آزاد زیرکی و باهوشی به دقیقا هم او اما گذرد می فکرش در چه

 .نیست ای ساده کار گذرد می

 :گویم می که کنم نمی پیدا راهی ماندن ساکت برای

 یزچ همه و برگشته آزاد که فعال...گذشته سختش قسمت...جان دایی نمیمونه همینطور وضعیت-

 !میخواد چی خدا ببینیم تا. خوبه

 و بحث انگار. زند می حقیقی لبخندی و دزدد می را لبانم روی لبخند امتداد آزاد های مردمک

 و خبر بی هایش انگشت که گذرد نمی چیزی. است سخت برایش اش دایی با کردن مخالفت

 :چسباند می خودش به کمی فشار با مرا و نشینند می پهلویم روی ناگهانی

 !میاد پیش چی گفت نمیشه بازم اما ببرمشون خودم با میدم ترجیح من...همینطوره دقیقا-

 هایم ماهیچه. کنند می معذبم و اند گرفته ریتم کمرم روی هایش سرپنجه. زند می خشکم درجا

 .گرفته هدف را ام بویایی ی قوه مستقیم گردنش، زیر تند بوی. شوند می منقبض یکی یکی

 ار هایم چشم. است مالیم یکی این! تلخ شدت به و بود تندتر اش قبلی عطر. کرده فرق عطرش

 .است سرد و خوشبو. بندم می

 :گویم می اطراف به نگاهی با و گیرم می فاصله کمی. زنم می پس را هایش انگشت دستم با

 ...بردارم شیرینی میرم...گشنمه یکم من-

 !کند بازخواست مرا خوراک و خورد برای نیست قرار کسی. نبود توضیح به نیازی کنم می حس

 گریز اجتماع فردی به و ام مانده دور اجتماع از است مدتی که مخصوصا. ام کرده هول حسابی

 .ام شده تبدیل

 ینم را فرهاد. بیایم میهمانی این به که کردم می قبول نباید اصال! بد خیلی...است بد چیز همه

 . کند می ناراحتم ولی فهمم نمی هم را اصرارهایش دلیل. فهمم
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 می سختی به و است خشک دهانم. برم می دهان به و دارم برمی شیرینی مدل کوچکترین از

 و روم یم خلوت راهروی سمت به. میفتم سرفه به و کند می گیر گلویم در. بفرستمش پایین توانم

 .بیاید باال نفسم تا کوبم می ام سینه به مشت با چندبار

 ...بخور اینو بیا-

 :گیرم می دستش از را لیوان و گردم برمی حرص با

 کنی؟ می غلطی چه اینجا تو بپرسم میشه-

 :گوید می و کشد می اش چانه زیر بلندِ نیمه های ریش به دستی

 .خدمتم به آماده همیشه تو دادن نجات برای...داری اختیار-

 چشم زیتونِ اند، شده آب پر و سرخ حتما که چشمانی با و خورم می ام میوه آب از ای جرعه

 :گیرم می هدف را هایش

 اگر اما برسی کجا به میخوای و چیه زدنا حرف پهلو دو این از قصدت فهمم نمی من پژمان-

 چیزی و باختم و چیزم همه قبال من...کردی شروع رو خطرناکی خیلی بازی که بدون بازیه قصدت

 !ننداز لج ی دنده روی منو خودتی فکر به اگر. ندارم باختن برای

 و خورم می تلویی دستش سنگینی از. آید می جلوتر و اندازد می ام شانه روی آرنج از را دستش

 .چسبانم می دیوار به را دستم کف

 :پرسد می و زند می نیشخندی

 بود؟ تهدید االن این-

 :میغرم هایم دندان بین از و فشارم می هم روی خشم پر و محکم را هایم لب

 !کنی حسابی روش میتونی-

 !کنی حسابی روش میتونی-

 ینیب نوک. گیرم می درد چشم و کنم نگاه مردمکش کدام به باید دانم نمی که آید می جلو انقدری

 آبروی هیچ، که من آبروی و برسد سر کسی ترسم می. نگرانم. گیرند می قرار هم مماس مان

 مین انجام ترسم دادن نشان بر مبنی واکنشی اما میفتند لرزه به زانوهایم استرس از. برود فرهاد
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 می مست که هایی وقت مگر. است بعید ها کردن خطر این پژمان از! البته هستم هم متعجب. دهم

 !باالست بودنش مست احتمال پس. کند

 :زند می ام چانه زیر را دستش

 ...بودم کرده حساب دیگه چیزای رو من-

 :دهم می هولش عقب به

 ...کنی نمی خطر و نمیشی رد قرمز خط از گفتی یادمه-

 ار سنگینش دست و کشد می عقب بالخره. بدهم تکانش توانم نمی خواهد، نمی خودش وقتی تا

 :دارد برمی ام شانه روی از

 !بیاد یادم که میخوام نه...میاد یادم نه-

 :زنم می بغل را هایم دست

 !مستی تو-

 ...اما! بشم نزدیک بهت شوهرت درحضور کنم می جرات که مستم انقدر...آره-

 :گذارد می لبم روی نوازشگون و آرام را اش اشاره انگشت که بگویم چیزی تا کنم می باز دهان

 !ببوسمت همینجا کنم جرات که نیستم مست انقدر هنوز اما-

 :زنم می عقب تندی حرکت با را دستش

 ...شدی دیوونه تو-

 .گذرم می راهرو از تندی های گام با و گیرم می رو

 :شود می بلند صدایش

 !جوجه ببینی دیوونگیمو تا مونده حاال-

 ار زیادی فشار. لرزند می هایم انگشت. کنم باز را هایش چروک تا کشم می لباسم دامن به دستی

 دردسر برایم حتما امشب بدش حال این با پژمان ندارم شک. کنم می حس ام سینه ی قفسه روی

 !مستی حال به وای ترسم، می او از هم معمولی حالت در. کند می درست
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 هوای از عمیقی دم. وزد می تنم روی که کنم می حس را سرد باد هجوم. روم می تراس داخل

 اشم،ب دویده را زیادی مسافت انگار. فرستم می بیرون بینی راه از را بازدمم و گیرم می شبانگاهی

 .زنم می نفس نفس

 از همسایه تاک. کرده نقاشی را صاف و پرستاره آسمانِ ابر لکه یک و...هست ماه...هست شب

 .است سرد عجیب پاییزی هوای. زنم می بغل را هایم دست. شده آویزان دیوار

 ! گرفت می و سراغت پروانه عمه لی؟ لی اینجایی-

 حصار من تنهایی. کنم خلوت خودم با دقیقه چند خواستم می فقط. شود می بلند نهادم از آه

 گندمزار که ببین هستی؟ خدایا. اندازد می خلوتم در را خودش اجازه بی خواهد، می هرکه. ندارد

 !حصار به برسد چه ندارد هم مترسک حتی ات، بنده این ی زده آفت

 :دهد می ادامه من خراب حال به توجه بی

 ...کجاست زنم دونم نمی بگم بهش باید چطوری بودم مونده-

 :بلعم می را بغضم و گزم می لب

 آزاد؟ میخوای چی-

 صدای. دهم می را او بوی که خودم از شوم می عصبانی. دهم می را او بوی که کنم می بو را خودم

 و ایستد می تراس در دم همان بیند، می را بدم حال وقتی. آید می سالن از تندی و شاد موزیک

 .فرستد می سپیدش جین شلوار جیب داخل را هایش دست

 :بلند صدای با اینبار...کنم می تکرار را سوالم

 میخوای؟ چی-

 نهگو روی که اشکی ی قطره با نگاهش. شوند می شفاف هایش چشم تصویر زنم، می که پلکی با

 .سُرد می پایین چکد، می ام

 می ای مردانه و عمیق نفس. آید نمی باال دیگر و ماسد می راستم ی گونه روی همانجا نگاهش

 :کشد

 ...دونستم می کاش-
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 :زنم می پس آمیزی خشونت حرکت با را اشکم و سابم می دندان

 تونستی؟ چطوری! رفتی و کردی لهم! آزاد رفتی-

 :آید می جلو گام یک

 ...کردی مجبورم خودت-

 !شدم عاشقت اینکه جز به البته. نکردم اشتباهی کار هیچ من-

 :دیگر کوتاه گام یک

 .کردیم می اذیت همدیگرو داشتیم فقط دونی می خودتم. بودیم رسیده بدی جای به ما-

 :جوشم می و ام کرده داغ حسابی. کنم نمی حس را سرما که است زیاد رویم فشار انقدر

 طالقم موقع همون باید! کردی بد باهام...بری و کنی ولم اونطوری نبود حقم بازم ولی باشه-

 . رفتی می خواستی می قبرستونی هر و میدادی

 ...تونستم نمی-

 :نالم می خاموش و خسته...چسبم می نرده به

 چرا؟-

 :پیداست زنجیرش برق زیر از گردنش متورم مارهای. گیرد می اوج صدایش

 از مترسید می...بدم طالقت ترسیدم می. بگیرم تصمیم درست تونستم نمی! بودم عاشقت چون-

 .بدم دستت

 :شوم می زده شگفت خشم میان

 ناال این نبود؟ روشن احساست و خودت با تکلیفت تو چون کشیدم بدبختی من تموم سال دو-

 کنه؟ بهتر منو حال قراره مثال

 این بهانمم و کردم می فردا و امروز همش...برم خبر بی خواستم نمی...میگم حقیقتو دارم فقط-

 نشون تندی واکنش احتماال دونستم می. بذارم جریانت در تا مناسبم فرصت یه دنبال که بود

 کرده جمع وسایلمم حتی...بود آماده بلیطم...بگم بهت همینو که اومدم آخر روز اون. میدی
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 تفرص یه که گفتی یادته؟...داشتی امید مشترکمون زندگی به هنوز من برخالف تو ولی...بودم

 فقط تونیم نمی دیگه دونستم می هم موقع همون...تونیم می گفتی...بدیم خودمون به دیگه

 ...ببینمت هیچوقت نیست قرار دیگه کردم می حس. بگذرم ازت نتونستم

 :ایستد می رویم به رو و دارد برمی سمتم به دیگر قدم چند

 .کنم باورش تا داشتم نیاز زمان مدت این به فقط...نیستی من برای هم تو...بدم تو برای من-

 ...حاال-

 امبر...گفتم دروغ نیستی مهم برام گفتم که هربار نبود؟ عاشقت که میشه...عاشقتم هم حاال-

 می وجودم های سلول تک تک بودیم هم با وقتی! حسیه چه بودن تو عاشق دونی نمی تو. مهمی

 نفرو هی زنگی کل میتونه عشقی چنین. میایم خیلی بهم ما که...موندنه تو با درست کار که گفتن

 ناامیدت کنی تجربه رو ای العاده فوق حس چنین شده باعث که کسی وقتی مخصوصا! بسوزونه

 نبهتری رفتن. کرد تحملش نمیشد که حسی...بودم سردرگم من. خالء تو میری وقت اون...کنه می

 آدم من. کردم فکر خودم به فقط...نمیگم دروغ. رسید می نظرم به که بود حلی راه آخرین و

 .لی لی نبودم پذیری مسئولیت

 :گویم می نامطمئن و آرام صدایی با را رسد می ذهنم به که حرفی تنها و شود می بلند نهادم از آه

 !متنفرم ازت-

 آورد می در را دوختش خوش و کاربنی آبیِ کت آرامش کمال در. کنم می تعجب که زند می لبخند

 :اندازد می هایم شانه روی نرمی به و

 ...متنفری داری بهم که حسی از...نیستی متنفر من از-

 ...ندارم بهت حسی هیچ من-

 .میگی راست که تو-

 :دهد می قرار اختیارم در را بازویش و زند می چشمکی

 ...داخل بریم دیگه بهتره-
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 پوست روی بویش خوش های نفس حرم. یابد می امتداد بازویش تا و کنده هایش لب از نگاهم

. زنم می پوزخندی اندازم؟ می بازویش دور را دستم من کرده فکر خودش پیش. نشیند می صورتم

 :کوبم می اش سینه تخت عصبی و تند حرکتی با و کشم می پایین هایم شانه روی از را کتش

 !شی نزدیک بهم نداری حق باشه که هم مصلحتش برای حتی-

 غرور شکستن از. بسپارم خاطر به را اش زده بهت ی چهره کنم می سعی و گذرم می برابرش از

 به ، کمرنگ ریشِ ته و مشکی ی مردانه بلوز این چقدر که کنم نمی فکر. برم می لذت انتهایش بی

 و دید را اش وارفتگی شود نمی. رود می دستم از لبخندم کنترل. آید می اش استخوانی صورت

 !من نفع به هیچ یک اینبار. اند شده آلود اخم و پهن منحنی دو ابروهایش. گذشت تفاوت بی

*** 

 دور من، دست جای به را کتش که درحالی شده، سرخ ی چهره و اخم همان با آزاد من از بعد کمی

 روی دنجی ی گوشه و گردم برمی ببیند، مرا اینکه از قبل. شود می سالن وارد انداخته، بازویش

 یحس از یا متنفرم او از نیست؟ مهم برایم است؟ مهم برایم! درگیرم خودم با. نشینم می صندلی

 فقط محض سکوت در و کشم می دراز تختم روی ساعت چند فردا...کنم فکر باید دارم؟ او به که

 !دارم او به که حسی از یا متنفرم او از که کنم می فکر

 یم باد را خودم دست با. نیست کافی ام گرگفتگی و عطش خواباندن برای یخ آب پر لیوانِ یک

 اصال کند؟ خارم اینطور و باشد عاشقم شود می مگر است؟ عاشقم هنوز گفت گفت؟ چه. زنم

 نمی عقب نکنم عوض را او نظر تا است مهم برایم فرهاد حس فقط من مگر؟ کند می هم فرقی

 .نشینم

. کند می محو را آزاد مالیم عطر از کمی و پیچد می مشامم در خوبش بوی. کنم می پوست خیاری

 رطوبت هایم دست کنم می حس هنوز. کنم می پاک را هایم دست و کشم می کاغذی دستمال

 خیره دارش کنگره های برش به و کنم می حلقه حلقه سختی به و کند چاقویِ با را خیارها. دارد

 .مانم می

 هب فردا شد قرار! لعنتی. زنم می چنگال به را اول ی حلقه دارم؟ او به که حسی از یا متنفرم آزاد از

 و جوم می آرام را خیار نمکِ بی ی حلقه و گذارم می هم روی را هایم پلک. کنم فکر موضوع این

 جذب سرعت به را خیار خیسی زبانم ی شده خشک پرزهای. ببرم لذت طعمش از کنم، می سعی
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 هزار فکرم و دارم استرس. کنم تمرکز توانم نمی. شود می تلخ و خشک مدام دهانم. کنند می

 به هک حسی از نفرتم یا آزاد از نفرتم پیش...شود می خطرناک مستی وقت که پژمان پیش...جاست

 .است کوچکم دختر تنهایی نگران دربست هم ذهنم از نیمی. فرهاد های حساسیت پیش و دارم او

 شدن تنها گسِ طعم هنوز اما بودم تنها که روزهایی. است شده تنگ ام تنهایی روزهای برای دلم

 اب لباسم رنگ کردن ست ام، دغدغه تنها شوم، می بیدار که صبح خواهد می دلم. بودم نچشیده را

. شوم می بیدار سخت ها صبح. شوند می صبح سخت ها شب حاال. باشد گوشم های گوشواره

 را روز تمام! خالی شکم با خورم می اعصاب قرص...خورم می سردرد قرص...خورم نمی صبحانه

 به شوم متوصل باز باید...است مصیبت اول تازه شود، می که شب و گردم می خانه در بیخود

 من و بگذرد سخت صبح تا و...شوند می ام خوابی بی تشدید باعث همه که خواب قرص هزارمدل

 ...شوم بیدار سخت صبح

 دستی و کنم می تمدید را لبم رژ. کنم می صاف را مچم دور شده بسته نگینِ پر و ظریف ساعت

 از بعد فرهاد. بگذرانم را ها ساعت شام زمان تا باید چطور دانم نمی واقعا. کشم می موهایم بین

 اصال من و نیست من به یادش مطمئنا و دیده یکجا را آشنایانش و دوستان ی همه ها مدت

. کرد خواهند کنیم، می دوری هم از که آزاد و من مورد در فکری چه دیگران دهم، نمی اهمیتی

 .شود می کشیده دستم که نرسیده موهایم جلوی قسمت به انگشتانم هنوز

 ظاهر به های نصیحت به شب طول تمام قراره اگر! کنی می موردم در فکری چه نیست مهم برام-

 ...بگذره خوش بهم یکمم میدم ترجیح کنم گوش دیگران ی دوستانه انسان

 دهکشی اش قوی های سرپنجه بین نازکم و سپید پوست فقط اما کشم می را بازویم. کنم می اخم

 :میفتد سوزش به و شود می

 کنی؟ می چیکار داری...کن ولم-

 از را آزاد شود، می خاموش و روشن قوی های نور رقص توسط که سالن تاریک نیمه فضای آن در

 شینده سختی به آهنگ بلند صدای ورای از صدایش که هرچند. دهم می تشخیص صدایش روی

 .شود می

 :کند می رهایم سالن میان

 !رقصیم می فقط...نگیر سخت-

http://www.negahdl.com/


 صورت به و میفتد خارش به پوستم. چسبد می را آرنجم که کنم می حس را دستش آرام حرکت

. یستن مهم برایم ببیند هم کسی اگر. ام ایستاده رقص سالن وسط حرکت بی و غیرمعمولی خیلی

 هک نیست اینطور! درنیاید صدایش طالقمان از بعد تا دهند می ترجیح فرهاد و آزاد که نیست مهم

. دارم گیری تصمیم قدرت دیگر های انسان تمام ی اندازه به هم من! برقصم من زنند می هرطور

 ای بازی شب خیمه عروسک...ندارم قدرتی هیچ من! کنم می شک موضوع این به البته هم خودم

 .نیستم بیش

 :کشم می عقب را دستم

 رقصم؟ می باهات کنی فکر شده باعث چی-

 ...رقصی می بخوام من اگر-

 !بودم ندیده عمرم توی تو پررویی به آدم-

 بخوری؟ حرص فقط پیرزنا مثل و بشینی یجا رو شب تمام میدی ترجیح واقعا که نگو-

 و زند می برق سالن روشن و تاریک در نگاهش. کند می نزدیک پهلوهایم به را دستش هردو

 :دارد لب روی شفافی لبخند دانم می ندیده

 هست؟ اجازه-

 :گیرم می باال را سرم و ایستم می جایم در حرکت بی

 گیری؟ می اجازه حاال تا کی از-

 :کشد می جلو مرا و پیچد می کمرم دور را هایش دست

 ...عقله شرط احتیاط-

 کند، می لمس آزاد که اینطور هیچکس که شود می ها مدت...نیازم از پر من...بوسه...نوازش...نگاه

! دارد؟ اشکالی چه...است شوهرم هنوز. کند نوازش او مثل تواند نمی هیچکس اصال. نکرده لمسم

 یگرد آن از بعد. بمانم بازوهایش میان همینجا توانم می کنم، می فکر نفرتم دلیل به که فردا تا

 .شود نزدیک من به دهم نمی اجازه
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 می فتح را کمرم گودی هایش انگشت. کند می ام همراهی به وادار آهنگ ریتم را همراه خودش

 محض به. زند می دست لب، به لبخند و ایستاده سالن ی گوشه فرهاد. گردانم سربرمی. کنند

 سیاه شلوار و کت آن در اش کشیده و الغر اندام. دود می پوستم زیر نهایت بی آرامشی دیدنش

 .دارم دوست بیشتر ریش ته بی را پوستش تیرگی. رسد می نظر به تر درشت

 تداخل محض به. کند می نگاهم و چرخاند می سر باشد، کرده حس را نگاهم سنگینی که انگار

 این و بزنم پلک ترسم می. کنم می گم را خودم چشمانش، های ستاره میان در هایمان، مردک

 مریت با دیگر را هایش دست کف و خورد می را لبخندش نگاهم تاثیر از. شود قطع چشمی ارتباط

 ...همین فقط! دارد دادن هول یک به نیاز تنها فرهاد...دارد دوستم فرهاد. زند نمی هم به آهنگ

 :گرداند برمی را سرم و زند می ام چانه زیر را هایش انگشت آزاد

 ...کن نگاه من به-

 هایش سرپنجه. ایستد می حرکت بی لحظه چند. است فرهاد به او های چشم کنم، می که نگاهش

 می خوبی به را صورتش خواست می دلم. بیاید دردم که آنقدر نه اما برد می فرو کمرم گودی در را

 قدم یک اراده بی! دارد برق چشمانش شرقی. کند می رهایم ناگهانی خیلی و دزدد می نگاه. دیدم

 .کنم می نگاهش تعجب با و روم می قبع

 کنم می نگاه فرهاد به و چرخانم می چشم. فرستد می لعنت که شنوم می اما است آرام صدایش

 می بیرون سالن از و گیرد می رو تخم و اخم با آزاد. داده ما به را حواسش تمامِ نگرانی با حاال که

 !شده حساس فرهاد روی انقدر که دیده معقولم همیشه رفتار در چه که مانم می واج و هاج. رود

 ! تاس کبیره گناه او به برگشتن که دانم می شک بی اما چیست دقیقا آزاد به حسم ندانم شاید

 روزهای در...زمستان سرد روزهای در بردم، می پناه او به او از که را روزهایی تمام...دارم یاد به

 . کرد می مداوا خودش و زد می زخم خودش...تابستان گرم

 تنها مهکل واقعی معنای به یعنی هیچکس گویم می که این! هیچکس!...نبود کسی دیگر ناگهان بعد

 اما اشمب تنها که شد عادتم و کردم زندگی کسی بی با بچگی از من...تنهایی تا داریم تنهایی...بودم

 .نکردم تنهایی احساس آزاد رفتن از بعد مثل عمرم تمام در

 به خیری هیچ مادر و پدر از. شوند نمی درمان دیگر که دارم دل در عزیزانم از زخم هزاران حاال

 رهایم علنا آزاد و زد پسم غیرمستقیم فرهاد. خوردم شکست شدم، عاشق هربار و نرسید من
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 کودکم کرده وصل زندگی این به مرا که چیزی تنها...ام شده رحم بی دنیای این زخمی. کرد

 همم. نپکم تنهایی از تا داد من به را هلیا الاقل رفتنش از قبل که باشم ممنون آزاد از باید...است

 نگرانی و ضعف احساس چقدر نیست مهم. بودم ترسیده شدنم، حامله از چقدر روزها آن نیست

 .ماند خواهد زندگیم خوب اتفاق آخرین و اولین هلیا...کردم می

 .بود شیرین اما سخت اگرچه آزاد با زندگی...دارم یاد به

 تمام...بودم آغوشش در کرده تب که روزهایی تمام...بودم آغوشش در کرده کز که روزهایی تمام

 ...بودم آغوشش در ساکت که روزهایی

 ...بودم آغوشش در که روزهایی تمام

 ...بودم آغوشش در که روزهایی

 ...بودم آغوشش در

 ...او آغوش در

 ...او آغوش

 عاشق شده قیمتی هر به خواهد می دلش شد، وقتی اما شود، می عاشق فکر بدون گاهی آدم

 ساالد روی هویج های تکه مثل...کند می له را خودش...زند می دری هر به را خودش...بماند

 !بماند عاشق! بماند که...کند می خرد را خودش

 برای و نشیند می کنارم معذبی حالت با فرهاد. نشینم می خودم دنج ی گوشه همان شام زمان تا

 سوالش بزنم حدس توانم می تقریبا. پرسد نمی البته که کند می دست دست چیزی پرسیدن

 چیزها بعضی. آورم نمی رویش به هم من. کنم می درک را اجتنابش. است چیزی چه به مربوط

 الح خانوم مهوج از و گیرد می تماس خانه با. است بهتر بمانند، درگوشی همان. شوند علنی نباید

 کند، ادا را ها حرف تواند می سختی به که هلیا با هردویمان ای دقیقه چند. پرسد می را هلیا

 صدا و سر همان و شناسد می گوشی پشت را فرهاد هم و من هم حال هر به. کنیم می صحبت

 .دارد ارزش دنیایی کردنش

 خیلی که کند می ترک را جمع بدش حال و زیاد مستی بخاطر پژمان شام میز چیدن از قبل

 جمعیتِ سیل که شام موقع. است غنیمت شبی چنین در خوب اتفاق یک. شوم می خوشحال
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 غذا به میلی هیچ. شوم می خلوت راهروی وارد من برند، می هجوم میز سمت به گرسنه و خسته

 .سیرم سیرِ که ام خورده انقدر. ندارم خوردن

 رفک فرهاد روی حساسیتش و آزاد واکنش به مدت تمام و بودم نشسته خودم دنج ی گوشه وقتی

 در مدام دوباره انرژیِ کسب و قوا تجدید برای زن چند حتی و مردان و پسرها دیدم کردم، می

 . کردند می تردد داشت، را من به شدن نزدیک قصد پژمان که خلوتی راهروی همان

 شب چند. کنم می ترک را الکل و سیگار ام خورده قسم است مدتی...گذارم می کنار را دودلی

 کی حتی...شب یک حتی...عنوان هیچ به...اصال. نوشم نمی سیگار و کشم نمی ودکا دیگر که است

 !اصال نه...بار

 نمی دلش ای بچه هیچ مطمئنا. بکنم را تالشم باید نازنینم دختر برای اما هیچ که خودم برای

 شب و کند می دود سیگار پاکت یک روزی که باشد داشته افسرده و قرصی مادر یک خواهد،

 مهم برایم چیز هیچ! لبریزم اما امشب. گذراند می زهرماری کردن مزه مزه با صبح تا را هایش

 !ای لحظه و کاذب های خوشی با شده حتی...شود بهتر حالم خواهم می فقط...نیست

 هک کنم می شکر خدارا. شوم اتاق کدام وارد باید است، مشخص کامال. نیست راهنمایی به نیازی

 می تاب باد دست زیر رنگ زرشکی ی پرده و است باز اتاق ی پنجره. نیست حوالی آن در کسی

 که کشم نمی هم سیگار. کند می بدتر را آدم حال هم هوا آلودگی این هست، سرد که هوا. خورد

 ینِنیکوت همان از احتماال پس...کشم نمی که است روز چند تنها البته. است نیکوتین از بگویم

 .است مهربان

 هم را آدم کبد. آورد می سرطان نه و است بد ها ریه برای نه البته که کنم می بودن ابله احساس

 .کند نمی نابود

 بطری پنج-چهار حدود. است بزرگ نسبتا و گرد. رسانم می رنگ عسلی و چوبی میز به را خودم

 خالی های گیالس میز دور. کنم می باز را درش و دارم برمی را بطری بلندترین. اند چیده آن روی

 .ندارد هم اهمیتی خب که کنم نمی پیدا تمیز گیالس. شده گذاشته خالی نیمه و

 ار گیالس. کنم می پرش رنگ بی مایع از نیمه تا و گیرم می دست در را خالی های گیالس از یکی

 می آزاد مالیم عطر از که همین. زند می ام بینی زیر الکل بوی. برم می باال هایم لب نزدیک تا

 .نشیند می هایم لب روی لیوان ی دهانه سردی. است کافی کاهد،
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 مدان نمی که گفت...دارد حسی چه او نیست مهم من برای...کند نمی فرقی...است عاشقم که گفت

 !است حسی چه بودن خودم عاشق

 عادت اش تندی به که دهانم. شود می جمع اش قوی و تند طعم از صورتم و نوشم می ای جرعه

 .نوشم می دیگر کمی کند، می

 چه بودن خودم عاشق ندانم شاید. مانم می خیره گیالس ی دهانه دور هایم لب سرخیِ اثرِ به

 با حق. نباشم عاشقش دیگر اینکه نه. بود چطور بودن او عاشق دانم می خوب اما دارد حسی

 در چیزی ماجرا این آخر از دانم می. متنفرم دارم، که حسی از و دارم دوستش ابلهانه حاال...اوست

 سالم ام ریه و کبد و کند نمی تهدید را ام سالمتی اگرچه. دارم دوستش هنوز ابلهانه اما آید نمی

 ...حتی هم سرطان از. است مضرتر هم سیگار از ولی ماند می

 را او شده قیمتی هر به. است فرهاد ترینش مهم که دارد وجود نفرت این برای دلیل یک و هزار

 شک بی. هلیاست و من برای انتخاب بهترین فرهاد ام، کننده گیج احساسات از دور به. خواهم می

 زا قبل...آزاد برگشتن از قبل...سابقا. است تضمینی آرامشم اما نه خوشبختی شود، من مال اگر

 آزاد...است همین همیشه. دارم دوستش نهایت بی فقط حاال اما بودم عاشقش اندازه بی...امشب

 متنفر خودم از آنوقت. آورد می در را لجم این و شود می داشتن دوست فرهاد به حسم باشد، که

 ...بیشتر حسم از...شوم می

 خانوم؟ لی لی-

 یم میز روی را گیالس سرعت به. گردم برمی نیست آشنا اصال که دخترانه و نازک صدای سمت به

 .شود می چپه و خورد می تکانی که گذارم

 با ی قیافه. است دستپاچه نگران صورتش حالت. آید می جلو کمی من جاخوردگی به توجه بی

 اب سبز کوتاهِ پیراهن و بسته باال از را فرش موهای. است ریزه زیادی. نیست زیبا اما دارد نمکی

 .خورد می اش چهره به سال سی از کمتر. دارد تن به مشکی شلواری جوراب

 :گوید می و گزد می را نازکش های لب

 بزنم؟ صداتون لی لی میتونم-

 :دهد می ادامه بماند، منتظر آنکه بی هم او. اندازم می باال شانه بدهم، جوابی آنکه بی
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 آزاد...نه یا میشناسید منو دونم نمی...کنم گوشزد بهتون خواستم می که بود چیزی راستش-

 ارند که نزدیکی العاده فوق دوستی بر عالوه بدونید بهتره...پسرعممه هم پژمان...منه پسردایی

 فقط فعال. نشید ناراحت زنم می که حرفایی از. نیست درست اصال شما کار...هستن هم فامیل

 ویت رو پژمان و شما اتفاقی پیش ساعت چند. نگفتم چیزی هیچ هم کسی به...دادنه اخطار قصدم

 ...بودید کرده خلوت که دیدم راهرو

 به که دیده کجا تا و چیزی چه دیده؟ را ما. زند می خشکم هراس شدت از من و زند می پوزخندی

 مردها از که اشتباهی هر واقعا! زدم پس را او که من آمده؟ من سراغ پژمان، به دادن اخطار جای

 !کی؟ تا بخوریم؟ باید ما را چوبش زند، می سر

 :گیرد می را حرف دنبال اش لعنتی پوزخند همان با

 ی رابطه اگر ولی رفته و کرده ولت ساله دو آزاد و بده تنهایی دونم می من محترم مثال خانوم-

 طمربو من به نگو...میشه پا به قیامت آشنا و دوست و فامیل توی بشه علنی پژمان با مخفیت

 درسی می سر من جز کسی اگر...کردید مالحظگی بی خیلی...وسطه منم ی عمه پسر پای...نمیشه

 خبر رابطتون از قبل از من البته کنید؟ چیکار خواستید می دید، می وضع اون توی شمارو و

 شپی وقت چند تا. کردید خلوت هم با قبال بار چند دونم می...گرفتم رو پژمان مچ بار یه. داشتم

 بهت بیام دیدم نمی خودم شان در منم و مشخصه تو مثل زنایی وضعیت...نبود مهمی موضوع زیاد

 هاونک...بره پژمان چشم تو دودش نمیخوام...کن تمومش برگشته شوهرت که حاال ولی بگم چیزی

 برادر و شوهر سراغ میرم مستقیم نکنید تمومش...بگیر جدی تو ولی...نمیده گوش حرف به

 !شوهرت

 راگ. داشتم کم را یکی همین دقیقا. پرد می رخم از رنگ بیشتر و بیشتر هرلحظه کنم می حس

 ینب خاصی ی رابطه هیچ که...کند می اشتباه دادم می توضیح برایش کرد، نمی ام عصبانی انقدر

 اشتباهی من که...کند نمی رحم هم دوستش بهترین زن به که او طمع جز...نیست پژمان و من

 . بنشانم سرجایش را او خواهد می دلم فقط لحظه آن در اما ام نکرده

 :گویم می بلندی صدای با

 !نمیشه مربوط بهتون که کنید می دخالت کاری توی دارید! لطفا دارید نگه رو خودتون احترام-

 هیچ هب. بدم توضیح روابطم مورد در شما به بینم نمی لزومی من بکنید برید خواید می که هرکاری

 ...بشنوم مورد این در چیزی دیگه نمیخوام عنوان
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 ای قهوه های چشم به مستقیم نگاهم اینکه با. زنم می نفس نفس عصبی فشار و حرص شدت از

 زا مخلوط بلندی قامت. آید می اتاق داخل کسی که بینم می چشم ی گوشه از اما است مقابلم زن

 .برد می ماتم و کشم می باال محتاطانه را نگاهم. سپید و سیاه و آبی رنگِ

 روی نبض...اخم پر و پرچین پیشانیِ...دار رگه قرمزیِ در غرق فروغِ بی چشمانِ ...سرخ صورت این

 دریدن ی آماده پلنگِ این مطمئنم! بندم می را هایم چشم و گزم می لب. زده بیرون که گردنش

 ساعت چند همین آزاد! ندارم شک...درد می. شنیده را هایمان حرف کرده، کمین رویم به رو که

 .کند می پا به قیامت...است عاشق هنوز گفت پیش

*** 

 که کند می باز دهان حرفی زدن برای بار چند. کند می هول آزاد دیدن از پژمان ی عمه دختر

 . ترسند می هایش واکنش از و شناسند می را آزاد سگیِ اخالق همه. شود می پشیمان

 :کند می نگاه من به پریشانی با

 ...بشه اینطوری خواستم نمی اصال...من خدای-

 حاال. رود می کبودی سمت به سرخی از صورتش پوستِ رنگِ. بردارم آزاد از چشم کنم نمی جرات

 یسخت به. ترسم می او از دیگری هروقت از بیشتر حاال. است تر بینی پیش غیرقابل همیشه از

 .است آور رعب سکوتش. فرستم می پایین را دهانم آب

 :زدم می حدس که آنیست از تر آرام خیلی خیلی صدایش

 ...بزنم حرف تنها لی لی با میخوام...بیرون برو ساغر-

 هایمانت بی ترس بر تاثیری هیچ صدایش آرامیِ که شده ترسناک قدری به هیبتش و صورت البته

 . گذارد نمی

 در به انگشتش با که اوست صدای...است صاف که هوا...نیست برق و رعد شک بی بلند صدای این

 :کشد می فریاد و زند می اشاره

 !!!ساغـــــر-

 مثل هیچکس! کنترل قابل غیر ترسناک، کرکننده،...آشناست برایم. شناسم می را صدایش بلندی

 .بگردی سوراخ دنبال وحشتزدگی فرط از که کشد نمی فریاد او
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 پیشی هم از هایش قدم. رود می بیرون سرعت به زده گند بدجوری فهمد می خودش که ساغر

 مردمک. بندد می پشتش هم را در لعنتی زن. رود می در بیرون تا هایش گام با نگاهم. گیرند می

 .میفتند زمین روی همانجا و شوند می کوبیده بسته در به هایم

 :صورتم توی شود می براق که بزنم حرفی کنم می باز لب

 ...شو خفه-

 :شوند می ساییده هم به دیر به دیر هایش پلک. زند می پوزخند

 ...نبودی تنها کردم می فکر من که هم اونقدرها پس-

. دارم نگه ثابت چشمانش سیاه حوض در را نگاهم توانم می سختی به...ایستد می رویم به رو

 .کند می عبور پیراهنم از اش گلوله. گذارم می عقب را ناموزونم قدم. کشند می را ماشه چشمانش

 .دزدم می نگاه بالخره و شود می تمام تحملم. کشد می بو باروتش سمت به قلبم و ایستم می

 . چشم جفت یک این بجز دارم، را هرکسی نگاه سنگینی تحمل

 !نیست خودم دست...بترسم او از که متنفرم. شوم می جمع خودم در گذرد، می که کنارم از

 !صداست از پر اما من سر در!! ها بره سکوتِ از شده پر اتاق

 ویر را درش. دارد برمی مرا انتخابی بطری و کند می من به را پشتش. ایستد می گرد عسلی کنار

 می باال و پایین آدمش سیب. فرستد می پایین را الکل از قلپی بطری همان با و گذارد می میز

 دانم نمی. زند می دهانم در قلبم...دوپ دوپ. تپد می رنگ ای نقره زنجیرِ زیر گردنش رگ. شود

 می بیشتر و بیشتر مرا آرامش همین. باشد آرام حد این تا عصبانیت اوج در تواند می چطور

 .شود می تر سنگین هرلحظه سرم و شود می بیشتر سرم در هرلحظه خون جریان. ترساند

 می زده شگفت اش گرفتگی از هم خودم که زده خروسک صدایی با و دارم برمی سمتش به گامی

 :گویم می شوم،

 ...بدم توضیح من بدی اجازه اگر ولی شنیدی چی دونم نمی-

 . کرده آغاز را اش حمله حاال که شود می پلنگ همان باز. گردد برمی سمتم به برق مثل

 :زند می نعره
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 !دوستمه بهترین پژمان لعنتی-

 می تکه هزار و آید می فرود پایم کنار درست که سمتم کند می پرت را دستش داخل ی شیشه

. فشارم می هایم گوش روی را هایم دست شکستنش بلند صدای از. آید نمی در صدایم. شود

 .شوند می خیس قرمزم، دار پاشنه های کفش و پا. پاشد می لباسم دامن روی الکل های قطره

 :گویم می بلندی صدای با و کنم می جمع را قوایم تمام

 ...بزنم حرف بذار...دونم می-

 سوء در گذارم نمی هم بمیرم ایستاده همینجا. ایستم می درجایم که آورد می هجوم سمتم به

 به مرا ندارد حق کسی شده که هم هلیا خاطر برای. کند گوش هایم حرف به باید. بماند تفاهم

 عقب است محال! .بفهمد گذارم نمی..گزم می لب...بفهمد فرهاد اگر. ببیند آبرو بی زن یک چشم

 .بکشم

 :کشد می هم روی را هایش دندان و گیرد می انگشتانش بین سختی به را بازوهایم

 آدمی ساغر! نیستم احمق که من بگی؟ تونی می چی اصال بدی؟ توضیح چیو بدی؟ توضیح-

 !دیده اواقع یعنی کردید، خلوت که دیده شمارو میگه وقتی! بزنه حرف کسی پشت الکی که نیست

 از بازویم های استخوان. پیچد می هم به ام روده و دل کنم، می حس که دهد می فشارم انقدر

 . بینم می چشمش دو در را ام ترسیده صورت که است نزدیک انقدر. گیرد می درد عمق

 :آید می در زور به صدایم

 ...اما نمیگه دروغ...دیده آره-

 :خورد می زنگ گوشم صدایش بلندی از

 االن همین میتونم که عصبانیم انقدر دونی می! پستیه نهایت اینکارت هــــان؟ چی؟ اما-

 بکشمت؟

 .پیچد می باریکم گردن دور و دهد می عبور هایم سرشانه از را هایش دست

 ...نیستم بکن فرار من...کن شلیک خواهی می هرقدر

 :گیرم می باال را سرم
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 ...روش اینم...چیزا ترین کوچیک سر...کشتی بار هزار قبال هستی؟ چی معطل پس-

 :گیرند می قرار پایش کنار هدف بی و خورند می سر گردنم دور از هایش دست

 !میزنی هم به و حالم...کن گم و گورت فقط...بیرون گمشو-

 :دهم توضیح برایش آرامش در تا گیرم می کار به را تالشم دیگر بار یک. خورم نمی جم

 ...من...بدم توضیح بذاری باید...نمیرم...نه-

 شود می کوبیده دیوار به در. ماند می دهانم در حرف ی ادامه که شود می باز محکم طوری اتاق در

 . رود می در سمت به هردویمان نگاه. گردد برمی نیمه تا و

 پشتش از ساغر. زند می پلک هم پشت و کند می نگاهمان واج و هاج خبر، بی جا همه از فرهاد

 کشانده؟ اینجا تا چه برای را فرهاد...احمق زن. گرفته هایش دندان بین را لبش. کشد می سرک

 یکار چنین نداشت حق هم کشت می مرا آزاد! آبرویم و زندگی به زند، می گند دارد فقط ندانسته

 .کند

 شده؟ چی باز اینجا؟ خبره چه-

 :میغرد هردویشان به رو و شود می تر درهم آزاد های اخم

 !یاهلل...بیرون برید-

 :شود می تبدیل خشم به رفته رفته تعجب از صورتش حالت...گذارد می داخل قدمی فرهاد

 امشب؟ مرگته چه تو هست معلوم هیچ-

 ...نداره ربطی تو به-

 ایه فاضالب از شان، فکری روشن بوی که مهمانانی ی قهقهه از بلندتر حتی. است بلند صدایشان

 !زده جلو هم شهر

 کنار داشتنی دوست های چروک و اند شده تا به تا ابروهایش. کوبد می پشتش را در فرهاد

 :شده تر عمیق همیشه از چشمش

 !مربوطه منم به پس کنی بیداد و داد لی لی سر اینطوری میشه باعث اگر-
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 به خدا. است آمد و رفت در برادر دو بین هراسانم نگاه. رود می سمتش به و زند می عقب مرا آزاد

 ار هیچکس بدهد، دست از را کنترلش وقتی ولی شود نمی عصبانی معموال فرهاد. بگذراند خیر

 .شناسد نمی

  کنی؟ می دخالت هرچیزی تو چرا مربوطه؟ توئم به هست لی لی و من بین هرچی گفته کی-

 شده؟ چی مگه-

 و هبود رحم بی همیشه اما او! نزند فرهاد به حرفی کنم، می التماسش نگاهم با. کند می نگاهم آزاد

 حق. دهم می تکان سری ناامید. خندد می باطلم خیال به نگاهش با. همیشه از تر رحم بی حاال

 ...است بد من برای او! گوید می راست باشم؟ متنفر او به حسم از دارم

 :گوید می و زند می صداداری پوزخند

 حتی که صورتی در...بودی من ی بچه و زن مراقب سال دو این تو که میشه ادعات فقط-

 !داره رابطه پژمان با لی لی نفهمیدی

 !!داره رابطه پژمان با! داره رابطه...داره رابطه...داره رابطه...پیچد می سرم در

 چرخاند می سمتم به را سرش سرعت به. بفهمد را آزاد حرف منظور فرهاد تا کشد می طول کمی

 می بغضم و گزم می لب. شود نمی باورش انگار. شوم می گردنش های مهره نگران طوریکه به

 از روح. ندارم را حقارت تحمل این از بیشتر. شوند می تر هایم گونه زدنی هم به چشم در. شکند

 که مبین می! رفت برباد هم آن که بود چیزم تنها آبرو! نمانده برایم چیز هیچ دیگر. رود می پیکرم

 کار گذاشتم می اول از نباید...احمق منِ! کردم ناامیدش خدایا. شود می تر تیره لحظه هر نگاهش

 .بکشد اینجا به

 از تا بدهند اجازه کاش...باشد آزاد تندی به تواند نمی او واکنش. آید می جلو من به خیره فرهاد

 .نکشید بد جاهای به هرگز اما بود نزدیک چه اگر پژمان و من ی رابطه. بدهم توضیح برایشان اول

 پیچم می هم در را هایم انگشت. گیرد می چشمانم از نگاه بالخره ایستد، می آزاد روی به رو وقتی

 در قدرت تمام با فرهاد مشت ناباوری کمال در. خورد می سُر سردم پوست روی محابا بی اشک و

 جیغ وقت یک تا گذارم می دهانم جلوی را دستم. آید می بند ام گریه. نشیند می برادرش دهان

 .نکشم
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 ی گوشه را دستش آزاد. رسد می هم من گوش به حتی آزاد، فکِ استخوان خوردن تکان صدای

 نگاهش سیاهی در تعجب خشم از بیشتر. کشد می باال را اش افتاده زیر به سر و کشد می لبش

 .کند توبیخ را او من جای به برادرش شود نمی باورش. است ور غوطه

 :دهد می تکان آمیز اخطار را اش اشاره انگشت فرهاد

 قضاوتش دیگه زن یه با کردن زندگی سال دو از بعد نداری حق اصال یکی تو...دروغ یا راست-

 ...کنی

 :دهد می تکان را سرش ناباوری با و زند می چنگی موهایش به آزاد

 ...کنن می پیدا صاحاب تا صد بچم و زن رفتنم با دونستم نمی-

 تاس بیشتر هم زورش...اوست از بلندتر قدش. ایستد می فرهاد ی سینه به سینه و کشد می جلو

 .نکند تالفی و بخورد بود محال ها قدیم. دهد نمی پس را برادرش مشت اما

 :شود می بلند اما گرفته اگرچه مندش گله صدای

 داشتی؟ نگهش سال دو چرا مهمه؟ برات انقدر چرا کنی؟ می براش اینکارارو چرا-

 :کند می ای مردانه بغض و کشد می فریاد را آخرش ی جمله

 !خبره؟ چه برم و دور فهمم نمی کنید می فکر چرا بیشعورم؟ من کنید می فکر چرا-

 می بغضش با شدت به که دهد می نشان اش شده مشت و لرزان های دست...بغضش شکند نمی

 !کرده چفت هم به سخت و سفت را اش چانه. جنگد

 :دهد می پاسخ خونسردی کمال در فرهاد

 می مسئولیت احساس بهش نسبت که معلومه...خانوادمه از جزوی! هلیاست مادر...برادرمه زنِ-

 .کنم

 :کشد می فرهاد ی شانه روی را دستش و زند می زهرخندی آزاد

 ...میگی بهم که باشه دروغی آخرین این بذار...داداشیم ما-

 اتاق زا افتاده زیر به سری با و گذرد می کنارمان از بیندازد، چشمانم به را آخر نگاه آنکه بی سپس

 به لمد ثانیه یک برای. باشند افتاده فرو اینطور هایش شانه بودم، ندیده حال به تا. رود می بیرون
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 به شدن نزدیک از باشم، داشته جزام من انگار هم فرهاد...بیشتر خودم حال به. سوزد می حالش

 هن خودم برای! کند جمع تنهایی به را گند این باید احتماال. رود می بیرون و کند می اجتناب من

 بلد خوب فرهاد مطمئنم. نزند حرفی مورد این در کسی به ساغر کنم، می دعا فرهاد بخاطر اما

 !بماند ساکت که کند متقاعدش چطور است،

 * ساده اشتباه یک: دوازدهم فصل* 

 و اندازم می تخت روی را سپیدش و سبز تیوپ. دهد می کننده مرطوب کرم بوی هایم دست

 مخلوطی هنوز تنم ی رایحه. کنم می عوض ام بندی و کوتاه نازک، خوابِ  لباس با را تنم لباس

 دور انقدر که آزاد مالیم عطر و زدم قرمزم پیراهن به شب سر که خودم شیرین و گرم عطر از است

 هم گرفتن دوش و لباس کردن عوض با! هایم سلول با شده عجین که کرد هوایی مرا و آمد برم و

 ...رود نمی

 پریدگی رنگ. کنم می رها دورم و زنم می شانه را بازم و بلند موهای. ایستم می آینه جلوی

 و دارم را صورتم شستن ی حوصله و حال نه. است مشخص کامال هم آرایش وجود با حتی پوستم

 !عنوان هیچ به...کنم فکر امشب اتفاقات به خواهم نمی. گرفتن دوش حس نه

 ی صحنه و دهد می تکان را رنگ شیری و حریر ی پرده باد، وزش. ام گذاشته باز را تراس در

 میز روی را اش خورده نیم شیرِ شیشه. خوابید بالخره اما سختی به هلیا. کرده ایجاد زیبایی

 به را خودم شیر توانستم می کاش که برداشت زخم دلم دیدنش از هزارم بار برای باز و گذاشتم

 لب و شوم می خم! نداری هم را ها دلخوشی ترین کوچک وقتی زندگی از بُری می! بدهم کودکم

 ی سینه و کشد می نفس ریتمیک و آرام. بوسم می آرامی به را بازش نیمه و صورتی های

 .شود می پایین و باال کوچکش

 یزم روی از را شرابم گیالس که درحالی و پیچم می دورم نازکی پتوی. کنم می خاموش را اتاق برق

 کنار. کند می بهتر را حالم اما است خنک اگرچه هوا. روم می تراس سمت به دارم، برمی آرایش

 زانوهایم دور را هایم دست. گذارم می سرد زمین روی را گیالسم و نیشینم می زمین روی ها نرده

 نم. درشت و ریز های ستاره از پر. زیباست واقعا امشب آسمان. برم می باال را سرم و پیچم می

 و شفاف ها ستاره تصویر باز و زنم می هم پشت پلک چند. کرده تر درخشان را ها ستاره اشک

 .شود می واضح
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. شوند دیده تلسکوپ با فقط دور، های ستاره که کرد نمی کاری شود، دیده خواست می خدا اگر

 . ریزم می اشک دریا مثل و دوزم می آسمان انتهای بی ی کرانه به را چشمانم

 عقب به و کشم می ترم های گونه روی دست پشت با سرعت به خشی خش صدای شنیدن با

 با باشم، گرفته فرار موقع را مچش که انگار و کند می نگاهم لحظه چند فرهاد. گردم برمی

 .زند می لبخند دستپاچگی

 :گوید می و کند می اش راحتی شلوارِ جیب داخل را هایش دست و ایستد می صاف بعد

 ...بزنم بهم و خلوتت خواستم نمی-

. کنم می پنهان زیرش را پوششم بی پاهای و پیچم می دورم بیشتر را دار ریش و چهارخانه پتوی

 ارهاش بود، شرابم گیالس جای پیش لحظه چند تا که ای نقطه به و دارم برمی کنارم از را گیالسم

 :کنم می

 !بشین...نزدی-

 حرف بی او. نشیند می سردم و شده جمع پاهای کنار درست زانو، چهار و گیرد می را شرابم جای

 و کند می نگاه بودم، شده محوش پیش دقیقه چند تا من که چیزی همان آسمان، های ستاره به

 .نشینم می تماشا به خیرگی با را رخش نیم اراده بی من

 :کنم می باز لب

 ...شنیدی پژمان و من و مورد در امشب که حرفایی فرهاد-

 :برد می را حرفم کشد، می هم در مهربانانه که هایی اخم با و گرداند برمی را سرش

 ! من؟ برای بدی؟ توضیح من برای میخوای واقعا-

 ایو...صورتش حالت این...غمگینش و آالیش بی های چشم با...نشسته کنارم اش شبانه صورت با

 !صورتش ریای بی حالت این از

 و خودت کشتم؟ و مهتابم دستی دستی خیانتم با خودم وقتی بکنم قضاوتی میتونم چطوری-

 ...نکن اذیت
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 تپش را ریخته صورتم در باد که پریشانی و لخت موهای طره و آورم می بیرون پتو زیر از را دستم

 :فرستم می گوش

 ای دارید قضاوت حق شما که نیست این موضوع...نه یا بوده بد من کار که نیست این موضوع...نه-

 ...نه

 حفظ را مغمومشان حال درعین و جدی حالت صورتم اجزای تک تک و ها چشم کنم می سعی

 :کنند

 تهیچوق. کنید می فکر شما که اونطوری نه...نبوده پژمان و من بین چیزی واقعا که اینه موضوع-

 اصال...ساده کردن بغل یه حد در حتی...بوسه یه حد در حتی! بره پیش زیاد ندادم اجازه بهش

 پسم مستقیم غیر خدا ی همیشه هم تو و کرد ولم آزاد...فرهاد بودم تنها خیلی من! نیومد پیش

 ...زدی می

 ...پَسِت و باشم ناراحت ازت داشتم حق من-

 :گویم می زنم، می که ای کننده تایید پلک با و پرم می کلماتش میان خودش مثل

 تنها...داشتم حق منم ولی باشی دلگیر ازم داشتی حق تو...کنم نمی سرزنشت...میدونم-

 هک بود می باید یکی...باشم تنها خواست نمی دلم فقط...هیچی...نبود هیچی برام پژمان...بودم

 دنیا توی نفر یه واسه شده کنم باور خواستم می...نکنه ردم که یکی...بزنم حرف باهاش

 .کرد می خوب و من حال بود کثیف هرچقدرم دلیلش حاال...مهمم

 :آورد می جلو را دستش کف...دلم آتش روی است آبی لبخندش

 !بخورم؟ شرابت از یکم میتونم...کن ول حرفارو این-

 درهم و ناراحت چه برای رود می یادم بطوریکه کند، می پاک را هایم ناراحتی راحتی همین به

 .خندم می گیجی با و کنم می تا به تا را ابروهایم. ام بوده

 :آورم می باال را شرابم گیالس

 خوبه؟ حالت! خوردی نمی چیزا این از که تو کنی؟ می شوخی-

 !مرا عمر. زنند می خط را عمری اش، رفته برباد های چشم و باد و او

http://www.negahdl.com/


 :گوید می و کشد می ای مردانه و عمیق نفس

 ...بیاد کن ردش حاال...نیست نه-

 ومح من و کند می نزدیک لبش به را گیالس. دهم می دستش به را گیالس و اندازم می باال شانه

 . شوم می نوشیدنش

 دوست ی گرفته خاک تراس روی همانجا، درست...زنم می لبخند! بلعد می مرا پرستاره، تهرانِ

 مشغول را فکرم تا نبود آزادی اصال که روزها آن. شوم می ام ساله هجده خود انگار باز داشتنی،

 !کند فتح را قلبم از ای عمده قسمت تا نبود...کند خودش

 خیره نگاهش. دارد می وا خوردن موج به گیالس دادن تکان با را قرمز و گندیده مایع ی مانده ته

 ! کجاست نیست معلوم حواسش و است رنگ شرابی های موج به

 حرف. پتویم روی های خانه چهار به است خیره حاال! من روی به رو نشسته...نوشیده را شرابش

 ...جورابش روی های چهارخانه به خیره! او روی به رو ام نشسته...ام خورده را هایم

 !آید می پیش چه که من نه و داند می او نه

 شانه عریانی به آورد می هجوم سرما و آید می پایین هایم شانه تا پتو خورم، می که تکانی با

 :هایم

 ....کنم می حماقت احساس-

 :کند می پرتاب نگاهم در و گیرد می پتویم های چهارخانه از را اش شده گرد های چشم

 داری؟ حسی همچین چرا-

 :گویم می هم پشت و تند غرغرو، های بچه مثل درست و چینم برمی لب

 بره هرجایی میتونه اون! کنم تحمل و آزاد های بازی قلدر و بیداد و داد باید چرا فهمم نمی واقعا-

 ونمی که تمامه سال دو! کردم گیر من اما...باشه میخواد دلش که هرکی با میتونه! بکنه هرکاری و

 ...نیست منصفانه این! کرده ولم هوا و زمین

 هکشید های انگشت بار این. گردد برمی سمتم به کامل و گذارد می زمین را دستش داخل گیالس

 .فرستد می گوشم پشت را سرکشم موهای او ی
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 :کننده مواخذه لحنش و است عطوفت پر لبخندش

 !نزنیم؟ و حرفش نشد قرار مگه-

 :گویم می نگرانی با و گزم می لب

 !میشی خسته دستم از خیلی کنم می حس گاهی کردم؟ خستت-

 :شود می محو کم کم لبش روی لبخندِ و گردد می صورتم تمام در نگاهش

 .میشه سخت برام خیلی گاهی فقط...فقط...نیست خستگی...نه-

 :کشم می سمتش به را ام باالتنه و کنم می کج شانه روی را سرم

 میشه؟ سخت چی-

 لب بار چند. کشد می طول زیادی دادنش جواب...پنج چهار، سه، دو، یک،...شمارم می را ها ثانیه

 :گوید می ای گرفته صدای با بالخره و زند می ممتد های پلک. کند می باز

 یا دیگه کس به لحظه یه برای بخواد حتی باید چی برای اصال فهمم نمی...داره رو تو آزاد اینکه-

 !کنه نگاه

. هایش لب روی خورند می سُر هایم مردمک...سخت کمی کشیدن نفس و شود می خالی دلم ته

 است نزدیک انقدر. بود مانده جا هایم لب روی کاوید، می را صورتم اجزای که پیش کمی او نگاه

 ...کمی اگر فقط که

. نبینم باشد، خواهد می که هرچه را، نگاهش حالت تا بندم می را هایم چشم و برم می جلو را سرم

 هم به هایش لب روی را هایم لب شده کر و کور و بندم می را هایم چشم و بندم می را هایم گوش

 .است کردنی حس فقط! نیست شنیدنی...نیست دیدنی که لحظه این. فشارم می

 یرتاخ کمی با هایش لب و گرفته را ام چانه زیر نرمی به هایش انگشت. رود می ام چانه زیر دستش

 می را دورم و خورد می سُر هایم شانه دور از پتو. شوم می زده شگفت اش همراهی از. جنبند می

 سلم به نیاز بدنم نقاط باقی و گردنم...هایم انگشت...هایم شانه...تنم تمام کنم می حس. گیرد

 !دارند شدن

http://www.negahdl.com/


 دست همیشه. داشت نمی نگه ثابت یکجا را هایش دست بوسیدن موقع آزاد که آید می یادم

 .رفتند می خواستند، می که ور هر و کردند می شیطنت هایش

 هایم، لب هایم، دست. بندم می یخ لباسش، به بزنم چنگ باید که لحظه همان در درست

 .شوند می پوشیده یخ از ضخیمی قشر زیر همه و همه چشمهایم،

 حاال من و است شوهرم برادر نشسته، رویم به رو که مردی آورد، می یادم به آزاد به کردن فکر

 گزشش که گزم می نگرانی با را هایم لب! بند و قید بی و ساله هجده دختر آن نه متاهلم زن یک

 باز چشم روی من اما کشد می عقب شتاب پر را سرش کنم می حس. رسد می هم او های لب به

 چه. چسبد می گلویم بیخ وجدان عذاب و شرمندگی احساس و لرزد می تنم تمام. ندارم کردن

 کردم؟ غلطی

! سیاه نه و است سپید نه که کنم می حس را دیوانگی همینجا و حاال همین...است همین دیوانگی

 ...ایم شده گرفتارش که است چیزی

*** 

 او. زدیم می حرف داشتیم ما...! که بود خوب چیز همه شد؟ چه. کنم می باز را چشمانم سختی به

 همیشه خوبم، لحظات تمام در. داد می ام دلداریم. کرد می خوب را حالم هایش حرف با داشت

 حال به دلم! اش زده شگفت های چشم داخل افتاده مهتاب نور. است اشتباه انگار چیز یک

 ...بود اشتباه کردم؟ چه من! سوزد می اش درماندگی

 ...من خدای-

 یم چشمانم از را گرفته جای آن در مهتاب انعکاس که نگاهش. گوید می پریشانی حالت با را این

 ار روحم است، حماقتم شاهد تنها که لعنتی سپید تراس. شود می بلند زانوهایش روی از و گیرد

 پلک تا ابرویش ی لنگه دو هر. بینم می برخاستنش حالت در را دستپاچگی. اندازد می خراش

 .اند شده کشیده پایین هایش

 سویش آن و سو این باد که رنگش شب و سیاه موهای بین...را انگشتش ده هر...را دستش دو هر

 .کند می ترک را تراس سرعت به. فرستد می برد، می

 :شوم می بلند دنبالش، به و زنم می کنار پیچیده پایم و دست به که را پتو
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 ...فرهاد کن صبر-

 بیشتری سرعت. بخورد زمین لحظه هر ترسم می که ناموزونند هایش قدم انقدر. کند نمی گوش

 چنگ بازویش به نور، کم خوابِ شب روشنِ و تاریک در و اتاق ی میانه در و دهم می هایم گام به

 .زنم می

 می الل دم در که است طوری نگاهش حالت. گردد برمی سمتم به عتاب با و زند می پس را دستم

 کویریِ حرمِ. رود می نفسم که گیرم می را ام سرفه جلوی انقدر. پرد می ام مری در هوا و شوم

. کشد می نفس تر وحشتناک خیلی طبیعی، حالت از. نشیند می صورتم پوست روی تنفسش

 . کند می خفیفی خس خس اش سینه حتی

 داغ .کشم می ام پیشانی به دستی و مانم می خیره اش سینه غیرمعمولی رفتن پایین و باال به

 !عرق بلوریِ قطراتِ از خیس و داغ...است

 :آورد می باال را دستش و شود می کفری که بزنم حرفی کنم می باز لب

 شب موقع این نباید من! بخواب برو...وقته دیر! بزنیم مورد این در حرفی نیست قرار اصــال-

 !شد من تقصیر...اتاقت تو میومدم

 می اش نی نی در پشیمانی دنیا یک اما ندارد ماه دیگر ای کننده ناامید طور به هایش چشم تصویر

 :کند می غمگینم که بینم

 !اومدی؟ چرا پس-

 :شود می تر خنک هایش نفس کویر و تر آرام رفته رفته هایش بازدم

 ودنب قرار...برد نمی خوابم خوبی شدم نمی مطمئن تا و بودم حالت نگران امشب اتفاقات بخاطر-

 ...بخواب برو هم حاال...بشه اینطوری

 !لعنتی تراس آن. بینم می چشم ی گوشه از را حریر ی پرده آرام خوردنِ تکان و وزد می تندی باد

 .بگیرم را ام غیرمنتظره ی گریه جلوی توانم نمی اما گزم می لب

 : نالم می ممکن، حالت ترین غمگین با

 ...زنید می پسم بعد و کنید می میخواد دلتون هرکاری همتون...نداشتم توقع تو از-
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 سرخوردگی احساس. انگشتانم روی چکد می درشت ی قطره یک و کنم می نگاه را هایش دست

 می را حالش و کنم می درک را اش نگرانی هرچند...بود اشتباه دانم می هرچند. کنم می

 دوست که بگوید و بایستد طرفم که خواهم می را یکی...ام خسته شدن زده پس از اما...فهمم

 آخرش تا و کشد نمی کنار که. است اش زندگی اتفاق بهترین...من با بودن که...من داشتن

 !رویم به رو نه ماند می کنارم...هست

. نندک می پیدا وسعت انگشتانم لرزش! نیست چیزی...نبوده چیزی...کنم می نگاه را هایم دست باز

 .شمارند می را ها ثانیه این تمام و کنند می پیدا وسعت

 :گوید می و کند می تر را اش شده خشک های لب طوالنی نسبتا مکثی با فرهاد

 ...کردی شروعش خودت لی لی-

 .کشم می نفس را ها ثانیه این تمام و کنم می پیدا وسعت

 !بازدم...دم بازدم،...دم

 :گذرانند می را ام گونه برآمدگی بعدی های قطره

 ...نشدی مانعم هم تو ولی آره-

 :رود می باال کمی فقط صدایش و زند می اش سینه به چندبار را دستش کف

 هم تو...طبیعیم تمایالت تمام با کاملم مردِ یه من که کنم؟ یادآوری حتما باید شدم؟ می مانعت-

 چی! شدی مادر...شدی تر خوشگل! شدی کامل زن یه حاال! نیستی بچه دختر دیگه. بالغی زن یه

 بهم انقدر وقتی باشم؟ خوددار تونم می کجا تا کردی؟ فکر خودت پیش من به راجع

 رو تو...رو تو نتونم دیگه تا...تا کافیه تماس یه فقط میدونم که انقدر...نزدیکی

 :گذارد می هم روی طوالنی را هایش پلک و کند می مشت را هایش دست. میفتد زدن نفس به باز

 ...لی لی بردار دست-

 زا بردار دست من مرگ...لعنتی بغض. کشم می هایم ریه در بیشتر را شبانه هوای و گیرم می دم

 !برو! بیچاره حلقوم این
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 به و برم می جلو آرام را ام خسته سر. بینم می نشان ستاره را چشمانش اشک ی پرده پشت از

 :گیردب آرام کمی تا دهم می تکیه لرزاند، نمی را اش سینه ی قفسه و زند نمی تند دیگر که قلبش

 .میشم ناراحت زنی می پسم وقتی...نباش اینطوری فرهاد-

 از مرا درماندگی و استیصال با. بازوهایم به چسباند می و کند می رد کنارم از از را هایش دست

 را فشار چقدر داند می خدا. سوزد می اش پریشانی حال به دلم. آورد می بیرون گرمش آغوش

 .کند می تحمل

 بخاطر و چیزم همه بار یه من داری؟ توقعی چه من از. کن بس هلیا جون رو تو...کنم می خواهش-

 االح ولی میفتاد نباید اتفاق این...کنم نمی تکرار و قبل اشتباه دیگه...دادم دست از خودخواهیم

 بخاطر باز من و شه تکرار تاریخ نمیذارم هم بمیرم! کنه عوض رو چیزی نیست قرار افتاده که

 !باشی رفتارت مراقب که میدم هشدار هم تو به. بدم دست از و چیزم همه اشتباهم

 عقب و گوید می «لعنتی» بلندی صدای با. گیرد می شدت ام گریه و شود می روشن دلم در آتش

 چیز همه. عمیقم خواب یک در انگار! باشم زنده کنم نمی حس...است عجیبی فضای. رود می

 !است بلوری

 جلوی را دستم. پرم می جا از و ترسم می باز اما کوبد نمی هرچند بندد، می پشتش که را در

 . نشینم می زمین روی تخت کنار و میفتم هق هق به. کنم می خفه را ام گریه و گیرم می دهانم

 و حس بی خیلی. خورد می هم به ام نکبتی زندگی و خودم از حالم. ایست گزنده و تلخ خواب

 از من و شود عوض خوابم تصویر خواهد، می دلم فقط. بکنم بیداری برای تالشی که آنم از تر حال

 .کنم هجرت زیبا رویایی به کابوسم

 ! دارد ای بیچاره مادر چنین که هلیا بیچاره! آزاد بیچاره! فرهاد بیچاره! من بیچاره

 از متاسفانه اما همینطور هم را صورتم توی خورد می که بادی و دارم دوست را مهتاب نور انعکاس

 ویر سرم که همانطور تا کنم می گریه ام بیچارگی حال به انقدر! کند نمی کم کابوسم گزندگی

 .برد می خوابم ام، گذاشتم آن زیر را دستم و است تخت

 !تر شیرین و بهتر کمی خوابی شاید

*** 
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 !آفتابی سرتاسر اما پاییزی ی جمعه یک صبح...است جمعه صبح

 هب...کنم می فکر دارم و ام نشسته پشتی، حیاط قدیِ ی پنجره زیر آشپزخانه، چوبی میز پشت

  !صبحانه میز روی شده پخش که رنگ، زرد آفتاب این به و نیامده های جمعه های صبح به! آینده

 سوی یک هم فرهاد و سویش یک نشستم می مغموم و ساکت من پیش چندی تا که میزی همین

 .کردیم می صحبت دری هر از هم با صبح هر و دیگر

 او فقط و زدم نمی حرف من دیگر بعد به جایی یک از بعد! زدیم می حرف هی...زدیم می حرف هی

 حرف او که هایی وقت فقط چرا که کردم می فکر این به و دادم می گوش هی من و زد می حرف

 رسد؟ می نظر به بهتری چیز زندگی زند، می

 بساط و پشتی، حیاط قدی ی پنجره و...جمعه صبح رنگ زرد آفتاب و...آشپزخانه چوبی میز و من

 !بیاید که شود، بیدار خواب از که ایم نشسته منتظر اینجا همه و همه...صبحانه ی خوشمزه

 !بیاید فقط...بیاید شاکی و اخمو...اصال بیاید نشسته صورت و دست

 از کسی به که ام خورده قسم من و آید می راهرو انتهایی از دارد صبحش اولِ های سرفه صدای

 !نزنم حرفی دیشبمان کابوس

 ی رسیده نیم به ظرف به نگاهش گوید، می که «سالم» و کشد می عقب صدا و سر پر را صندلی

 . کنم می بازی دستم داخل نان تکه با معذب و اندازم می پایین را سرم. است شیر

 !خورد می ما با را اش صبحانه صبح روز هر! است گوری کدام آزاد نیست معلوم

 :شوم می خیز نیم و گذارم می میز روی را دوستم هر کف

 .ریزم می چایی برات االن-

 حالت از. شنود نمی را صدایم که است خودش عالم در انقدر و گرفته هایش دست بین را سرش

 نمی نباشم، او جای تا. گیرد می خرابش حالِ خرابیِ برای دلم. دارد سردرد فهمم می نشستنش

 یم پر چای از را گلداری و سرامیکی فنجان. است سنگین برایش موضوع این چقدر بفهمم توانم

 .روم می فرهاد نزد و گذارمش می نعلبکی داخل. دارم برمی ها قرص سبد از هم ژلوفنی و کنم
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 سر. آورد می بیرون خودش عالم از را او و کند می صدا تقی که گذارم می دستش کنار را فنجان

 یم فنجان دور ناگهان دستم. پایین ریزد می هری دلم گیرایش نگاه از. کند نگاهم که آورد می باال

 ...لرزد

 می عمیقا...سوزم می. لرزانم انگشتانِ روی ریزد می چای از قطره چند و شود می کج فنجان

 ...سوزم می باز که گزم می محکم را لبم! سوزم

 بود دلخور که هم هرچقدر حاال...داد می نشان سریعی واکنش افتاد می اتفاقی چنین اگر سابقا

 می پایین را سرش فقط حاال ولی. میشد حالم نگران زدم، می آسیب که خودم به. نداشت فرقی

 رونبی را ام کالفه نفس. کند می باز و پیچد می هم به را آنها. شود می خیره انگشتانش به و اندازد

 .فرستم می

 و نیستند دیدن قابل هایش زخم که تنی با و کشم می عقب. کنم می بغض جهت بی و بیخود

 انگشت کردن فوت با و کنم نمی نگاهش. نشینم می سرجایم خورد، می زخم بیشتر یکی هرروز

 مانگشت سوختن برای فقط و فقط هایم پلک پشت شده جمع رطوبت که دهم می نشان ام سوخته

 .ندارد دلم سوختن به دخلی هیچ و است

 پرزهای نگران حتی احمق من. کشد می سر را داغ چای و خورد می تاخیر کمی با را قرصش

 ...شوم می هم زبانش

 است همه نگران که او نگران شود می! ؟«لعنتی» نگفت و دید را اش خسته و براق نگاه شود می

 !نبود؟

 اب و کنم می نگاه است مشخص کمی فقط آنجا از که سالن به. فرستم می گوشم پشت را موهایم

 :گویم می احتیاط

 .بشه اونطوری خواستم نمی...کردم تحمیل بهت و خودم دیشب که متاسفم-

 خیز نیم سریع. میفتد سرفه به و دهد می قورت سختی به را کرده دهانش در نیمه تا که نانی تکه

 یم دوباره. بنشینم سرجایم دهد، می اخطار آبی پر نگاه با و آورد می باال را دستش کف. شوم می

 . نشینم

 می فرستد، می هایش ریه داخل را اطراف هوای کافی قد به و شود می تمام که کردنش سرفه

 :گوید
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 !دادم نشون واکنش زیادی...همینطور هم تو...بودم مست یکم من-

 ...بندم می یخ...شکنم می...گیرد می بغضم

 :پوشاند می را صورتم از نیمی و گذرد می شانه از موهایم ی طره اندازم، می پایین که سر

 بهتری حس شاید تا...کنی راحت رو وجدانت و مستی حساب به بذاری و پشیمونیت میخوای اگر-

 !ندارم مخالفتی من...کنی پیدا

 را هایم مردمک و آورم می باال سر. پرم می جا از که کوبد می کره بلوریِ ظرف روی را چاقو طوری

 درانق. بینم نمی خودم در را کردنش نگاه مستقیم جرات که دارم می نگه ثابت اش حلقه برق روی

 .خورد می بهم خودم از حالم خودم که ام شده آمیز ترحم و مظلوم حالت این در

 :شود می بلند اش پرشکوه صدای

 داشتم؟ ای جهنمی شب چه میدونی فهمی؟ می...کنیم صحبت بهش راجع نمیخواد دلم واقعا-

 کنی؟ تمومش نمیخوای گذشت؟ من به چی میدونی

 و تند. کشم می باال شده، بسته گلویش زیر که دکمه آخرین زیر تا و گیرم می را نگاهم دست

 :گویم می هم پشت

 ...فقط دیشب! کردم؟ شروع چیو من مگه! فهمم نمی کنم؟ تموم-

 !لی؟ لی-

 خان خفه. ماند می ثابت گردنش ی برآمده رگ روی نگاهم اینبار. شود می بلند فریادش صدای

 .ریزد می صورتم در طرف دو هر موهای که اندازم می زیر به سر طوری و گیرم می

 :شود می تر مالیم که کند می درک را حالم بدی انگار

 !بشه سابق مثل چیز همه کنم می رو تالشم تمام دارم من-

 نگاهش، در سختی به و کنم می جمع ام سینه زیر را هایم دست. زنم می کنار را موها کالفگی با

 :دوزم می چشم

 !بود بدتر اینم از وضعم سابقا بوده؟ خوب من وضع کی-

 :کشد می صورتش ی نیمه روی را چپش دست کف
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 اب نه دیشب اتفاق به راجع دیگه و بدی وقت یکم میخوام فقط...کنه می درست چیزو همه زمان-

 !هوم؟! نزنی حرف دیگه هیچکس با نه من

 نگاه آید، نمی دلم فقط. فهمم نمی حرکت این از را خودم منظور هم خودم. دهم می تکانی را سرم

 .کنم ناامید را منتظرش و امیدوار

 !ام شده سرد برگردی، تا...بروی و بگذاری و بیایم تا بمان بگویی و بریزی که چای مثل

 بر را هایت لب...نزدیکتر و نزدیک و کنی حلقه کمرم دور را دستت باید چای فنجان مثل

 !بگذاری ام لبه بر...ببخشید...لب

 ...شد سرد چایت! بگذریم...گویم می را اینها چرا دانم نمی

 حرف که شوم می خفه. کشم می آه و کنم می باز فنجان کمر دور از را ام شده کرخت های دست

 !نمانده زدن برای دیگری

 کرده پف های چشم با آزاد کرده، پر را اطراف محیط مزخرفی سکوت که درحالی بعد دقیقه چند

 .خورد می چشم به صورتش و گردن روی آب قطرات. آید می داخل پریده رنگ صورتی و

 نکرده، عوضش هنوز و داشت تن به مهمانی در دیشب که اش مشکی و مردانه پیراهن های دکمه

 صمشخ نیمه تا اش خالکوبی و است پایین ممکن حد آخرین تا اش راحتی کمرشلوار. بازند کامل

 !گفت چیزی شود، نمی دیگر که اش ریخته هم به موهای از. است

 نم نه البته که گوید نمی «سالم» ما از هیچیک به و نشیند می من روی به رو درست و میز پشت

 مین تمام گستاخی با را فرهاد «بخیر صبح» و «سالم» جواب. نداریم او از دیگری انتظار فرهاد نه و

 شود می بلند جا از نامفهومی غرغرِ و ای ثانیه چند مکث با و گرداند می سفره در را نگاهش. دهد

 .بریزد چای خودش برای تا

 را آزاد های غدبازی و تخم و اخم ی حوصله. گردانم برمی پنجره سمت به را سرم و کنم می اخم

 و کنم صحبت او با داشتم دوست خیلی بودم، مطمئن خودم به که دیشب تا. ندارم عنوان هیچ به

 !دهش عوض چیزها خیلی شب نیمه از خب. ندارم اینکار به اصراری حاال ولی کند می اشتباه بگویم
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 پرستار و کند می تاتی تاتی استخر کنار که بینم می را هلیا پنجره براقِ و تمیز ی شیشه پشت از

 .زنم می لبخند و رود می عقب چیز همه. نیفتد استخر داخل یکوقت تا است همراه او با هرقدم هم

 ...هیچ دیگر و بینم می را کوچکم دختر صورت فقط حاال

 ابیآفت هوای در کمی دادن، صبحانه از بعد تا برد را او پرستارش پوشاندم، می را لباسش که صبح

 خیلی قدش و دارد گردی و زیبا صورت. است خوبی و سال و سن کم دختر پرستارش. کنند بازی

 .است محجوب اش فامیلی اما دانم نمی را اسمش. است بلند

 وا اما...ام گرفته هلیا برای پرستاری چنین خانه در مجرد مرد وجود با که ام دیوانه گفت می مینو

 حس. ندیده را کسی چشمش و گذشته همسرش مرگ از سال همه این! شناسد نمی را فرهاد که

 من از نتوانسته بودن ممنوعه وجود با که دیده مرا...دیده مرا ولی! دود می پوستم زیر عجیبی

 ام دیوانه اولش زن مثل هم من اینکه دلیلش حاال...نیست شکی این در الاقل! مهمم برایش! بگذرد

 !نیست مهم دیگر، هرچیز یا باشد

 هیچ که گریه حالش به خواهد می دلم. خندد می ذوق با و کوبد می هم به را هایش دست هلیا

 مادرش روزی سیه و بدبخت زن چنین باید بزرگ دنیای این در که کرده گناهی چه...بزنم ضجه

 . زند می آتش را دلم اش کوچکی و معصومیت!  شود؟

 ورد برادر هردو از باید گوید می عقلم! ام شده گیج! است بهتر کودکم برای تصمیمی چه دانم نمی

 و دور یکجای بروم بگذارم...اوضاع و وضع این با نیست انتظارم در خوبی عاقبت آخر که شوم

 ای اجازه چنین فرهاد نه توانم می نه اما! کوچکم دختر و خودم فقط...کنم آغاز را جدیدی زندگیِ

 .دهد می من به

 و دود می ناموزونی قدم چند روم، می اش صدقه قربان دل در و است دخترم به نگاهم که همانطور

 . شود می بلند بنفشش جیغ صدای. خورد می زمین تلپی ناگهان

 درحالی و دهد می نشان واکنش من از زودتر فرهاد. بروم سراغش تا شوم می بلند صندلی روی از

 :دود می ای شیشه در سمت به کند، می دعوت نشستن به مرا که

 !داخل میارمش میرم من بشین تو-

http://www.negahdl.com/


 محض هب. باشم نداشته آزاد حضور به توجهی تا گیرم می کار به را تالشم تمام. کنم نمی مخالفتی

 یک حاال تا دیشب از بفهمد تا هست زرنگ انقدری او مطمئنا و گیرم می وجدان عذاب دیدنش

 ! شده مرگم

. نوشد می جرعه جرعه نامعلومی، ی نقطه به خیره و ریخته قهوه خودش برای بزرگ لیوان یک

 .برسم نظر به خونسرد و آرام تا کنم می تحمل را عذابی چه داند می خدا

 دیب شب ما مثل هم او نکنم، اشتباه اگر. دارد کردنم پیچ سوال به میلی او نه زنم می حرفی من نه

 اصال! غوغاست درونش. شناسم می را آرامشش این! ندارد بیشتر کشمکش حوصله و داشته

 !نیست خوب کم خودش این که اندازد نمی من به هم کوتاه هرچند نگاهی

 تشصور در صبح سر ناراحتی از اصال. نشنید می میز پشت دوباره و گرفته بغلش در را هلیا فرهاد

 بماند؟ بدعنق و باشد فرهاد پیش. کند نمی گریه دیگر دخترنازم. نیست خبری

 و ساکت انقدر آزاد. شود بازتر صبحم اول ی گرفته صدای تا نوشم می کمی را ام شده سرد چای

 روی را سپیدش و کوچک های دست هلیا. شود می حس سختی به حضورش که است خودش توی

 نازک پوست هایش ریش ته فهمید وقتی از درست فرهاد. کشد می فرهاد ریشِ بی و صاف صورت

 .کرد تیغ سه را هایش ریش کند، می اذیت را هلیا لطیف و

 های لب هلیا. نوشم می دیگر کمی و کنم می نزدیک لبم به را فنجان هلیا، و فرهاد به خیره

 .پرد می بیرون آنها میان از «بابا» ی کلمه و کند می باز را کوچکش و صورتی

 شنیدن از فرهاد بگویم توانم نمی. ندارم هم کردن سرفه جرات. پرد می ام مری در چای ی جرعه

 !شده خوشحال آزاد، چشمانِ مقابل درست هم آن هلیا، زبان از چیزی چنین

 را مشکی سرامیکیِ لیوان. کشد می آزاد سوی به را فرهاد و من نگاه چیزی شدن کوبیده صدای

 لیوان زیر. اندازد می قدیمش های شدن عصبی یاد مرا که است طوری نگاهش. کوبیده میز روی

 .چکد می میز روی قطره قطره قهوه و خورده ترک

 بلندی صدای و رود می عقب صندلی اش ضربه شدت از که شود می بلند صندلی روی از تندی

 ...انگار نیامده ما به آرامش. ام گرفته زبان لکنت. آید نمی زبانم به حرفی. دهد می

 !کنم نمی امنیت احساس.کند می اذیتم هایشان نگاه
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 شود، می بلند سرش از دود که او به رو و دهد می تکان زانویش روی کرده بغض که را هلیا فرهاد

 :گوید می

 !بخور و صبحونت بشین-

 :کند می نگاه مرا اخطارآمیز فرهاد جای به و اندازد می باال را سرش

 !شد صرف کافی ی اندازه به-

 .کند می ترک را آشپزخانه و گیرد می کوبانش های قدم زیر را آشپزخانه های سنگ

*** 

 ماا بزنم حرف او با باید بودم مطمئن آمدم، می باال ها پله از که وقتی تا. ام ایستاده اتاق در پشت

 این. پیچد می گوشم در گیتار های سیم روی هایش انگشت برخورد صدای. دارم شک کمی حاال

 و بروم آنجا از توانم نمی هم طرفی از. بزنم بهم را خلوتش دهد، نمی اجازه من به نواز گوش صدای

 شخ و دورگه صدای آن با و زد می گیتار وقتی است یادم. برگردم کردن صحبت برای بهتری وقت

 !میشد داشتنی دوست واقعا خواند، می دارش

 نیست هم ی اندازه ما دنیای

 گیتارم و بارون عاشق من

 خوابم می ظهر تا روزها من

 بیدارم صبح تا و هرشب من

 می سرم دور گذشته خاطرات...ام بینی زیر پیچد می او بوی نیست خوب حالم که حاال درست

 .چرخند

 نیست هم ی اندازه ما دنیای

 سردم ساکتم، وقتا خیلی من

 شاید، خودم تو میرم که وقتی

 برگردم بعد سال پاییزِ
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 می و دکن می سد را گلویش بیخ و تند می درختی دور که پیچکی انگار و تنم الی پیچد می بویش

 ! دارد اصرار ام خفگی مرز تا و فشارد

 نیست هم ی اندازه ما دنیای

 مونم نمی اما بوسمت می

 پرسی می آینده ار دائم تو

 دونم نمی فردامم حال من

 باش محکم آغوش یه فکرِ تو

 نیست محکم دیوونه این آغوش

 رفت یادت باز گفتم بار صد

 نیست هم ی اندازه ما دنیای

 به وقتی و بیایم خودم به تا کشد می طول. شود می قطع آهنگ ضرب و او بلند و دار غم صدای

 تمام بوده هرچه. کند نمی زنده من در را امیدی هیچ بویش! کجایم دانم نمی گردم، برمی خودم

 !است حس زبان...نیست حرف زبان اصال زبانش...زند نمی من با حرفی هیچ...شده

 گم ها سایه میان در که دور آنچنان هایی گذشته. آورم می یاد به را مان خوانی شعر های شب

 .اند شده

 را تکلیفم زودتر هرچه است بهتر انگار دارم، من که بالتکلیفی و نامتعارف اوضاعِ و وضع این با

 از هرچند بود؟ هم با نفر دو عاشق شود می مگر. ترسم می خودم عجیب احساسات از. کنم روشن

 !هست حسی هنوز پس!متنفرم دارم او به که حسی از خودش قول به اما دلخورم آزاد

 گوش بین را اش گوشی کند، می باز که را در. کوبم می در به محکم بار چند خودم افکار از حرصی

 ارکن در جلوی از تفاوتی بی با بالخره و کند می نگاهم حرف بی لحظه چند. بینم می اش شانه و

 ام نادیده فقط من های واکنش برابر در تا کرد می انتخاب را راه این وقتی هم ترها قبل. رود می

 باید چطور که است یادش هم هنوز البد...کارش این از آمد می بدم خیلی. شدم می دیوانه بگیرد،

 !بچزاند مرا
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 پس. شوم می متوجه را «عزیزم» ی کلمه فقط که گوید می انگلیسی به چیزی مخاطبش به

 گیتارِ روی نگاهم. اندازد می میز روی و کند می قطع را گوشی. است اش خارجی ی معشوقه

 نبتوا اگر البته. است اش مجردی دوران برای گیتار این. ماسد می تخت روی رنگ بلوطی و چوبی

 !دانست متاهل را او حاال

. است میانشان هنوز هم من ی مانده جا به عطر اتفاقا که عطرها همان. نکرده زیادی فرق اتاقش

 !هاست گذشته مثل چیزها اکثر...چیدمان همان

 !ندارد خاطرات شکستن و سوزاندن به اصراری من مثل او پس

 نفره، سه و خری گور مبلِ جلوی دودیِ و ای شیشه میز روی. است نامرتب زیادی اتاقش البته

 ار میز از زیادی فضای سیاهش تاب لپ. هم کنار فندکش و سیگار ی بسته. است شلوغ حسابی

 رد و است ایستاده و پر نیمه بطری یکی آن و شده چپکی میز روی خالی بطریِ یک. کرده اشغال

 چشم به شده، چیده کتابِ ردیف چند هم میز ی گوشه. است میز روی هم خالی لیوان چند. ندارد

 .خورد می

 یک و شده پخش برگه چند تختش روی. است شده تلنبار هم روی های لباس از پر مبل ی دسته

 .دارد نامرتبی وضع روتختی طرف

 لپ ی صفحه به خیره. کند می روشن را تابش لپ و نشیند می مبل روی من حضور به توجه بی

 نمی را آخر به مانده ی دکمه دو. بندد می باال تا یکی یکی را اش مشکی پیراهن های دکمه تاب

 عضله حاال. داشت سپیدی پوست و بود الغرتر ها قدیم. بینم می را اش یقه داخل همانجا از. بندد

 خنده خودم کار این از! ساخته او به حسابی خارجی دختر دوست اینکه مثل. شده برنز کمی و ای

 .کشم می عقب کمی و گیرد می ام

 :کشد می هم در را هایش اخم و دزدد می را لبم روی لبخند بینش تیز نگاه

 میخندی؟ چی به-

 :دهم می تکان سرعت به را سرم

 ...هیچی-
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 با. گذارد می لبش کنج و کشد می بیرون کنتش سپیدِ پاکت از سیگاری. زند نمی دیگری حرف

 که هرچند. کند تعارف هم من به داشت عادت قبال اما است همان سیگارکشیدنش ژست اینکه

 وقتی که دارد خوبی حال و حس او با زدن گپ و آزاد با کشیدن سیگار خب ولی ترکم توی من

 !کنی می فراموشش سخت برود، دندانت زیر اش مزه

 !ندارم خارجی وجود من انگار روی؟ نمی چرا و کنی می چه اینجا پرسد نمی اصال

 های لیوان از یکی داخل را سیگار خاکستر رسد، می که چهارمی به...شمارم می را هایش پک

 .شود می شکسته هم سکوتش قفل بالخره رسد، می انتها به که سیگارش. تکاند می خالی،

 :پرسد می و اندازد می لیوان داخل را فیلترش

 بود؟ اول بار-

 هب یادم ناخودآگاه. میفتم سکسکه به و شوم می دستپاچه و هول. کوبد می تند سینه در قلبم

 به فکرها بدترین باشد؟ دیده را ما نکند شنیده؟ را هایمان حرف یعنی. میفتد قبل شب ی بوسه

 .کشد نمی یدک را خاصی حالت هیچ صورتش که کنم می نگاهش نگران. زند می سرم

 :پرسم می آرام و احتیاط با

 بود؟ بار اولین چی-

 :بینم می روشنی به را پوزخندش و افتاده اش پریده رنگ صورت روی نمایش صفحه نورِ

 !میگم رو هلیا دارم ترسیدی؟ انقدر چرا-

 ...دوم ی جمله تا دهم می نشان واکنش بیشتر خیلی اولش ی جمله به نسبت

 !کردم عادت...میزدی دوپهلو و غیرمنتظره و حرفات همیشه هم قبال تو بترسم؟ چرا-

 .است پرکنایه ام جمله اما دارم لبخند

 !ترسیدی نمی قبلنا ولی...خب آره-

 ...است هشداردهنده لحنش و ندارد لبخند

 ...نترسیدم-
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 با حق کند؟ می پرهیز من به کردن نگاه از چرا رسد؟ می نظر به پریده رنگ انقدر امروز چرا

 !ترساند می مرا هایش مردمک سیاهی...اوست

 .شود نمی کشیده خوبی جای به لعنتی بحث این. دهم می فشار هم به را هایم لب مضطرب

 :کنم می عوضش پس

 !بوده؟ اول بار هلیا مورد در چی-

 :برسد آرنجش به تا زند می تا را بلندش های آستین

 ...فرهادو همینکه-

 مین را حساسیتش همه این. کوبد می کیبوردش به و بندد می تندی حرکت با را تاب لپ مانیتور

 حاال و ندارد دوستم دیگر بود گفته! خواهد نمی را هلیا...خواهد نمی مرا که گفت خودش! فهمم

 کنم؟ باور باید را هایش حرف از کدامیک! دارد گوید می

 :اندازم می باال شانه و کشم می عمیقی نفس. دانم می را سوالش ی ادامه نگفته

 پرسی؟ می چرا...بود اول بار کنم فکر...بزنه صداش بابا بودم نشنیده قبال...دونم نمی-

 ...خوردم جا فقط-

 :زنم می طعنه کالمش میان! مرد این انتهای بی غرور از وای...زنم می پوزخند

 ...شدی ناراحت من نظر به ولی-

 گوشم در و شود می چکش اش گرفته اوج صدای. شود می خیره من درهم ابروهای به مستقیم

 :کوبد می

 هواس دوتا شما نمیشه دلیل نمیخوام رو بچه این که گفتم شرایطی بنابر روزی یه من اینکه-

 ...بدوزید و ببرید خودتون

 :گویم می آرامی و نامطئن صدای با و گزم می دندان به را لبم

 !کنی می اشتباه داری-
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 کجا از بچه اون وگرنه...بابا بگه که باشید داده یادش حتما باید آخه؟ اشتباهی چه! اشتباه؟-

 یسالگ یک توی میتونه چطور ندیدتش بارم یه حتی واقعیش پدر وقتی چی؟ یعنی پدر میدونه

 !بابا؟ بگه عموش به و بفهمه رو چیزی چنین

 همچنان ولی! بزند صدایش «بابایی» و «بابا دختر» که بود شده عادتش فرهاد...اوست با حق خب

 از خودش که رفته یادش انگار. کنم نمی درک را اش نگرانی...را خوردنش حرص. فهمم نمی را آزاد

 .ندارد کردن بازگو به نیاز که چیزها این! باشد «بابا» نخواست اول

 رپد تو از قطعا فرهاد...نیست بدی چیز اینکه طرفی از داره؟ فرقی چه تو حال به...آزاد فهمم نمی-

 !بهتریه

 :زند می عجیبی لبخند و است متفکر اش چهره

 پس! کنم جبران میتونم من پس...بوده اول بار گفتی...میشم پدری چطور من دونی نمی که تو-

 ...نیست دیر هم اونقدرها هنوز

 روف دستم کف را هایم ناخون...کنم می نگاهش گنگ و گیج. ماند حیرت در شود، نمی این از بیش

. ندک تایید را هایم شنیده بتواند تا داشت وجود اینجا کسی کاش...شک بی شده دیوانه. کنم می

 !دارم محکم توگوشی یک به نیاز من

 ...نیست برگردوندن برای چیزی! کنی؟ جبران چیو میگی؟ داری چی شنوی می خودت-

 و ایستد می مقتدر و محکم پاهایش روی. کند می نگاهم بالخره و کشد می اش زیرچانه را دستش

 نمی حس را قلبم ضربان که رود می فرو چشمانم در نگاهش میخ طوری. زند می کمر به دست

 :کنم

 !بگذرم ازش تونم نمی! میخوام رو بچه اون. گرفتم و تصمیم من...هست چرا-

 گوش صدایش. گذشت ساده رویش از و نکرد باورش بتوان که آنیست از تر محکم هایش جمله

 .دهد می عذاب را هایم

 :اندازم می سرم روی را صدایم و سابم می دندان

 راحتم و بدی طالقم اینکه جای به و اومدی حاال نیست؟ بس کردی اذیتم که انقدر میگی؟ چی-

 ...نداری ای اجازه چنین میخوای؟ و دخترم میگی کنی،
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 ...ترکد می دلم...ترکد می بغضم

 چشمانش جلوی چیز ترین اهمیت بی انگار کند، می نگاه طوری هایم اشک به و ایستاده

 را خواهد می که چیزهایی داشتن در بودنش مصمم. شناسم می خوب را اش سنگی قلب...است

 !است داشتن معنیِ به خواستن او برای...هم

 :سرم در وحشتناکِ افکار بر است تاییدی هایش حرف

 دیگه که بگیرمش ازت جوری سوت دو عرض در میتونم من بدی؟ بهم اجازشو میخوای تو البد-

 ...نرفته که یادت...ببینیش نتونی حتی

 :زند می پلیدی برق نگاهش و کشد می نیشش دندان روی را زبانش

! یباش خطرناک هلیا برای میتونی چقدر کنه می تایید که هست مدارک خیلی...مریضی زن یه تو-

 تعادل وقتا خیلی و میره راه خواب توی که مادری! دیوونه؟ مادر یه به میده رو بچه دادگاهی کدوم

 بگم؟ بازم...نداره رفتاری

 و خودم میان ام کرده گیر من خدایا. آیم می فرود زانوهایم روی اراده بی. رود می کف از توانم

 . است من های بالتکلیفی و ها خودآزاری تمام بانی و باعث که مردی. شده دقم ی آینه که مردی

 همه این برای آید می کم اشک. کنم می گریه های های و زانوهایم روی گذارم می را سرم

. دکن درک مرا احساس تواند می مادر یک فقط...گریم می...فراگرفته را چشمانم ساز گریه ابرِ...درد

 .دواند می ریشه تنم تمام در دقیقه چند عرض در که ترسی

 قول به که من به برسد چه...شود نمی حریفش هم فرهاد بگیرد، را هلیا بخواهد اگر که دانم می

 .شود نمی رحم بی مرد این حریف دنیا یک اصال! ام دیوانه زن یک خودش

 :کنم می نگاهش بیچارگی با و آورم می باال سر

 یهیچ تو...میومد بدت ها بچه از تو ببری؟ کجا میخوای رو هلیا بگیری؟ ازم چیرو انتقام میخوای-

 ...دونی نمی ازشون

 را هایم اشک سوزاند، می را پوستم که تندی حرکت و حرص با و نشیند می زاند دو روی کنارم

 :کند می پاک

 !کنه کمکم میتونه گفت کردم می صحبت دبرا با که االن...عزیزم نباش نگران-
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 !وای...خدا وای ببرد؟ را کودکم خواهد می

 :شود می تر بلند و بلند ام گریه صدای

 ...بخشمت نمی هیچوقت...آزاد بخشمت نمی خدا به...کردی روانی منو تو-

 :اندازد می باال شانه و پیچد می انگشتش دور را چشمم جلوی ریخته تارهای

 ببخشی؟ خواستم کی-

 :کشد می صورتم روی انگشتانش پشت با و زند می کنار را مو اشکیِ و دار نم تارهایِ

 اب بفهمم اینکه از قبل تا البته...بگیرمش ازت نداشتم قصد عنوان هیچ به من چیه؟ میدونی-

 هی دنبال...ندارم حقی چنین و بوده من از اشتباه کردم می فکر...ریختید هم روی دوستم بهترین

 ربخاط باید چرا...نداری من با زیادی فرق هم تو بینم می االن ولی...نشی اذیت تا گشتم می راهی

 رامب قبولش هرچند...کردی خیانت من به که نیست این موضوع کنم؟ خودگذشتگی از تو مثل زنی

 ...اما...اما...سخته

 :کشد می مغمومی نفس

 خفقان احساس اینجا...داری زیادی انتظار من از...برادرمه فرهاد...دوستمه بهترین پژمان دیوونه-

 ...کنم می

 :نالم می و کوبم می اش سینه به مشت با

 که کاری واسه میدی؟ عذابم چی واسه داری...نیست خدا به...نیست پژمان و من بین هیچی-

 حتی...ندادم رو بهش هیچوقت من هلیا جون به ولی باشیم هم با که خواست می اون نکردم؟

 ...بزنه دست بهم اینکه ی اجازه

 ...بهم میگن دروغ همه روزا این کنم؟ باورت باید چطوری من-

 میخورم؟ قسم دروغ به و بچم جون کردی فکر-

 به صورتش. ام نکرده خیانتی چنین که دهم می را اطمینان این هایش مردمک به هایم چشم با

 :دهد می تکانم و چسبد می محکم را بازوهایم. شود می تر درهم شدن باز جای

 چی؟ فرهاد پس...پژمان میگی داری فقط چی؟ فرهاد مورد در-
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 می دیشب تا اگر پرسیدی؟ نمی را سوال این مردی می. مانم می اش خیره بغض با و گزم می لب

 ...ولی نبوده ما بین چیزی که بخورم قسم توانستم می پرسید،

 به اما ایستاده صامت اش پرده و است بسته درش. گردد برمی و رود می اتاقش تراس تا نگاهم

 هتج بی! دانم می...بود اشتباه. بیفم اشتباه آن یاد سرعت به تا بینم می شباهت کافی ی اندازه

 هب دیگران زندگی اشتباه اینکه از...ام شده خسته فقط من اما...دانم می...ایستادم فرهاد مقابل

 ...همین فقط! ام خسته بیایم حسابی

 مادرم...داشت دوست پسر پدرم...بودم اشتباهی مادرم و پدر برای. است سخت بودن اشتباهی

 ...کردند رهایم! خواست نمی بچه

 رهایم! شد پشیمان بعد و کرد ازدواج مریض زنِ یک با و خواست مرا که بودم آزاد زندگی اشتباه

 ...کرد

 .کند رهایم آنشب خواستم نمی...باشم هم فرهاد اشتباه خواستم نمی

 بدانم همینکه نکند، لمسم هم بار یک اگر عمرش آخر تا...نیست اینطور فرهاد به حسم وگرنه

 .است کافی است، کودکم و من برای اش سایه

 زند می عقبم. دهد می تکان تاسف روی از را سرش. زند می زهرخندی من، کردنِ باز لب از ناامید

 .رود می پنجره سمت به قدم چند...شود می بلند و

 :نالم می

 موفقیتت به دنیا ور اون داشتی تو وقتی...کنم می خشکش و تر دارم من که ماهه سه و سال یک-

 .کشیدم بدبختی اینجا من کردی، می و حالت و عشق و رسیدی می

 :زند می پوزخند حیاط ی گرفته پاییزِ به خیره

 !بکشم؟ و چِکِش-

 :غرم می و روم می نیست من به که نگاهش به ای غره چشم

 !نکردم تو بخاطر اینکارو که من کنی؟ می جرات چطور...شو خفه-

 :یابد می تری عمیق امتداد پوزخندش و زند می سینه زیر را هایش دست
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 حاال از...قبول کردی بزرگش تو ماه سه و سال یک! نذار منت من سر نکردی، من بخاطر اگر پس-

 !کنم جبران میتونم...هستم من عمرش آخر تا

 :کشم می فریاد

 ! نمیشه خوشبخت تو با...باشی براش خوبی پدر نمیتونی تو-

 ! میشه تو با البد-

 ...دونی نمی دخترم از هیچی تو-

 :کشد می فریاد

 ...بکنم و تالشم میتونم-

 :دهد می ادامه تر آرام سپس

 پشت از منتظرن همه کنم می حس...کنه نمی فرقی من برام خیانتت دروغ و راست هرحال به-

 ...اگر...کنم اعتماد تونم نمی برادرمم به حتی...کنم نمی امنیت احساس...بزنن خنجر بهم

 ...است پریشان و نگران...ملتهب...است کالفه

 :کند می نگاهم مصمم و گردد برمی

 طالق از خبری! بیای باهام باید...ببینیش بازم میخوای و بگیرم ازت و دخترم نمیخوای اگر-

 !راهه تنها این...بیشتر من...کنیم می تالش دیگه بار یه...نیست

 ...روم نمی هم بهشت مرد این با من بروم؟ کجا بروم؟

 اوست تقصیر. کنم می خشک نشدنی مهار خشمی با را هایم اشک و شوم می بلند زمین روی از

 همه این هم من حاال شد، نمی عوض هایش تصمیم انقدر او اگر. دانم نمی را تکلیفم من که

 انشنش تا نداشت قدرت انقدر کاش! کنم تا چهار تا دو دو احساساتم با مدام که. نبودم بالتکلیف

 ! نیستم عروسکش من دادم می

 :گویم می ممکن لحن ترین گزنده با

 تیح و نمیخوای رو هلیا میگی میای روز یه...نیست مشخص خودتم با تکلیفت حتی تو تو؟ با-

 گیمی روز یه...میخوایش و بگذری ازش نمیتونی میگی نگذشته هفته یک و ببینیش نمیخوای
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 تدل و زنی می صدام مریض و دیوونه...بینم می چشمات تو و نفرت بعدش روز یه دقیقا و عاشقمی

 باهات چطوری. ببندم یخ میشی باعث باشی گرم میتونی که همونقدر...سوزه نمی بدم حال به

 کنم؟ اعتماد بهت چطوری بیام؟

 من کشی، می خط خودت روی وقتی! بمانم؟ چگونه و چطور تو با من ماند، نمی تو پای تو وقتی

 بخوانمت؟ چگونه! ببینم؟ را تو چطور

 به را کودکم و خودم چطور نکنم، باور تا! کنم؟ باورت چگونه است، آلوده شک به ات حس وقتی

 !بسپارم؟ دستت

 می عاشق هم همانقدر...باشم متنفر توانم می گاهی که همانقدر...کنی می خنثی مرا تو

 دوست و ساده داشتنِ دوست یک شاید نباشد، قدرتمند اینطور فرهاد به حسم شاید...شوم

 !دهد نمی هویت تغییر دقیقه هر الاقل اما باشد، داشتی

*** 

*** 

 مشکی ی حاشیه به. اندازم می سرم روی را رنگ یشمی شال. ایستم می قدی ی آینه روی به رو

 .رسند می نگاهم به تا خورند می سُر هایم مردمک. نماند سیخ اتویش خط تا کشم می دست اش

 رنگی کم رژِ. کشم می هایم پلک پشت بلندی چشم خط و زنم می حالتم بی های مژه روی ریمل

 .مانم می خیره لبخندم بی و صاف های لب به و مالم می هایم لب به

 !نیست دار خنده دیگر چیز هیچ انگار اما ندارد وجود انگیزی حزن چیز...آید نمی ام خنده

 ! نبایدها و بایدها آدم ام شده...ام گرفته جدی زیادی را دنیا

 !ها بافی منفی آدم! شود نمی! هرگز! اصال! مطلقا...ها گفتن نیست اینطور آدمِ

 !نبودم...ها ممنوعه دور کشی خط آدم احتیاط، آدم مقررات، آدم اصول، آدم...نبودم اینطور سابقا

 عدب! آمده کش عبوسی فرط از صورتم شک بی کنم، می فکر خودم با نشینم می جمع در که گاهی

 خنده صدای بدانم خواهم می...دل ته از! باشم خندیده که گردم می لحظاتی دنبال خودم ذهن در

 . بوده چطور ام
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 نمی نیست، شود، نمی...ندارد فایده! بخندم کنم می سعی آید؟ نمی یادم اصال که است عجیب

 !آید

 !نیست حزنی...کنم می دقت...کنم می فکر باز

 !ام گذشته حزن از شاید شوم، می مشکوک

 نشسته تختش داخل که را هلیا سر...دارم برمی تخت روی از را ام دستی کیفِ و اندازم می چنگ

 وراینط که گذشته اندوه و حزن از کارم شک بی. بوسم می وجود تمام با کند، می بازی توپش با و

 .ام زده خیالی بی به

 آزاد نگذارد کنم، می تاکید و سپارم می او به را هلیا. زنم می صدا را بچه پرستارِ اتاق، درِ دم

 من مثل هم او احتماال. گوید می «چشم» و کند می قبول را حرفم معذبی حالت با. شود نزدیکش

 .است تر راحت خیالم اینطوری هرحال به. شود آزاد مانع تواند نمی داند می

 می رها را آخر بند. خورد می زنگ کیف داخل موبایلم بندم، می که را دارم پاشنه کفش بندهای

 .کشم می بیرون ام دستی کیفِ داخل از را خورد می زنگ نفس یک که ام گوشی و کنم

 :دهم می جواب و کشم می ای کالفه پوف. است عزیز ی خانه ی شماره

 ...عزیز میام دارم-

 :شود می بلند آلودش بغض و لرزان صدای

 ...زدم زنگ بهت صبحه از! نذاشته ما برای آبرو مرد این...باش زود مادر برم قربونت-

 :زنم می غر و اندازم می حوصله سر را آخر بند

 ...دیگه میام گفتم...عزیز دارم بدبختی هزارتا منم خب-

 پدرم بی پدر آن و آبادم و جد و خودم به شود می باعث که کند می دلخوری سکوت لحظه چند

 :گویم می و کشم می عمیقی نفس آرامش کسب برای. بکشم آبادی و جد فحش

 ...اونجام دیگه ساعت یه ساعت نیم تا-

 :شود می دار ادامه اش دلخوری

 !خداحافظ...دخترم باشه-
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 می را استخوانم مغز تا درد که کوبم می پله به را پایم ی پنجه. اندازم می کیف داخل را گوشی

 حاضری من مشکالت وقتِ به او مگر چرا؟ واقعا باشم؟ پدرم مشکالت درگیر باید چرا من. سوزاند

 زد؟

. کرده معطر و خیس را جا همه باران. است لبریز پاییزی های برگ از بزرگ حیاطِ. کشم می آهی

 مرا تا نیست خانه فرهاد. دوم می تقریبا را حیاط طول. گیرم می دار نم هوای از عمیقی نفس

 هک نامه گواهی. نداشت من حال به فرقی برد، نمی هم اگر البته که برده هم را ماشینش. برساند

 هنام گواهی که خرد می ماشین برایم یا دهد می دستم را ماشینش وقتی گفته صدبار هم او! ندارم

 .اندازم می گوش پشت مدام هم من. باشم گرفته

 جزوه. شده غیرمعمولی رفتارهایش من، با کردن رفتار معمولی عین در که است هفته یک دقیقا

 سر از رابطه پزشکش های دوست با و خواند می زیادی پشتکار با را اش قدیمی های کتاب و ها

 و من .شود راحت بالتکلیفی این از و برود سرکار خواهد می که گفت قاطعی طور به بار یک. گرفته

 .ندادیم ای ایده هیچ اکیدا آزاد

 !ام نگرانی و التهاب در او تصمیم منتظرِ است، هفته یک من...کرده سکوت است، هفته یک آزاد

 هم وا شاید ناگهانی؟ انقدر چرا که بود این از تعجبم فقط بودم، خوشحالم خیلی فرهاد برای اگرچه

 .یابد رهایی بیهوده خیالِ و فکر از تا گشت می آویزی دست دنبال به

 آزاد دهان به چشم باید که شوم می کفری...گنگم و گیج روزها این. دانم نمی هیچ...دانم نمی

 !تهنگذاش برایم سکوت جز راهی که ام عصبانی این از بیشتر و کند مشخص را تکلیفم تا بدوزم

 ...شده تکراری اش بازی

 ...رود می

 ...نیست جدایی آدم او! نه! ندارد رفتن توان

 ...گردد برمی

 ...نیست ماندن آدم او! نه! ماند نمی

 .کند می ام خسته طوالنی بازیِ این چقدر که آه
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. مکش می جیغ خیابان وسط ولگردِ های گربه مثل که ترساندم می قدری به ممتد بوق چند صدای

 سری کفری. است انفجار به رو خنده از مفرحش ی چهره و نشسته رل پشت آزاد. گردانم سربرمی

 این خب ولی است کم گاهی این هرچند...شود می ها بچه مثل گاهی. دهم می تکان تاسف روی از

 ...خوب خوبِ. است خوب اخالقش همیشه ها گاهی

 ژِقی صدای. پرم می و ترسم می باز اما چرا فهمم نمی. زند می بوق باز من سر برگرداندن با همزمان

 .شود می بلند هم با اش خنده ی قهقهه و ماشینش ی شیشه شدن کشیده پایین

 :پرسد می و زند می ای ماهرانه و ریز چشمک کنم، می نگاه صورتش به وقتی

 !میری؟ کجا-

! ودب نگران عزیز...است ظهر نزدیک. اندازم می ساعتم به نگاهی و ام تنه به چسبانم می را کیفم

 !عزیز بیچاره

 یزهست لحن با و روم می غره چشم آمده، بیرون کشیده پایین ی شیشه از نیمه تا که صورتش به

 :گویم می جویی

 !تو قبرِ سر-

 پیراهنِ اول ی دکمه و خندد می سرخوشانه! بدش ذاتِ همان...خندد می اش ذاتی خیالیِ بی با

 :کند می باز را سپیدش

 ...جایی یه ببرمت میخوام...باال بپر...نداره لطفی که خودم بدون خب-

 :شود می جدی قسمتی تا کمی صورتش حالت بعد

 !!کشمتا می آسفالت رو نه بگی-

 :کنم می درشت چشم و گیرم می هدف را هایش مردمک لغزش بی و مستقیم

 ...نه-

 کتش توی...است زورگو! شناسمش می خوب سال همه این از بعد اما است قاطع کالمم هرچند

. بیاید پایین تا آورد می فشار در به اش باالتنه با. کشد می تقی را دستگیره. بشنود «نه» رود نمی

 .روم می عقب و کشم می هین. پایین ریزد، می هری...دلم. ترسم می
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 :گویم می تندی و آورم می باال را دستم کف

 بیام؟ کجا-

 :بندد می را در و نشیند می سرجایش راحت خیال با

 !فهمی می خودت رسیدیم وقتی-

 اگر مطمئنا. زنم می تخمین خیابان سرِ تا را ام فاصله چشمانم با. گردم می ماشینش دور احتیاط با

 یم ام خنده گانه بچه فکرِ این از خودم. رسید نخواهد من به دستش بدوم، خیابان سر تا نفس یک

 دهفای بگریزم؟ کجا بگیرد من از را هلیا خواست که فردا! کردم فرار دستش از حاال گیریم! گیرد

 .آید می بیرون ام سینه از آلودی حزن آه. ندارد ای

 :کنم می را تالشم آخرین و ایستم می راننده کمک درِ کنار فرار، جای به

 ...دارم فوری فوریِ کار...برم جایی باید. بیام نمیتونم واقعا-

 پوست و کشیده ی باالتنه به تعجب با. شود می آویزان من سمتِ در تا و کشد می را کمربندش

 ازب برایم را در. کنم می نگاه زده، بیرون شلوارش کمر و لباس بین ی فاصله از که کمرش ی برنزه

 .نشنید می درجایش صاف باز و کند می

 :گوید می و کند می موافقت کنم، می فکر که چیزی برخالف

 !خوبه؟...رسیم می سرکار فوریِ فوریِ کارِ به میریم اول-

 نمی! نکند بیداد و داد تا. بیاید راه من با تا آورد می فشار خودش به دارد خیلی کنم می حس

 .باشد شده عوض واقعا شاید! مانده من در قبلی های تجربه از که است حسی فقط هم شاید...دانم

 ...شاید

 حوصله که آنم از تر خسته. نشینم می صندلی روی ساکت و خندم می دل در باطل خیال این به

 صدای به سپارم می گوش شود، می دار ادامه که سکوتش. باشم داشته بازی گربه و موش ی

 .کنم می خیرگی را خیس های خیابان پنجره از و آرام و غربی موسیقیِ

 مهمان که هایی خیابان در کس بی و تنها مدت، تمام من...دارد باران همه این که شهر این در

 های دست بی...او های دست بی و سیگار بی...نبود او. رفتم می راه بودند، ام زمستانی های کفش

 باران و خیس های خیابان دل به بزنیم هم با. بگیرد بزرگش مشت میان را هایم دست که او، گرم
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 از و شود مخلوط بخار با سیگار دود! هم سیگار ساقی بشویم...بکشیم جفتی های سیگار...زده

 ای بوسه برای بمانیم حسرت در و هم ی شده بیرنگ های لب به بشویم خیره. بزند بیرون دهانمان

 من .نخواندی درست که بکوبد اش پیشانی به او و بخوانم غلط من...بخوانیم آهنگ! خیابان وسط

 ...کند نگاهم مهربانی با او و بدوم جلو جلو من. نگذارم محلش و بخندم

 مهربانی بی...صدایش مهربانی بی...دستانش مهربانیِ بی...زدم قدم باران در او بی که روزهایی

 !نگاهش

 .کرد می گرمم خاطرات همین

 شگرم های دست...بگیرم را دستش توانم می که نزدیک انقدر. کنارم درست...نشسته اینجا حاال

 نمی که اینجاست مسئله ولی...بدوم خیابان انتهای تا و ام مانده سرد های دست بین بگیرم را

 !توانم نمی دوباره! توانم

 بیدار او با دوباره...خوابیدن او با دوباره...بودن او با دوباره تا رسم می کمتر مرگ از من

 !ترسم می اینها از کمتر مرگ از من...زدن قدم او با دوباره...شدن

 درست و! بخوابد کنارم...بشیند کنارم و بیاید که...ترسم می او بی دوباره های کابوس لمس از

 . نباشد ترسم می...شوم می بیدار گریه با ام شبانه کابوس از ها گذشته مثل که زمانی

 مثل ترسم می. کند آرام بوسه با را هایم رگ ضربان...بگیرد آغوش در مرا قدیم مثل که نباشد

 خواب از روز یک باز اگر آنوقت. روند بیراهه به اش، مردانه ی سینه شاهراه میان هایم اشک قدیم

 بی! هنماند تنم در جان! ضعیفم اینبار...میرم می اینبار...نباشد بــــاز و شوم بیدار ام زده کابوس

 .میرم می شک

 حضور و او از من...ترسم می بودن او بی دوبــاره از من...ترسم می بودن او با دوبــاره از من

 ! ترسم می اش دوبــاره

 رد الکل، و بود ام باکره های ریه میهمانِ سیگار، که سالهایی...گذشت سخت من به ها سال این

 .زد می هاشور هایم رگ در را خون

 خنجر انگار زیاد ی گریه از که من ی خیره چشمانِ و! برد گور به را مان جفتی خاطرات که تختی و

 ...شان کاسه در زدند می
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 ...خدا بردی تو

 بوی ...دهد می لجن بوی ام زندگی! کنم نگاه عاشقانه مرد این به دوباره که بخندم پدرم قبرِ به من

 !کشید گه به...تخت یک در...شب یک در زال.ان اوج تا مرا که که مردی متعفن تن

 :گردد برمی سمتم به و رساند می صفر به را نواز گوش و آرام آهنگِ صدای

 میری؟ کجا-

 می را ام پریشانی انگار او و بیایم بیرون هوا و حال آن از تا کشد می طول...کنم می نگاهش گیج

 .گوید نمی دیگری چیز و هم روی دهد می فشار را رنگش بی های لب که فهمد

 :کنم می صاف را گلویم و کشم می باال صندلی روی را خودم

 !بابا ی خونه میرم-

 :کند می نگاهم تعجب با و زند می راهنما

 !چرا؟ اونجا-

 :اندازم می پایین را سرم و کنم می بازی هایم انگشت با

 !بدونی بخوای نکنم فکر-

 :است عقب آینه به حواسش

 !نه؟ چرا-

 حسرت در کند فکر نگذار...کن فراموش را چیز همه! نگو گذشته از...نگو...زند می نبض سرم در

 !ای مانده رفتنش

 :رقصد می لبم کنج که عمیقی زهرخند با هم آن...گویم می اما

 مریضیِ از...من مشکالت از...من دردسرای از نکردی؟ فرار چیزا همین از مگه...که نداره چرا-

 !میشدی درگیرشون مدام که خانوادم های بدبختی از...من

 :فرمان به زند می مشت دستش کف با و فشرد می هم روی را هایش پلک

 چیه؟ پدرت مشکل! شده چی بگو فقط...ننداز تیکه انقدر-
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 :مدار شنوا گوش یک به نیاز بدانم خودم اینکه از بیشتر...شود می خالی بادم و کشم می پوفی

 وزِپاس که سوزه می پیرزن اون حال به دلم خدا به! مشکله سرتاپاش نیست؟ چی مشکلش بگو-

 رخب بی آورده باال قرض هاش قماربازی سر. داشتم برنمی هم قدم یه واسش وگرنه...شده من بابای

! نمیشناسیش...میگم رو ها همسایه از یکی...منصور حاج...فروش واسه گذاشته رو خونه عزیزم از

 که مرافه و دعوا میره هرروز منصورم حاج...ندارن رفتن واسه جایی عزیز و بابام. خریده رو خونه

 زد گزن بهم صبح که عزیزم...خونه در دم رفته تخلیه حکم با اینکه مثل صبح امروز. برید خونم از

 و روش نتونستم ولی ساختست من از کاری چه دونم نمی واقعا. کرد می سکته داشت ی بنده

 !بندازم زمین

 سوی یک های درخت. دهم می فشار صندلی در را خودم و فرستم می بیرون را پرحرصم نفس

 توانم نمی و گذرند می تندی. است خوبی راه آرامش کسب برای. کنم می شماره را خیابان

 تواناییِ دخترم به عشق! کشم نمی دیگر که سیگار. کند آرامم چیزی تا دارم نیاز. بشمارمشان

. شد خواهد زده خجالت مادرش بودن سیگاری از مطمئنا او. دهد می من به را کردن ترک

 !کنم نمی ناامیدش

 دیگر کنم می باور شود، می مشغول دادنش گوش موسیقی و رانندگی به سکوت در که آزاد

  پرسید؟ اصال چرا پس. شود من مشکالت قاطی نمیخواهد

. بیاورد ها کوچه داخل را بلندش شاسی ماشین تواند، نمی آزاد که است قدیمی آنقدر محله آن

 کارش سراغ و نماند منتظرم خواهم می او از. شوم می پیاده من و کند می پارک سایه در ای گوشه

 نمی دیگری حرف. بروم همراهش باید و دارد کار من با کارم اتمام از بعد که کند می یادآوری. برود

 فرق خودم برعکسِ هایم کودکی ی کوچه. کنم می گز انتها سمت به را باریک ی کوچه و زنم

 اه زن و است باز ها خانه از نیمی درِ. کنند می بازی فوتبال کنان داد و جیغ ها بچه...نکرده زیادی

 .زنند می حرف و اند نشسته بیرون کشیده سر به چادر یا کشند می سرک یا

 هگری صدای...انگار اند نرفته هنوز. رسد می گوشم به فریاد و داد صدای رسم می که خانه در پشت

 می باال را دستم سرعت به. کنم نمی معطل دیگر. کند می ناله هم پدرم. است بلند عزیز نفرین و

 .بیفتد گزگز و سوزش به دستم کف که انقدر. کوبم می آهنی در روی قدرت تمام با و برم

 شیشه در را وجدانم بی پدر آن و پیرزن این خونِ اینطور بخواهند که باشم مرده من مگر

 !درست هم باز...دلخورم و ناراحت او از! درست...هست مسئولیت بی و فکر بی و وجدان بی...کنند
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 خونم هم هم باز...باشد بدبخت و معتاد هرچند...باشد آبرو بی هرچند...است پدرم هم هنوز او ولی

 !است خانواده هم باز...بد و خوب خانواده! برود و بگذارد را کودکش نتواند دارد حق آزاد...است

 را اش گلی گل چادرِ. کند می باز رویم به را در پریده رویی و رنگ با و افتاده سر از چادر عزیز

 می آتش دلم کند، می که نگاهم! گریه زیرِ زند می پقی و کشد می سیاهش اشِ روسری روی

 .گیرد

 روی کشید می را پرمهرش های دست. داشت مهربانی هایش دست در که زنی برای گیرد می دلم

 می رام که بود کسی تنها...بوسید می مرا. گفت می قصه برایم خانه این در که بود کسی تنها! سرم

 . دید

 مثل پاییزی حیاطِ . گذرانم می نظر از را قدیمی حیاط و گذرم می کنارش از عصبی و ناراحت

 هایشان شاخه به دستم و بودم کودک...زده سرما های درخت! بار بی های درخت...هاست گذشته

 !هایم دست میان بگیرم را خورشید خواستم می ولی رسید نمی ها شاخه به دستم...رسید نمی

 .شود می تنگ کوچکم مغز برای...هایم دلی ساده برای...خردسالم خودِ برای دلم

 خوش قرآنِ و جانماز. شده ریخته گرفته، لجن و رنگ آبی حوضِ کنار و حیاط وسط عزیز وسایل

 الغرتر چقدر. لرزند می گریه از عزیز های شانه. خورد می چشمم به میانشان نگارش و نقش

 . نمانده گردش و میزه ریزه هیکل آن از بیشتر استخوان تا دو...شده

 آید؟ می دلشان چطور...من حساسِ و دل ساده عزیزِ! جانمازش به...قرآنش به...است حساس عزیز

 :رسد می عرش به فریادش و داد باز من دیدن محض به منصور حاج

 کردنم صبوری...ببینم بیرون من ی خونه از برید بیاید! کردن دعوت مهمونم...کمن خودشون-

 !داره حدی

 جکن که الغری جسم. شنوم نمی واضح را منصور حاج بلندِ صدای دیگر...بینم می را پدرم بالخره

 .کند می ناله و شده جمع خودش در ایوان

 شبیهِ! حسرت شبیه! درد شبیه چیزی...ام سینه دیوارِ به کوبد می محکم را خودش چیزی یک

 دنبال خورشید، جای به کوچکش های دست با که دختری شبیه! دری به در سال چهار و بیست

 ...گشت می پدرش های دست
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 های دست به اما...برسد شاید هم خورشید به...رسد می ها شاخه به دستش حاال که دختری

 .رسد نمی هرگز دیگر پدرش

 .نکنم گریه مومن مثال مردِ این چشمانِ پیش تا گزم می لب. کنم می حس را چشمانم خیسی

 !نه تر حال افتاده اما شده پیرتر منصور حاج

 :آید می سمتم به و زند می کمر به دست

 دیگه؟ ببریشون خودت با اومدی بخواد خدا-

 :بمانم آرام کنم، می سعی و کشم می صورتم به دستی

 !ببینم رو تخلیه حکم-

 افتاده، ایوان ی گوشه که شده مچاله و سیاه جسم آن به نگاهم یکوقت هست حواسم همچنان

 . برنخورد

 :آید می سمتم به زده بیرون های چشم با

 ببرم؟ و آبروتون همسایه و در جلوی بیام مامور با حتما باید...هستم دنبالش-

 رو ام، داشته نگهشان نقطه یک روی انقدر هایم مردمک...صورتم توی خورد می پاییزی سردِ سوز

 !داده ایوب صبر من به خدا انگار. انفجارند به

 :دهد می ادامه پررویی با پیرمرد

 ییآبرو بی هرچی بسه...برید اینجا از و وسایلتون کنید جمع...نمیشه سرتون آبرو شماها هرچند-

 .کردید

 سالم هجده اگر...کردم نمی نگاهش و ایستادم نمی ماست مثل همینطور بودم، ساله هجده اگر

 ...بودم ساله هجده اگر...کشیدمش می فحش باد به کم دستِ بود،

 ...نیستم که حاال! کشم می آه

 :گویم می دلخوری با
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 تری هیزم چه شدیم؟ آرامشتون و زندگی مزاحم رفتیم؟ باال مردم دیوار از آبرویی؟ بی کدوم-

 خدا !رفتی مکه مثال تو حیاط؟ وسط بریزی و پیرزن این بساطِ اینطوری حقه آخه فروختیم؟ بهت

 .نیست این پیرزن این حق قسم خدا همون به...میشه سرت پیغمبر و

 :برد می باال را صدایش

 !گفتم خوش زبون با اومدم بار ده...نمیرن رو از کنم؟ چیکار پس-

 :گزد می هایش دندان بین را اش اشاره انگشت

 !شما دارید رو چقدر! استغفراهلل-

 :دهد می تکان هوا در خشم با را هایش دست و کند می نگاه سرم پشت به

 منِ میاد خوش خدارو...نمیاد خوش خدارو! بیرون نندازشون میگی اونوقت...حسین مش بیا-

 !اومدم راه باهاشون زیادی شاهدید خودتون بخورم؟ حرص انقدر پیرمرد

 پیشانی روی را دستم. کشند می سرک خانه ی بازمانده در از ها همسایه. گردم برمی عقب به

 اب را گاهم گیج. ندارم ناراحتی و تشنج تحملِ که شده ضعیف اعصابم انقدر. فشارم می دردناکم

 !ندارد فایده. دهم می ماساژ وار دایره هایم، انگشت

 نگران که پریده رنگش انقدر. افتاده کمرش دور چادرش. نشسته نشده هرس ی باغچه لبِ عزیز

 . کردن هق هق به دهانش جلوی گرفته را اش روسری پر. شوم می حالش

 !عزیز بیچاره....سیاهی تنها..است سیاهی فقط زندگی از ها آدم از بعضی سهم

 برایم دیگری راه ولی بخواهم چیزی او از که است سخت. کنم می نگاه منصور حاج سمت به

 بخواهم او از خواستم می. برنداشت ولی زدم زنگ چندباری ستاره به دوهفته این در. نمانده

 انگار. نکردم پیدایش متاسفانه. بریزم سرم به خاکی من تا دارد نگه را پدر و عزیز چندوقتی

 مه شاید. شود می گور و گم کنم، می پیدا نیاز او به کمک برای هربار که کشد می بو را دردسرها

 .گیرم نمی او از سراغی نیاز مواقع جز به من داند می

 احساس هم همینطوری. باشم دیگری راه دنبال باید. ندارم هم را ببرمشان خانه به اینکه روی

 از شوند می روانی! خانه آن به ببرم وضع این با را پدر کن فکر. کنم می بودن سربار
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 انتظاری او از حقیقتا...که هم آزاد...کشیده دوش به مرا بار کافی ی اندازه به فرهاد...دستش

 ...ندارم

 برایشان خانه یک. باشد خوبی راه طال جاسیگاریِ آن و مان عروسی های حلقه فروختن شاید

 واقع باید! آید می دلم از که است معلوم...دلم. خواهد می چه خدا آینده در ببینم تا کنم می اجاره

 .دارم نیاز زمان به باز هم اینکار برای البته. باشم بین

 :گویم می سختی با و دهم می تکان سری

 ...مهلت ما به روز چند فقط اگه منصور حاج-

 :شود می بلند فریادش صدای

 .میام مامور با وقت اول صبح فردا...نکردید جمع و پالستون و جل االن...نزن حرفشم-

 این در. کند می خدا خدا و زانوهایش به کوبد می دستش با. شود می بلندتر عزیز زدن زار صدای

 .گیرم می تنگی نفس بازار آشفته

 .دزن می اشاره اند، ایستاده خانه ایوان باالی برآمده رگ و پررویی با که پسرهایش به منصور حاج

 :روم می سمتش به سریع

 کنم؟ پیدا خونه صبح فردا تا چجوری من آخه-

 ار دهنم ادبی بی با و ام سینه تخت کوبد می دستش کف با. پرد می ایوان روی از کوچکش پسر

 :کند می کج

 دهسپی فردا گفت؟ چی بابام که شنیدی...خودتونه مشکل دیگه اون...بینم نکن جز و عز الکی-

 !دره دمِ آشغاالتون آت نزده

 ندارد، جنم حتی من بدبخت پدر. کنم می حس ام سینه روی را عظیمی حجم...گیرد می قلبم

 .نکند خرد را دخترش اینطور تا ساله هفده-شانزده پسرِ الف یک این دهان توی بکوبد یکی

 .زند می رنگ را قدیمی و خاطره پر حیاطِ این سوی یک ام تکه هر و شوم می خرد

 و گذارم می هم روی را هایم چشم...پدرم... و ممنوعه ی گوشه آن خورند می سُر هایم مردمک

 .شوند ام سینه درد مرهمِ هایم اشک دهم، می اجازه
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 از خوش آب نگذاشتند که را شوم های کالغ ی همه...بدوم خانه بام پشت تا نفس یک خواهم می

 ار سهمم و کنم خدا به رو بعد. بایستم آن ی لبه و دهم پر مان خانه بام از برود، پایین گلویمان

 !کنم طلب را زندگی از سهمم...التماس با...گریه با...فریاد با! بخواهم

 نیت خلوص با...بخواه او از فقط گویند می. است بخشنده خدا گویند می اما...ندیدم که من

 ار مشکلت زدنی، برهم چشم در...زود چقدر ببینی تا. است بخشنده چقدر ببینی تا کن خواهش

 .کند می حل

 شده؟ چی لی لی خبره؟ چه اینجا-

 وسط کمر به دست بلندش، قد آن با آزاد. کنم می باز را هایم چشم بلندش صدای از هراسان

 .کند می نگاهمان عبوس، و ستاره بی های چشم همان...مشکوکش های چشم با. ایستاده حیاط

 هشبی کجایش...کند خراب است بلد فقط که مرد این خدا؟ بود این ات بخشایندگی! گزم می لب

 کنند؟ می آباد که است کسانی

 !بسته من های اشک روی را هایش چشم خدا چرا فهمم نمی...دانم نمی

 :گویم می سرعت به و کشم می ام شده تار و اشک از پر های چشم روی را شالم ی گوشه

 ...نیست چیزی...چیزی-

 یکوچک این به پسرِ ندید، آزاد که شد خوب چقدر. خورم می پایینم لب مکیدن با را صدایم بغض

 .کند می درست دردسر همیشه. کرد می پا به قیامت. کرد بلند دست من روی تمام پررویی با

 :زند می پوزخند آزاد به جویی کینه نگاه با منصور حاج

 !اومد فاسقشم...بیا-

 شنیده من از...میدهی برباد را ام نداشته آبروی االن! مرد پیر بگیر دهانت به زبان...من بر وای

 !نکن ترش دیوانه...است دیوانه مرد این! بگیر

. رود می سمتش به قدم چند و گذراند می ام ترسیده نگاه روی از را اش شده گرد های چشم آزاد

 خیسِ و پاییزی غروبِ چه. تپد می تندی به مانتو زیر قلبم. کشم می صورتم روی را هایم دست

 !است مزخرفی
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 صدای سابد، می هم روی که هایی دندان با...سیاهش ی تیله دو با...غضبناکش صورت با آزاد

 :اندازد می سرش روی را اش دورگه

 ...زنمه! میگی چی بفهم ناحسابی؟ مردِ بود کجا فاسق-

 باورش انگار. بگرداند من صورت روی را اش شده گرد های چشم تا است منصور حاج نوبت اینبار

 شوهر چنین آبرویی، بی و کار و کس بی خودش قول به ی خانواده چنین از دختری شود، نمی

 .باشد آمده گیرش ظاهری و سر خوش

 !است خوش دور از طبل صدای که نداری خبر گویم، می دلم در

 :چرخاند می انگشتش دور را سبزرنگش تسبیحِ و ایستد می پسرهایش کنار منصور حاج

 که حاال...چیزفهم آدم قربون... خونه این به چسبیدن که نیستن کارم و کس بی خوبه حاال-

 !کن راحت اینا شر از مارو بیا...شوهرشی

 استخوانی و دار ریش ته ی چانه زیر کشد، می را راستش دست و اندازد می باال را ابروهایش آزاد

 :اش

 !باشه چی حرفت تا-

 :کشد می دستی اش جوگندمی های ریش به آزاد از تقلید به منصور حاج

 !برن کنن نمی جمع اینا ولی...خریدم رو خونه این هفتست دو...حسابه حرفم-

 :گوید می طوالنی نسبتا مکثی با و دهد می تکان را سرش متفکر و آرام آزاد

 ...میرن-

 را کجا. ترند آواره هم من از که ها بدبخت این روند؟ می کجا. گیرم می هایم دست بین را سرم

 بروند؟ که دارند

 :کند می پایین و باال را تسبیحش های دانه طلبکاری منصوربا حاج

 میرن؟ کی منتهی...برن باید که اونو-

 :دهد می جوابش جدی و محکم آزاد
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 ...بگیر تحویل شده خالی رو خونه بیا غروب فردا...غروب فردا-

! گوید می چه فهمد نمی اصال او...فهمد نمی. است سردم چقدر. پیچم می تنم دور را هایم دست

 !درخت به بکوبم خواهم می را دردناکم سرِ

 :کند می باز لب و گذارد می ناسازگاری سر منصور حاج

 ...اونورتر صبح فردا از-

 :دود می کالمش میان آمیز توبیخ شدت به و قبل از تر محکم. آورد می باال را مشتش آزاد

 ...بگیر تحویل خالی و خونت بیا فردا غروب و برو یا-

 :اندازد می پایین را مشتش خیالی بی با و زند می نیشخندی

 .نداره فرقی ما حال به! تخلیه حکم دنبال بیفت روز پونزده-ده برو یا-

 پسر به نگاه یک. کند می محکم را اش یقه ی دکمه آخرین دستش با. رود می وا منصور حاج

 که مدهآ دستش. گوید می «اکبر اهلل» کند می رها که نفسی با! بزرگش پسر به نگاه یک...کوچکش

 .برد نمی جایی به راه تهدیدش و شود می سرش چیزها این آزاد

 که نیست تنها خاصیت بی و معتاد مردِ یک و نزار پیرزنِ یک شکسته، هم در زن یک با حاال

 . کند حکمرانی همچنان

 آرام هک دستی مثل. شود می بازتر گلویم، دور پیچیده بغض و گرفته نفس کمی تنها...کمی فقط

 شمچ روی چشم. شود کم اش دلگیری از رفته، رفته که غروبی مثل. شود کشیده گریبانت از آرام

 .نیست تلخ...نیست تند! است خوب عطرش...است مالیم عطرش. گذارم می

 :غرد می ها همسایه به رو و رود می در سمت به بلندی های گام با آزاد

 ...شد تموم نمایش. بفرمایید-

 دامها بلندی صدای با پسرهایش، و منصور حاج به رو و کند می بند دستگیره به را دستش سپس

 :دهد می

 ...آسایشید مخل بیرون بفرمایید هم شما-
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.« آمدید خوش» و کوبد می پسرهایش و پیرمرد پشت را در اش داشتنی دوست و لعنتی لبخندِ با

 ی لبه روی از سختی به. عزیز سوی به دهم می پرواز را نگاهم ی پرنده. گوید می درآوری حرص

 .کشد می سرش روی را چادرش و شود می بلند باغچه

 :چسبم می بازویش زیر از و دوم می سمتش به. لرزند می اش چانه مثل الغرش زانوهای

 هتب میدم قند آب یه. باشه افتاده فشارت کنم فکر...نمونده روت به رنگ...عزیز داخل بریم بیا-

 .میشه حل ایشاهلل...بکنیم فکری یه تا

 :دارم می نگه گلو در را بغضم

 .کنیم می کاریش یه! عزیز نمردم که من...نباشیا نگران اصال-

 :گردد برمی عقب به و ایستد می حیاط ی میانه عزیز

 ...حیاط توی بریزن خونست تو هرچی بود نزدیک. دادی نجاتمون...پسرم بشم محبتت قربون-

 ام زده شگفت زیادی هم جا همین تا. زند نمی حرفی ولی دهد می تکان را سرش متواضعانه آزاد

 ! ندارم بوسی دست انتظار. کرده

 از که کند می نگاهم طوری...خندانش های چشم با...رنگش بی و کوچک های لب کنج لبخند با

 .میفتد لکنت به علیلم ذهن نگاهش، تاثیر

 :کشم می همراهم را عزیز دستپاچه و هول

 نگفتی؟ بهشون چرا ازت؟ نگرفتن سراغ ها عمه. میری حال از االن...عزیز بیا-

 :دهد می پاسخ ای غمزده لحن با و گذارد می ناراحتش و حساس قلب قلبش، روی را دستش عزیز

 که خودت. برنمیاد ازشون که کاری چی؟ که اینجا بکشم شهرستان از خداهارو ی بنده اون-

 .بخوره بهم هم اونا زندگی نمیخوام...ان فراری بابات و من دردسرای از! میشناسی رو شوهراشون

 از آه و اندازم می پدرم به نگاهی. رویم می باال ایوان سنگیِ هایِ پله از. زنم نمی دیگری حرف

 که فهمم می تازه. است تر خراب خیلی کردم، می را فکرش آنکه از وضعش. شود می بلند نهادم

 !گذشته سیاهی از مرد این های شب و روزها رنگ...هست رنگ هم باالتر سیاهی از

 ...داخل میارم من باباتو...ببر رو عزیزت تو-
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 شگفت موجب چیزی هیچ که هست خراب انقدری حالم. کنم نگاهش تعجب با تا گردم برنمی

 که عزیز وزن با. آورم می در را دارم پاشنه های کفش. دهم می تکان سری فقط. نشود ام زدگی

 .رویم می داخل عزیز همراه. است سخت کارم کمی کند، می سنگینی هایم شانه روی

 ...میارم کنم می جمع خودم هم رو وسایل این-

 است مردی همان رحم، بی مردِ این هرحال به...ام شده بدبین آزاد مورد در زیادی شاید...دانم نمی

 متجاوز مرد دو آن دست از و نفرینی باغ آن از مرا شوم، و آفتابی روز یک در پیش، سال چند که

 !داد نجات

 .ردک نخواهم تجربه او با را ای دوباره هیچ...کنم تکیه او به توانم نمی دوباره! معتقدم همچنان ولی

*** 

 را سرش شرمنده و نشسته چهارزانو که بینم می را پدرم آشپزخانه در ی مانده باز نیمه الی از

 باید چطور دانم می آنوقت نباشد، مظلوم حد این تا کاش...نباشد شرمنده کاش. انداخته پایین

 !کنم آوار سرش بر را عقده عمر یک

 و آهنی کابینت از و کشم می بیرون آزاد ی مردانه و محکم انگشتان میان از سختی به را بازویم

 .گیرم می فاصله داده، تکیه آن به که ای پریده رنگ

 !ندارد را من به شدن نزدیک حق که...کنم اش حالی نگاه با را گویم نمی هرچه کنم می سعی

 مرا و گیرد می مشتش بین را بازویم باز آید، برمی خودش از فقط که زیادی شرارت و اصرار با

 .کشد می جلو یکوری

 :مانم می خیره نگاهش گستاخ سیاهیِ در ناخودآگاهی، های اخم با و کنم می بلند سر

 تو واسه دیگه...ندارم وقت تو های بازی دیوونه واسه وضعمو؟ بینی نمی...بردار سرم از دست-

 !ندارم وقتی هیچ

 .کند می رهایم بالخره و شود می کمتر و کم بازویم روی هایش انگشت فشار

 :گوید می درهم ابروهایی با
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 منصور حاج به وقتی...توئه به راجع فقط...نداره تو و من به ربطی موضوع این فهمی؟ نمی چرا-

 من...کنم می حل و مشکلت من...بودم جدی بگیره تحویل رو خونه و بیاد غروب فردا گفتم

 ...نبودم که مدت این تمام جای به...پشتتم

 تند هم خودش بود، تند عطرش وقتی...کنم می فکر من و...دود می ام بینی زیر عطرش مالیمت

 ...شده مالیم آوری وحشت طرز به حاال اما...بود

 سپید کبوترِ هزاران معصومیِ قد هاست مدت...ندارد فرقی...باد با یا برود باد به دلم اینبار

 .غمگینم

 زن یک برای را چیز چه خواهد می...ام مرده من! شوم نمی بهتر...شود نمی خوب حالم دیگر! نه

 !کند؟ جبران مرده

 ای خانه بام روی و آید می ای پرنده ماننده! شناسد نمی مرزی هیچ که است مردی من برای آزاد

 .ندارد هیچکس ی اجازه به نیازی رفتن و پرکشیدن برای ولی...نشیند می

 لی؟ لی! هی میگم؟ چی میدی گوش-

 خیره و است مالیم هنوز. کوبد می ام سینه به چسبیده دستِ کف قلبم. کنم می نگاهش گنگ

 .کند می نگاهم

 :دهم می تکان پرتی حواس با را سرم

 ...گفتی چی نشنیدم-

 :گوید می کمرنگی لبخند با و گردد می را صورتم اجزای اش، شده باریک های چشم مردمک

 ...مشخصه کامال-

 :دهد می ادامه نفسش فرستادن بیرون با و کند می کوتاهی مکث

 !ونهخ ببریم مدتی رو عزیزت تونیم می اعتیاد، ترک کمپ بذاریم رو پدرت اگر گفتم می داشتم-

 ویشباز عضالت سختی به چسبم می. گیرم می سرگیجه کوتاه ای لحظه برای غافلگیری، شدت از

 می فکر بعد. کنم می حس آن زیر را خون جریان و است گرم پوستش. ندهم دست از را کنترلم تا

 .بود دادن تکیه برای بهتری ی گزینه کابینت روی های سنگ سردیِ کنم
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 ام خانواده و من دردسرهای از بود نگفته مگر اصال شده؟ مهم برایش من مشکالت حاال تا کی از

 !بود کشیده فریاد گوشم در بار هزار را ها این رفتنش از قبل است یادم خوب...شده خسته

 :گویم می تندی با و گیرم می فاصله

 ترک ولی کمپ بردنش اومدن و زدیم زنگ باری پنج چهار یه قبال فقط حلت راه از ممنون-

 !نبود مفیدی حل راه زیادم...نکرده

 :اندازد می باال را ابروهایش

 بار ده شده حتی...کنید تالش بیشتر نکرده ترک پنجم-چهار بار برای اگر خب-

 به ازنی واقعا و سخته که دونم می...بودم معتاد من. کنه می ترک و میشه ذله باالخره...بفرستیدش

 مسکنشون برای حل راه یه میتونی اونجاست وقتی تا طرفی از...کنه کمکت که داری حامی یه

 هوم؟...کنی پیدا

 باز کند، می تحریکم که گوید می آمیز وسوسه طوری اش لعنتی های چشم آن با را آخر «هوم»

 کیی پدرم کردنِ ترک کسی، بی سال همه این از بعد که البته. کنم تالش آرزویم به رسیدن برای

 .است آرزوهایم از

 صورتش و دهد می تکان را سرش متفکرانه. زند می لبخند و خواند می نگاهم زالل از را دلم حرف

 :گیرد می جدیت رنگ

 وله بگو عزیزت به خواستی...دیم نمی خبر خودش به...بزنم زنگ تا چند یه باید کنم فکر پس-

 !بهتره نباشی اینجا کنم فکر...برنش می میان صبح نهایتش یا غروب یا. نکنه

 می نظر به عبوس زیادی حالت این در شک بی. کشم می هم در زمان هم را ابروهایم و ها دست

 بوسید، نمی مرا تا که انقدر. داشت دوست خیلی را ناسازگارم و تخس حالت این ها قدیم. رسم

 دزنن می برق طوری ماتش همیشه چشمان اما ندارد را بوسیدنم قصد مطمئنا حاال. گرفت نمی آرام

 عقب کمی جمع، حواسِ  و احتیاط با و شوند می سفت عضالتم ناخودآگاه که کنند می براندازم و

 .روم می

 :کنم می جمع زبانم نوک را کلمات مشقت با و دهم می قورت سختی به را دهانم آب
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 چهی که کشیدم سختی انقدر کن باور...کمپ فرستادمش می خودم همیشه نبودی اینجا وقتی-

 !نمیشه رنجیدنم باعث دیگه چیزی هیچ...میگم صادقانه...چیزی

 :دهم می ادامه و آورم می باال کردنش متوقف برای را دستم کف بزند حرفی اینکه از قبل

 کیی عرض در گفتی کردم فکر بدی؟ ترک منو پدر که بمونی اینجا قراره چقدر تو مگه...ضمن در-

 !میری همیشه برای راحت خیال با و میدی طالقم هفته دو

 خودش و هایم شانه استخوانیِ روی گذارد می را زبرش و زمخت انگشت ده هر....را هایش انگشت

 .کشد می جلو ای کننده نگران طور به را

 طبعی شوخ کمی اما است جدی صورتش. ببرم باال را سرم شوم می مجبور کردنش نگاه برای

 .کنم می حس اش جدی نگاه پشت

 مین مخالفتی که غیرمنتظره انقدر. نشاند می هایم لب نرمی روی آرامی ی بوسه ناباوری کمال در

 .بایستم اش بوسه جادوی مقابل در بودم قادر دانم می بعید نبود، هم نابهنگام اگر البته...کنم

 براق خیسیِ درگیر مرا نگاه و چشد می را سحرآمیزش و کوتاه ی بوسه. کند می مزه را هایش لب

 . کند می پایینش لب روی نشسته

 :زند می لبخند عمیقا

 ...باشه نداشته مشکلی تو نظر از امیدوارم! شده عوض هام برنامه یکم انگار خب-

 باز نیمه الی از و گردد برمی ای سرخوشانه آرامو ی خنده با. ماند نمی من طرف از جوابی منتظر

 !گذرد می در ی مانده

 به زدن گاز مثل درست...خفه ی آشپزخانه روشنِ سایه در...رفتنش از قبل هایم، لب بوسیدن

 !گرسنگی ها مدت از بعد...بود شیرینی و سرخ سیب

 :زنم می غر و نشینم می صندلی روی دستش فشار با

! مونهمی اینجا دلم هم برم اگر. ندارم اینجا موندن با مشکلی کن باور...خونه ببری منو نیست الزم-

 بود؟ نگران عزیزم ندیدی
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! دارد تازگی بوی. ام بینی در میپیچد خیابان ی خورده باران عریانیِ بوی ببندد، را در اینکه از قبل

 !او داغ تن عطر مثل

 یم دستپاچه کند، می نگاهم و گردد برمی وقتی. نشیند می صندلی روی و زند می دور را ماشین

 اش جسورانه عمل بخاطر خواهد، می دلم. بمانم خونسرد بوسه، آن از بعد توانم نمی. شوم

 ...توانم نمی اما کنم توبیخش

 ی همه هم و تره آروم هم! خونست داخل از بهتر اینجا...بزنم حرف باهات خواستم می راستش-

 !منه پیش حواست

 با .بودمش ندیده ناپذیر انعطاف و جدی حد این تا هیچوقت مدت، این در بگویم جرات به توانم می

 .گزم می لب نگرانی

 می نگاه طاقت بی و در به چسبانم می را خودم. لغزند نمی کجا هیچ هایم مردمک جز به نگاهش

 هیچکس! هستند گیرا نهایت بی ها چشم این ای؟ کرده خلق چه دانی می خودت خدایا. دزدم

 یرهکب گناه چشم جفت یک این داشتن اصال...! هیچکس! باشد داشته جذابی نگاه چنین ندارد حق

 ...است

 !کند می درمان را سینه زخم بلند، آه یک گاهی. کشم می آه دلم ته ته از

 سر از نفسی گیرد، می هدف را فرمان وسط مارک نگاهش وقتی و گذارد می فرمان روی را دستش

 .کشم می آسودگی

 ...اما...رسوندمت که بود همین برای اصال. جایی ببرمت میخوام بودم گفته بهت-

 :گیرند می ضرب فرمان چرمیِ روی انگشتانش

 نه که داشت خبر قضیه از انگار...پژمان سراغ رفتم پیش روز چند راستش...شدم پشیمون اما-

 ازش اول...کردم پیداش بالخره وقتی. کرد می آفتابی و خودش نه و داد می و زنگام جواب

 خیانت دوستش به نمیتونه که داده اخطار بهت گفت ولی...نزد زیرش...بگه رو راستش خواستم

 لی ولی...شدیم درگیر بعد...باشید هم با میتونید و برگرده نیست قرار آزاد که گفتی بهش تو و کنه

 بدون خواستم می امروز...کنم اعتماد کی به باید دونستم نمی واقعا...دوستمه بهترین اون لی

 هک میشد راحت خیالم باید. کنم روتون در رو و اونجا ببرمت باشید داشته خبر جفتتون اینکه

http://www.negahdl.com/


 قتحقی ندارم الزم دیگه اما...بفهمم رو حقیقت تونستم می اونطوری فقط! نیست کار در خیانتی

 ...کنم اعتماد بهت تونم می کنم فکر...بدونم رو

 :شود می پایین و باال آرامی به سختش ی سینه و کشد می عمیقی نفس

 وامتبخ...نباشم یا باشم بشم، مطمئن که...کنم اعتماد بهت که دارم نیاز من...من که اینه منظورم-

 ! نمیشی دیگه کس مال...میمونی من مال...نخوام یا

 و گردد برمی سمتم به شود، باز اعتراض به اش گستاخی همه این برای زبانم اینکه از قبل

 :دهد می ادامه بلندی صدای با و مستاصالنه

 تمام رسه می تو به وقتی ولی بودم خودخواه همیشه...نیست من دست...خودخواهم دونم می-

 چنین اب نداشتم انتظار گشتم برمی وقتی...میشن تشدید باورنکردنی طرز به اخالقیم های ویژگی

 بهت میخوام...کردم فکر خیلی...بخشم نمی کسی به رو هلیا نه و تو نه...بشم رو به رو وضعی

 ...کنی اعتماد بهم باید هم تو...طلبه می متقابل اعتماد اعتماد، که اونجایی از و کنم اعتماد

. آید نمی دهانم به حرفی و زنم می لب بار چند. ماسیده درد...خون جای به انگار دستانم رگ در

 !نمبز را حرفم محکم باید...باشم محکم باید! ام؟ شده دچارش که چیست لعنتی لکنت این خدایا

 :زنم می فریاد جدیت، و تحکم با بالخره آخر در

 !نه دیــگه! نـــه-

 زیچی تا گفتند، می که دارم بیاد. اندازم می چنگ دستگیره به لرزانم های دست با و گردم برمی

 !ام داده دست از...فقط من ولی! آوری نمی دست به چیزی...ندهی دست از را

 :گیرد می را بازویم

 ...کن صبر-

 :پیچد می ماشین فضای در جیغم، و بلند صدای و کشم می عقب را دستم

 کردی؟ صبر تو مگه...کنم نمی صبر برات دیگه من فهمی؟ می...کنم نمی صبر-

 :کوبم می اش سینه به شده تار و اشک پر های چشم با و گردم برمی

 بودی؟ پیشم داشتم احتیاج بهت وقتی تو مگه-
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 :کوبم می باز

 مداشت حاملگیم خبر شنیدن از وقتی! گذروندم رو روزایی چه من که کنی فرض نمیتونی حتی-

 خدا شب هر شده تشدید احساسات همه اون با وقتی...کنی آرومم که نبودی تو کردم می سکته

 وقتی...زدم می جیغ وقتی...شدم می دلتنگ وقتی...نبودی داشتم نیاز آغوشتو و کردم می تب

 ببینی تا نبودی تخت روی بود مونده که تنت عطر و بودنت های ذره آخرین به زدم می چنگ

 ...شدم می دیوونه چطور

 :هق...هق...میفتم هق هق به...اش سینه تخت کوبم می باز جانم کم مشت با

 لعنتی؟ فهمی می. نبود تو اما بود ام حامی همیشه و داشتم دوستش اگرچه که مردی و بودم من-

 افتاد راه وقتی...نبودی آورد در رو دندونش اولین بچت وقتی...نبود تو ولی...بود خوب فرهاد

 تیداش دنیا سر اون تو! نبودی زمین خورد وقتی و دویید وقتی...نبودی مامان گفت وقتی...نبودی

 دیدی اما بودی اینجا بابا گفت هلیا وقتی! کردی می زندگی جدیدت ی معشوقه با آرامش کمال در

 کردم عادت نبودت به که حاال...نبودی خدا هیچوقت چون...شناستت نمی! ندید رو تو حتی که

 عمرم توی که هستی مردی ترین خودخواه و ترین رحم بی تو میگی؟ اینارو و اومدی چی برای

 !دیدم

 ،شتابی پر های گام با و شوم می پیاده ماشین از کنم نگاهش آنکه بی. زنم می پس را هایم اشک

 و بهت در غرق های چشم و. دوم می وقفه بی خیابان انتهای تا شده، رها که تیری مانند درست

 !گذارم می جا سرم پشت را حیرتش

 ...است حقم سکون و تنهایی کمی داند، می که دانم می

 * عریانی های میش و گرگ: چهاردهم فصل* 

 می فکر گذشت که روزی به و بود نشسته تختش روی اتاق داخل! سخت خیلی. بود سختی روز

 تا بود آورده را عزیزش او و بودند برده را لی لی پدر. گذشت می شب نصف سه از ساعت. کرد

 رزنپی با پراحترامی و صمیمانه برخورد رفت، می انتظار او از که همانطور فرهاد. باشد آنها با مدتی

 . داشت

. رسید می نظر به سخت کمی او کلمات به حواسش کردن جمع و دبرا های صحبت به دادن گوش

 صحبت موردی چه در نبود متوجه اما داد نمی آزارش اصال دبرا مالیم لحن و آرام صدای هرچند
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 مقابل از ای لحظه او، های وفایی بی از کردن گله موقع لی لی مغموم و معصوم صورت. کند می

 کنار را گوشی راست دست با و فشرد چپش دست به را اش پیشانی! رفت نمی کنار چشمانش

 !وحشتناک سردردهای این از امان. داشت نگه گوشش

 کرد، می فکر چرا آورد؟ بود عاشقش همیشه که زنی سر به بالیی چه رفتنش با بود؟ کرده چه

 می کنار نبودنش و رفتن با هم لی لی حتما دارد، خوبی شرایط و است آرام خودش وضع چون

 .گذشتند نمی ها راحتی این به. آمدند نمی کنار ها راحتی این به. داشتند فرق ها زن انگار! آید؟

 وا با ها فرسنگ بود مطمئن و دید نمی را لی لی وقتی تا. بود راحتی همین به که او برای یعنی

 .نداشت مشکلی دارد، فاصله

 میدی؟ گوش آزاد؟-

 :فرستاد بیرون را نفسش کالفگی با و پرش و روشن موهای بین فرستاد را هایش انگشت

 !دونم نمی...نه...آره-

 !گفت چه نشد متوجه هم خودش

 :ببیند هم تلفن پشت از توانست می حتی را دبرا های لب روی لبخند آزاد

 !کنی می رفتار عجیب جدیدا خوبه؟ حالت آزاد دونی؟ نمی...نه...آره-

 :خندید مصنوعی و کرد باز دست یک با را لباسش باالی ی دکمه

 گفتی؟ می چی داشتی! نیست مشکلی...خوبم آره-

 اینکه وجود با...نمیره پیش درست اونجا چیزی یه...باشی صادق من با شد قرار...آزاد کن گوش-

 رمیب بچت و لی لی به نسبت تعهدی هیچگونه بدون و نمیاد پیش مشکلی بودی مصمم همیشه

 پسش از که دادم می احتمالی یه همیشه...نکردم باور رو حرفت هیچوقت من اما من پیش گردی

 بهم راحت خیلی میتونی هست، چیزی اگر پس...میام کنار تر راحت اینطوری کن باور...برنیای

 ب؟خ خیلی. بیارم خودم سر به بالیی نیست قرار تینیجر دخترای مثل که باشی مطمئن و بگی

 کرده؟ ناراحتت چی بگو باش زود

 احساس. زد قدم را اتاق طول. کشید سرش پشت به دستی و شد بلند تخت روی از آزاد

 :بگوید دروغ دبرا به خواست نمی دلش. کرد می سردرگمی
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 شباهتی هیچ دیگه خودمم...نیست کردم می فکر که چیزی اون شبیه هیچی اینجا! خب خیلی-

 ممتاسف واقعا! شده عوض هدفام بدونم رو دلیلش اینکه بدون و ناخودآگاه! ندارم میومدم وقتی به

 کوچولومو دختر باید تو...من خدای. برنمیاد من از...برگردم و کنم ولشون فقط نمیتونم من اما

 درکم...منه از وجودش تمام که داشتنی دوست و کوچیک موجود یه! نظیره بی اون...دبرا ببینی

 ...لی لی...لی لی طرفی از کنی؟ می

 چی؟ لی لی-

 :کشید عمیقی نفس آزاد

 .کردم بد بهش خیلی من-

 :بود شده تر کارانه محافظه دبرا لحن

 کردی؟ چیکار باهاش تو مگه-

 آرزوهاش و رویاها تمام بعدش روز و ساختم نظیر بی رویای یه براش شب یه توی...کردم ترکش-

 !زدم گند خیلی کنم فکر...کشتم رو

 از چیزی دیگر حاال. کرد می آرامش واقعا دبرا با زدن حرف اما بود سخت آزاد برای اگرچه گفتنش

 .نداشت پنهان او

 تونستی؟ چطوری...بودی نگفته موردش در بهم هیچوقت تو! زدی گند که باش مطمئن...اوه-

 ...کنه نابود و آدم یه راحت خیلی میتونه این که اینه منظورم

 !بکنم غلطی چه میخوام دقیقا نمیدونم خودمم ولی...میدونم خودم-

 بزنی؟ بهم من با میخوای...میخوای-

 :افزود دبرا که بگوید چیزی خواست آزاد

 .کنم می راحتش هم تو برای دارم. میام کنار باهاش راحت خیلی و بالغم زن یه من...باش صادق-

 سخت مشترک زندگی سال دو از بعد هم آن دبرا با زدن بهم...بگوید باید چه که ماند مردد آزاد

 شک. کند می مخفی را احساساتش و گراست درون فردی دبرا دانست می هم طرفی از. بود
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 در مشترک زندگی و ساختن خاطره سال دو حرف هرحال به. بود خواهد سخت برایش نداشت

 .بود میان

 :گفت خفه صدایی با و گزید را لبش

 !بده زمان بهم یکم...کنی می سختش داری...بکنی اینکارو نیست الزم...دبرا-

 فقط !باشه زیادی ی خواسته نکنم فکر! باشی صادق میخوام فقط من...بکنم اینکارو که الزمه چرا-

 همب من با میخوای...بمونم منتظر برات اینجا همیشه نیست قرار! کن انتخاب و باش واقعی مرد یه

 بزنی؟

 هک است چیزی تنها این بود، گفته دبرا خود. باشد صادق کرد سعی و کشید ای کالفه پوف آزاد

 :خواهد می

 !باشیم خوبی دوستای همیشه میتونیم ما کنم فکر خب...خب-

 .رسید می گوش به عمیقش های نفس صدای و دبرا دار معنی سکوت فقط خط سوی آن از

 .داشت دوستش واقعا اما نبود عاشقش. کند ناراحت را او خواست نمی دلش آزاد

 ...من دبرا...اوووم-

 میدونی...واضح و روشن. شدم منظورت متوجه...بدی بیشتری توضیح نیست قرار...خب خیلی-

 یعنی. شدم بچت و لی لی به تو رسیدن مانع که کنی سرزنشم روزی یه نمیخواد دلم واقعا آزاد؟

 هب از هیچی...باشه حواست باید کنی، تالش میخوای واقعا اگر اما...اما. برنمیاد من از چیزی چنین

 جرن سال دو باید. نیست سخت شکستی اعتمادشو خودت که کسی اعتماد ی دوباره آوردن دست

 نوم ی دوباره برگشتن انتظار...نشدی موفق دالیلی بنابر اگر و...کنی جبرانش و برگردونی رو

 لی با و کنی رها اینجا رو موفقیتت و کار نمیتونی مطمئنا که برگردی خواستی اگر...باش نداشته

 که؟ متوجهی! دوستیم فقط ما...گردی برمی بالخره اون بدون یا لی

 :گفت دلخور و کوتاه آزاد

 ...متوجهم-

 .بخیر شبت و...باشی موفق...پس خب خیلی-
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 آزاد از کاری هرحال به. رسید می دلخور و ناراحت نظر به. کرد قطع را تلفن سریع خیلی دبرا

 یم باید زود یا دیر که بود اتفاقی دبرا، با اش رابطه کردن تمام دانست می هم خودش. آمد برنمی

 . داد فحشی لب زیر. افتاد

 با. کرد می خالء احساس انداخت، می تختی بغل روی را اش گوشی وقتی بعد، ربع یک درست

 زیادی صبوری با و یکی یکی را ها پله و رفت بیرون اتاقش از بود شده دچارش که حسی بی همان

 .داشت خنک آب لیوان یک به شدیدی نیاز. کرد طی

 هب. شدند نمی ما دو آن دیگر باشد، مطمئن که شناخت می را دبرا انقدر شد؟ تمام راحتی همین به

 ماجرا این کاش. میرفت پیش انتظار از دور چیز همه چقدر. داشت نفس عزت و غرور عجیبی طرز

 .آمد می سر به زودتر هرچه

. دید تاریکی آن در را هایش عقربه شد می سختی به. داد می نشان را دقیقه 6::5 سالن ساعت

 لداخ دقیقا و سالن انتهایی قسمت از ای ناله صدای رسید، ها پله پایین به که لحظه همان درست

 .رسید گوشش به آشپزخانه

 دور چندان نه ای گذشته یاد را او صداها این. نشست ابروهایش بین ای کنجکاوانه و غلیظ اخم

 و روشن را بزرگ لوسترهای سرعت به. رساند سالن به را خودش. نبود مطمئن هنوز. انداختند می

 واقعا هم طرفی از. شد می تشدید دردش سر شدید نور از. کرد باریک را هایش چشم نور شدت از

 .دوید آشپزخانه سمت به سرعت به و نداد دردش به اهمیتی. بود نگران

 ای نقره نور هرچند. بود کرده روشنش نیمه و تابید می بزرگ ی آشپزخانه به سالن نور از کمی

 آور رقت وضعیت آن در لی لی دیدن برای بود، افتاده آشپزخانه داخل پنجره قاب از که ماه رنگِ

 ظرن به. بود داده یخچال به را اش تکیه و نشسته سرد زمین روی لی لی. رسید می نظر به کافی

 پوستِ روی آن ی وسیله به که خطی هر با و داشت دستش در ای شیشه تکه. رسید نمی هوشیار

 قلب که انقدر! بد خیلی خیلی. داشتند بدی صدای هایش ناله. کرد می ناله انداخت، می دستش

 .کرد می مچاله را آزاد

 هشنگا و زد زانو زمین روی پاهایش مقابل درست. دوید لی لی سمت به ناباور و ترسیده صورتی با

 . نبود اینجا مطمئنا اما بودند، باز نیمه هایش چشم اینکه با. کرد
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 از و باشد آرام وقتی تا بودند گفته فرهاد و پزشکش روان. شد نمی خوب لی لی. شد نمی که خوب

 باید بیمار ذهن این با لی لی مثل فردی. ماند می خوب حالش نکند، اذیتش چیزی ذهنی نظر

 هایش دیوانگی و آزاد وجود با. نبود ممکن اش زندگی شرایط وجود با که ماند می آرام مطلقا

 .نبود ممکن

 هم با که مدتی در. شناخت می خوبی به را هایش حالت این آزاد. نداشت درمانی اش بیماری

 می صدمه خودش به و گشت برمی اش روانی های حالت کرد، می اذیتش چیزی هروقت بودند،

 کرد، می حس آزاد که حاال همین مثل. کرد می نابود نیز را آزاد خودش همراه انگار هربار و...زد

 و ها تشنج اکثر مسبب خدا ی همیشه که هرچند. سوزند می لی لی جای به خودش های دست

 . بود شده چیزش همه لی لی اما بود آزاد خودِ او های ناآرامی

 هاآن هردوی تا رفت اصال. ببیند را فاجعه عمق و بنشیند توانست نمی که بود آنجا فاجعه عمق

 لی از دور که ای قوی حس...آرامش! رسیدند نمی آن به هم کنار در که چیزی. باشند راضی و آرام

 .داشت نگه دور را او سال دو لعنتی آرامشِ همین و بود رسیده آن به دبرا کنار در و لی

 مین فقط. داد می پس تقاص داشت غمگینانه چه و شده مرتکب بزرگی اشتباه فهمید می حاال اما

 پس را چیزی چه تقاص بیچاره، زنِ این...خودش آمدن از قبل سالها حتی...سال همه این...فهمید

 .داد می

 ایشه انگشت بین را لی لی ظریف مچ سرعت به و برد جلو احتیاط با را دستش نشستن محض به

 ویر افتادنش با و شد رها لی لی عرقِ و خون به آغشته و لزج انگشتان میان از شیشه تکه. گرفت

 سختی به را لبش دستش، های زخم دیدن از. کرد ایجاد ناهنجاری صدای و شکست سرد، زمینِ

 .سوخت حسابی که گزید

 :داد تکانش سخت نه و آرام نه و چسبید را لی لی پوششِ بی و استخوانی های شانه

 !شو بیدار...لی لی...لی لی-

 یل ی گونه روی را دستش ی شده خونی کف! بلند زیادی حد تا و بود سنگ سختی به اما صدایش

 ...هم پشت بار چند. زد لی

  شنوی؟ می صدامو لی؟ لی لی؟ لی-
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 با. بودند چسبیده هایش شقیقه به ایش قهوه موهای و کرده عرق لی لی ی پریده رنگ صورت

 هوش به کم کم لی لی. گرفت قاب را صورتش و فرستاد عقب وار نوازش را موهایش دست پشت

 دانست، می حدودی تا و بود گرفته قرار شرایط این در هم قبال. کند حسش توانست می. آمد می

 .کند رفتار چطور

 شده؟ چی-

 کنار. انداخت آشپزخانه داخل را خودش نگرانی با و گذشت در قاب از که بود فرهاد نگران صدای

 .کرد دو آن به گنگی نگاه سردرگم و شد متوقف نفره هشت میز

 کردی؟ چیکارش....بزرگ خدای-

 ای عصبی نگاه. برگرداند فرهاد سمت به را خودش سر و اش سینه روی گذاشت را لی لی سر آزاد

 :غرید و کرد او به

 زیادی درد بیاد، هوش به کامل وقتی مطمئنا! کن کمکم بیا حاال...کرد خودش...نکردم کاری من-

 !دکتر آقای بکن کاری یه...داره

 ناراحت آنکه بی فرهاد. داد لی لی به را حواسش باز و گفت ای مسخره حالت با را «دکتر آقای»

. کرد گرد عقب را آمده مسیر برآید، آزاد آمیزِ تمسخر لحن جبران درصدد بخواهد اینکه یا شود

 نیاز حسابی و درست درمان یک به لی لی های دست. آورد می را اولیه های کمک ی جعبه باید

 .داشتند

 اما بگذارد، تنها را دو آن و کند اعتماد آزاد به تواند می نبود، مطمئن و بود لی لی نگران اینکه با

 چنین در اما کرد می اذیت را لی لی همیشه آزاد اگرچه. باشد منطقی که کرد را خودش سعی

 .آمد برنمی او از کاری چنین مطمئنا شرایطی

 های قطره. حمام گلدارِ و رنگ شکالتی های کاشی روی گذارم می را دستم دو هر پوش مشما کف

 فرود صورتم ی شده دون دون پوست روی سپس و ام کرده داغ سرِ کف به خورند می آب سرد

 .دهم می تشخیص آب قطرات سردیِ از خوبی به را هایم اشک داغی. آیند می

 ! کند بغض کمتر بلکه...بلرزد کمتر لعنتی ی چانه این بلکه گزم می را پایینم لب
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 بودن، آزاد سوزان آغوش میان در اما کردم می وحشتناکی سوزش احساس شدم بیدار وقتی

 در رزانل بدنی با که هایی لحظه تمام! لحظه یک حتی...نکرد رهایم. برد می یغما به را توانم بیشتر

 کرد، می پانسمان را هایم دست زخم فرهاد و ریختم می اشک درد از و بودم کرده کز آغوشش

 .داشتم بدی احساس

 دقیقا آزاد بیایند؟ در پرواز به ها هورمون تمام ناگهان و کند لمست فقط مردی است ممکن چطور

 !است همینطور

 یپ همیشه مثل. کند می آرامم گفت. بگیرم دوش کرد، پیشنهاد فرهاد هایم دست پانسمان از بعد

 دخالت از عجیبی طرز به آزاد. دارم اعتماد هرکسی از بیش او به. رفتم هایش حرف و ها راهنمایی

 مشما را دستم دو هر. آمد همراهم اتاق تا و گرفت را بازویم زیر. کرد می جلوگیری فرهاد زیاد

 از را هایم لباس کرد، کمک و آمد هم حمام داخل تا حتی. نشوند خیس هایم پانسمان تا پیچید

 بیرونش حمام از و برمیایم پسش از خودم که کردم اش راضی سختی به هم آخر. کنم خارج تنم

 باز خواهد نمی دلم...ندارم اعتماد او به...فقط. کشیدم می خجالت او از اگر بود مسخره. انداختم

 را تکلیفم که خودم به...دارم اعتماد سردرگمم احساساتِ و خودم به آزاد از کمتر...شود نزدیکم

 .دانم نمی هم خودم با حتی

 !شوی آفتاب عاشق و باشی برف کن فکر...کند می اذیتم همیشه آزاد عشق

! کنم می نگاه بسته، نقش دیوار به چسبیده قدیِ و بزرگ ی آینه در که اعتماد غیرقابل لیِ لی به

 !افسرده چقدر...پیر چقدر...ای شده عوض چقدر...شناسمت نمی ای، ایستاده آینه سوی آن که ای

 روی. دهد می بلندی هق هق به را جایش لرزانم، ی چانه و صدا بی و آرام های اشک بالخره

 می تکیه دیوار به را پشتم. ام شده منجمد درون از سالهاست. است سردم. نشینم می زانوهایم

 هق تا هایم دندان بین گذارم می را دستم کف. کنم می پنهان هایم دست بین را صورتم و دهم

 ! شوم نمی موفق ولی نرسد آزاد گوش به ام گریه هق

 :خورد می در به آرام ی ضربه چند

 کنی؟ می گریه خوبی؟ لی؟ لی-

 :گویم می ای زده خروسک صدای با و کشم می باال صدا و سر پر را دماغم

 ...خوبم-
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 :است شاکی صحبتش لحن. انگار نیست بردار دست

 !تویی اون ساعته نیم...شدم نگران. بدم بهت حولتو کن باز درو-

 تا کشم می هایم گونه روی را دستم احمقانه آب، های قطره امانِ بی ریختنِ فرو و دوش زیر

 .نیاید چشم به هایم اشک خیسی

 :بشنود خوب تا کنم می بلندتر را ام گرفته صدای

 !نمردم هنوز که بینی می...نبودی سال دو...نباش نگران-

 های بهتجر بنابر. کوبیده دستش کف با زنم می حدس البته...در به کوبد می محکم دستش کف با

 ...مان قبلی

 گریان و خسته. کردم می پنهان اتاق داخل را خودم من و کرد می ام آزرده که هایی وقت همان

 تپش و آمد می آنوقت. شود آرام بالخره وسایل شکاندن از بعد تا نشستم می تاریک ای گوشه در

 که گاهی اما شدم می خرش گاهی...بیرون بیا که رفت می ام صدقه قربان و ایستاد می اتاق در

 رد روی دستش کف و ها انگشت رد! در به کوبید می دستش کف با همینطور کردم، می سرکشی

 ...مانده خوابمان اتاق

 :گرداند برمی روح بی و سرد حمام به مرا بلندش صدای

 ...کن باز رو کوفتی در این-

 :نالم می ریخته دوباره هایی اشک و ترکیده بغضی با

 که بینی می! ام زنده تو بی امروز که بینی می...میرم می تو بدون بودم گفته...بودم گفته بهت-

 نیستم؟ ها زنده شبیه اصال چرا پس ولی...ولی...ام زنده من. نمردم تو بدون...نبودم صادق باهات

 :کند می باال و پایین را دستگیره

 باشه؟! بزنیم حرف بیرون بیا لی؟ لی-

 :شود می بلندتر صدایش کنم، می سکوت وقتی

 .شکونم می درو خدا به بیرون نیای تو؟ اون کنی نمی کاری که تو لی لی-
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 کالمش، صداقت در شکی حاال نه و روزها آن نه البته. کرد می تهدید همینطور دقیقا هم روزها آن

 به پریده خواب از بلندمان صدای از انگار که هلیا. هاست حرف این از تر خر کله. ندارم و نداشتم

 .شنوم می را هایش گریه صدای آب قطرات هجوم ورای از و حمام داخل از. میفتد گریه

 :ببندم را شیر و شوم بلند کند، می وادارم کودکم ی گریه صدای

 ...میام دارم-

 :کنم می باز نیمه تا را در و پیچانم می آرامی به را قفل

 .بده رو حوله-

 :کند می زمزمه و دهد می مشماپوشم دست به را حوله

 خوبی؟-

 که مسکنی وجود با دهم توضیح بینم نمی نیازی. بینم می در باز نیمه الی از را نگرانش های چشم

. پیچم می دورم را حوله و دهم می تکان سری فقط. سوزند می هایم زخم هنوز کرده تزریق فرهاد

 جلو و کرم های روفرشی داخل را پاهایم انگشتان. کنم می باز کامل را در تری راحت خیال با

. دایست می اتاق وسط. کنم می هدایت هایم شانه پشت به را موهایم دست با و فرستم می ام بسته

 نمی دور چشمم از فرستد، می بیرون آسودگی سر از که نفسی و زند می کمرش به را دستش

 . ماند

. کند نمی گریه هم هلیا زنیم، نمی فریاد ما که حاال. دخترم خواب تخت سمت رود می نگاهم

 می نگاهم معصومانه درشتش و خیس های چشم با. مکد می و کرده دهانش داخل را انگشتش

 اگر. سالمم و زنده که کنم می شکر را خدا امشب ی حادثه از بعد اول بار برای بالخره من و کند

 بی دردِ این...کافیست ام کشیده خودم کرد؟ می چه مادری بی با دخترم آمد، می سرم به بالیی

 ...!درمان

 احاطه را هایم دست که مشماهایی آن با. نکنم بغلش دهم می ترجیح. است سرد و خیس تنم

 یم نگاهش و ایستم می سرش باالی همانجا. بکشم سرش به نوازشی دست توانم نمی حتی کرده

 .کنم
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 های دست. ایستد می ام شانه با شانه و آید می! قدم سه...دو...یک. شنوم می را هایش قدم صدای

 و بیجا لبخند به ظن سوء با. زند می لبخند و کشد می هلیا بورِ و کرکی موهای روی را آزادش

 .مانم می خیره مهربانش و گرم زیادی

 :کند می زمزمه لبخندش امتداد در و کشد می پایین هلیا نرمِ های گونه تا را اش اشاره انگشت

 ...احمقم خیلی من-

 :برد می باال را پهنش و بلند ابروهای. کند می نگاهم چشم ی گوشه از

 !بزنه سرت به خودکشی فکر حتی ای فرشته چنین داشتن وجود با ممکنه چطوری-

 را هایم دست و بکشم پایین را مشما های لبه دور شده بسته کش کنم می سعی و زنم می پوزخند

 :کنم آزاد

 !هستی آره-

 سمتم به. کشد می اش ریخته بهم موهای بین دستی و خندد می احساسم بی و تخس لحن به

 :شود می نزدیک و گردد برمی

 .کنم کمکت بذار-

 :کشم می عقب را دستم و کنم می اخم

 !بری دیگه بهتره...نیست نیازی-

 !ام ارومیه ی دریاچه من...کنی فراموش مرا باید

 :چسبد می آرنج از را دستم هردو و کند می نگاهم اخمو و جدی

 !نمیرم-

 انگشت از تا سه. کمرم پشت دهد می سر آرامی به را هایش دست از یکی. کشد می جلو مرا

 حرکتشان حالت توانم می هم بسته چشم حتی. کنم می حس کمرم گودش روی درست را هایش

 .کند می باز را هایم دست مشمای آرام آرام. کنم تجسم را کمرم روی

 :شنوم می سختی به مشما کردن خش خش میان از را صدایش
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 نب به بار یه ما که دارم قبول. جدیده راه یه کردنِ پیدا شوق! نیست نرسیدن بست بن لی لی-

 .کنیم پیدا رو جدید راه یه میتونیم ولی رسیدیم بست

 نمی را مستقیمم نگاه تاب. افتد می چشمم جلوی نمدارم موهای از ای طره برم، می باال که را سرم

 که روزها آن. است آشناتر نوایی هر از برایم صوتش که کشد می حسی پر و عمیقی نفس. آورد

 فکر حتی! زد می...نفس...نفس...نفس...همینطور و گوشم ی الله روی گذاشت می را هایش لب

 .کند می تند را قلبم ضربان هم ها شب و روزها آن به کردن

 زیر تقریبا. کند می هدایتم تخت سمت به و پیچد می خیسم های شانه دور را پهنش دست

 سخت مردانه و سخت بازوهای این از گرفتن فاصله. شوم می گم حجیمش بازوهای

 !سخـــت...است

 .است پناه باز هم پوشالی و موقتی پناه یک حتی. فهمد می پناه بی فقط و فقط را پناه

 سر با را لبخندش. کشم می ای آسوده نفس اندازم، می پایین را سرم و نشینم می که تخت روی

 . بینم می هم افتاده پایین

 هدیوان صورتش حالت تا آورم نمی باال را سرم. شود می همقدم تقریبا و نشنید می زانوهایش روی

. کند می ام دیوانه گرش وسوسه نگاه آن با لعنتی مردِ این...کند می ام دیوانه حتما. نکند ام

 !دیــــوانه

 سر با. گزم می لب و خورم می نامحسوسی تکان. کشد می ام گونه روی را هایش سرانگشت داغی

 :گوشم پشت فرستد می را خیسم موهای سحرآمیزش های انگشت

 ...بخواب راحت خیال با! خوبی شم مطمئن تا...مونم می همینجا امشب-

 ،پاهایم از هایم روفرشی کردن خارج از بعد و کنم می اعالم را رضایتم سر تکان با فقط و حرف بی

 که را دلیلش است؟ ناراحت خیالم اینجایی وقتی بگویم بگویم؟ چه. کشم می دراز تخت روی

 .داند می هرکسی از بهتر خودش

 چشم. ندارم را کردنش توبیخ ی حوصله که ام خسته کرد، تزریق فرهاد که مسکنی اثر از انقدر

 . دهم می فشار خنکم و نرم بالش روی را سرم و بندم می را هایم
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 به را مو که خنکی باد هجوم سپس و شنوم می اتاق سوی آن تا را هایش قدم شدن دور صدای

 تشپش را در و گذشته تراس باز نیمه در از کنم، می باز را هایم پلک الی وقتی. کند می راست تنم

 یم تنگ مان جفتی سیگارهای برای دلم گاهی. بزند آتش سیگاری تا رفته ندارم شک. بندد می

 .شود

 به مان جفتی سیگارهای و بازی عشق بساط...شب...ظهر...صبح! نشد دلتنگ که شود نمی اصال

 .بودیم هم معتاد عمیقا ما! اصلـــا...ها نبودیم سیگار معتاد. بود راه

 نفس درست گذارد نمی و گیرد می آتش دلم در چیزی. برد نمی خوابم اما ام خسته اینکه با

 یک من فهمد می راحت خیلی او هرچند. بندم می را بازم نیمه های پلک گردد، برمی وقتی. بکشم

 مپوش حوله تن روی را پتو. کنم می حس خودم روی را نگاهش و سایه سنگینی. بیدار کی و خوابم

 .کنم می جمع را خودم جنینی مثل. کشد می

 باز به میلی. گذرد می تخت کنار از و کشد می ای کالفه پوف آزاد. خورد می در به ضربه چند

 .ندارم هایم چشم کردن

 :شنوم می را وارشان زمزمه صدای

 خوبه؟ لی لی. بودم نگران خیلی خوبه؟ چیز همه-

 ...خوبه-

 .بزنم حرف باهاش باید. تره شکننده همیشه از ها موقع اینجور ببینمش؟ میشه...میشه-

 خوبه؟! میگم بهت اومد پیش مشکلی اگر...خوابیده گفتم که بهت-

 ...اما-

 ...زنمه اون که؟ یادته! نمیشه چیزیش...من به بسپرش فقط-

 .کند ناراحتش آزاد ندارم دوست اصال. کنم می پیدا بدی حس. شنوم نمی فرهاد از صدایی دیگر

 هرچند. است ارزش با برایم که مطمئنم اما باشم کرده هم اشتباه او به احساساتم مورد در اگر

 !باشم او با که خواهم می هم هنوز و هلیاست و من برای انتخاب بهترین فرهاد دارم باور هم هنوز

 فهمم می هیکلش سنگنیِ از. کند می خاموش را اتاق چراغ فرهاد، کردن سر به دست از بعد آزاد

 را این اصال. کند می لرزیدن به شروع بدنم. کشد می دراز کنارم و آید می باال تخت سوی آن از
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! لعنتی...نزدیک خیلی. شنوم می گوشم نزدیکِ  جایی را آرامش های نفس صدای. خواهم نمی

 .کنم می حس گردنم پوست روی را شان داغی حتی

 های ماهیچه. پیچد می شکمم دور و دهد می عبور آرنجم زیر از آهسته و نرم را هایش انگشت

 ...متنفرم مرد این از من شده؟ مرگم چه من خدایا. کنم می جمع را شکمم

 "!متنفری داری من به که حسی از! نیستی متنفر من از تو"

 ...برم می پی حرفش صحت به کامال حاال کنم فکر

 به را داغش و نرم های لب و کند می زیاد را دستش فشار کنم، مخالفت و بزنم حرفی خواهم می تا

 :فشارد می ام سرشانه

 ماذیت واقعا تو عشق...کنم کمکت نتونستم و شدم سقوطت باعث اول از...بود من تقصیر همش-

 اما. مباشی هم با تونیم نمی که ماست بین نفرینی انگار. کنه می اذیتم هنوزه که هنوزم...کنه می

 نمی...تونم نمی...نخواه من از...بود سخت کافی ی اندازه به قبل بار...بگذرم تونم نمی دیگه بار این

 ...میشه! گذرم

 ...سپارم می گوش هایش نفس صدای به منتظر...کند می مکث

 :کند می زمزمه

 ببخشی؟ منو دوبارم تالش برای میشه-

 صدایش دارد، برمی عریانم ی سرشانه روی از که را هایش لب. کند می متعجبم صدایش بغض

 :لطیف و آرام ای زمزمه. کند می زمزمه گوشم ی الله نزدیک جایی. شود می واضح

 کنم آزادت که اینه حقت واقعا...هستی شادی از پر و آروم زندگی یه سزاوار دونم می من لی لی-

 رشمفک. تونم نمی فقط...فقط...شی رها بالخره بتونی تا...باشی میخوای که هرکسی با تا...برم و

 خودم. کردم وحشتناکی کارای...خودخواهم من. بکشه اینجا به کارمون برگشتنم با کردم نمی

 تو با لی لی...نزدیکی انقدر وقتی...ام دیوونه من. نیست خودم دست ولی دونم می اینارو ی همه

 سرنوشت چه این کنم؟ چیکار باید! کنه می دیوونم هم بودن تو بی...کنه می دیوونم بودن

 !دارم؟ من که مزخرفیه
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 یراست به اینکه مثل. افتد می ام بینی ی تیغه روی و گذرد می هایم چشم منحنی از اشکی قطره

 .کند ام دیوانه امشب است قرار

 با تمونجف. کنیم می پیدا جدید راه یه! تونیم می که دونم می...کنیم تالش دیگه بار یه میتونیم-

 ...هم

 .کند می سکوت و دهد می تکیه ام سرشانه به را اش چانه

 :گویم می آرامی صدای با و مکم می را بغضم

 ادآز...کنی می خراب و پشتت پالی تمام کار اون با دونستی می باید رفتی؟ و کردی ول منو چرا-

 که چیزی برای نیست قرار دیگه. داری زیادی انتظار من از. کنم اعتماد بهت نمیتونم دیگه من

 .کنیم تالش شده خراب

*** 

 :گویم می بغض پر و مکم می را لبم

 می خراب و پشتت پالی تمام اونکار با دونستی می باید رفتی؟ اونطوری و کردی ول منو چرا-

 .داری زیادی انتظار من از. کنم اعتماد بهت نمیتونم دیگه من آزاد...کنی

 باهاش و ببری بین از رو من به نسبت اعتمادیت بی و ناامیدی حس این اگه فقط! نشده خراب-

 !میشه درست دوباره...بجنگی

 قطع را حرفش لرزان، صدای همان با و کشم می سرم زیرِ نرمِ متکای به را اشکم از خیس ی چانه

 :کنم می

 !گذاشتی اما...نمیذاری تنهام هیچوقت بودی گفته بهم-

 سال دو اون توی که هایی قول تمام دونم می. باشیم هم با دوباره تونیم می ما لی لی...دونم می-

 ...شکستم دادم بهت مشترک زندگی

 ریزم می اشک...کنم می خالی را وجودم در مانده های بغض تمام...ها عقده تمام...دردها تمام دارم

 :گشایم می عقده و
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 باز اگه...ندارم تحملشو دیگه...کردی ناامیدم تو...حرفاتو تمام...قوالتو تمام...کردم باورت من-

 !مُردم دیگه این از بیشتر...تونم نمی این از بیشتر بینی؟ نمی آزاد...بری

 دیدن محض به. گرداند برمی خودش سمت به مرا نرمی و آرام حرکت با و گیرد می را ام شانه

 .کشد می آهی اشکم پر های چشم و خیس صورت

 حس. دهد می نوازش را ام گونه شستش با و گذارد می مرطوبم ی چانه زیر را اش اشاره انگشت

 .است ای العاده فوق لعنتیِ حسِ....است خوبی

 بهت من...همیشه برای...خوام می دوباره رو م خانواده و زندگی که اینه دونم می که چیزی تمام-

 ...میرن بین از بالخره دردها این تمام...میدم خوب و شاد زندگی یه

 :دهم می تکان تاسف با را سرم و خندم می آرام

 ...خوبی خیلی زدن حرف توی همیشه مثل-

 :کند می نگاهم جدی و دهد می باال را ام چانه

 ردهنخو ضربه گذشتت توی انقدر کاش...لی لی نداشت وجود گذشته کاش ای...نیست حرف فقط-

 نک باور. باشه سخت واست...بچت پدر به...شوهرت به...من به دوباره شانس یه دادن حاال که بودی

 اونم...ببین فرهادو...شدی بدبین بهم نسبت تو که اینه منظورم...نیستم وحشتناک هم اونقدرها

. تونم می منم. شد بخشیده و کرد تالش اون. داری اعتماد اون به تو اما کرده وحشتناکی کارای

 و درد همش که روزا اون. کن فکر هم اینا به...دادم نجاتت...کردم کمکت...نبودم بد همیشه که من

 .بودیم خوش هم با برابرش هزار ما...نبود سختی

 او هب لعنت...بودیم خوش خیلی هم با ما...گوید نمی حقیقت جز چیزی بینم می کنم، می که فکر

 یبرا را او به احساساتم تا بکشم صالبه به را قلبم باید احتماال! خوبمان روزهای به زد گند که

 .داشت خواهم دوستش زند، می من برای قلب این تا...بکشم همیشه

 :دهد می ادامه کنم، می نگاهش شک از پر و دودل بیند، می وقتی

 ایه لحظه...دیدم زندگیم توی بدی چیزای منم! خورده ضربه که نیستی کسی تنها تو البته و-

 محکم. بودم بیمار روانی نظر از خودم هنوز که کردم ازدواج تو با وقتی من. داشتم سختی

 هتکی من به مشکالتت همه اون با تو و بشکنه تا تلنگره یه منتظر که دیوار یه مثل...نبودم
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 شکسته دیوار یه هنوز دونم می...ساختم دوباره رو خودم االن! شکستم...بود توانم از خارج...دادی

 هلیارو ما همه از تر مهم و! کنه می درست چیزو همه این...همیم عاشق ما درعوض اما...ام

 !کنه می وصل هم به مارو ابد تا اون...داریم

 ...باشه نداشته عشق توقع شکسته قلب یه از...شکسته من قلب-

 :نشیند می لبش ی گوشه ای پرمعنی لبخند

 ترمیم هم رو تو ی شکسته و گرفته کوچولویِ قلب تونم می...ساختم دیگه بار یه رو خودم من-

 .کنم

 خیسم های لب روی را هایش لب کنم، فکر خوب هایش حرف به تا بدهد من به مجالی آنکه بی

 از. بینم نمی واضح را دیگری چیز هایش چشم برق جز که است تاریک اتاق انقدری. گذارد می

 .دهم می فشار ام سینه روی را دستم که کوبد می طوری قلبم گیر نفس و محکم ی بوسه این

 زنی چنین که من! نه...را خودش حاال و بوسیدم اتاق همین تراس در را برادرش گذشته روز چند

 انقدر توانم نمی بخواهم، را آزاد و تخت این و شب این وجودم انتهای از که هم هرچقدر. نیستم

 .باشم پست

 :شوم می جدا او از سختی به و گذارم می اش سینه روی را دستم دو هر کف

 ...نکن اینکارو-

 :آورد می جلو را سرش باز و کشد می عمیقی نفس

 ...بجنگی خودت با نیست الزم! داشتی دوست میومد نظر به چرا؟-

 نگاهم انگار او اما. نیاید جلو دهم، می اخطار هایم چشم با. کشم می تر عقب را گردنم سرعت به

 .گزم می را پایینم لب استیصال با. بیند نمی را

 :گوید می پرشیطنتی لحن با

 ...بکنم اینکارو میخوام من...نگیر گازشون-

 چیدهپی کند، می فکر او که آنچیزی از وضعیت که بداند باید سخت هم هرچقدر...بگویم او به باید

 .است تر
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 ...میشی عصبانی حسابی که دونم می و...بگم بهت باید که هست چیزی یه آزاد-

 .شده پذیر امکان برایم ماه نور در اندامش نقشِ دیدن که کرده عادت تاریکی به چشمانم انقدر

 طاق. شود می تبدیل روحی بی لبخند به عمیقش لبخند بیند، می که را نگاهم در کرده النه ترسِ

 .دهد می تکیه اش پیشانی به را دستش پشت و شود می ولو تخت روی باز

 :گوید می حسی بی و آرام صدای با نفسش، فرستادن بیرون با همراه

 نکنی؟ خراب رو خوبی این به شب میشه-

 :شوم می خیز نیم تخت روی و کشم می پنجه خیسم موهای بین

 !تونم نمی هیچوقت دیگه...نگم بهت کردم پیدا رو شهامتش که االن اگه بدونی؟ خوای نمی-

 تارهس بی باوجود. دوزد می پنجره بیرون به را نگاهش باز سپس و کند می نگاهم دار معنی و کوتاه

 :دارد دوست را ها ستاره...نگاهش بودن

 ...نگو پس-

 فریاد وجود تمام با و بگذارم گوشش روی را هایم لب خواهد می دلم. کنم می پیدا بدی حس

 ...که نکند...نکند! بزنم؟ حرف گذاری نمی چرا! شده مرگت چه که بکشم

 :کنم می زمزمه و پرد می پلک

 ...میخوام...میخوام من کنی؟ می اینطوری چرا-

 :کند می درشت را اش تیره های چشم و گردد برمی سمتم به تندی به

 ...ننداز زحمت به رو خودت...بودی برادرم بغل توی که بگی بهم میخوای اگر-

 همین! افتاده لکنت به گلو، در مانده های حرف زدن برای زبانم. پرد می رخم از رنگ کنم می حس

 یعنی فهمیده؟ کجا از او من خدای! داند می خودش که نکند...بود افتاده لکنت به افکارم در جمله

. نفهمد آزاد که بود داده اخطار من به خودش است؟ ممکن چیزی چنین چطور! گفته؟ او به فرهاد

 حس چرا! نیاورده؟ ما روی به اصال مدت این در چرا کند؟ نمی پا به قیامت چرا داند می اگر اصال

 ندارم؟ حسابی و درست جنون یک تا زیادی راه کنم می

 :دهد می ادامه و اندازد می باال را ابروهایش بیند، می را ام ترسیده و مات صورت وقتی
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 دو زا بعد اونشب...داره دید بالکن این به باال از من اتاق بالکن نرفته؟ که یادت...دیدمتون خودم-

 داشتم...العاده فوق حس یه...قوی حس یه...حسیه چه واقعا توبودن عاشق اومد یادم باز سال

 رایب ناخودآگاه که بودی فکر توی انقدر و بودی نشسته تنها و غمگین...لذت با...کردم می نگاهت

 ودمب عصبانی. برم و بذارم تنها رو زن این بازم بتونم محاله من کردم فکر جدی صورت به بار اولین

 ...اومد که فرهاد...باشی کرده خیانت بهم محاله تو میگفت بهم حسی یه اما

 :دهد می قورت را دهانش آب سختی به و شود می خیز نیم

 شندهک درد چنین هیچوقت قبال لی لی...داشت درد خیلی...کنم نگاتون حالت اون توی نتونستم-

 دش باورم. شکست بار دومین برای اونشب و...بود من بت همیشه فرهاد...بودم نکرده تجربه رو ای

 روحرفا اون بعدش روز صبح که بود همین بخاطر...کردی خیانت بهم نبودنم مدت تمام توی تو که

 گفتم. بودم سوخته وجودم اعماق از چون بسوزونمت خواستم می...بودم عصبانی خیلی. زدم بهت

 فقط...کردم نمی کاری چنین هیچوقت کن باور ولی کنیم می بزرگش دبرا با و گیرم می ازت هلیارو

 که دیدم می بودی نشسته زانوهات روی و کردی می گریه وقتی...داشتم درد خیلی روز اون

 دبع روزای...بود شده قبل از بدتر حتی حالم ولی بودم گرفته و انتقامم. ندارم خوبی حس هنوزم

 از هرکدوم اگر فهمیدم. شدنه منفجر درحال سرم کردم می حس گاهی که انقدر. کردم فکر خیلی

 پناه دوستم بهترین یا برادرم آغوش به...که...که شده دور ازم انقدر زنم اگر...افتاده اتفاقا این

 اهاشتب بخاطر باید چطور...نامردیم با...کردنم خیانت با....رفتنم با...خودمه تقصیر همش...میبره

 مین دلم اصال راستش. کنم جبران کردم سعی تالفی جای به اون از بعد کنم؟ سرزنش رو تو خودم

 راحت خیال با و بشه راحت وجدانت دیدمتون من دونی می که حاال ترسم می...بگی بهم خواست

 ...بری پیشم از

 بعید واقعا آزاد از برخوردی چنین که است این منظورم یعنی شود؟ نمی باورم که است عجیب

 ادفره. باشد اینطور نباید. داند می مقصر اما را فرهاد نیستم؟ مقصر من کند می فکر واقعا. است

 ...ماجراست این در فرد ترین مظلوم و ترین بیگاه

 :کشم می سمتش به را خودم و و نشینم می زانوهایم روی

 من لیو...نداشتی توقعی چنین ازش اصال دونم می...نبود اون تقصیر. کنی می اشتباه...آزاد ببین-

 هیچی من برای سال دو این توی خدا به...نکرده اشتباهی هیچ اون. کردم رو شرمگینانه کار اون

 دوستت خیلی فرهاد! باش متنفر من از...باشی متنفر قراره اگر...نبوده برادر و حامی یه جز به
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 از قبل همیشه تو...بگیری قرار درست راه توی تو تا کرده رو تالشش تمام همیشه اون...داره

 ...بودی مهم براش خودش

. تممیف گریه به بالخره جمله، چند همین گفتن برای فشار همه این تحمل از بعد و لرزد می ام چانه

 انیمهرب و شکیبایی...عشق مظهر فرهاد. باشد متنفر تواند نمی. باشد متنفر فرهاد از ندارد حق او

 .شوم خفه زیاد ی گریه از نمانده چیزی! مهم خیلی خیلی...است مهم خیلی من، برای او. است

 گوشم روی از...کند می رد ام گونه استخوان از را انگشتانش. گذارد می اش سینه روی را سرم

. کند می ناز را موهایم پوستم، روی نشسته های قطره کردن خشک با همراه و دهد می عبورشان

 : دلخور اما است آرام

 ...اونی طرف هنوزم تو بینی؟ می-

 :نالم می گریه میان

 ...نداره وجود طرفی-

 می چطور. دارم دوست بیشتر خودم از را فرهاد من. ندارد وجود طرفی دیگر. کنم می اقرار دلم در

 کنم؟ دور مانده برایش که ای خانواده تنها و برادرش از را او خودم بخاطر توانم

 :آورد می باال را سرم و گیرد می را ام چانه

 ادش که باری آخرین از...ببینم رو لبخندت باز میخواد دلم نکنی؟ گریه انقدر میشه...خب خیلی-

 .گذره می زیادی مدت دیدمت

 کی بار آخرین آید نمی یادم واقعا...اوست با حق. آورم می پایین را سرم و اندازم می باال ای شانه

 ...ام بوده شاد و ام خندیده دل ته از

 .نمیاد یادم رو بودم شاد که باری آخرین اصال خودم راستش-

 :زند می خیمه تنم روی و بکشم دراز کند می کمکم

 ...بمونه یادت امشب ی خاطره عمرت آخر تا و باشی شاد باز که کنم می کار یه من پس-
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 بوسه. بود داده امید من به امشب همین شبیه شبی در هم پیش سال دو. کنم می نگاهش دودل

 می ناتوانی با را هایش شانه. کند می بیدار تنم در را خوبی حس گردنم روی لطیفش و ریز های

 .چسبم

 ...یعنی کردم؟ قبولت من یعنی بکنیم اینکارو اگر آزاد-

. ماند می دهانم در حرف. کند می نگاهم اش معرکه و خمار های چشم با آورد می باال را سرش

 :گوید می و زند می کردن، امتناع در سعیم و دستپاچه حرکات به لبخندی

 ...داری رو خوب شب یه داشتن حق و بودی تنها سال دو یعنی...نه-

 می را لبم و اندازم می اش تنه باال به نگاهی. دهد می خراشش و افتاده گلویم جان به چیزی

 ...نیستم مطمئن هنوز...مکم

 ...بکنم اونکارو من قراره که بودم گفته بهت...هی...هی-

 از را او توانم نمی ولی نیستم مطمئن هنوز اگرچه من و بوسد می زیادی خشونت با را هایم لب

 سعی عجیبی طرز به من و اندازد می سوزش به را گردنم و گونه هایش ریش زبری. کنم دور خودم

 همان باز فرهاد...ببخشمش نتوانم هرگز چه و ببخشم را آزاد چه. نکنم نگاه تراس به کنم، می

 .شد خواهد من های سالگی هجده رویای ترین نیافتنی دست

*** 

 نماشی ی دستگیره. بودند شده مرطوب اش آسمانی آبی بلوز های سرشانه. بارید می نم نم باران

 ازب که قفل درِ داشت؟ انتظاری چه. بودند گرفته درد انگشتانش. کشید قدرت تمام با چندبار را

 سیاه و سرد سقف به را سرش دردش، به توجه بی و کوبید آهنی درِ به محکمی مشت. نمیشد

 می هم دردش یکی این. باشد آرام که داشت نیاز. شود تر آرام کمی گذاشت. داد تکیه ماشینش

 .میشد تنها دوباره کرد، می صبر کمی اگر. میشد حل چیز همه کرد، می صبوری کمی اگر...گذشت

 جیبش از را سوییچش بود، افتاده ذوق ذوق به زیاد درد از که دستی همان با و آورد باال را سرش

 با و کرد باز را درها ریموت با. نشست فرمان پشت و کرد باز سرعت به را ماشین در. آورد بیرون

 هک لحظه آخرین تا بود مطمئن تقریبا. زد بیرون حیاط از را ماشین کنان صدا و سر و زیاد سرعت

 توانست می این و نیامد بیرون هلیا و لی لی اتاق از آزاد میزد، بیرون خانه از و پوشید می لباس

 .باشد داشته معنی خیلی
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 اجازه دردش و لرزید می فرمان دور راستش مشت. بود نمانده سپیده به چیزی و میش و گرگ هوا

 به شبانگاهی چرت در هنوز دودزده و خسته های خیابان. کند تمرکز رانندگی روی خوب داد، نمی

 کور و سوت حد این تا را تهران آمد می پیش کم. داشت دوست را شهر این خلوتیِ. بردند می سر

 سپس و روشن برقی و رعد نور از گاهی از هر تاریک نیمه آسمانِ و تر شدید هرلحظه باران. ببیند

 ذاشتگ و کشید پایین را شیشه. بود موسیقی بهترین برایش باران شر شر صدای. شد می خاموش

 .میشد تر آرام و آمد می تر پایین هرلحظه بدنش دمای. بخورند صورتش به قطرات

 یزر انقدر. کرد کم را ماشینش سرعت سنگین، بارانِ زیر و خیابان ی گوشه سیاهی جسم دیدن با

. کرد متوقف پایش کنار درست را ماشین. است دختر یک بزند، حدس توانست می که بود الغر و

 زیر آرایشش تمام آسا سیل باران زیر و انداخته سرش روی را شرتش سویی کاله که دخترک

 .کرد نگاهش تندی به بود، ریخته چشمش

 .بودند آشنا برایش ها گستاخی این. کرد می ها گذشته در غرق را او اش عصبی و جیغ صدای

 فرمایش؟ ها؟-

 .رسید می گوش به سختی به باران قطرات فروریختن ورای از صدایش

 !میشی خیس بارون زیر صبح اینوقت-

 :کرد ریز را سیاهش و درشت های چشم و زد کمر به را هایش دست دختر

 مفتشی؟ چه؟ تو به-

. نداشت جسارت او حد تا و رسید نمی لی لی ادبی بی به هم هنوز خب. زد عمیقی لبخند فرهاد

 .ردک نثارش ای «دیوانه» لب زیر و کرد نگاهی فرهاد دلیل بی و موقع بی لبخند به تعجب با دختر

 :داد تکان سری فرهاد

 ...شو سوار بیا-

 می ساله هجده لی لی یاد را او دختر این! دانست نمی هم خودش کند؟ سوارش خواست می چرا

 .انداخت

 :کرد جمع مظنونی حالت با را هایش چشم دخترک
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 زاده حروم یه ماشین سوار باید چرا...رفت و کرد ول ناکجاآباد وسط منو زاده حروم یه االن همین-

  ببرتم؟ کجا میخواد نیست معلوم که بشم دیگه ی

 هسال هجده لی لی شبیه بیشتر. میشد بهتر داشت کم کم حاال. گرفت عمق لبش روی لبخند

 :انداخت باال شانه کاذبی خیالی بی با. میشد

 ...آبی خیس نیست؟ بهتر موندن بارون زیر از بودن ماشین سوار. بریم من با بیا...بام میرم دارم-

 :گفت تخسی حالت با دختر

 !نمیشه که هم همینطوری میاد؟ گیرم چی-

 :کرد نگاهش اطمینان با فرهاد

 ...کنی نمی ضرر میدم قول بیای اگر-

 سویی کاله نشست، اینکه محض به. زد دور را ماشین سرعت به و زدند برقی دختر های چشم

 .کشید باال صدا پر را دماغش آب و برداشت سر از را اش مشکی شرت

 :گفت جدی و برگشت فرهاد سمت به

 !بهتره میرسه بهم چی بگی حاال همین از-

 :کرد روشن را ماشین بخاری و کشید باال را شیشه فرهاد

 چیه؟ اسمت بگو اول-

 ...مریم-

 یک باید بود کرده سوارش که حاال. داشت دوست را اسمش اما رسید نمی لیال به...بود خوب مریم

 یخیل و بود لی لی های گذشته شبیه درست که دختری با شدن سرگرم کمی. داد می او به چیزی

 .خورد برنمی جایی به کرد، می زنده فرهاد برای را خاطرات

 یکیشون تو...میشه تو مال بود هرچی توشون...کن انتخاب منو جیبای از یکی...خانوم مریم خب-

 تو الم نیست هم کم که پوالش تمام با پولم کیف کنی انتخاب درست اگر میدم قول...پولمه کیف

 .میشه
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 کوچکش درمغز. گذاشت دهانش داخل را شستش انگشت و کرد نگاهش تعجب با نام مریم دختر

 کشید اش آرایشی لوازم از شده سیاه های چشم زیر دستی. است دیوانه فرهاد کرد می فکر هنوز

 :گفت مصممی حالت با بالخره ای طوالنی نسبتا مکث از بعد و

 .باشی گفته دروغ اگر سرویسه دهنت...ببینم جیبتم اونیکی بعدش باید...راست-

 .کشید بیرون محتویاتش با و کرد شلوارش جیب داخل را دردش بی و سالم دست خنده با فرهاد

 فندک و کلیدش دسته. خشکید هایش لب روی لبخند. گرفت چشمش جلوی را دستش کف

 !نقره زیپوی

 ی خانه در لی لی و آزاد. بود گرفته کادو لی لی از قبل نیمه و سال دو نزدیک را فندک این

 لی یل. بود خوبی خیلی شب. بودند کرده خوشحالش حسابی و بودند گرفته تولد او برای خودشان

 کادوی جعبه داخل را فندک این آید، می بدش سیگار از فرهاد دانست می چون و شوخی برای

 بود؟ گذاشته شلوارش جیب داخل کی را فندک این. داد هدیه او به زیبایی

 :زد غر و کوبید فرمان به مشتی دخترک

 ...اَه اَه...که بود شانس اگه ما شانس-

 :گفت جدی خیلی و انداخت باال شانه زود خیلی

 که جایی تا...کنه انتخاب رو راست همیشه باید باشه داشته انتخاب حق آدم اگه هرحال به-

 !میتونه

 !میرفت را راست راه باید. زد می راست به باید...راست آری

 !ببینم رو جیبت اونیکی-

 :گذاشت داشبورد روی را فندک دودلی با فرهاد

 ...تو مال بیا-

 :درآورد بدی صدای دهانش با و کرد درشت را هایش چشم دختر

 ...بابات ارزونی چیکار؟ میخوامش-
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 به که درحالی سپس و داد نشان دخترک به داشت توجهی قابل پول که را پولش کیف فرهاد

 :گفت نامطمئنی لحن با کرد، می اشاره فندک

 ...کنی قبولش باید کردی شرکت چون...بازیه بازی-

 آن به ای عالقه آمد نمی نظر به. کرد نگاه دقت با را رویش و زیر و برداشت را فندک دخترک

 برای چقدر دانست می فقط اگر. انداخت جیبش داخل را آن دیگری حرف بی ولی باشد داشته

 ...دانست می اگر فقط...دارد ارزش فرهاد

 ...کنی تشکر ازم بابتش باید الاقل...هستی ادبی بی ی بچه دختر تو-

 ...هستی خسیسی پیرمرد هم تو-

 هایی وقت آن. بود او ی ساله هجده لی لی شبیه چقدر لعنتی دختر. داد فرهاد نشان را زبانش و

 جز چیزی را لی لی که هایی وقت همان. شناختند نمی و بودند ندیده را همدیگر لی لی و آزاد که

 برگردد زمان تا بدهد را چیزش همه بود حاضر حاال و دید نمی غرغرو و ادب بی ی بچه دختر یک

 .شود او مال ترسیده و گستاخ کوچولوی دختر باز و

 آمده بند باران. داشت نظیری بی و سکرآور سکوت اما نبود آدم از خالی اگرچه ساعت آن در بام

 هم مریم تا کرد اشاره و نشست چوبی صندلی روی فرهاد. داد می نم خوب بوی زمین و بود

 و ها شب فاز. ماند خیره باال آن از تهران شهر ی منظره به و نشست اکراه با دخترک. بنشیند

 .زدند می چشمک روشن و تاریک در ها خانه بعضی چراغ

 :کرد زمزمه آرامی به و انداخت نیمکت پشت را دستش فرهاد

 کنی؟ می انتخاب رو راست همیشه-

 :خاراند را سرش دخترک

 همون چپ اوقات گاهی یعنی...چپ به بزنی مجبوری گاهی...نمیشه که همیشه ی همیشه-

 من...بشن اینکاره من جای بعدا شن مجبور خواهرام شاید نکنم کار االن اگر من مثال...راسته

 چیز همه اونوقت...کنن جبران منو زحمتای بعدا تا بشن مهندس دکتر و بخونن درس اونا میخوام

 رنهوگ اجباره مسئله...باشه درستم درست حاال که نه نیست؟ دیگه؟ درسته کار این. میشه درست

 .نشه آلوده میتونه تا باید آدم میگفت همیشه بیامرزم خدا آقای
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 این زدن. آورد می دستش به زیادی فشار او و بودند مریم کوچک های دست میان زیپو فندک

 و زادآ به هلیا و لی لی دادن پس شاید. کشید عمیقی نفس فرهاد. بود سخت برایش مطمئنا حرفها

 روزگار بازی. بود شدنی ولی سخت اگرچه. بود فندک همین رفتن دست از مثل دادنشان دست از

 می او هلیای با و کردند می انتخاب هم لی لی و آزاد...برد را فندک و کرد انتخاب مریم! دیگر بود

 .کرد تار را دیدش و بست حلقه چشمانش در اشک هم فکرش از. رفتند

 خیلی خیلی داشتیم پول یکم اگه ما چیه؟ دردتون پولدارا آدم شما گنده؟ مرد کنی می گریه-

 .شدیم می خوشحالی ی خانواده

 . نداشتند که خواستند می را چیزی ها آدم ی همه. دیگر بود همینجا فرقش

 :کرد می کنترل سختی به را صدایش بغض فرهاد

 همه مطلقا. رفت دستم از چیزم همه و کردم اشتباه حرکت و انتخاب یه...گذشته توی-

 و. ودب بزرگی خیلی خیلی گناه...بودم ضعیف چون فقط. ببخشم رو خودم نتونستم هیچوقت...چیز

 انگار...میکنه امتحانم داره خدا انگار...همونه مثل درست...میفته اتفاق دوباره داره انگار حاال

 ...خیلی...سخته خیلی...میگیره پس تقاص داره زندگی

 هایش ریه به را مرطوب هوای. انداخت شرتش سویی جیب داخل را فندک و زد لبخندی مریم

 :گفت لرزانی صدای با فرستاد، می بیرون را بازدمش وقتی و فرستاد

 می رو بد و خوب بین فرق آدما...میفته باید که اتفاقی اون...برسه که زمانش...بره پیش بذار-

 از چیزارو سری یه شاید کنی انتخاب رو راست من مثل اگر. باشی خوب کن سعی فقط...فهمن

 ی فعهد مثل باز و چپ به بزنی اگر ولی. بوده راست انتخابت که راحته خیالت الاقل ولی بدی دست

 برای که حاال همین مثل! کنی می سرزنش خودتو عمر آخر تا...بدی دست از رو چیزت همه قبل

 !نبخشیدی رو خودت گذشتت اشتباهِ اون

 دادن دست از طاقت باز که بود مطمئن زد؟ می حرف خوب انقدر چرا بود؟ بچه دختر یک فقط

! چیزش همه...برادرش مثل...فرزندش مثل...کرد بزرگ خودش را آزاد. ندارد را چیزش همه

 دخالتی او آمد می پیش هرچه. بزند هم به را چیز همه نبود قرار اینبار. بود گرفته را تصمیمش

 .کرد نمی
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 نگاهش مهربان فرهاد. دارد رفتن قصد رسید، می نظر به و بود شده بلند نیمکت روی از دخترک

 :کرد

 !برسونمت؟ میخوای-

 ...برم پیاده میخوام... اومده بند باورن...بابا نه-

 :گفت سختی به و کرد نگاهش دودلی با فرهاد

 بدی؟ پس بهم رو فندک اون میشه-

 :رفت عقب عقب و خندید شیطنت با مریم

 !باختی تو...بازیه بازی-

 !بود باخته او...گفت می راست

*** 

 و افتاده اتاق داخل ها پرده میان از آفتاب. بود کرده شروع را خوبی صبح قبل، روزهای برخالف

 را اه پرده کند، نمی بیدار را لی لی نور شود، مطمئن اینکه برای. بود کرده بیدار را او زیادش نور

 نارک لی، لی آرام صورت کردن تماشا ساعت نیم از بعد که میشد ساعت نیم درست حاال و کشیده

 بعد. کرد می تماشا نیز را او خواب غرق زیبایِ و معصوم ی چهره و ایستاده دخترش کوچک تخت

 دریا به دل بالخره هلیا، های خوردن تکان به ماندن خیره و خودش با رفتن کلنجار ساعت نیم از

 حس. بست ثانیه چند برای را هایش چشم. بوسید را نرمش ی گونه و شد خم صورتش روی. زد

 خواست. شود ابدی اش حافظه در خواست می اما شناخت نمی که حسی. داشت ای العاده فوق

 و دست کودک که ببوسد را اش موشی دندان دو اینبار و شود خم دخترش روی دیگر بار یک

 یل اش گریه با و کند بیدار را کودک ترسید. کرد نق نق بسته، های چشم با و داد تکان را پایش

 .شود بیدار هم لی

 فرهاد. رفت بیرون اتاق از کرد، می محکم را کمربندش و بست می را شلوارش ی دکمه که درحالی

 .خواند می روزنامه چایش، نوشیدن با همزمان و داشت حضور خانه در قبل های صبح برخالف

 چیزی از فرهاد. کرد دریافت سردی جواب تصورش برخالف که گفت گرمی «خیر به صبح»

 بوسه موضوع آن خواست نمی. کرده اذیتش چیزی چه که بزند حدس توانست می او و بود ناراحت

http://www.negahdl.com/


 می. کند دار دنباله را داشتند ادامه هم هنوز شاید و داشتند فرهاد و لی لی که احساسی هر و

 .نگیرد را اش پی هیچکس و شود دفن گذشته در چیز همه خواست

 :کشید کوتاهش موهای بین دستی و نشست صندلی روی

 کجاست؟ لی لی عزیز-

 :گذاشت رویش به رو و کرد مرتب را هایش گوشه بست، را روزنامه فرهاد

 قرص یه بهش. کرد می گریه و دعا و میخوند نماز داشت پیش ساعت دو یکی تا صبح اذان از-

 .رسید می نگران خیلی نظر به...بخوابه یکم بره گفتم و دادم آرامبخش

 . بود شده مخلوط اش گرفته صدای با روزنامه های صفحه خش و خش

 انرژی آنهمه از بعد. بلعید زیادی اشتیاق با و کرد درست خودش برای عسل و خامه ای لقمه آزاد

 .داشت نیاز حسابی ی صبحانه وعده یک به بود داده دست از که

 :انداخت باال شانه

 .نداره نگرانی...کنه نمی یا کنه می ترک یا چی؟ برای نگرانی اینهمه-

 .فهمم می نگرانیشو خوب...بودم پیرزن این جای روزی یه منم-

 کمی. کرد نگاه برادرش به چشم ی گوشه از و برداشت دهانش داخل ی لقمه جویدن از دست آزاد

 اش زندگی در او اگر که انداخت یادش حرف این با فرهاد. بود شده ضایع صبحش اول خوبِ حال

 برادرش به نسبت توانست نمی. گذراند می بطالت به را عمرش که بود بدبخت معتادِ یک حاال نبود،

 !میشد کاش. باشد متنفر او از بدتر، حتی یا خیال بی

 ای...یپیچیدگ همه این به لعنت. کرد پر نیمه تا را شیرش بزرگ و گرد لیوان و کشید عمیقی نفس

 .کند فراموش را بود دیده که چیزی توانست می کاش

 :گفت بحث کردن عوض برای و نوشید را شیرش از نیمی

 .ببرم خواستن که وسیله سری یه لی لی پدر برای و کمپ برم باید-

 :داد ادامه اینطور خودش کردن خالی برای شود، نمی آرام دید که بعد
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 ثابت شبه رو نیتم حسن باید. بخشیده منو بالخره لی لی کنم فکر...کنه ترک کنم کمک میخوام-

 .کانادائم توی کارام نگران. ببرم خودم با رو هلیا و اون زودتر هرچه تونستم می کاش ای. کنم

 اش، شده ریز های چشم با وقتی. بگوید جمالتش ی ادامه در تا نرسید نظرش به دیگری حرف

 .نشد دستگیرش خاصی چیز کرد، می بررسی را فرهاد های العمل عکس موشکافانه

 نسبتا ای وقفه از پس بالخره. کشید جلو را خودش و کرد بند میز به را هایش دست آرنج فرهاد

 :گفت آرامش با و نشست لبش روی لبخندی طوالنی

 ونممیت اما میمونم تنها باز و میشم ناراحت خیلی نبودشون از اینکه با. شنوم می اینو خوشحالم-

 .بینمشون می و میام گاهی از هر هرحال به. بیام کنار باهاش

 :داد ادامه و فرستاد بیرون سختی به را نفسش فرهاد

 ...اما-

 را او داشت دوست لی لی مثال. بود متنفر ها اما این از. داشت وجود اما یک همیشه...لعنتی

 مامت در را اما این بودند، گذرانده هم با قبل شب که هایی لحظه تک تک. توانست نمی اما ببخشد

 .بود کرده حس لی لی وجود های سلول

 ...دونی نمی تو که هست چیزایی هنوز اما-

 :برد باال را صدایش و کوبید میز روی را لیوان آزاد کردند؟ نمی تمامش چرا. بود فرهاد نوبت حاال

 .بدونم خواد نمی دلم من شاید...تو هم حاال و لی لی دیشب...بردارید دست کنم می خواهش-

 :کشید هم در را ابروهایش فرهاد

 کردی اذیتش چقدر و آوردی لی لی سر به چی واقعا رفتنت با بدونی نخواد دلت شاید...خب آره-

 ...کنی جمع رو حواست و بدونی تا میگم من اما

 آزاد های اذیت به ربطی چه بود، بوسیده را لی لی او اینکه گفت؟ می چه فرهاد. خوابید آزاد باد

 داشت؟

 :گفت مانندی زمزمه صدای با و کرد نگاهش دودلی با اینبار

 چیه؟ منظورت-
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 قصد فرهاد دانست می. بود انفجار به رو آزاد. نوشید کمی و برد لب به را چایش فنجان فرهاد

 خودش که بود آورده لی لی سر به بالیی چه دیگر. داد دست از را طاقتش. دارد را کردنش دیوانه

 نداشت؟ خبر

 :غرید و کوبید میز چوب روی را دستش کف

 !بگو چیزی یه...تو به لعنت-

 که درحالی و کوتاهی مکث با و گذاشت گلدار نعلبکیِ روی را فنجان کاذب آرامش همان با فرهاد

 :گفت کرد، می نگاه برادرش چشمان در خیره

 . بود تنها و حامله که ساله یک و بیست جوونِ خیلی خیلی زن یه...بکشه رو خودش خواست می-

. کرد می رضایت احساس تمام رحمی بی با و انداخت آزاد گیجِ و مات ی قیافه به نگاهی فرهاد

 نمی لی لی. شنید می باید او. کشید می دوش به را لی لی های رنج از کمی باید هم او شاید

 با ودندب گرفته تصمیم که حاال ولی. باشد برانگیز ترحم او نظر از ترسید می چون بداند او خواست

 را جعهفا عمق باید. است تر شکننده لی لی چقدر اینبار بداند تا گفت می آزاد به باید باشند، هم

 .نرود اشتباه هم قدم یک هیچوقت تا کرد می درک

 : داد ادامه

 ترسیده. بود ترسیده فقط اون. زدم بهش تهمتارو بدترین و کردم بدی حقش در هم احمق منِ-

 هی و بود خودش. نداشت و هیچکس دیگه کردم ترکش وقتی...بده دست از رو حامیش تنها که بود

 هکرد ترکش دالیلی بنابر من. خورد قرص عالمه یه. ممکن شرایط بدترین با شکمش توی بچه

 زنگاشو جواب من دونست می. داد خبر پژمان به و شد پشیمون خوردنش قرص از خودش. بودم

 رایب مشکلی آوردیم شانس خیلی. بود بیمارستان تو بدی حال با که زدن زنگ بهم وقتی. نمیدم

 .ادبی پیش براش مشکلی که بود اونی از تر کوچیک خیلی هنوز بچه. نیومد پیش بچه و خودش

 صدای با آمد، بیرون فرهاد های حرف شُکِ از اینکه محض به و گزید را رنگش بی های لب آزاد

 :پرسید متزلزلی

 بود؟ کرده چیکار باهات اون مگه...بگم بهتره یا بودی؟ کرده چیکار باهاش مگه-
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 زشا میخوام گفتم بهت که یادته بودم؟ باهاش رفتنت از قبل که دختری همون یادته؟ رو فرزانه-

 کنم؟ خواستگاری

 ودب آن از تر شکه. آورد می یاد به را فرهاد های گفته که کرد تایید سرش دادن تکان با تنها آزاد

 به ها هلحظ ترین سخت گذراندن و تجاوز جریان از بعد که لی لی مثل زنی. بگوید چیزی بتواند که

 ؟میشد هم این از بدتر. بود شده سیر دنیا از او وفایی بی و ظلم بخاطر کرد، نمی فکر خودکشی

 یل دونستم می. کرد نمی درک فرزانه...ریخت هم به واقعا اوضاع لی لی بارداری و تو رفتن از بعد-

 همون بودم مطمئن نداشتم دوستش اگرم. داشتم دوست رو فرزانه ولی حساسیه دوران توی لی

 ...خواستم می مشترک زندگی برای همیشه که زنیه

 ...کرد چیکار لی لی بگو...فرهاد دونم می خودم اینارو-

 :کشید اش پیشانی به دستی فرهاد

 لی که بود نمونده عقدمون مراسم به چیزی. کردم خواستگاری ازش ندم دستش از اینکه برای-

 زهر منو زندگی هنوز هم نادیا. بودن هم با هنوز نادیا و پژمان اونموقع. کرد خراب چیزو همه لی

 ندگ اون چون بدونه خواستم نمی...کی با دونست نمی ولی کنم ازدواج میخوام دونست می. میکرد

 نادیا از چقدر دونست می اینکه وجود با لی لی و لی لی سراغ رفت آخرش. زندگیم به میزد

 .ترسید می شدن تنها از کنم فکر. داد بهش رو فرزانه آدرس کرده، بدی حقم در چقدر و متنفرم

 زنی کردن درک ولی بود خودخواهانه کارش. بذارمش تنها و زندگیم سراغ برم منم خواست نمی

 .رفتم می داشتم من...تو بعدم و خانوادش طرف از شدن طرد از بعد. نیست سخت اون شرایط توی

 نادیا آخه. زدم بهش حرفارو بدترین موقع اون ولی. داشت حق بینم می کنم، می فکر که حاال

 به من که گفت جوری. گفت فرزانه به چیزو همه مظلوم ی خورده فریب خواهر یه نقش تو و رفت

 ازش من...دیگه داشت حق...چیز همه زیر زد هم فرزانه. شدم تبدیل کثیف خیانتکار هیوالی یه

 رو خودش چقدر گفتم لی لی به...رو وحشتناکی این به موضوع اونم. بودم کرده پنهون

 من .نداشتم منظوری خداشاهده ولی...بیرون زندگیم از شه گم و بدم رو دوبرابرش تا بگه...فروخته

 برمی خدا به...ببینمش نمیخوام دیگه گفتم و کردم جمع وسایلمو. بودم عصبانی فقط...فقط

 ...بودم عصبانی فقط موقع اون...گشتم

 :پرسید فرهاد، صدای حزنِ به توجه بی آزاد
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 ...نداشت پول به نیازی اون که اینه منظورم...فروخت می رو تو پول بخاطر باید چرا-

 :زد گره هم در را هایش دست فرهاد

 می حس من خب...نمیومد ذهنم به ای دیگه چیز لحظه اون...زدم حرفی همچین چرا دونم نمی-

 خریدم می براش خواست می هرچی. دادم نمی پول بهش و بندازه رو بچه میخواد لی لی کردم

 صالا و گفتم چرتی یه لحظه اون. نباشه بالش و دست تو پول وقت یه که بود حواسم حسابی ولی

 .ندادم گوش حرفاش به

 :زد ای عصبی لبخند آزاد

 .بود تو انصافی بی و تهمت بخاطر...نبود من رفتن خاطر به...بود تو تقصیر پس-

 یه فقط من که اینه حقیقتش ولی ندارم مشکلی من کنی پیدا بهتری حس میشه باعث این اگر-

 بهانه من. کرد می اونکارو و برید می هرحال به که بود شکننده انقدر لی لی. بودم محرک

 .بود کرده ش دیوونه تنهایی...بودم

 ار خودش تقصیر بود بهانه دنبال. کشید آه وجود تمام با و گرفت هایش دست میان را سرش آزاد

 دانست، می وجود تمام با حاال. کرده بد دانست می. کرد نمی آرامش این ولی بیندازد فرهاد گردن

 دیر یخیل درست، راه به برگشتن برای که رسید باور این به غمگینانه و. رفته اشتباه را راه چقدر

 ...خیلی...است

 :داشت بدی بغض صدایش

 بگردونم؟ اینارو ی همه چجوری باید حاال کردم؟ چیکار من-

 خوشحال اما کنم نمی پشیمانی احساس. شوم می خیز نیم و پیچم می بدنم دور را نرم ی مالفه

 رساند، رضایت نهایت به مرا و کرد عمل العاده فوق همیشه مثل آزاد اینکه در شکی. نیستم هم

 ازنی اینها از بیشتر خیلی ولی. نیست خواهم می را بودن او با هم باز اینکه در شکی...ندارد وجود

 .کنم پاک خاطرم از را سگی روزهای آن تمام بتوانم، تا دارم

 شدی؟ بیدار-
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 می نگاهی است، آغوشش در که هلیا ی شده سرخ و خندان صورت به و دهم می تکان سری

 کند، می اش بنده مرا همیشه که سحرآمیزش های جذابیت آن از چطور داند می خدا. اندازم

 .بیاورد سرحال اینچنین مرا دیرجوشِ و تخس هلیای تا کرده استفاده

 به غمگین و دلزده کمی سیاهش های چشم. اندازد می رویم را اش سایه و ایستد می تخت کنار

 .است سرحال و بشاش کامال صورتش اما رسند می نظر

 :کند می نوازش را هلیا موهای انگشتانش با و زند می لبخندی

 ...بخیر صبحت-

 یم زندگی هم با که ترها قبل. مانم می خیره مالفه روی نگارِ و نقش به و دهم می تکان را سرم باز

 فتنگ «بخیر صبح» یک حوصله حتی حاال ولی بزنم او با تا داشتم حرف کلی صبح روز هر کردیم،

 .ندارم هم را ساده

 قرار بی شدن گذاشته زمین برای که را هلیا و نشیند می تخت روی. نیست بردار دست انگار

 :گوید می خنده با و دهد می نوازش را پایم ران آرام و نرمی به. کند می رها تخت روی است،

 !نه یا سرجاشه ببینم کن باز دهنتو شد؟ تموم خوردمش من یا خورده موش و زبونت-

 می بازی زانوهایم روی که را هلیا تا شوم می خم و دارم می نگه ام سینه روی را مالفه دست با

 مچ آزاد برسد، او به دستم اینکه از قبل. برده را سرم بلندش نق نق صدای. بکشم آغوش در کند،

 اب و میفتم بغلش توی زیاد غافلگیری از. کشد می خودش سمت به مرا و چسبد می را دستم دو

 .کنم می نگاهش شده گرد های چشم

 :بوسد می صدادار و محکم را ام گونه خبر بی و خندد می

 ...بده منو بوس اول-

 فقط و زنم نمی حرفی. کند می تحریک را ام بینی عطرش مالیم بوی و پوشیده لباس مرتب و تمیز

 بی و خالی های چشم و حال و حس بی صورت. خورد می جا سردی همه این از. کنم می نگاه

. مکن می بغل را هلیا او به توجه بی. کشد می عمیقی نفس و کند می رهایم بیند، می که را روحم

 .کنم می مرتب را موهایش دست با و بوسم می را تمیزش صورت
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 دیب بخوای که هست چیزی یا بیای باهام داری دوست...ببرم وسیله بابات برای کمپ برم میخوام-

 ببرم؟ براش

 می دارد، بدنم روی ی مالفه کشیدن پایین برای زیادی ی عالقه که را هلیا کوچک های دست

 .گویم می «نه» سرم دادن تکان با همزمان و چسبم

 می را دستش مچ و دهم می کف از طاقت شود، می بلند تخت ی لبه از ساکت اینکه محض به

 کند، می نگاه من صورت سپس و دستش مچ به تعجب با و گرداند برمی که را سرش. چسبم

 :زنم می زورکی لبخند

 !نداری ای وظیفه...هست پدرم به حواست که ممنون آزاد-

 :زند می بخشی اطمینان پلک و کند می نوازش را دستم پشت

 .کنم حلش که منه ی وظیفه کنه، اذیت رو تو فکرش وقتی تا...دارم چرا-

 :ستمفر می گوشم پشت را موهایم و کشم می بیرون انگشتانش بین از را دستم. میشد باورم کاش

 ...ندارم ازت انتظاری من هرحال به-

 پشتش را در و رود می بیرون اتاق از بزند دیگری حرف آنکه بی ولی گیرد می را کالمم ی طعنه

 کند، که هم کم را غرورش. است آزاد باز باشد کرده تغییر که هم هرچقدر. بندد می محکم کمی

 . گذارد نمی کنارش باز

 یم بودنش پیگیر همه این به. بکشد پایین ام سینه روی از را مالفه شود می موفق بالخره هلیا

 .شود می آزاد شبیه گاهی چقدر. کنم می باران بوسه را کوچکش های دست و خندم

 ار پدرم اینبار و کنم پیدا جدیدی سرپناه عزیز برای خواهم می که است این تصمیم ترین مهم

 .دهم ترک حتما

*** 

 ام نشسته نفره دو و آهنی تاب روی. آید می سمتم به مهربانی لبخند با که کنم می نگاهش دور از

 و کرده جمع سینه داخل را پاهایم. دهد می نا بوی که ام پیچیده نازکی مالفه میان را خودم و

 به عادت. زند می را هایم چشم روز روشنی. ام پیچیده ام استخوانی زانوهای دور را هایم دست

 .گویم می را ام زندگی...بوده تاریک همیشه. ندارم روشنی همه این
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 ...ام گرسنه

 و کرده ضعف دلم. دارد جریان ذهنم در که است چیزی تنها این و ام گرسنه و ام نخورده صبحانه

 . آورند می رویم به را بودنم آدم بیچارگیِ مدام هایم روده

 :رود می جلو و عقب اش، سنگینی از تاب و کنارم نشیند می سرما و گرسنگی و ضعف میان

 !دختر نخوری سرما-

 همان با هنوز او اما نیستم دختر و ساده و ساله هجده دیگر که هرچند. زند می صدایم دختر هنوز

 .زند می صدایم دختر داشتنی، دوست و کشیده لفظ

 صورتی هر به حاال زند، می صدایم وقتی...است بهتری چیز زندگی زند، می صدایم او وقتی اصال

 شرایط بدترین در یکبار شوهرم...دارم مادر...دارم پدر کنم می حس کند، نمی فرقی باشد که هم

 .بزند صدایم همیشه کاش. دارم را دنیا شوهر بهترین هنوز و نکرده ترکم

 چشم. دهد می را بودنم خاموش سالها حکایت سکوتم و کنم می نگاه مهربانش چشمان به خیره

 را محبتش هوای دلم...ندارم خودم روی کنترلی. زند می سرشان به گریه هوای جهت بی هایم

 .کنند نمی درک آسمانی مرد این به را احساسم دیگران که نیست مهم برایم واقعا. کرده

 که لحظه همان درست...نشیند می لبم روی لبخند بالخره و دهم می تکیه اش سینه به را سرم

 را چیزی انگار. کنم می آرامش احساس. زنم می لبخند شود، می رد لبانم منحنی روی از اشکی

 .برگشته ام خسته دل و من به آرامش برگشتنش، با حاال و باشم کرده گم

 نمک می باز را چشمانم صبح اینکه اضطرابِ و دلهره اما. بود عالی واقعا...داشتم خوبی شب دیشب

 زندگی اضطراب در همیشه توانم نمی من. ببرم لذت نگذاشت رفته، پیشم از آزاد که بینم می و

 .گذارد نمی تنهایم. است همیشگی مهربان و صبور سپرِ این...سینه این. کنم

 نگاهش با کنان ها و برد می دهانش نزدیک...دستانش در گیرد می را ام شده سر و سرد دستان

 . دهد می بازی را کوتاهش موهای و گشاد پیراهن باد. درد می را ام تنهایی

 و کشم می بیرون دستانش گرمای از را هایم دست. دارم برمی اش سینه روی از را سرم ناامیدی با

 :کنم می زمزمه
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 خوام نمی. دیده مارو اون...کردیم چیکار میدونه آزاد. باشم آزاد و تو بین خوام نمی...برو فرهاد-

 .شه تار و تیره برادرت با رابطت شم باعث

 :نشیند می زانوهایش روی مقابلم و شود می بلند کنارم از

 دمخو از لحظه یه دارم قبول...نیستی آزاد و من بین تو بد؟ دختر میگی که چیه پرتا و چرت این-

 .کردم عمل فکر بی و دیدم جلوم زیبارو زن یه فقط. بوسیدم رو اشتباهی زن و دادم نشون ضعف

 راه بهش خودم. کردم بزرگش خودم نبود یادم...دخترمه مثل کوچولو دختر این نبود یادم اصال

 بی و گستاخ ی بچه دختر یه مثل درست دیدمت اول بار برای من وقتی. دادم نشون رو درست

 که حسی لی لی. کنم می افتخار بهت من...من. شدی بزرگ و خانوم چقدر حاال ببین...بودی ادب

 ته از عمرم ی لحظه آخرین تا تونم می من. داره فرق آزاد حس با آسمون تا زمین دارم تو به من

 اشتچشمد بی و انتظار بی من. ببینمتون دیگه حتی اینکه بدون بمونم هلیا و تو عاشق دلم ته

 .بمونم تنها تو با من میذاره که مطمئنه موضوع این از خودشم آزاد. دارم دوستتون

 هیچ فرهاد پیش. بیایم نظر به ضعیف و زرزو نیست مهم. بگیرم را هایم اشک جلوی توانم نمی

 .نیست مهم برایم چیزی

 :گیرد می دستانش بین و دارد برمی زانوهایم روی از را دستم دو هر

 ولی نشده دیگه آدم یه کامال میدونم...برگرده ناامید و تنها نذار...بده آزاد به دوباره شانس یه-

 .کرده زندگی دیگه زن یه با مشکل بدون سال سه اون...کنه می رو تالشش داره الاقل

 :گویم می ام شده دورگه صدای با

. بودن مقصر آزاد فقط ما مشترک زندگی توی! میگفتی راست تو...معمولی و سالم زن یه با اما آره-

 و کنه درک آزاد داشتم انتظار همش بودنم مریض حساب به و نیستم سالم زن یه من...بودم منم

 ودیمب دنیا آدمای ترین اشتباهی ما. نیست نرمال آدم یه اونم...نداره من با فرقی اونم ولی بیاد کنار

 ...نیستیم هم مناسب ما. گرفتیم قرار هم کنار که

 !بگی؟ بهش میخوای چی شد بزرگ وقتی...پدرشه اونم...دارید رو هلیا شما اما-

 :کنم می نگاهش بغض با و زنم می برهم را خیسم های مژه
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 یه اونم روز یه. کشیده سختی بخاطرش چقدر مادرش میفهمه روز یه...فرهاد کنه می درکم اون-

 تاوان کافی ی اندازه به من...داره تاوانی یه اشتباهی هر طرفی از! میده حق بهم و میشه بالغ زن

 .دادم رو اشتباهاتم

 :کند می نگاهم گنگ اش، ترسیده های چشم با و شوند می آزاد دستم دور از هایش انگشت

 که امیدی همه این با بشی؟ جدا میخوای و بخشی نمی اونو بگی نمیخوای که تو! لی لی-

 !کنی می نابودش...داره

 :زنم می اش شانه به

 ساساتیاح نباید. کنم فکر خوب باید اینبار که اینه منظورم یعنی...فقط...بگم چیزی نمیخوام من-

 .بگیرم تصمیمی یه زود و بشم

 می بلند زانو روی از. زند می نرمی و عمیق لبخند و دهد می تکان کردن درک ی نشانه به سری

 :فرستد می گوشم پشت را پریشانم موهای و شود

 و پشتتم من بگیری که هرتصمیمی...خودته مال هم تصمیم...خودته زندگی...میگی راست آره-

 .بذاره احترام بهش که مجبوره هم آزاد و میذارم احترام بهش

 :آورم می آن به آرامی فشار قدردانی پاس به و گیرم می را دستش

 مثل ای العاده فوق آدم که نداشتی شانسی چنین متاسفم واست...فرهاد ای العاده فوق تو-

 .باشی داشته کنارت رو خودت

 از و شوم نمی منزجر همیشه مثل. شود می رد سرمان باالی از و زند می پر کنان صدا و سر کالغی

 .ام کرده عادت هایم لحظه خالی در حضورشان به دیگر. ترسم نمی اش شومی

 چه دانم می خوب...نیستم بالتکلیف دیگر حاال. دارم خوبی احساس من اما است سردی صبح

 !چیست آزاد با تکلیفم دانم می. گرفت خواهم ام زندگی برای تصمیمی

 هرشبِ که درحالی کنم، می فکر تصمیمم به هنوز کردم می وانمود که درحالی بعد ی هفته چند

 :نوشتم برای ای نامه زد، می رقم برایم دیگر لعنتی زیبای ی خاطره یک خدا
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 درکِ نخواستیم، هرگز ما. باشد بطالت به آلوده نهایت بی تا تواند می رابطه یک بینی؟ می"

 دیگری حضور از آگاهانه و عمیق حسی به نخواستیم، هرگز ما. باشیم داشته یکدیگر از عمیقی

 .یابیم دست

 آنچنان را سرشارت روحِ. باشند تو دشمن روزی تا شوند می آشنا تو با ها آدم کنم می فکر گاهی

 . بگریزی آنها با زندگی از و آنها از تو تا کنند می آور مالل سرمایگی بی به آغشته

 که است همین ولی انگیزیست غم اعترافِ. شوید ختم دلزدگی ی لحظه در باید تو خاطراتِ و تو

 .کنار ام گذاشته ام، بوسیده را تو با رابطه من

 با. تدریجی مرگیست تو های نفس بی زندگی که شغال، برادر ست زردی سگِ دوری، دارم قبول

 درست آنهم درد، می مرا بودن شاهرگِ که ست تیزی تیغِ مثلِ تو، با دوباره جنگِ فکر حال این

 فرسوده هم داشتنِ دوست از فاصله، بُعدِ در که همین...ژرف آرامشی به لغزیدن از قبل ای لحظه

 .زندگی به دوباره آویختنی برای ست محکمی دلیلِ شویم، نمی

 آن اگر حتی کنم، نمی عوض بشری بنی هیچ به شدن نزدیک با را مقدس های بودن ساده این من

 "!باشی تو نفر یک

 با .دارد حسی چه برنگشتن دیگر و رفتن سادگی همین به ببیند تا گذاشتم آن روی را ها حلقه

 هیچ بی. کردم اجاره عزیز و کوچکم دختر و و خودم برای ای خانه حسابم در شده جمع های پول

 بی عزیز هرچقدر. کردم ترک را خانه آن و گرفتم را کودکم و او دست عزیز برای خاصی توضیح

 داده قول که همانطور فرهاد. ندادم هایش حرف به اهمیتی شوم، منصرف تصمیمم از تا کرد تابی

 دنبالمان که نوشتم آزاد برای نامه زیر. ماند ساکت مدت تمام در و کرد حمایت تصمیمم از بود

 وقتش دیگر نوشتم برایش. خواهم نمی را او با زندگی دیگر کند، پیدایمان هم اگر چون نگردد

 .بگذارد احترام تصمیمم به و شده عوض که کند ثابت رسیده

 !گیری می پس دست همان با...بدهی دست هر از...بزرگترها قول به...دیگر است همین زندگی

*** 

 بنشینم حیاط داخل...ایوان روی روز تمام خواهد، می دلم که گرمی روزهای آن از. است گرمی روز

 و ام نشسته قرمز چراغ پشت و تاکسی داخل عوض در. کنم نگاه هلیا کردنِ بازی و دویدن به و

 .شمارم می قراری بی با را معکوسش شمارش
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 نیسنگی. چسبانده شیشه به تقریبا مرا و دارد وزن اضافه حد از بیش نشسته کنارم که خانومی

. بدهم تکان را ام رفته خواب پای دهد نمی اجازه و کرده ام کالفه پایم روی شیرینی ی جعبه

 .دهد می نشان را ظهر از بعد چهار تاکسی ساعت

 خواستم خودم اینبار! ام نمرده هنوز من و گذشت آزاد بدون دیگر بهار و زمستان و پاییز یک

 از که مطمئنم و ترم خوشحال همیشه از امروز. بگذرد او بدون ام زندگی...هایم فصل...روزهایم

 می هد،بخوا خودش اگر آدم. نیستم پشیمان گرفتم، پیش پاییزِ و زمستان و بهار یک که تصمیمی

 کی بمانیم منتظر نباید همیشه. بیاورد ارمغان به خودش برای را شادی خودش های دست با تواند

 دهنده نجات یک انتظار چشم نباید همیشه. بکشد بیرون سیاهی اعماق از را ما و بیاید نفر

 رفتن دست از باعث هایمان تصمیم شاید...باال بکشد را خودش خودش، باید آدم گاهی...باشیم

 مین کنیم، قبول باید اما بیاید نظر به معنا بی و خالی زندگی حضورشان، بی که شود چیزهایی

 .داشت هم با را چیز همه...همیشه که شود

 طاقت و سخت روزهای گذراندن وجود با و...را آرامش یا کردم می انتخاب را آزاد باید یا من

 .دادم ترجیح را ام راحتی و آرامش آزاد، رفتن از بعد فرسای

 تهرف رو و رنگ و کهنه درِ به باریک و تنگ های کوچه از گذشتن و طوالنی رویِ پیاده از بعد وقتی

 و زنان نفس نفس. زنم می لبخند دل ته از باشند، داده من به را دنیا انگار رسم، می خانه ی

 و ازماند می در قفل به کلید دیگر دست با ام، گرفته را شیرینی ی جعبه دست یک با که درحالی

 . کنم می بازش

 به انقدر. قرارم بی کشیدنش آغوش در برای و ام ندیده را عزیزم هلیای حاال همین تا صبح از

 انقدر دانم می. شده گم چیزی انگار نیست، کنارم که هایی وقت اصال که ام شده معتاد بودنش

 من دست ولی کرد خواهم اذیتش زیادم وابستگی با درآینده و نیست درست بچه به بودن وابسته

 .کنم می جستجو کودکم، وجود در را خودم ی رفته دست از آرزوهای و امیدها تمام که نیست

 و دکن می پایین و باال را تسبیحش. ایستاده انتظارم به خانه صفای با و قدیمی ایوان روی عزیز

 از را او تواند نمی هیچکس. هستم هایش اخالق این عاشق. دارد سرش روی روسری همیشه مثل

 و محکمی به کاش کنم، می آرزو گاهی. است قوی و سرسخت. کند دور اعتقادهایش و باورها

 ارانگ. داد دوباره بازگشت و جبران فرصت بار هزاران پدرم به. نشد ناامید هرگز. بودم او سرسختی
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 برای شک بی اما نبخشیدم را شوهرم من...است متفاوت بودن مادر هم شاید. نیستم او مثل من

 .کرد خواهم تالش حد همین تا هلیا

 می دستم در که را شیرینی. آمده پیشوازم به که شنیده را قفل در کلید چرخش صدای انگار

 یادم شود می! بخرم شیرینی نرفته یادم که است خوشحال. زنند می برق هایش چشم بیند،

 جعبه یک از بیشتر چیزی العاده، فوق اتفاقِ این. است پاک پاک پدرم که است ماه دو نباشد؟

 ی سفره یک یا...خوب رستوران یک در گرم و خانوادگی شام یک شاید. خواهد می شیرینی

 !تراس همین روی درست رنگین

 خانه...ام خانه این عاشق. پیچد می ام بینی زیر چوب و خاک نم بوی و اند کرده آبپاشی را حیاط

 فرهاد از. آمدند می دنیا ی نقطه بلندترین نظرم به روزها آن که هایی درخت...هایم کودکی ی

 دانم می. برگردانم خاطراتشان به را پدرم و عزیز و بخرم را اینجا باز کرد کمک که ممنونم واقعا

 .دهد نمی ترجیح نقطه این به را دنیا کجای هیچ من مثل هم عزیز

 خانه بهترین در و شوم سوار را ماشین بهترین بتوانم روزی داشتم آرزو بود، سالم هجده وقتی

 دلم در چیزی هیچ خریدن حسرت و باشم داشته خواهم می هرچه خواستم می. کنم زندگی

 .کنم نمی عوض دنیا های بهترین با را هستم که جایی و خانواده این و خانه این...امروز ولی. نماند

 !هیچ...هیچ...نداری هیچ انگار...نباشد آرام دلت و باشی داشته را ها بهترین وقتی

 خودمان تا که حیف. باشد شاد دلش که است خوش آنجا آدمی...گویند می راست ها تر بزرگ

 .نیست بدهکار گوشمان نکنیم، تجربه

 این داده اجازه که کنم می شکر بار هزار را خدا و بوسم می را عزیز خندان و چروکیده صورت

 .کند می کتاب و حساب و داده تکیه پشتی به پدر. بخندد هم باز پیرزن

 ودشکب لب روی مهربانی لبخند. روم می سمتش به و کنم می باالیی بلند «سالم» ورودم محض به

 زهنو و نیافته بهبود کامال. دارد برمی بیمارش و خسته های چشم روی از را عینکش و نشیند می

 و دنکش تریاک ماه دو بود نشده قبال. بکنم را فکرش خواهم نمی من ولی هست برگشتنش امکان

 .است هدیه بهترین خودش این

 :گذارم می زمین روی را شیرینی و نشینم می کنارش

 شده؟ ماه دو هست یادت هیچ...بابا میگم تبریک-
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 ار ام گونه. زنند می برق ذوق، از حالش بی های چشم. دهد می تکیه پشتی به و بندد می را دفتر

 هیچ کرده، ترک تازه که انسانی برای. دهیم می اهمیت او به ما که است مهم برایش. بوسد می

 .نیست خوشایند توجه و احترام ی اندازه به چیز

 :پرسم می آید، می آشپزخانه از کردنش توق و تق صدای که عزیز از بلندی صدای با

 خوابه؟ هلیا عزیز-

 طحیا اینور از که انقدر کرد بیچاره رو بابات و من خوابید؟ می مگه. خوابوندمش تازه...دخترم آره-

 وت بود گرفته و یکیشون. بود حوض توی بدبخت های ماهی این به حرصشم. حیاط ور اون دویید

 رو زدم یکی و رسیدم دادش به. شد کباب بدبخت حیوون واسه دلم میداد فشار همچی دستش

 !زشتیه کار بدونه که دستش

 :کند می باز را شیرینی ی جعبه و آید می سمتمان به دست، به چاقو و غرغرکنان همانطور

 ...میده مزه شیرینی با بذارم چایی یه برم-

 غر کنم، می باز را نازکم و خنک مانتوی های دکمه که درحالی و دارم برمی سرم روی از را شالم

 :زنم می

 یخ پر و خنک شربتِ تا سه دستت قربون...کنم می دم میاد اسمشم...عزیز خدا رو تو نه وای-

 !کن درست گذاشتی تازه که آلبالوئه شربت اون از...کن درست

. اندازم می دیوار کنج و کنم می گلوله را هایم جوراب. زنند می در که نداده را جوابم هنوز عزیز

 :زنم می چشمکی شوم، می بلند جایم از در کردن باز برای که درحالی

 !فرهاده...تا چهار بکنش-

 ایدب سابقت شوهرِ برادرِ پیش که کند می دعوایم همیشه عزیز. کنم می پرواز در سمت به تقریبا

 ولی گوید نمی هم بیراه. است نامحرم هرحال به گوید می...بپوشانی را خودت و کنی سر روسری

 درس مادرم با برخوردهایش از. کند نمی زیادی دخالت پدر. نیست هایش حرف بدهکار گوشم من

 گاهی اما دیر به دیر هم هنوز. کند می ای عقده را زن بدتر زیاد گیری سخت که گرفته عبرت

 موضوع این با دیگر که من. است خانواده و تعهد از فراری زن همان هم هنوز. بینم می را مادرم

 ...همینطور هم پدرم. ام آمده کنار
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 لباس مرتب و تمیز همیشه مثل. کنم می دعوتش خانه داخل به گرمی به و باز فرهاد روی به را در

 کنار هایش لب روی از ای لحظه که لبخندی با. آید می زودتر خودش از عطرش بوی و پوشیده

 . شود می حیاط وارد مهربان نگاهی و رود نمی

. دارد دوست را فرهاد. آید می پیشوازش به سرش، روی گلیِ گل چادر با و من از بعد کمی عزیز

 فرهاد هم آنها. ماست ی خانواده از ناپذیر جدایی جزوی فرهاد اند، فهمیده کامال پدرم هم و او هم

 الکام او و من اگر حتی. ندارند آمدش و رفت با مخالفتی هیچ و دانند می هلیا پدر آزاد از بیشتر را

 .ندباش سرم باال آقا بخواهند کردن، زندگی تنها همه این از بعد اگر است مسخره اصال. باشیم تنها

 خواب آید نمی دلم من اما. کنم بیدارش دارد، اصرار و گیرد می را هلیا سراغ نرسیده فرهاد

. خوریم می شادی از پر و گرم محیطی در را شیرینی و شربت. بزنم برهم را دخترم ی عصرانه

 بلند جایش از فرهاد من از قبل. شود می بلند هلیا های جیغ و گریه صدای که نگذشته ساعتی

 .رود می اتاقش سمت به و شود می

 ی یقه با وررفتن و فرهاد موهای کشیدن درحال را هلیا گذرم، می باز نیمه در میان از وقتی

 مه دارد دوستشان که کسانی با حتی. است خودم دختر که است مشخص کامال. بینم می لباسش

 و گردن و صورت وقفه بی و نیست موهایش شدن کشیده به حواسش اصال فرهاد. شود می درگیر

 .بوسد می را هلیا های گوش

 :گیرم می را هلیا کوچک های مشت و روم می سمتشان به

 !کندی رو عمو موهای...جان مامان نکن-

 از باید کودکم ولی شوم می مواجه فرهاد درهم های اخم با کنم، می استفاده «عمو» لفظ از هربار

 .بزند صدایش عمو بابا، جای به و بداند را حقیقت حاال همین

 :گوید می اش دخترانه ادای و ناز و غرغر با و چیند برمی لب هلیا

 !تسنمه من ماما-

 کردنشان پیدا برای. کنم نمی پیدا اتاق در را دو آن گردم، برمی و روم می آب آوردن برای وقتی

 تکان آغوشش در را هلیا باغچه، های گل به خیره و ایستاده ایوان روی فرهاد. روم می حیاط به

 را آب که همانطور. گیرم می هلیا دهان جلوی را کوچک استکان و ایستم می کنارشان. دهد می

 .کنم می نوازش دارد، شباهت آزاد موهای رنگ به کامال که را بورش موهای نوشد، می
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 حرف باهاش حاضری بگم بهش تا منتظره روز هر که فهمم می...پرسه می رو حالت روز هر آزاد-

 .شی رو به رو باهاش باید تو...بزنی

 می هلیا گلوی در آب از کمی. خورد می تکان دستم در لیوان و شوم می هول آزاد اسم شنیدن از

 .کند می نگاهم آمیز سرزنش زند، می پشتش آرام که همانطور فرهاد. میفتد سرفه به و پرد

 از قسمت اون از کن ادعا اونموقع بیای کنار راحت و بشی رو به رو باهاش تونستی هروقت-

 ...آرومی و رها حاال و گذشتی زندگیت

 :گویم می خودداری لحن با و دهم می فشار هم روی را هایم لب

 نگذشتم؟ قسمت اون از کنی می فکر چطور...فرهاد گرفتیم طالق دیگه ما-

 کرد قبول اون...نشدید رد هم از هیچکدومتون ولی گرفتید طالق...میشناسمت چون دونم می-

 چون داشتی اصرار تو و شده عوض و میذاره احترام تصمیمت به کنه ثابت خواست می چون

 تموم هک ای زندگی مورد در کردن بحث دیگه. نیست مشکلی اینجا تا...اوکی...ببخشیش نتونستی

 حق اونم پس...بمونه همینجا و برگرده بخواد ممکنه...هلیاست پدر اونم ولی. فایدست بی شده

 زندگیتون توی رو نقشش و بشی رو به رو هلیا پدر ولی شوهر نه عنوان به باهاش میتونی. داره

 شدی؟ رد ازش حد این تا مطمئنی بپذیری؟

 :کشم می آه و نشینم می ایوان ی لبه روی

 تمام مثل هم ما! ببینه رو هلیا و بیاد که میدم حق بهش من...برگرده که بخواد خودش اگر...آره-

 داره؟ فرق چه! گیرن می طالق که دیگه زوجای

 یایهل که درحالی. آید می قبل روزهای از تر گرفته کمی نظر به. پرد می پایین ایوان ی لبه روی از

 :کند می زمزمه رود، می حیاط سمت به و گذارد می گردنش روی را قرار بی و جیغو جیغ

 !نداره رفتنم قصد و برگشته دیروز آزاد چون. باش نگران نیست نیازی پس...خوبه-

 خیره دود، می را حیاط طول و گذاشته گردنش روی را هلیا که او به و مانم می جایم در شده، شکه

 می را فرهاد ی شده تیغ سه و ریش بی صورت هرازگاهی و خندد می دل ته از هلیا. مانم می

 . بوسد
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 مکنم هرگز دیگر چیزی چنین دانم می که شوهرم عنوان به نه...اش دوباره پذیرفتن برگشته؟ باز

 را زیادی های سختی من خب ولی. رسد می نظر به سختی کار هلیا پدر عنوان به بلکه نیست

 ام دیگر او و من که مطمئنم کامال طرفی از. آیم برمی پسش از که مطمئنم...ام گذاشته سر پشت

 آرام الاقل ولی دارد کم چیزی اگرچه من بی که بود گفته خودش. داند می را این هم او. شویم نمی

 .است

 اما. کردم گریه صبح تا تمام شب یک خورد، ام پیشانی روی طالق مهر که روزی آید می یادم

 رو به رو هم یکی این با...هستم سرپا و زنده هم هنوز. بگذرم مرحله آن از تا کردم صبوری...نمردم

 .شوم می

 ساله هجده خود نه...امروز من...نیستیم قبل آدم آن دیگر که آید می پیش روزی ما ی همه برای

 ...خورده گره سیاهی با روزش و شب و گذاشته تنهایش شوهرش که تنها زن یک نه و هستم ام

 ...نیستم سابق آدم آن امروز من

 پایان
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 منصوری یاسمین

 میشد تموم باید که شد تموم اونجایی دل بی بی بی

 (شد؟ چی) باشید بوده داشته دوستش امیدوارم

 شنوم می منفی چه و مثبت چه...بود بی بی مورد در حرفی

 هستم حرفم سر و ندارم نظر در براش هم دومی جلد راستی

 کنه می خرابش فقط بیشتر کشیدنِ...رسیده سر به دیگه قصه این

 دارم آرزو براتون رو روزها بهترین

 آرزومه خوشبختیتون
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