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 دوزم؛ درون گور چشم می رِمی زنم و به مرده های بی قرا درون گور تاريک و سرد چرخی

 کفن های سفيد و بی طرح و حاشيه شان در تنگ نا های گور بزرگ با هر جهشی می رقصد و با بادِ حميم همراه می شود

 ...رقصند چشم های ترسيده از نورشان به آسمان خيره است و به انتظار معجزه ايی، بی محابا می رقصند و می رقصند و می

 ...اما

 ما فراموش شدگان را هيچ معجزه ايی نيست

 :خيره خيره به سماع بی پايانشان زمزمه می کنم

 ايمدر تاريکی و نمِ اين قبر دسته جمعی گم شده  اآغوش حضرت يارم، هزار سال از من دور افتاده و م"

 ،انتظار باران برای اين کهنه بيابان بی فايده است

 "...پادشاهيم کسان  هيچ ما فراموش شدگان،

 

 پرسند ز ما که ايد، گوييد

 ما هيچ کسان پادشاهيم
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 «متنفرم ازت: اول فصل»

 رها

 عالفش کم يه باشه تونسته مرتضی کاش. رفتم حياط سمت به و کردم رد تند تند  رو باريک و نمور های پله دلهره و ترس با

 حسين امير. زدم ديد رو حياط داخل و کشيدم سرکی ايوون تو از شدم؛ ايوون وارد و گذشتم ها پله از. برسم خونه به من تا کنه

 .بود شده قايم مامان گل های بوته پشت فاطمه و بود گذاشته حوض ی لبه روی رو سرش

 رفتم؛ تيزشون و تند ريزو قامت و قد به غرٌايی غره چشم و کشيدم واسشون دلم توی نشونی و خط استرس، همه اين وسط

 مرتب سرم روی رو چادرم. رفت نمی شون فسقلی های گوش تو حرف اما نکنيد؛ بازی حوض بر و دور بودم گفته دفعه صد

 محکم هوفی با باالخره. زد می صدا رو زهرا نازنين مدام که شد می شنيده اتاق توی از مامان صدای. شدم حياط وارد و کردم

 ...بود نيومده. کردم دور خودم از رو استرس همه اين

 شمرد می داشت که حسين امير سمت به و اومدم بيرون ايون از. کنه بلند رو صداش نداشت اجازه هرگز مامان بود اومده اگه

 :رفتم

 ...آی آی يک، دو، سه، آی_
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 :پيچوندم آروم رو گوشش

 رو ای هفته يه آدم عين تا شی پهلو سينه حوض تو بيافتی دوباره بايد نکنيد؟ بازی حوض بر و دور نگفتم دفعه صد مگه_

 کنی؟ گوش حرف

 :گفت بلند صدای با و دوييد بيرون ها بوته پشت از فاطمه

 .کن ولش خدا رو تو آجی _

 داد جا همون از و شد من متوجه فاطمه صدای با گشت، می زهرا نازنين دنبال همچنان خونه قديمی های اتاق تو که مامان

 :زد

 شناسی؟ نمی رو اخالقت خوش بابای اون مگه! ميدی دق منو آخرش تو! نگردی بر ديگه بری هیال! رها کنه لعنتت خدا آی_

 تو؟ بودی گوری کدوم االن تا

 فاطمه به رو و برداشتم سرم از رو چادرم سريع پيچيد؛ مون قديمی حياط کل تو در زنگ صدای. کرد فرار دستم زير از امير

 :گفتم

 !بدو اتاقم، تو ببر زود اينو_

 :زد غر مامان. دويد کوچيکش های قدم با رو شد می خونه به منتهی که حياطی های پله و قاپيد دستم از رو درچا

 .نداختی می فالکت به دوباره خودتو هم منو هم اومد می زودتر دقيقه پنج اگه_

 از بابا که بدم خواستم می رو مشسال جواب. کرد سالم آروم و اومد باال زمين زير های پله از. شد پيداش باالخره زهرا نازنين

 :گفت بلند ايوون جلو

 .همراهمه مرد! اهلل يا _

 .شده خير به ختم خونه اين تو اون خاطر به که ها فاجعه چه... نبود اگه بودم، ممنون ازش چقدر. بود مرتضی حکماً

 :گفت بالکن تو از مامان. اختماند سرم روی قيدی بی با و برداشتم کراهت با بود پهن طناب روی که رو نمازم چادر 

 .داريم حجاب. تو بفرماييد ياسر آقا_
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 .ايستادم نمی اصالً نبود ازش تشکر و مرتضی خاطر به اگه. بگيرم محکم رو چادر زد اشاره اخم با من به و

 های دمپايی با و اندخت می دوشش روی بره مسجد به نماز برای خواست می وقت هر که رنگی ای قهوه عبای همون با بابا

 .شد حياط وارد شد، می کشيده من اعصاب روی بلکه نه؛ که زمين روی سمباده مثل اشون کف که رنگی ای قهوه

 روم نگاهش. گردوند چشم حياط تو دنبالم گرش جستجو های چشم با و شد داخل بابا از بعد هم مرتضی کردم، سالم آهسته

 :گفت و کرد اشاره زيرزمين به بابا. کرد سالم آروم و موند ثابت

 .فرشيه تابلو دوتا نيست چيزسنگينی. زيرزمينن تو بودم گفته که هايی فرش جان، بابا نکنه درد دستت_

 :  دوخت زمين زير به و گرفت من از رو نگاهش

 .کردم اتون خسته امروز خيلی ديگه کنيد استراحت بريد شما. برم می چشم_

 :زد مرتضی شونه روی رو دستش و خنديد آقاجون

 .برسون آقاجونت به منم سالم. پسرم برو. صحبتی خوش بابات مثل باشه؟ کننده خسته رضا پسرحاج شه می مگه _

 :  کرد مامان به رو و گفت «باشيدی سالمت» مرتضی

 .نکنيد ام شرمنده خدا رو تو خانم، حاج بفرماييد هم شما_

 غره چشم يک هم من به لحظه آخرين در. افتاد راه وهرشش دنبال و زد آقاجون متملقانه های حرف همون از هم مامان

 .داخل برم زود و نايستم زياد بفهمم تا رفت جانانه

 در ما با اش گی بچه از مرتضی مثل درست و بود  کاردان و کرده تحصيل  مرتضی مثل بازار، تو بابا دار مغازه کريم اينکه با

 خرجِ  زور، به بازوش نون بيچاره اون چون چرا؟! بودن نبسته ريشش به ها «جان مامان جان، بابا» اين از هرگز بود؛ ارتباط

 .بود بازار سرشناس دار حجره رضا، پسرحاج تنها مرتضی اما کرد؛ می صاف رو اش صرف و دخل

 :زدم صداش آهسته و افتادم راه ريزی های قدم با دنبالش. رفت زيرزمين سمت به و کرد من به کوتاهی نگاه

 ...زبونی چه با دونم نمی!  ممنونم ازت اًواقع من _

 :پريد حرفم ميون
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 .بود خونه ياسر حاج شد می ساعتی يک يه االن بودی نزده زنگ بهم اگه ولی نکردم؛ کاری_

 رد کنارش از «بااجازه» گفتن با و انداختم پايين رو سرم. انداخت می خط ذهن توی اش کنايه از تر رنگ پر دلگيرش نگاه

 .شدم

 کردن خالی پس نبود اش خميره تو کردن رفتار خوب که هم اون شه؛ می کردن بحث به منجر موندنم داد می نشون تجربه

 همين دادن دست از شد می اش نتيجه گرفت، می باال هامون بحث انتهای که دويی به يکه وگرنه. بود خودم نفع به ميدون

 .نيمه و نصفه حمايت

 :کرد دعوتم توقف به صداش اما بگيرم؛ فاصله ازش تر زود چه هر ات برداشتم تند و بلند رو هام قدم

 ميای؟ و ميری کجا وقته چند اين_

 ختم و بدم انجام کاری يه غرورم کشتن بدون شد نمی انگار. شدم خيره طلبکارش صورت به و چرخيدم سمتش به حرص با

 مانع تراس روی از زهرا نازنين صدای که کنم مونشمه اساسی دروغ تا چهار به کردم قصد پس نبود دعوا وقت. بشه خير به

 :شد

 آبجی؟_

 همچين داشتن با کنه لعنت رو من خدا. کردم تند پا نازنين سمت به و گرفتم رو اش تيره های چشم از شده مدفون حرصی با

 غريبه يه به من شد باعث مغزم خشک پدر الکی گيرهای. شدم می راحت اشون همه دست از و مردم می کاش. ای خانواده

 می گير آقاجون خود از بدتر که ايی مرتضی... بود همينطور هميشه. برسم خونه به من تا کنه معطلش حجره تو که بندازم رو

 .کجا اون به دادن پس جواب و کجا من وگرنه. بود ساخته آقاجون رو گرفت می پس کتاب و حساب ازم ابايی هيچ بی و داد

 .شد نمی قطع ای لحظه بگيره، نماز برای وضو و بره فاطمه تا زد می نق مدام که مامان دایص. گذاشتم خونه داخل به پا

 هشت بچه يه کردن زور شاهد بايد! داشتم حسابی و درست اعصاب خيلی. بردم پناه اتاقم به و شدم رد کنارش از حرص با

 شدم می هم خوندن نماز برای نيمه و سال

 .کردم فکر بودم گذرونده که روزی به و شدم ولو تخت روی. دادم می نجات خونه ديوونه اين از رو خودم شده جور هر بايد

 ...فهميد می اگه بابا 
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* * * 

 :  کرد پر رو سالن حامد بلند فرياد

 . نکن دخالت من کار تو گفتم دفعه هزار_

 ! يواش: گفتم زيری صدای با و کردم نگاه برم و دور به

 :کشيد فرياد تر بلند

 .فهمی نمی چرا ندارم رو ات حوصله ديگه من... تازه مسئله يه روز هر مياری، در بامبولی يه روز هر! خسته کردی، ام خسته_

 زودی؟ همين به :گفتم آروم صدای و بغض همون با. بود سخت بود چی هر. گرفت می نم داشت نگاهم

 : شد هم تر جری هيچ، نشد که نرم نگاهش

 اون با خوای می تو ولی شده؛ تموم ما بين چی همه که ساله يک نزديکه االن. گذره می شخو بهت خيلی زودی؟ همين به_

 ...لعنتی بچه

 :کرد روقطع امون مکالمه امير صدای

 !کات_

 هام اشک بيدادی و داد ترين کوچيک با اما کنم؛ بغض فقط بود قرار... لعنتی های اشک. کشيدم دست هام چشم زير فوری

 :گرفت سمتم به رو معدنی آب و ايستاد قابلمم امير. شدن سرازير

 بديم؟ ادامه رو امروز تو بدون نيست خوب حالت اگه رها؟ چته_ 

 :گفتم زدم می نفس نفس که حالی در و کشيدم سر قلپ قلپ و کردم باز رو معدنی آب در

 .شد پرت حواسم لحظه يه. خوبم نه_

 داری؟ مشکل خونه تو باز: داد تکون تاسف با رو سرش
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 للعجب و زد می حدس بزنند، حرف ديگران اينکه از قبل هميشه. دادم فراری تحليلگرش نگاه از رو سرگردونم های مردمک

 .زد می حدس هم درست

 .خوبم... که گفتم_

 : داد تکون رو سرش اخم با

 .ديم می ادامه پس باشه _

 داشتم دوست امروز اما بردم؛ می لذت اينکار از که اين از بااينکه. رفتم حامد سمت به و دادم دستش به رو معدنی آب بطری

 اونطورکه تونستم تمرين بار سه از بعد باالخره. شم خالص امير موشکافانه های نگاه شر از و شه تموم ترتمرين زود هرچه

 . کنيم تموم رو امروز تمرين و کنم بازی خواستند می گروه

 می خونه به هفت ساعت از قبل تا شده طور هر بايد. زدم بيرون تئاتر مانساخت از و کردم عوض رو هام لباس همه از تر زود

 و ايستاد مقابلم. برسه بهم تا ايستادم. شنيدم زد، می صدا رو اسمم که حالی در رو امير صدای که شدم رد پارک از. رسيدم

 :گفت زنان نفس

 .دارم کارت کن صبر کم يه شی؟ می جيم يهو کجا_

 :گفت دوباره. کردم نگاهش سوالی و جويدم ساستر با رو لبم گوشه

 .گودو بريم بيا. زد حرف شه نمی که اينجا_

 .بود نيم و شش حدوداً دوختم، چشم ساختم به و آوردم باال رو مچم کالفه

 . بگو همينجا واجبه اگه. برم بايد امير ندارم اومدن کافه وقت_

 :فتگ تند و گذروند نظر از رو صورتم اجزای کمرنگی بااخم

 . زنيم می حرف فردا پس باشه_

 .باشه نرفته مترو قطار کنه خدا اووف. کردم تند پا خيابون طرف اون سمت به و کردم زمزمه خداحافظی لب زير
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 آوردم، می در آقاجون برای که هايی بازی دلقک اين از شد می کی. انداختم سرم و آوردم در کيفم تو از رو ام کوفتی چادر

 . بشم خالص

 انگار شکر رو خدا. کردم پرواز خونه سمت به و کردم تند پا «دقيقه ده و هفت» کردم نگاه ساعتم به رسيدم که وچهسرک

 حلقه مامان دور امون خونه تو بار يک وقت چند هر که زنکی خاله و عالف جمع به و گذشتم حياط از.بود نيومده هنوز آقاجون

 .رفتم باال ها پله از و دادم سالم رسریس کردن، می ناکس و کس هر از غيبت و زدن می

 سری الکی که کردن سالم باديدنم. سوزوندن می آتيشی چه داشتن بود عالم خدا فقط باز و رفتن می وَر تلفن با فاطمه و امير

 : زد صدام و شد خونه وارد سرم پشت مامان. دادم تکون

 .ببينم وايسا! رها_

 :آورد پايين رو صداش و شد تر نزديک. برگشتم سمتش به که بود شد، می ختم اتاقم و باال طبقه به که هايی نرده روی دستم

 نزده؟ زنگ بهت کسی روزه چند ينا

 مثالً؟ کی :افتاد ام پيشونی به چين

 ...  مثالً ات عموت خانواده :کرد نگاهم متفکرانه و رفت هم تو هاش اخم

 شده؟ چيزی: گفتم سريع... که من به برسه چه شدن خشک هم امير و فاطمه

 . نزدن زنگ انگار گفت: پس سرسری و خشک شد؛ تر رنگ پر اخمش

  شده؟ چی! مامان :افتادم دنبالش بره، تا برگردوند رو! آخه زدن می زنگ من به بايد چی برای

 :گفت سرسری و برگردوند سمتم به رو صورتش رو

 پرسيدم همون واسه اومده پيش درگيری مرتضی و عموت پسر بين ظاهراً. نشده چيزی_

 و دست داشت چيزی از دوختن لب يا زدن حرف عذاب با که انگار بودم؛ خيره کارش پنهون و هم در صورت به حيرون و گيج

 :کرد تر رنگ پر رو اخمش و فشرد هم به رو هاش لب کرد، می نرم پنجه

 .کرد قبول هم بابات... خاستگاری ميان هفته آخر واسه گفت زد زنگ... رضا حاج يعنی... خانم مهناز... راستی_
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 دونست می هم خودش انگار شد؛ دور ازم زده شتاب های قدم با و دزديد ام زده وق های چشم و مبهوت صورت از رو نگاهش

 توی و بود شده دارکوب امير و فاطمه های قال و داد. بود فراری هاش جرقه از اينطور که کرده پا به وجودم تو آتيشی چه

 رو حرصم وتمام کشيدم هم تو رو هام اخم  کرد، لبريز رو صبرم آستانه فاطمه جيغ! مرتضی؟ با... من بود؛ گرفته نضربا سرم

 :کردم خالی امير و فاطمه سر

 شين؟ خالص دستم از تا مرگيد ذوق انقدر! ديگه جا يه بتمرگيد بريد دوتا؟ شما چتونه_

 دليل و ها کردن ناز که بودم ناراحت قدری به. اومد دلبری به شههمي مثل و بازکرد زبون فاطمه شد، جمع هاشون خنده

 ويران ضعفِ اين کردم سعی و کردم تند اتاقم سمتِ به پا. نيومد هم چشمم به مون خونه ساله هشت دخترک های تراشی

 .  نکنه سقوط و بياد کوتاه اشک بلکه دور ای گوشه کنم پرت بِکنَم، دلم از رو کننده

 پسر اون به بودندم بخشيده تولدم بدو از که بودم فرش هم من مگه اصالً. گرفته دعوا عموم پسر با تضیمر که چی يعنی

 شده؟ دشمن حاال عموی

 کوچيکون خونه و دوييد حياط های ديوار دور حصار حصار قدمش هر با و گذاشت ايوون داخل پا که بود نيم و هفت ساعت

 خونه اين و وجودش بين ای رابطه چه دونم نمی. نداشت معنايی خصوصی حريم هک جايی تر؛ کوچيک زندون يه به شد تبديل

 بند به هم رو من طالبانن، بندِ در که هايی زن مثل کرده قصد و شدم زنجير و غل کردم می حس شد می وارد تا که بود

 به و کشيدم آهی. شدم نازنين ی يهسا متوجه شدم، که خيز نيم. بريد رو پريشون های فکر رشته اتاقم، درِ تقِ صدای... بکشه

 :زدم غر برق کليد سمت به اش شده دراز دستِ

 .باشه خاموش بذار_

 ...رها: کرد زمزمه رو اسمم و گذاشت سمتم به رو دستش. نشست تخت روی کنارم و اومد داخل آروم

 از کالفه. نشد که نشد بِبُرم خونه اين های آدم از رو ام عالقه کردم سعی مدت اين چقدر هر. کرد می ريش رو دلم اش ناله

 :ناليد باز کشيدم، ای حوصله بی "هوم" ناتوانی اين

 ...مرتضی با خوای می واقعا_

 :نشستم صاف و کردم قطع رو حرفش
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 انفرادی؟ بِبرَنم مسلم و مفت عمومی، بندِ اين بذارم که خرم انقد کردی فکر_

 .بکُشم ها دادن نشون حس بی اين تو رو خودم داشتم سعی من و زد می برق نگاهش. داشت بغض

   ؟مرتضی آخه... مرتضی از بهتر کی گفت می... ميان شنبه پنج گفت می االن جون آقا_

 .نبينه رو شماها عذاب انقدر و شه رها کشيدن نفس از رها الهی... فشردمش ام سينه به محکم و کشيدم رو دستش

 !نيستم بشو مرتضی زن که گفتم. هيــس_

 .کنم می دق من بری اگه تو: کرد دسربلن

 کشيدن دست توانِ ديگه من! نه. بود بابا لنگه يکی... اما بود صورتی و قلب خوش پسر. کردم فکر مرتضی به و دادم تکون سر

 .ندارم رو شدن ديگه مرد يک تصميمات ی برده و خودم از

 شونه ازدواج اين بار زير از چطور کردم فکر خودم با و کشيدم دراز تخت روی. شد خارج اتاق از و بوسيد رو ام گونه زهرا نازنين

 اتاق در صدای دوباره. بشه مرتضی مثل نرمی و چرب لقمه خيال بی و بندازه زمين بود محال رو رضا حاج روی بابا. کنم خالی

 :بود حسين امير شم، خيز نيم شد باعث

 .داره کارت آقاجون بيا آجی_

 پله از و شدم پا. بود شون کوفتی خانواده و رضا حاج و مرتضی مورد در حتماً. داد تکون خفيفی طور روبه قلبم آنی ترس يک

 هزارمين برای کشيد؛ می اش عقيق سنگ تسبيح روی دست آقاجون و چيد می ميز روی چای داشت مامان. شدم سرازير ها

 وحشتناک و زشت های لک اون نديدن برای کرد، مشمئز و بد رو حالم چپش، دست رنگ پر وپيس لک ديدنِ زندگيم، بارتو

 . نشستم روشون به رو و دادم ای آهسته سالم انداختم، پايين رو سرم

 جماعت زن روی به که بود اين هم استداللش. هميشه مثل درست نبود، خوردنی هم عسل من يک با و داشت اخم آقاجون

 .شن سوارمی پشتت بخندی، اگر که خنديد نبايد

 :کرد پاره بار، چندمين برای رو افکارم رشته شد، انداخته ميز روی که تسبيحش صدای

 ...ايی رفتنی ديگه شااهلل ان کنه، خبرت که بودم سپرده مادرت به_
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 کالم به من هم شايد. خورد می خاک داشت اش خونه انبار تو که زد می حرف جنسی از انگار. فشردم هم روی رو هام پلک

 .بود مسلم عذاب برام گفت می که چيزی هر و دمبو شده حساس مرد پير اين

 :گرفت رو آقاجون کالم دنباله مشهود استرسی با مامان

 ...داره مشکل شرعاً شه، نمی که اينطوری! کنه فسخ رو صيغه کنيد راضی رو ماهان بايد اينا همه قبل آقا حاج_

 شاهرخ؟ عمو پسرِ ماهان؟ کدوم صيغه؟. شدن باز ممکن حدِ آخرين تا ام بسته چشمای

 های فنجون به ساکت و بده قورت رو هاش نگرانی مامان شد باعث کرد، پرترسش های چشم حواله آقاجون که چپی چپ

 :دادم جرات خودم به. بشه خيره چای

 ندارم؟ خبر من چرا صيغه؟ کدوم_

 :برداره رو چای تا شد خم و شد تر پررنگ اخمش

 .شده تموم االنم که پيش سال خيلی هواس بوده ای مسئله يه. نيست مهم ديگه _

 در رو بود نکردن، حساب آدم رو من و بودن سرخود چی هر شورِ ديگه. شد مستولی وجودم تمام به غضب نشده، تموم حيرتم

 .بودن آورده

 :  کردم زمزمه جدی و اخم از پر اما آروم و بردم فرو ام يقه تو رو ام چونه

 .کنم ازدواج االن خوام نمی من_

 :غريد آهسته خودم مثل اما خشم؛ با و شد براق سمتم به آقاجون. افتاد سرفه به و پريد مامان گلوی تو یچا

 سفيد؟ چشم شدن مرتضی زنِ و رضا حاج عروسِ از بهتر چی! کنی می خود بی_

 يک اگه دم،آور باالتر کمی رو سرم سفيد؟ چشم شدم می بدم اش زورگويی به تن خواستم نمی اگه شد، قفل هم روی فکم

 :پاشيد می هم از هام دندون زدم نمی حرف ديگه ثانيه

 ...آقاجـ ميخونم درس دارم هنوز من_ 
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 :لرزوند رو خونه های ستون و پريد جا از فريادزنان

 کرد؛ توجيه جادو و سحر و بامبول هزار با رو کوفتی دانشگاه اون که مادرته تقصيراين همش! دريده چشم کنی می غلط_

 دخلی بهت که کتابی و حساب تو کردن خم سر نه انداختنه، پس بچه و کردن شوهر تو ظيفه و غلطا؟ اين به چه رو دختر

 .نداره

 و شدم بلند جا از خودش مثل. سوخت می و بود شده داغ بود آورده هجوم صورتم به يکباره به که خونی ازفشار هام گونه

 و الل من خوان ومی ريزن می برنامه عمرم تموم برای دارن. بودن الل و زيری به سر همه اين بود بس ايستادم؛ مقابلش

 . باشم مطيع

 :زد نعره تر بلند و شد تر جری ديد ايستاده که رو من

 زندگی خونه سر ببرتت بياد مرتضی تا خونه همين تو تمرگی می! نداری هم رو کوفتی دانشگاه اون به رفتن حق فردا از_

 .خونه تو بشينی يا بری که شوهرته با اختيارت اونوقت. خودت

 نبود؟ من کاشانه و خونه اينجا مگه «خودت زندگی خونه سر بری» گفت می. آورد می فشار گلوم به بغض

 بگيره تصميم برام ديگه مردِ يه بايد آينده روز چند از بود؛ تعصب از پر مغزِ خشک مرد يه با اختيارم ی همه که االن همين تا

 اجازه اصالً داره؟ ربط اون نظر و سليقه به هم اين يا بپوشم لباس دارم دوست که اونطور شه می که نه؟ يا بخونم درس که

 نه؟ يا داد می من به بودن زنده

 : ناليدم. بود کرده رگه دو رو صدام بغض

 ...بقيه مثل خوام می! شرايطی هيچ تحت... کنم نمی ازدواج من _

. شد پرت عقب به صورتم هوا بی و ناغافل که طلبيدم می مين ميدون اين وسط از مشآرا داشتم افتاده هم روی های پلک با

 محابا بی که شدم خيره آقاجون به و گذاشتم هام لب روی رو دستم. کرد پر رو دهنم شدگی گز گز و داغی حس! باشدت

 :زد می فرياد داشت

 بازار تو خوای می! حيا بی ی دختره شدی بزرگ رياس حاج سفره سر تو!  خوردن نون آخوری کدوم تو نيست معلوم بقيه_

 .نيام بر سر خيره توی پسِ از که نشدم خرفت و پير اونقدر هنوز خوندی، کور ولی ببری؟ رو آبروم
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 .رفت نمی بيرون و پيچيد می سرم توی فاطمه و نازنين ی گريه صدای. کرد می آرومش و بود گرفته رو آقاجون دست مامان

 بدون و بستم رو ام خونی مشت شدم؛ خيره بود زده بيرون ام شده قفل های دندون  ازبين که خونی به و ردمآو پايين رو دستم

 گذاشتم و نشستم رو دهنم خونِ حتی که داشتم کينه و نفرت انقدر. برداشتم قدم اتاقم سمت به هاشون بيداد و داد به توجه

 حق ترين کوچيک خاطر به خودمه، زندگی خونه کردم می فکر که نهخو اين تو بمونه يادم تا. بره جونم عمق به شورش مزه

 .نکشيدم که ها حقارت چه ام، طبيعی

* * * 

 ماهان

 :برداشتم رو شرکت تلفن و کردم مچاله رو نامه عصبانيت با

 !اينجا بيايد زود صادقی خانم_ 

 :شد وارد و کوبيد در به ای تقه صادقی الن؟ا چی يعنی اين. شدم خيره شده مچاله کاغذ به دوباره و زدم کنار رو کاغذها

 محتشم؟ آقای بله_

 آورد؟ کی رو اين:  کردم اشاره بود، افتاده بودن، رسيده امروز که کاغذهايی الی البه که شده مچاله نامه به

 :اومد ميزم نزديک و کرد نگاه بهش دقت با

 .نداره تمبر و آدرس همين بخاطر... ونهعموت پيغام گفتن آوردن آقايی يه صبح اينو گين؟ می اينو آهان_

 : فشردم مشتم تو ودوباره برداشتم ميز رو از رو نامه کالفه

 نگفت؟ ای ديگه چيز رفت؟ و داد اينو اومد چی؟ يعنی _

 .نگفتن چيزی امّا براتون؛ نوشتم می حتماً که گفت می اگه_

 :فتگ و ايستاد در جلوی. بره که کردم اشاره دست با و دادم سرتکون

 .داريم جلسه معين شرکت با دو ساعت که کنم می يادآوری محتشم، آقای درضمن_
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 ی شماره و برداشتم ميز روی از رو گوشی رفتنش بيرون با و دادم تکون سر حال اين با! بود جلسه وقتِ چه. شد تند اخمم

 :گرفتم داشتم، کامل اعتماد بهش که کسايی از يکی

 بيرون گوششون از بدم طالق رو رها من اينکه ی پنبه»  گفت آقام گی می! ياسر حاج حجره دم ميری االن همين. يهودا الو_

 زنمو ميام روزا همين باشن، آماده چرنديات اين جای به! نداره ربطی من به بابام با زارشون دو قرون يه سرِ دعوایِ! کنن می

 .«برم می

 خيابون ديدن. رفتم پنجره سمت به و ميز رو کردم پرت رو گوشی. داد جواب چی نکردم توجه اصالً که بودم عصبی قدری به

 : خوندم رو متن دوباره و کردم باز رو مشتم. کرد می ترم آروم فاصله اين از

 .«والسالم. بهم ربطمون تنها شدن تموم برای من، حجره ميای چهارشنبه»

 . فرستادن می برام ها پيغام اين از باز داشتم رضا حاج پسر با که جدلی اون از بعد که فهميدن نمی رو ظاهراًحرفم

* * * 

 رها

 کارگردان علی، امير و بود افتاده عقب همه کارها. رفتم نمی تئاتر تمرين سر و دانشکده که شد می روزی چهار و بود شنبه پنج

. چيه دردم که گفتم و کردم زبا زبون بالخره تا داد گير و پرسيد انقدر. زده غيبم دفعه يه چرا که زد می زنگ مدام مجموعه

 می سعی که اخمی با. صفره تقريباً مقابلشون ام ايستادگی توانايی من و بنشونندم عقد سفره سر زور به خواند می که گفتم

 .بود ساکت عجيب اون و کردم تعريف رو اش همه کنه، حفظ کمی رو ام شده ريخته غرور کرد

  :گفتم و شوخی به زدم شد طوالنی که سکوتش

 بريد؟ نفست يهو چرا تو کنن چال زنده زنده ميخوان منو_

 :شکست ممکن جمله ترين محيرالعقول با رو سکوتش. خنديدم درد با و گفتم

 .بودم عاشقت من رها _

 ...اون از نه اومد، در من از صدايی نه ديگه و! همين
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 و روگذاشتم گوشی ای کلمه بدون. نجنبيد زبونم کردم ههرچ اما بگم؛ چيزی بتونم بلکه تا کردم پايين و باال بار چند رو گوشی

 .غريبی ی جمله چه من؟ عاشق عشق؟!« شدم عاشقت من رها. »کردم فکر بود گفته که ای کلمه چهار به عميقا

 ها واژه اين کدومشون هيچ هم باز و بودند کرده عالقه ابراز بهم صريح انقدر معدودی های آدم عمرم سال دو و بيست اين تو

 که ای جمله. بودعاشقه نگفته هرگز هم اون اما بگيريم؛ فاکتور رو مرتضی توجهات و بودن حامی اگر البته. بودند نگفته رو

 .کرد لذتم غرق کنه، متفکرم يا و متحير اينکه از بيشتر گفت، امير

 .بود نکرده عالقه ابراز بهم مردی هيچ اضالً.. اصالً

 بوسه رو موهاش آخرش و کشيد می موهاش روی دست و مينشوند پاهاش روی رو ليال که خسرو دايی مثل بابا اگر شايد

 ...برد نمی اوجم به همه اين شناختمش، می بود ماه هفت تازه که مردی از جمله يک وقت هيچ بود؛ کرد، می بارون

 که بمونم مردی کنار يخ و خشک انقدر مامان مثل رو عمرم باقی خواستم نمی. بمونم مرتضی با خوام نمی که بودم مصمم

 باشم کسی با داشتم دوست! مردش عالقه ابراز به چه رو زن .بس و خوره می حرمسرا درد به فقط جماعت زن بود معتقد حتی

 که باشه کسی خواستم نمی اصالً .باشه عاشقم فقط .نزنه حرفی پيغمبرش و خدا و خدا دين از ابداً و اصالً و باشه عاشقم که

 فقط سرش تو و بخونه کافکا که خواستم می را کسی من! نه! بده عتبات قول ازم تشکر و جبران برای يا و هببر حج رو من

 .خواستم نمی را مرتضی ابداً من! نه .بخونه فروغ برام که کسی .باشه داشته روز به های انديشه

 انداخته راه خودش واسه برونی بله آقاجون دهنکر خاستگاری هنوز اومد؛ تازه گوشت و شيرينی و ميوه کلی با کريم ظهر از بعد

 .کندم رو لبم پوست فقط استرس از من و اومد تر زود غروب هم خودش. بود

 ام گوشی که کردم می عوض رو لباسم داشتم. کنم تنم بود، دوخته شب برای که رو لباسی تا فرستادم اتاق به زور به مامان

 .شد برابر صد استرسم علی امير شماره ديدن با و آوردمش در شلوارم جيب از. خورد زنگ

... جديت با... محکم. دادم جواب و کردم فوت محکم رو نفسم. بود نزده زنگ امشب به تا شده عاشقم بود گفته که شب اون از

 ...هميشه مثل

 .بله_

 ...رها الو: خودش ی خسته صدای بعد و اومد خشی خش صدای
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 .سالم: بردم لذت خفيفی طور به غمش از چرا دونم ینم. ناراحتی اين از شد جوری يه دلم

 .ببينيم همو بايد: گفت طوالنی نسبتاً سکوت يک از بعد. کرد سالم آهسته هم اون

 .ببينيم همو شه نمی ديگه که نگو: کرد زمزمه مستاصلی لحن با بار اين و کردم سکوت

 .دونم نمی: گردوندم چشم

 ...هم با شبی اون... که اونی به راجع: بياره زبون به که بود سختش و داشت ذهن تو چيزی انگار. کرد من و من

 :  گفت تند و فرستاد بيرون صدا با رو نفسش

 داری؟ دوسم هم تو_

 :گفت تند! قلم يه اين اال بودم کرده فکر هرچيزی به روز چند اين تو. شدم دستپاچه

 جای به که زياده انقدر داشتنم دوست... نيست مهم هم نتنخواست حتی که دارم دوست انقدر من... نيست مهم نيست مهم_

 .کنم عاشقی هم تو

 :زدم پوزخند

 ...واسه مياد داره رضا حاج امشب! ديره ديگه هست که هرچی_

 که چيزی مردا توسط خوام نمی من که اينه مهم. چيه دقيقا اميرعلی به حسم نيست مهم. ندادم ادامه و بستم محکم چشم

 :اومد کش حد آخرين تا گفت که چيزی با که بود بسته همچنان هام چشم. بشه تحميل بهم خوام، نمی

 شده که بارم يه لعنتی، بيا! نمون اونجا اصال ولی کنيم می حلش هم با! من خونه بيا! بگيرن تصميم برات نذار! رها کن فرار_

 .وايسا جلوشون

 می رو سرم شد می خبر با فکر اين از حتی اگه آقاجون. اختتماند نفس نفس به هم فکرش. گفت می بريده بريده و هيجان با

 ...به برسه چه بريد
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 از آزاد... راحت. ديگه کشور يه ريم می... کنه نمی پيدامون کس هيچ. شيم می دور شون همه از! ريم می رها، کن گوش_

 شده که بارم يه حداقل ماجرا اين همه بعد! آرزوهام منو بابای گور اصالً. کنيم می زندگی هم با. اينجا مسخره قانونای

 .کنن رفتار ها برده مثل باهات نذاشتی که بالی می خودت به ابد تا و ايستادی مقابلشون

 رو گوشی خداحافظی بدون. شد می داده قلقک ممکن، نحو ترين ای حرفه به که بودند ای ساله چند های عقده... هاش حرف

 فرار؟ .شدم خيره بهش بريده های نفس همون با و کردم قطع

* * * 

 بفهمم بلکه گردوندم چشم ها پله باالی از. رفتم غره چشم مرتضی خواهر نگار، و فاطمه صدای سرو به و اومدم بيرون اتاق از

 :گفت زنان نفس و ايستاد ديدنم با دويد، می رو ها پله تند تند حسين امير .خبره چه پايين

 .بيايی گفت بابا آبجی_

 نازنين کنار و رفتم خونه آشپز به راست يک. شدم سرازير ها ازپله آروم و دادم تکون سر دوييد؛ جونم بی تن به ساستر دوباره

 :گفتم بالودگی و زدم بازوش به. ايستادم کرد، می نگاهم غصه با روز چند اين مثل که زهرا

 . یگرفتن آبغوره ی آماده هی ات گی بچه عين. ديگه سالته هفده! گنده خرس! عه_

 . زدن صدات وقته خيلی برو،_: گرفت مقابلم رو چای سينی زدو تلخی لبخند

 بين که سربازی مثل کوبيد، می کند قلبم. کردم مرتب سرم روی رو ام گلی گل ی ساده چادر و گرفتم کراهت با رو سينی

 . مونده سپر و سالح بی و يکه دشمن گردان

 بود ورگلی ترگل های آدم از پر کوچيکمون پذيرايی گوش تا گوش. گرفت وجا ها صدا و سر گذاشتم که نشيمن داخل به پا

. افتاد می دستم از سينی و خورد می سُر سرم از داشت چادر. موندم مات لحظه يک. بودن خيره بهم زده ذوق های چشم با که

 به و شد بلند مرتضی مادر انمخ مهناز گفتم؟ می چی بزنن گردن رو هام آرزو تا بودن بسته صف که جالدی همه اين به من

 :رسيد ام بيچارگی داد

 ببينيم؟ رو ات ماه روی ما اومدی کندی اتاقت اون از دل شما بالخره دلم، عزيز_
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 مامان کنار و گذاشتم ميز روی رو چای. ببوسه رو ام گونه گذاشتم و دادم لبی زير سالم کردم، می نگاهش سرد و خشک

 پهلوم به سقلمه مامان. باشم محکم که باشم داشته رو اين قدرت امشب کاش. کاويد می رو صورتم تعجب با ها نگاه .نشستم

 : گفت آروم و زد

 بگردون! رو چايی پاشو شدی؟ ناشی انقدر که بارته اولين مگه! ببينم داغتو_

 اما بياد؛ نظر هب عادی امشب چيز همه کرد می مراعات خيلی اومد، نمی در هم صداش حتی که آقاجون. نکردم هم نگاهش

 : شکست رو اتاق جوسنگين که بود خانم مهناز اين باز. کرد می وجب رو صورتم خجالت بی هميشه مثل مرتضی

 .باشه راحت عروسم بذاريد خانم، حاج نکنيد اذيتش_

 عميمت خودش خجالت به رو من رفتار و کردن تعريف بود، کشيده که خجالتی و خودش خاستگاری داستان از کرد شروع و

 در رو شورش امشب ولی بود، حرف پر هميشه. نشست کنارم اومد و زد ام يخی نگاه به چشمکی مرتضی خواهر مبينا. دادن

 : گفت جمع به رو شاد لحنی با و کرد صاف رو صداش رضا حاج کرد؛ خفه رو بقيه رضا حاج و بابا خنده صدای .بود آورده

 . است تر خوش دوست سخن بگذريم هرچه از_

 !دوست سخن اومد، در رقص به لبم روی وزخندپ

 . باشه خير که شاهلل ان کنم، می خواستگاری ازتون رو رها دخترم پيغمبرش و خدا اسم ذکر با_

 : کرد آرومی خنده بابا

 . حاجی داری اختيار باشه، خير_

 :داد ادامه و کرد زمزمه ی «داريد لطف» رضا حاج. سابيدم دندان روی دندان

 .دخترتون خوشبختی واسه شم می پسرم مردونگی ضامن. شناسيد می منو ساله سی نزديک_

 نمی رو مزخرفش مردونگی و اون! خواستم نمی اما بودم؛ مديونش و داشتم دوستش. کردم نگاه مرتضی خندون صورت به

 کف مثل رو پيشه عاشق محجوبِ مرتضای همين. داشتن آمد و رفت ام خانواده با بود سال سی خودشون قول به .خواستم

 قدرت حس از پر و مالکيت حس از پر. هست هم اش شبيه پدرشه، تاييد مورد که همونطور دونستم می. شناختم می دست
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 توسری از پر... حسرت از پر. ديگه مامان يه به شدم می تبديل و کشتم می بايد رو ام دخترونه های آرزو دنيا دنيا... طلبی

  .شنيدن زور و خوردن

 به شتاب با و شدم بلند جا از درنگ بی. بزنيم رو آخر های حرف و بريم کناری اتاق به کرد اشاره مامان اومدم که دمخو به

 ديد که مرتضی. نشستم ميزم پشت مرسوم تعارفات بدون و بستم رو اتاق در .افتاد راه دنبالم ومرتضی رفتم بغلی اتاق سمت

 چی کردم می تا چهار تا دو دو و بودم کرده مشت رو هام دست. نشست ابلممق و اومد خودش کنم نمی نشستن برای تعارف

 :شد بلند قوی و رسا اما آروم؛ صداش که بگم

 رها؟_

 .زنه می صدام پيشوند و پسوند بدون اينطوری که مطمئنه گيره می که مثبتی جواب از. نشست ام پيشونی روی کمرنگی اخم

 :زدم خيهب نگاه لبخندش به و آوردم باال را سرم

 .دلمه تو حرف طوالنی مدت يه اندازه که کنم می شروع من_

 خودخواهی فقط باشه؛ محبت از بگه خواد می که چيزی شايد که کردم نمی فکر اين به اصالً. پريد باال راستم سمت ابروی

 .شد می پررنگ ذهنم توی نگرفت، ازم رو کردن شروع اول اجازه خواستگارها بقيه مثل اينکه تو اش

 به و فرستاد بيرون محکم رو نفسش. داشت همراه به دراز و دور تفسيرات برام کوچکی حرکت هر که بود مرگم چه دونم نمی

 :شد خيره چشمام

 ...بود دنبالت چشمم چرخيد می دورت پروانه مثل اونم و ماهانی واسه گفتن می که بچگی همون از حسينی، راست_

 شده بهم پدربزرگمون بزرگ، آقا توسط اومدنم دنيا به محض به که تحميلی اولين. شد رت پررنگ اخمم ماهان اسم شنيدن با

 :داد ادامه .بود

 حقی هيچ ديدم می وقتی بود، همين دقيقا روزا، اون تو هم خان شاهرخ يدونه يکی با مرافعه و جنگ و دعوا همه اون دليل_

 ... ولی بوديم؛ بزرگتر سالی نه هشت، يه تو مااز البته... ندارم

 :کردم رها رو تيرم تنها که بده ادامه خواست گرفت، چشمام از رو نگاهش

 .ماهانم زن من_
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 سپرم و  سالح تنها االن اما گفتن؛ نمی بهم اصالً بود، نرفته در دهنش از مامان ديشب هم رو همين اگر! نداشتم خبر اصالً

 :گفت گرفت می رو که حالی در و کرد کمرنگی اخم بود؛ انتظارم خالف العملش عکس .بود

 .دونم می_

 چطوری؟ کجا؟ از اينجايی؟ و می دونی دونی؟ می_ : گرفت اوج صدام و شد تر رنگ پر من اخم درعوض

 ! باال نبر من واسه رو صدات_ :زد تشر و کرد تندی اخم

 :بده جواب بلکه شدم الل

 و دور زياد ماهان و رسی می داری تکليف به تو آورد هونهب آقابزرگتون بود که سالت نُه هشت، يادمه خوب. نگفته بهم کسی_

 ...تا خوندن ياسر حاج اجازه با رو صيغه. گرده می برت

 گفت می مامان و نداشتم ام کودکی از زيادی تصورات. واضح و کامل نه اما اومد می يادم هايی چيز يک. بود مونده باز دهنم

 تو کمرنگ و ناواضح هايی تصوير فقط. آد نمی يادم ازش زيادی چيز گرفت، رو گريبانم بچگی تو که ايی مريضی خاطر به

 .بودن ذهنم

 منتظر که ای ساله هجده هفده ماهان و اتاقش به بزرگ آقا زدن صدا و مبينا با سالگيم هشت هفت بازی مثل هايی تصوير

 . واضح های صورت و تصوير بدون. غريب و گنگ! همين...بود من

 :غريد مرتضی. ببرن هم با را رفتن و اومدن ام زندگی به که هايی آدم تموم و نکبتی زندگی اين ی همه مردشور

 .بوده ساله پونزده صيغه_

 :گفت حرص با و رفت هم تو هاش اخم

 .شه تموم مدت تا کنيم می صبر سال يه پس. نيستن بيا کوتاه خان ماهان ظاهراً_

 تصميمی چه برام ياسر حاج ببينم و بنشينم حاال که بود؟ کم بزرگش تحميل و بزرگ آقا. موند باز خودسری همه اين از دهنم

 قطع رو بود پيچيده ام خرخره دور که افکاری طناب نتونست هم شد می زده پياپی که خونه در زنگ صدای حتی گيره؟ می
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 کشيد، می زبونه وجودم تو که خشمی همه با و جدی قاطع، محکم، شدم، بلند جا از و بودم داده دست از رو اختيارم. کنه

 :غريدم

  .کنم نمی ازدواج باهات من _

 در روی مون دو هر نگاه. گرفت باال نشيمن اتاق تو صداها که داد می خشم به رو خودش جای داشت نگاهش بُهت کم کم

 رفت در سمت هيستيريک و سنگين های قدم با. شد بلند ازجاش و رفت توهم تر بد مرتضی های اخم. بود شده خشک اتاق

 :چرخيد من به رو و کرد باز رو اتاق در... دنبالش به منم

 .کنم روشن باهات تکليفمو بيام تا بشين بگير جا همين_

 کف پوست هام ناخن که شدن مشت جوری هام انگشت. شدن قفل هم روی هام دندون. کوبيد بهم درو و رفت بيرون اتاق از

 بی با. رفتم بيرون و کردم باز رو در آنی حرصم از. نداشت تمومی اش پررويی  و بودن محق همه اين خراشيد؛ می رو دستم

 رو سالن صدا و سر و همهمه و بودن ايستاده همه. دوختم نشيمن به چشم مرتضی، سرزنشگر و برزخی صورت به محلی

 :ريدغ می حرص با که بود آقاجون فقط و بود تراومده پايين صداها رسيديم ما وقتی .بود برداشته

 !بيرون اندازمت نمی خونم از که دارم هنوز رو بزرگ آقا احترام_

 خالف صورتش. شدم خيره بود ايستاده آقاجون مقابل سفيد محاسن با که دستی به عصا مرد به و سرگردوندم کنجکاوی با

 :گفت بود ايستاده آقا اون و بابا بين ساکت که رضا حاج. بود طمانينه با و آروم آقاجون

 .خوريم می شيرينی امشب اهلل شا ان. کرديم هامونم صحبت ما... اومدی خودی بی یحاج_

 :گفت مامان به رو. نشست مبل روی و زد کنار رو آقاجون آقا، اون

 راهه؟ به قديم مثل نارنجت بهار شربت هم هنوز خانم، سمانه_

 اينجا.  رفت آشپزخونه سمت به جون آقا آميز تشر اهنگ به توجه بدون که ديدم بار اولين برای و زد آميزی حسرت لبخند مامان

 :شکست خودش رو جمع سکوت و گرفت جا رضا حاج کنار مرتضی بود؟ خبر چه

 . نکنه واسطه رو ماييد بزرگتر که شما چيزا جور اين واسه بگيد ماهان به ولی اومديد؛ چی واسه دونم می محتشم، آقای_
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 :گفت مرتضی به رو. نبود بابا شبيه اصالً کردم، رصد رو صورتش بيشتری ویکنجکا با بود؟ شاهرخ عمو محتشم؟ آقای

 .برسه سرانجام به بايد خودمونم با شده شروع بزرگترا ما با ماجرا اين. گفتم هم ماهان به_

 گاهن با رو آميزم تمسخر نگاه. ظاهراً بودند ديگه گر تحميل يک هم ايشون. جهيد بيرون حيرت و بهت ميون از پوزخندم

 :کرد غافلگير لبخندش به آميخته

 ... کوچولوم دختر ببينمت راحت تر نزديک بيا. عمو شدی خانم چقدر_

 پر و بود آشنا  «کوچولوم دختر» گفت می وقتی صداش چقدر. کرد می اشاره دستش کنار خالی صندلی به. شدم صورتش مات

 :رفت باال بابا صدای کنم حرکتی اينکه از قبل... بود نزده صدام اينطوری آقاجون وقت هيچ... حس از

 از پاشو بشکنه اين از بيشتر حرمتت اينکه از قبل و بزن حرفتو. ندارن نسبتی پسرت و تو با من خانواده اعضای از کدوم هيچ_

 بيرون. برو من خونه

 مقابل رو شربت و شد مننشي وارد مامان. ببيينه حرمتی بی مهربون نگاه اون خواست نمی دلم که انگار شد، جوری يه دلم

 :گفت صالبت با. شد تکرار مادر صورت روی بار اين انگيزش سحر لبخند.  گذاشت عمو

 می رو نهايی های صحبت و ميايم شب فردا ما! مومن مرد بگيرن سامون و سر بچه تا دو اين که بود اين بزرگ آقا وصيت_

 .خواد می چی بگيره تصميم رها اونوقت کنيم،

 :زد می چشم تو بدجوری آقاجون های لب پوزخندروی! کرد می حساب آدم رو من اينجا يکی ظاهراً! نه

 !کرده ها وصيت خيلی بزرگ آقا_

 :کرد ای قروچه دندون عمو

 گور تو آقابزرگ تن خوای نمی که تو. جداست ها بچه اين از تو و من حساب. بعد واسه بذار رو قديمی های بحث اين ياسر_

  بلرزه؟

 : شد بلند جا از حرص با جون آقا
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 تن اصالً! کردی پا به شنگه الم و نذاشتی آبرو برادرت واسه زار، دو قرون يه واسه بازار تو تو، که لرزيد اونوقتی آقاجون تن _

 .کرده نامت به رو اموالش سوم يه گفتی اومدی فوتش بعد که لرزيد اونوقتی بايد بزرگ آقا

 : گفت بلندی نسبتاً ایصد با و شد بلند جاش از شاهرخ عمو

 .اهلل اال الاله... تو که لرزيد اونوقتی_

 و گفت کشداری «استغفراهلل! »نگفت و آورد فشار خودش به اينطور که بگه خواست می چی! بلعيد اصالً. داد قورت رو حرفش

 :رفت در سمت به

 اش شرعی زن دست و نکنه پا به شنگه الم تا .کنم حل رو موضوع اين خودم تا اينجا، بياد ماهان نذاشتم زور به امشب من _

 .شقی کله قديم مثل هنوز تو ولی بيرون؛ بياره نگيره رو

 :شد متمايل بابا سمت به آخر ی لحظه تو اما بود؛ ما به پشتش

 . کردن صحبت واسه ميايم شب فردا گم، می بازم گفتم بار يه_

 :انداخت من به رو آرومش نگاه

 (انداخت رضا حاج به چشمی زير نگاه. )منی برادر بيای پايين بری باال هم تو... کنه چيکار وادخ می گه می رها اونوقت_

 .بگيره قرار ما بين تونه نمی چيز هيچ و کس هيچ

 همانا رفتنش بيرون. رفت بيرون نشيمن در از عمو که بده ادامه رو حقدش از پر های سرزنش خواست و زد پوزخند آقاجون

 :خنديد ريز و اومد کنارم مبينا.  همان داص و سر گرفتن اوج

 ...خاطرت به انداختن راه صدايی و سر چه ببين_

. بود خيره من به رفته هم در های اخم با هم اون و زد می حرف ريزريز مرتضی با داشت خانم مهناز! داشت خوشی دل چه

 :کرد الل رو همه و شکافت رو صدا و سر موجِ رضا حاج صدای. شدم خيره هام دست به و رفتم ای غره چشم

 و صد و واجب حج يه باشه هم رها مهريه باشين موافق اگه. دارم درنظر مهر برای سکه ده و صد هم مبينا دخترم واسه من_

 .طال سکه ده
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 و ددا سرتکان زد، کوچيکی لبخند آقاجون نديدن؟ رو پيرمرد اون های کردن ولز و جلز همه اين واقعاً. بود مونده باز دهنم

 .بخوريم رو شيرينی _ :گفت کالفه

 ... چيه نظرت نپرسيدن ازم هم صوری و نمايش به حتی. کرد گير گلوم تو بزرگ لقمه يک مثل بغض

 می اين از مانع نفس، عزت. شد دوخته من به ها نگاه همه کم کم اومد، کش من با هم مامان نگران نگاه. شدم بلند جام از

 :زد اشاره آميزی تهديد حالت با بابا که شد طوالنی سکوتم خاطر همين به دارم ضبغ بفهمن، بدم اجازه که شد

 .بگردون رو شيرينی اون رها_

 به رو برون بله شيرينیِ بايد عروس اصطالح به منِ که رسيده جايی به کار. نرم نشونه صورتش سمت به رو پوزخندم نتونستم

 :بگم تونستم فقط بود کندنی جون هر با .شد محکم هاش اخم گره. بگردونم خانم مهناز جای

 بپرسه؟ منو نظر خواد نمی کسی_

 لب زير ای«اهلل استغفر» رضا حاج کشيدن، بلندی "هيــن" مبينا و خانم مهناز. بودن کرده اخم همه که آقاجون تنها نه حاال

 :گفت خشکی و تند لحن با و داد خودش به تکونی آقاجون. کرد اخم فقط مرتضی و گفت

 .پدره مساعد نظر الزام،. نداده دختر نظر گرفتن برای الزامی مقدس رعش_

 که گويی زور و فشار همه اين بار زير شديم خفه. مقدسشون شرع اين با کشتنمون! مقدس شرع مقدس، شرع مقدس، شرع

 چرا؟ اونوقت_ :داد می درد بوی اشکو طعم پوزخندم. بود داده اجازه بهشون مقدسشون شرع

 :گفت تری خشن لحن با و کرد نگاهم تيز ياسر حاج

 .دونم می خودت از بهتر رو تو صالح من اينکه خاطر به.  العقله ناقص زن چون_

 :گفت باز آقاجون. بنشينم بلکه کشيد می را چادرم گوشه مامان

 ...کـ می ضمانت رو مرتضی که هم رضا حاج. بينم می ازدواج اين تو رو صالح که منم_

 حرص با و پريدم حرفش ميون بار اولين برای... و ارزش بی من همه اين کرده؟ فرض ذليل رو من انقدر واقعاً مقدس شرع

 : گفتم
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 !بشه آقا اين زن و بياد مقدستون شرع بگيد پس_

 شده داغ صورتم و بود رفته باال خونم فشار زد، می دو دو هام چشم. انداخت خط مغزم روی کشيدن"هـين" صدای هم باز

 و بيام خودم به اينکه از قبل و شد کَنده جاش از شده رها چله از که تيری مثل آقاجون ريز جثه فقط شد؛ چی هميدمنف. بود

 . اومد فرود ام بينی و لب بين دستش پشت شد، چی بفهمم

 ماهيچه. هباش کرده رو کار اين آدم همه اين بين شد نمی باورم بشه؛ بسته هام چشم يا بشه خم سرم اينکه بی. موندم مات

 .حقارت اين حس از تر بد نه اما زد؛ می هم به رو حالم تودهنم، لزج مايعی داغی و شوری و کردن می گزگز صورتم های

 شدم؛ می فلک همه مقابل کاش... شد نمی بلند کاش .رفت آقاجون سمت و پريد جا از اومد، خودش به همه از تر زود مرتضی

 صاحب! نويسی می قانون اينجور که خدايی. شد نمی بلند من از دفاع به بار شماتت و جانب به حق نگاه اون با مرتضی اما

 ازش آسيبی مبادا تا گرفته محکم و سفت خاستگارم بينی، می دوچندان رو اش عقل که رو پدری! باش شاهد! مقدس شرع

 يعنی دقيقاً حقارت حس اوج... کنه نقصم و عيب پر و الل هاش دهنی تو با و بچربه عقلش زور به بازوش زور مبادا که ببينم،

 :غريدم حرص با کينه، با بلند،... زدم پس دهنم از رو خون. شدم خفيف چقدر بفهمم که ام اونی از تر حس بی من چی؟

 !متنفرم دينتون و خودتون از_

 مانعش مرتضی و بزنه فحر پا و دست با کرد می سعی اما داشت؛ بودن کل عقل ادعای که مردی به و دويدم ها پله سمت به

 . کردم پشت ابد تا . کردم پشت بود،

 * * * 

 !دقيقه وشش بيست. کردم نگاه ساعت به دوباره. بودن رفته رضا حاج خانواده که بود دقيقه پنج و بيست و ساعت پنج

 چشم بودم، کرده جمع هک ساکی به باز. بدم اسارت به تن ابد تا که نيستم آدمی من ام؛ گرفته رو تصميمم. شدم بلند جا از

 شده قفل در به ياسر حاج های لگد و مشت زهرا، نازنين های التماس و مامان های ضجه پشت... پيش ساعت پنج .دوختم

 بايد فردا و امروز همين و کنه می فسخ به وادار زور به رو خراب کله ماهان و ميره که کشيد می نشون و خط و خورد می اتاقم

 . بشينم عقد سفره سر

 . انداختم سرم القيدی با رو چادر و انداختم گذرايی نگاه متورمم و ترکيده های لب به آينه جلوی کردم؛ سر رو شالم
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 می خالی و شد می پر دلم. بودم دل دو هنوز ها اين همه با اما... اما نشم؛ ديده اصالً و شم گم شب سياهی تو تا انداختم سرم

 به .داد می ايی لحظه شجاعتی به رو جاش بعد و اومد می که استرسی از انداخت، می چنگ دلم به ناخواسته که ترسی از شد

 گلوی بلکه دادم قورت زور به رو دهنم آب و انداختم گذرايی نگاه داد، می نشون رو صبح دقيقه بيست و سه که اتاقم ساعت

 تخت کنار درست بغلی، اتاق تو دلم اما بود جااين جسمم. گذاشتم بيرون به پا آروم و چرخوندم رو کليد. شه تر کمی خشکم

 . تپيد می داشت زهرا نازنين و فاطمه

 پايين ی پله دو ترس با و ايستادم جا از شد، چيره ام اراده به اتاق تو برگشتن برای عجيبی ميل اومدم، پايين که رو اول پله

 حجله به بايد ياسر حاج زور به فردا رفتم، نمی خودم خواست به امشب اگه! شد نمی که وضع اين... اما رفتم باال رو اومده

 .رفتم می مرتضی

 در تعللی هيچ بدون حياط، سمت به کردم پاتند و برگشتم رو اومده راه دوباره و گرفتم تر محکم رو ام دستی کيف ی دسته

 بازی به رو چادرم و آورد هجوم سمتم به سردی باد . گذاشتم حياط تو پا کنم نگاه رو سرم پشت اينکه بدون و بستم رو خونه

  کوچيک حوض روی نگاهم که بگذرم حياط عرض از کردم سعی و گرفتم تر محکم رو دوطرفش بود؛ گرفته

 و خونه سمت به برگشتن ام گرفته نم های چشم «چی؟ بازی آب به بيان امير و فاطمه و نباشم اگه. »شد خشک حياط وسط

 ...بازم زبون ی مهفاط اتاق باال، طبقه کوچيک ی پنجره

 «نچرخه حوض بر و دور انقدر ميگه بهش و پيچونه می رو امير گوش کی نباشم من اگه»

 می بازی حوض دور احتياطی بی با دوباره من غياب تو حسين امير و فاطمه اينکه فکر شد؛ می تر جمع و جمع درد از صورتم

 از دردم از پر های چشم... زد نيش هام چشم به اشک افکار اين باره يه هجوم از و بود داشته باز حرکت از رو پاهام کنند

 تو. درونم تو کرد پژواک صداش که بلند اونقدر. زدم داد بلند خيلی .زدم داد .کرد مکث امير اتاق روی و خورد سُر فاطمه پنجره

 :گفتم سکوت از پر دادِ همون با... گلوم

 درس يه بار اين ميام, زمين افتادی و کردی بازی حوض بر و دور نمببي! دوست پسر جون آقا سوگلی! خان حسين امير_

 ...ميدم بهت حسابی

 «نبوسيدمشون؟ آخر بار برای چرا. »کرد تر رو ام خورده سرما های گونه اجازه بی اشکم
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 به رو من د؛کر برخورد گلدون به که ايی گربه بچه صدای که بودم درگير نرفتن و رفتن برای ها زدن دل دل اين و خودم با

 مسيرِ اين تو هميشه که مامان های زدن نق و ها فحش صدای هنوز اما کردم تند قدم در سمت به ترس و هول با. آورد خودم

 داشت ام هق هق ديگه که حالی در .رفت نمی بيرون فکرم تو از و پيچيد می ذهنم تو بود ام راه ای بدرقه ايوون تا درِکوچه

 .دوختم چشم ابر پر آسمون به و دادم تکيه شده بسته در به. زدم نبيرو خانه از شد می بلند

. شدم بيزار آسمونيه، و آسمون هرچی از ديگه. گذاشتم هم روی رو هام پلک و رفتم بزرگش پهنای به ای غره چشم حرص با

 اون تقصير همش. زدم پس رو هام اشک و کشيدم هام پلک زير تند تند رو سردم های انگشت... به برند اشون همه. بُريدم

 !نه هم ياشايد . افتادم روز اين به من که متعصبه و متدين مرد پير

 حرمسرا برای رو من... ها شهوت ی تخليه وسيله! ضعيف! ذليل. آفريده حال و وصف اين با رو من که خداييه تقصير اش همه

 !خدايی چه! خودش به خدمت برای رو مرد و آفريده مرد به خدمت و

 :کردم زمزمه خودم با و کردم نگاه خونه های ديوار به آخر بار برای جار،انز با

 .کردم فرار زندانتون و بند از_ 

 سرد خيابون کنار که بود وقت خيلی بايسته، کوچه سر بودم گفته و بودم خواسته آژانس از که ماشينی. گذاشتم خيابان سر پا

 از حتی کدامشون هيچ که رو جايی آدرس . دادم رو آدرس و شدم رسوا معطلی بی. بود من راه به چشم و بود کرده کز

 و زدم تکيه ماشين ی گرفته بخار و سرد ی شيشه به تشويش از پر درونی با. نداشتند خبر همکارم و دوست عنوان به وجودش

 استفاده خودمون اکاشتر از و گرفتم ماشين ايی ديگه ی محله آژانسِ از بود، جمع حواسم که خوب چه کردم فکر خودم با

 . شدم پياده گفتم خيابان سر خاطر همين به عقله، شرط احتياط بازهم حال، اين با اما. نکردم

 مکانيزه سطل روی هام چشم که شم کوچه وارد خواستم. کردم پيدا باالخره... ارغنون کوچه کردم؛ نگاه باالسرم تابلوی به

 با. کندم سرم روی از رو چادر. بخشيد جال و رنگ بهش و کرد مزين رو ام شده آويزون های لب دلی ته از پوزخند. شد قفل

 :غريدم سرش باال ساله ده باحرصی کردم، پرتش سطل داخل به و کندمش سرم از کينه از پر و حرص از پر... انزجار و نفرت

 !درک به برو_



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

29 | P a g e  
 

 تو که شب سر همون اما بودم؛ نرفته اش خونه به وقت هيچ. بود رفته خواب به پاييز اول سرمای همراه و بود تاريک کوچه

 ميون در يکی های برق تير با فقط که هوايی اون تو رو آدرس باالخره. کرد اس ام اس رو آدرس ريخت، رو فرار نقشه ذهنم

 .سپردم گوش درونم دعوای صدای به و شدم خيره بيچارگی و ترديد با مقابلم ساختمون به. کردم پيدا بود؛ روشن

 .تنهاست هميشه که گفت خودش: گفت صدايی« باشه؟ داشته مهمون شايد نکردم؟ خبرش حتی که کردم درستی کار يعنی»

 فرق اون! عاشقته اون: خوند گوشم تو گر وسوسه صدای غريبه؟ يه خونه ميره شب نصف کی آخه: زدم تشر خودم به باز

 .شد فشرده بار هزار که بار دو نه يکبار نه. شد فشرده چهارم طبقه زنگ و پيروز هيچ بر هزار رای با اغواگر صدای ...«داره

 بی دستم فکر اين والی و هول از برم؟ که داشتم رو کجا شب نصف. نبود خونه دويد، قلبم به عجله با ترس. داد نمی جواب

  مونه؟ می منتظرم بود نگفته مگه. کرد نمی باز رو در کسی اما شد؛ فشرده زنگ روی مدام اراده

 مناطق از يکی. کردم نگاه اطرافم به وحشت با. نشستم زمين روی و ديوارکشيدم روی رو نحيفم اندام دادم، تکيه ديوار به

 رد تنم تو کوچه سرمای و سياهی و زده چنبره وجودم روی ناامنی حس کلمه واقعی معنای به. خلوت و بود شهر متوسط

 ترس از واقعاً اينبار... و کرد غرشی رنگ سرخ آسمون. بچکه ام گونه ویر ترس از اشکی مبادا تا کردم پررنگی اخم .انداخت

 :کردم زمزمه آسمون به رو حرص با. شدم جمع خودم تو

 آره؟ منه، واسه مصيبته، بالو چی هر متنفری؟ ازم انقدر_

 رو ام مدرسه دوره های همکالسی از يکی چون اما ست؛ مسخره . کشيد فرياد تر طوالنی و تر بلند بار اين و دوباره آسمون

 . داشتم وحشت برق و رعد از بود، کشته صاعقه

 .گذشت نمی اطراف اون از ماشينی شب وقت اون چطوری؟ ولی. برگردم نشده، خبر با من نبود از کس هيچ تا بهتربود شايد

 ترس شد، می نزديک که ينیماش های چراغ نور با. بگيرم باال رو سرم نداشتم جرات حتی ترس از. گذاشتم پاهام روی رو سرم

 اذيتم اگه. دادم فشار دستام روی رو سرم. دزديد گلوم از رو راحت نفس و تاخت وجودم توی قدرت تموم با کرده رم اسبی مثل

 با همزمان! صبح چهار هم اون و کوچه وسط تنهايی، به برسه چه بودم نمونده خونه از بيرون رو شب وقت هيچ چی؟ کرد می

 ...کردو باز رو پارکنيگ در. شنيدم می رو هاش قدم صدای. افتاد شماره به هم من نفس ماشين، زا شدنش پياده

 خانم؟_  :زد صدا. شده من متوجه تازه کردم می حس و بود کشيده دست در از شد؛ متوقف ها صدا
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 سر. کشيد بيرون جونم از را استرس همه اين از حاصلِ  سستی و رخوت تمام و رفت جونم عمق به صداش بود؟ نجاتم فرشته

 !زدم: امير لب و کردم بلند

 روی نگاهش بُهت حال اين با اما شد؛ می ديدنش خوب از مانع مون قدی فاصله و تاريکی کاويد؛ می رو چشمام ماتش نگاه

 ... عزيزم جانم_ :کرد دراز سمتم به دست و اومد در شوک از. بود ديدنی ام زخمی و متورم لب های

 ايی نغمه ترين زيبا بلکه که شنيدم امشب که کالمی زيباترين تنها نه گفت، که ای جمله اون با اش خسته و دار خش صدای

 ...هام کابوس از بعد آرامش. بود شدتم از بعد فرج . شنيدم عمرم کل تو که بود

 هم رو فکرش. بود شوکه امير. لرزيدم می هنوز. بستم چشم ام شده سفيد ترس از و سرد های دست به و نشستم کاناپه روی

 .باشم اينجا حاال و بدم گوش حرفش به که کرد نمی

 :گفت داد، می دستم به رو داغ شيرکاکائو ماگ که حالی در و شد خارج آشپزخونه از

 .بياد جا حالت کم يه بخور _ 

 :کردم فوت رو نفسم و خوردم قلپ يه

 مونی؟ می منتظرم نگفتی مگه کجابودی؟_

 :گفت من و من با که نداشت رو سوالم انتظار انگار. موند حرکت بی هام چشم تو هاش مردمک

 ...نداده خبر اونم. بيای شب کردم نمی فکرشم_

 :اومد دلجويی به. زدم بخيه نگاه شد می بلند ازش بخار که کاکائويی شير به دوباره و کردم جدا هاش چشم از رو دلخورم نگاه

 !باش منم دل رفک به کمم يه. خانم خوشگل نکن اخم_

 :داد ادامه ای آهسته صدای با و کرد مکثی

 و بام رفتم... ديدم می شده نابود رو آينده واسه هام برنامه همه.  شدم عصبی کنن می تموم رو چی همه امشب گفتی وقتی_ 

 .رفتم راه کم يه



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

31 | P a g e  
 

. کنن می دود سيگار با و ميرن راه ور هاشون درد مردها بودم شنيده. شدم خيره خودم به براقش و سوخته ای قهوه نگاه تو

 به رو هاش دست و شد خم بشه؟ داغون ام خاستگاری خبر با که نشسته جونش به ام عالقه انقدر  ماه، هفت اين توی يعنی

 :زد گره هم

 .بمون اتاق اون توی تو( کرد اشاره اتاقی در به... )هست اتاق تا دو اينجا _

 رو دستش آروم و کردن مکث چشماش. دوخت لرزونم های دست به نگاه دادم، رسُ سفيد و سرد های سراميک روی نگاه

 .افتاد جريان به صورتم جای جای تا بود گرفته که دستی کف از عميقی گرمای يکباره به. گذاشت هام دست روی

 .ديم می هم با رو امون آينده و خوشبختی بهای.  داره بهايی چيزی هر... نترس اصالً! آخرش آخرِ تا! کنارتم من_

 هيچ دست حال به تا. دادم تکون سر الکی و کشيدم رو دستم. هامون دست به من نگاه و بود هام چشم به خيره اش نگاه

 .اصالً...  نبود خوبی حس. بود نرسيده هام دست به مردی

 تو که هايی کليد ديدن با. مبست سرم پشت  رو در و شدم واردش. رفتم بود کرده اشاره که اتاقی سمت به و برداشتم رو ساکم

 .شد آزاد ام شده حبس نفس خوردن می تاب در قفل

 و مات خاکستریِ های ديوار: گردوندم اتاق توی نگاه و  کردم پرت تخت روی رو خودم و ساک! بگذره خير به کاش. اووف

 سياه و سفيد ستِ... غريب و عجيب کلمات با بزرگ تابلويی اون روی و بود پوشونده رو ديوار يه که ای سياه ديواری کاغذ

 روی های تابلو و ها پوستر .کرد می جذب خودش به رو ای بيننده هر نگاه و داشت  ها ديواری کاغذ با جالبی هارمونی اتاق

 و ها عکس از تابلويی کسی بودم نديده حال به تا. اومد کش صورت عرض به هام لب .بودن جالب خود نوع در هم ديوار

 .باشه زده اتاقش تو "نيچه" و  "سلرا " جمالت

 . بود خاصی آدم خان امير اين کردم، می فکر که اونچه از بيشتر ظاهراً

* * * 

 از بود، کرده اجير دنبالم که هايی آدم و آقاجون ترس از و بودم شده حبس امير کوچيک خونه تو که شد می ای هفته يک

 . اومدم نمی بيرون خونه
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 هايی بچه و دانشکده تمام گفت می بود، کرده آشنا تئاتر مجموعه و امير با رو من که ام ای دانشکده هم و دوست تنها مريم،

 رو بياد ديدنم به اينکه جرات هم اون حتی. شدن واقع جواب و سوال مورد هم بودم کرده عليک و سالم باهاشون حتی که

 و صحنه سر رو هم بيشتر و نداشتم زيادی آمد و رفت کسی با عجيبش های قانون و آقاجون سر صدقه از که هرچند. نداشت

 .ديديم می دانشکده و بيرون يا

 تو که شيرينی های محبت. شيم می خالص شون همه دست از و ريم می اينجا از گفت می مدام امير که بود روزی سه دو

 بهشت به برسه چه. جهنم قعرِ به حتی .برم بخواد که هرکجا بود کرده ام مصمم بود؛ کرده نصيبم راه بی راه هفته، يه اين

 .افتاد نمی دهنش از اسمش که رم شهر رويايی

 * * * 

 ماهان

 :زدم فرياد قبل از تر بلند 

 !است کنده گورت که شو خفه يکی تو_

 :رفت ای غره چشم چلفتی پا و دست محافظ به يهودا

 .آقا کنيم می پيداش_

 . بزنين ردنوخو خوش آب قيد بايد ايد، زنده تا نشه پيدا_

 بود؟ کجا. رفتم می پنجره سمت اعتنابه بی من و زد می حرف مجيد با لب زير يهودا. زدم چنگ ميز روی از رو سيگار جعبه 

 باليی نذار علی به رو تو خدايا. شدم خيره خاکستری و دودآلود آسمون به. دونست می زرنگ رو خودش که ايی ساده دخترک

 .بياد سرش

 رفت بيرون اتاق از مجيد. شم خالص روزه چند تشويش اين از بلکه فرستادم ريه به رو اش تلخ بوی و مزد آتش رو سيگار

 :گفت آهسته صدايی با و ايستاد سرم پشت يهودا.

 . نيست مقصر هم خيلی مجيد اما کنم؛ دخالت خوام نمی_
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 :داد ادامه. پيچيدند هم تو هام اخم

 .بود نشده چيزی همچين اصالً وقت جند اين تو. بزنه بيرون شبونه بخواد که بود بعيد _

 :غريدم بود، شده رگه دو سيگار دود زور از که صدايی با و کردم پرت کناری رو سيگار

 !باشن مراقبش گذاشتم که نداشتم مرض. نداره شب نصفه و شب_

 از شبونه بختم ماهی ستمدون کهمی  فهميد می چه گفت؟ نمی دروغ وقت هيچ که منی دل و حس از فهميد می چه يهودا

 بوده مونسم و رفيق تنها که باشه سالی چند اگه حتی فهميد، نمی. پره می بيرون ام زندگی تُنگ از و خوره می سُر چنگم

 :زدم غر عصبی و کالفه. برگشتم پنجره سمت به دوباره اخم همون با. نيومد در صداش و انداخت پايين رو سرش. باشه

 کنه؟ کاری تونست شد؟ چی بياره رو گوشی پيرينت دبو قرار که يارو اون_

 .کناريشونه منطقه آژانسه اش يکی که. داشته تماس دوتا فقط ای شنبه پنج. گرفتيم_ شد: تر نزديک

 پس؟ ايد چی معطل_ :برگشتم سمتش به شتاب زده

 پيداش و مرخصی رفته شون کیي که دارن ماشين دوتا فقط شبا پنجشنبه ظاهرا. آژانس سروقت رفتيم. آقا نکرديم معطل_

 . اونم دنبال نيست،

 :رفت باال صدام 

 رو هست االن که جايی آدرس هست که کوفتی هر دونم نمی همسايه، و دَر از اش خونه دم برو اونم؟ دنبال که چی يعنی_

 . نداريم دادن دست از واسه وقتی ما! بيار گير

 :داد تکون سر

 .بياره خبر بره فرستادم رو صادقی_

 . شدم خيره آلود دود و شلوغ خيابان به و دادم بيرون باحرص رو نفسم. برگشتم پنجره سمت به باز داغون اعصابی و اخم با
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 آخر های صحبت که رفتيم بابا خواست به کنه، خاستگاری رو من زن اومد و داد جرات خودش به رضا حاج که روزی فردای

 بی و داد به تحريک و عصبانی «والسالم داديم مرتضی به دختر» گفت می اممد که ياسر حاج کالم زهر چند هر. کنيم رو

 .بشنوم رو ياسرخان و بابا های حرف درست ذاشت نمی اصالً عمو زن و نازنين گريون نگاه اما کرد؛ می دادم

 ؟ کجاست رها_ :پرسيدم جدی و خشک پريدم، حرفشون بين مقدمه بی

 :گفت خشونت و حرص با و کرد اخم

 من به و تونه محض حماقت ميدم دختر شما به من کرديد، فکر نشستيد بابات و تو اگه. نداره تو به ربطی هيچ من تردخ _

 .بياد بيرون اتاقش از نداره حق من اجازه بدون رها... نداره دخلی

 .شدم دبلن جا از هم من که رفت در سمت به خسته نگاه با عمو زن. شد بلند بغلی اتاق از فاطمه گريه صدای

 با يک با و رفتم سمتش به مصمم. بود دوخته بهم رو اش ترسيده نگاه و ايستاده در بين عمو زن. شد کشيده سمتم به ها نگاه

 تشر بندش وپشت گفت ای اهلل استغفر بابا. شد جابلند از کنان غرولند ياسرخان که رفتم ها پله سمت. گذشتم کنارش از اجازه

 «جوون کن صبر: » زد

 زخمی صورت خاطر به و باشن کرده بلند روش دست شايد که نبود بند دلم تو دل و افتاده رها برای اتفاقی يه گفت یم حسم

. زدم صدا رو اسمش بلند بلند و رفتم تری بلند های قدم با رو ها پله فکرها اين با. بياد بيرون اتاق از ذاشتن نمی

 ...رها؟رهـا_»

 :زد يادفر ها پله پايين همون از ياسرخان

 کنی؟ می تجاوز من خونه حريم به. شکنم می رو پات قلم بری باال _

 سينه تو اتاق بودن خالی همه اين از نفسم و کردم باز محکم رو اتاق در. رفتم بود رها برای قبالً که اتاقی سمت به توجه بی

 شايد. رفتم غره چشم بود ميز روی که ای رونهدخت لوازم و ها لباس به و زدم نهيب خودم به. داد می بد گواهی دلم. خشکيد ام

 . کردم می باز يکی يکی رو ها در و «رها» زدم می صدا! بود نازنين اتاقِ
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 تر بزرگ احترام. کردم می نگاه خالی های اتاق به زده بهت من و کرد نثارم بود بلد بيراه و بد چی هر ها پله سر ياسر حاج

 هر اما داشت؛ رو خودش جايگاه که عمو به برسد چه دوممه، پدرِ زنم پدر که بود داده يادم خوب بابا شد، می سرم تر کوچک

 :زدم نعره جا همون از. نشد کردم چه

 ؟ کجاست من زن_

 نشيمن سمت به خواست و گرفت رو عمو زن بغل زير نازنين. بفرستم بيرون تا نموند نفسی ديگه. رفت باال عمو زن هق هق

 :کشيد فرياد سرش که ببرد

 ... کنم می دق دارم صبح از. کنه کاری يه ماهان بلکه بگم بذار! دختر کن ولم_

 :زد تشر زنش به رو ياسر. شد می فرياد وجودم تموم تو ، فاطمه های گريه صدای به آميخته هاش هق هق

 !رو ها ادا اين سمانه کن جمع_

 تو؟ بيخيالی انقدر چرا ياسر؟ کجاست رها :گفت برادرش به رو و اومد باال رو ای پله بابا

 دختر مربوط؟ چه شماها به_:پيچيد وجودم تو که بود اون فروتوت و پير فريادهای صدای بار اين شد، طاق طاقتش ياسر حاج

 ...منه

 !هست منم زن :پريدم حرفش مابين

 همه مثل. ببينی هم رو رنگش ذارم نمی شه تموم که مدت! ديگه سال يه تا فقط_ :زد فرياد و کوبيد ها نرده به مشت عصبی

 .ساال اين

 .بريز نقشه براش بعد کن پيداش اول_:گفت و خورد رو اش هق هق عمو زن

 ...شد آوار دلم توی خونه تمام

* * * 

  رها

 .نکن نگام اينطوری گفتم دفعه صد: گفتم بلند و خنديدم زور به
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 وابستگی اما چرا؛ دونستم نمی. کرد رو و زير بودم شپيش که روزی بيست اين تمامِ مثل رو من دل و خنديد مردونه و آهسته

 برای نفس حکم برام قحطی اين تو هاش محبت. بودم جنبه بی که بس از دونستم؛ می چرا بودم. البته کرده پيدا بهش خاصی

 :گفت و دوخت بهم رو خاصش نگاه هم باز. بودم شده احياء .بود شده تن

 !ديگه شو راضی_

 ترسيدم می بمونم؛ تونم نمی تو بدون هم رو روز يک حتی بگم تونستم می چطور من آخه. گذاشت پا قلبم به دوباره استرس

 :زد بخشی اطمينان لبخند ام ترسيده نگاه به... شديی من مآمن تو و دنيا همه از

 نشدی؟ خسته دتخو بريم؟ خونه اون به خونه اين از و کنيم فرار همه از کی تا آخه! ماهه يه فقط! کوچولوم خانم ببين_

 حتی يا و کسيه چه برای دونستم نمی من که رفتيم می هايی خونه وبه بوديم زده بيرون اش خونه از که شد می ای هفته دو

 که کجا هر و آوردم می ايمان «امنه اينجا» گفت می که امير حرف به فقط... شن می سپرده ما به جواب و سوال بدون چرا

 ...گرفت مشتش تو رو هام دست رهدوبا امير. رفتم می گفت می

 و ها محبت رغم علی روز بيست اين تو. بود همين بودم، آورده ايمان پاکش های دست و اون به که هايی دليل از يکی 

 .بود نذاشته بيرون گليمش از پا هاش رفتن صدقه قربون

. کرد می بودم، زده قفل رو اتاقم در و بود اومده سراغم اول های شب که بدی های فکر شرمنده رو من اش محجوبانه بارفتار

 :کرد خارجم خيال و فکر از و آورد دستم به فشاری

 .شه می گرم هم سرت مدت يه اونجا ميری رفته؟ سر ات حوصله و تنهاييم گفتی چقدر... آدم از پر. بزرگه خونه يه  _

 صدای با و آهسته. گرفت غم بوی و رنگ نگاهش آلودم بغض نگاه ديدن با. زد می نيش هام چشم به داشت گلوم بغضِ

 :گفت ايی گرفته

 بيارم؟ تاب چشا اين تماشای بدون رو ماه يه چطوری! عزيزم سختمه تو از بيشتر من_ 

 تا. بودم کرده انتخابش من که بود راهی اين. بشه ام احتمالی ريختن اشک از مانع ها ماهيچه انقباض بلکه تا کردم اخم

 .اينطوری نه ولی... ولی ادم؛ايست می پاش هم آخرش
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 خوندن «عمرم» و ها گفتن «جانم» اين بدون ماه چطوريک. خواستم می زنم، می حرف دارم وقتی رو امير نگاه تحسينِ من

. ماه يک برای حتی... برگردم داشتم اين از قبل که خشکی زندگی به خواستم نمی و بود کرده معتادم کردم؟ می تحمل ها

 :فشرد رو دستم دوباره

  خونه؟ اون به خونه اين از هی باشيم؟ واالخون آالخون انقدر آخه تاکی. دنبالت بيام ماه يه از تر زود شايدم_ 

 .نکنه قصدِچکيدن لعنتی اشک اين بلکه فشردم بهم محکم رو لبم. انداختم زير رو سرم

 هفته اصالً. دنبالت ميام گفت، رو شدنمون رد مرز از دقيقِ وقتِ و کرد جور رو کارها ميثم که همين... دنبالت ميام! امير عمرِ_

 هوم؟ نبينم، رو رهام چطوری من ولی سخته؛ اينکه با. زنم می سر بهت ميام هم بار يه ای

 نمی آقاجون های آدم. نداشتيم ای چاره ولی بود؛ سخت. کنه نگاه هام چشم به کرد می سعی و بود آورده پايين رو سرش

 شه ساخته اون کار هم تا بيوفتيم گير هم با که بود کافی. بودن دنبالش در به در و بودن زده رو امير دِر گوری کدوم از دونم

 .برسه پايان به من جديدِ زندگی عمر هم

 بهای بايد خوشبختی برای... نبود ای چاره. بدم تکان رو سرم و فشار رو دستش تونستم فقط بود، مونده برام که قدرتی تمام با

 !بود راه اول تازه که اينجا بديمغ هم رو اين از رت سنگين

 ماشين صندلی تو استرس از و موندم خيره روم به رو بزرگ و وياليی خونه به. کنند باز برامون رو در تا زد ممتد بوق چند امير

 تا ايستاد کناری و ادد تکون سری امير ديدن با بود، کرده باز رومون به رو در ريموت با که شلواری و کت مرد. شدم تر جمع

 .بشه حياط وارد ماشين

 و گشود روم به رو در که شم پياده تا ببرم در سمت به دست خواستم. شد پياده خودش و کرد پارک ديگه ماشين يه کنار امير

 بگيره، ازم رو اش خيره نگاه اينکه بی اون اما زدم؛ اش جنتلمنانه رفتار به کوتاهی لبخند .کرد دراز سمتم به دست لبخند با

 تنگ براش دلم نرفته هنوز.  فشرد رو دستم مشتاقانه اون و گذاشتم دستش تو دست دلتنگی با. کرد دراز سمتم روبه دستش

 .بود

 های ماشين و نگهبان از پر حياط به. فشرد رو در زنگ امير و رفتيم باال شد می ويال ورودی در به منتهی که ی پله چند از

 وقتی فقط اما کرد؛ می دورم استرس از بخشش اطمينان لبخند .شدم خيره امير به باز و انداختم يیگذرا نگاه قيمت گرون

 . دروپيکر بی  و بزرگ ای خونه تو بودن غريب حس و بودم من گرفت می که نگاه! زد می لبخند
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 انداخت گردنش دور رو دستش و دکشي خوشحالی از خفيفی جيغ امير ديدن با. شد باز برهنه نيمه اندامی با زيبا زنی توسط در

 حين همون در و زدم زل دخترک عجيب و سخيف رفتار به حيرون نگاهی و باز نيمه دهنی با. کرد بارون بوسه رو اش گونه و

 دوخت قامتم قدو به رو تيزش های چشم و اومد پايين امير وکول سرو از باالخره!«  باش فکر روشن» زدم می نهيب خودم به

 :آورد نزديک رو دستش و

 .جان رها اومدی خوش خيلی_

 و خنديد روم به اش مشکی های چشم با بست می سرش پشت رو در که همونطور. شدم خيره امير به و زدم تصنعی لبخند

 :گفت

 .شناسن می رو شما همه اينجا. خانم رها کردم خيلی رو تعريفت_

 و برگشتم خانم اون سمت به لبخند با و گذروندم اش هسيا و مرتب موهای روی از چشم. زدم لبخند اش مشکی نگاه به

 :فشردم رو دستش

 .خوشوقتم_ 

 :داد تکون سر آميز تحسين نگاه و بالبخند

 .کن صدام مهال. عزيزم منم_

 رفت سالن سمت به کرد، اش مردونه و قوی پنجه درگيره رو دستم های انگشت دوباره امير. کشيدم رو دستم و دادم سرتکون

 زيادی هایِ خانم و لباس خوش مردهای و خونه شلوغی که بود قدری به هاش دست امنيت حس و گرما. بالشدن منم و

 رسمی خاصی طور به همه اونجا اما. بود اندام و لباس خوش انصافاً هم خودش. اومد نمی هم چشمم به اصالً پوش خوش

 :کرد رها رو دستم. بودن شده جمع ميزيی دور چندنفر که رفت سالنی به. بودن

 .عزيزم ميام االن من بشين برو تو_

 توسط و بود تريلکس هم شايد يا دوبلکس که بزرگی ساختمان. کردم آناليز رو اطراف و رفتم کرد اشاره که مبلی سمت به

 به حياطِ نمای و بود شده پوشيده قيمت گرون های پرده با بزرگ های پنجره. بود شده روشن کريستال و بزرگ های لوستر

 بود؟ کجا ديگه اينجا. نبود مشخص اصالً زيبايی اون
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 بود گرفته جا کنارشون هم امير. بودن نشسته زن و مرد چند بزرگ ميز يه سر. دوختم چشم بود؛ رفته اونجا امير که سالنی به

 هاليودی های مفيل تو که بود قماری های ميز شبيه عجيب بزرگ، ميز. کردن می بازی مهره چند و ورق با و زدن می حرف و

 .بودم ديده

 نشونه به رو سرم. شد خيره بهم روشنش آبی های چشم با و برگشت سمتم به هوا بی بود من به پشتش که سفيدی مو مرد

 دونم نمی. برگشت بود نشسته روش روبه که امير سمت به من به توجه بی و زد نامحسوسی لبخند. دادم تکون احترام و سالم

 !داشت نمی بر سرم از دست و مرد نمی تیلعن دلشوره اين چرا

. اومدن سمتم به و شد خارج بود اونجا امير که سالنی اون از مهال همراه به ها خانم از يکی که بودم نشسته کار بی همينطور 

 راحتی و نزديک حس اول لحظه همون از خاطر همين به باشن بزرگتر من از سالی شش پنج خورد می هاشون چهره به

 :گفت خانم اون به رو و کرد تکرار رو لبخندش مهال. شدم بلند جا از هم من ايستادن که مقابلم. داشتم بهشون

 ای اشاره باابرو کنه می شوخی بود مشخص که درحالی) و است خونه اين تو هميشه که اينجاست های خانم از يکی سوگل

 !کلفته اينجا حسابی اش پارتی( کرد بهش

 و شور. کردم خوشوقتی اظهار دادم، می تکون سر که حالی در و خنديدم آروم شون همراه هم من ماا نفهميدم؛ رو منظورش

 صورتم به که دستش و شد رنگ پر لبخندش. بود عيان هم روحش بی و يخی های لنز پسِ از سوگل های چشم شعف

 . رفتم عقب قدمی حيرت با نشست،

 :شد تکرار جذابش لبخند

 !است سليقه خوش امير چقدر _

 : اومد حرف به دوباره. زدم مختصری لبخند و شدم معذب تعريفش از

 ايی؟ نخورده دست_

 بی چقدر شد، می خارج داشت طبيعی حالت از هام نفس شد، بلند سرم از دود  و شدن بزرگ گردو دوتا اندازه به هام چشم

 که کنم اش گستاخی و مغزی بی همه اين ارب درشتی حرف خواستم و رفتم عقب ای ديگه قدم کردم، اخم! بود وگستاخ ادب

 .شنيدم سر پشت از رو امير صدای
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 .برم می رو امانتم و ميام! گفتم هم داخل سوگل،_

 :گفت سريع کنه آروم رو شده متشنج اوضاع بخواد که انگار مهال نشست، هاش لب روی ای مسخره لبخند

 .دارم رو خوشگله خانم اين هوای من مدت اين تو پس باشه_

 راحتی به که شه می ادب بی و گستاخ حد اين تا آدم يک چطور بود؟ ای شده خراب کدام اونجا.شدم می ديوانه داشتم

 روابطشون و ها انسان به نگاهش! خورده دست بياره؟ زبان به تموم وقاحت با رو فرد يک به مربوط مسئله ترين خصوصی

 ...رياس حاج نگاه ی اندازه به درست بود، زن هم به حال

 :زد لبخند صورتم به هم باز که کردم می نگاه زن اون به اخم با هنوز

 رسيد. ذهنم به کنی می برخورد معصومانه و دخترونه خيلی چون. عزيزم نشو ناراحت_

 مکنار انداختم. امير پايين رو سرم باشه، شنيده رو صداش امير اينکه از خجالت با و دادم تکون سر اما نشد؛ کمرنگ هام اخم

 :گفت مهال به رو و ايستاد

 .سپارم می تو به رو عروسکم پس_

 اونجا از که سالنی سمت به «اجازه با» يک با و کرد نگاهمون کج لبخند با سوگل رفت؟ می داشت واقعاً. شد کنده جا از دلم

 رو دستم مهال. شنومب رو اش آهسته صدای تا بود شده گوش تنم تمام. کرد مکث امير کنار که رفت می داشت بود، اومده

 :گفت می که رو سوگل صدای... شنيدم اما کنه؛ دورم اونجا از شوخی و خنده با تا کشيد

 .نيست بيا کوتاه« Bi efandi» اِفنَدی بی کنی جور بتونی رو ات بدهی اميدوارم_

 

 بلوند مو دخترک اون و امير کنار درست پايين، طبقه تو رو آرامشم تمام و ها گوش من و رفتيم می باال طبقه سمت به مهال با

 .گذاشتم جا

 بود؟ کوفتی چه ديگه «افندی بی»
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 رو دستش و ايستاد دوم طبقه. داد می نشونم رو خونه بود گرفته هاش دست تو رو دستم که حالی در و زد می حرف هيجان با

 :کرد دراز رو به رو سمت به

  .جاست اون منم اتاق. دختراست اتاق اينجا_

 اونجا. شد می باز پذيرايی سالن يک به دوباره اون شمالی ضلع و داشت قرار هايی اتاق دور، تا دور که بزرگ و گرد سالن يه

 و ها چشم به فقط من اما زد؛ می حرف تند تند مهال. خودش برای بود قصری اصالً. بود باشکوه و لوکس پايين مثل هم

 خوبی مالی وضع که اون گفت؟ نمی من به که داشت بدهی چه ميرا بدهی؟ گفت. کردم می فکر سوگل آميز تمسخر لبخند

 شده تزيين آبی لنز با که هايی چشم به! کرد می صدا و سر الکی دختر اين چقدر اووف... که بگيره قرض پولی بايد چرا. داشت

 :پرسيدم مقدمه بی باشم، داشته نظر تحت رو هاش العمل عکس ی همه کردم می سعی که درحالی و شدم خيره مستقيم بود،

 رو اسمشون که خانم همه اين با فاميليد کنيد؟ می زندگی اينجا مشترکاً چطور... يعنی کنيد؟ می زندگی اينجا چرا شما_

 گفتی؟

 : گفت و زد الکی لبخند فقط. شد پشيمون که بگه چيزی خواست کرد؛ نگاهم تعجب با کمی

 .بپرس شخود از پس... داده توضيح بهت امير کردم می فکر_

 ها خونه اما بوديم؛ رفته هم ديگه جای دو مدت اين تو چی؟ يعنی. شدم می قبل ی لحظه از تر ديوونه و تر گيج لحظه هر

 .بودن عجيب های آدم جور اين از عاری

. سپرهب اعتماد قابل غير های آدم دست به رو من امير نداشت امکان! نه... اما نزنم؛ حدسی هيچ که نبودم احمق ها اونقدر

 و دوم طبقه همون تو رو من اتاق و رفت شه نمی سوم طبقه گفت مهال اما بود؛ طبقه سه خونه زدم می حدس که همونطور

 .کرد تعيين خودش اتاق کنار

 سکوت تو و نشست تخت روی من به خيره مهال. بود زيبا وسايلش تمام که لوکسی و بزرگ اتاق. شدم اتاق وارد اش همراه

 روی رو ام دستی کيف و کردم نگاه بودن گذاشته اختيارم در که مجللی اتاق به سرسری خيلی. شد خيره هام العمل عکس به

 از که بودم هايی سوال از پر خستگی از بيشتر و بودم خسته خيلی. بيام چشم به ها نديده مثل خواستم نمی گذاشتم؛ تخت

 هات لباس_ :داد نشون رو کمد و شد بلند جا از مهال. بود بدی حس. داشتم وحشت ندونستنشون از و ترسيدم می جوابشون

 !بذار اونجا رو
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  :کرد ام دستی کيف به نگاهی

 .باشه ات اندازه که کنی می پيدا چيزی يه حتماً. لباسه پراز کمد تو. نيست همراهت زيادی چيز هرچند_

 .اينجاست هم بهداشتی سرويس_:کرد اشاره ايی ديگه طرف به

 .برم من بهتره ديگه. پيشت مياد امير االن_: گفت نيشخند با که کردم تشکر نداد تکون سر با

 بلند های پنجره اتاق دور تا دور! بود آپارتمانی واحد يه خودش برای. کردم نگاه بيشتری دقت با برم و دور به رفت که اتاق از

 .بودن شده تزيين شکل ای وارهگوش هايی پرده با فقط شده، پوشيده کامالً که پايين طبقه رغم علی و داشت

 چند رو اتاق زيبايی بود، شده نصب شومينه باالی که ای آينه وجود با و داشت قرار مبل دست يک و شومينه تخت، روی روبه

 اتاق زيبايی که شدی می زيبا تراس يه وارد کردی می که بازشون رفتم، ها پنجره سمت به و شدم بلند جا از. بودن کرده برابر

 .شد می کامل حياط سبز سر و تازه نظرهم با

 داخل بعد و زد در کسی که کردم می رصد رو اتاق داشتم همينطور. بودن مشخص هم جا اون از حياط داخل های نگهبان 

 :شد نزديک کنه توجهی اطراف به اينکه بدون. بود امير. شد

 راحتی؟_

 همه اين حتی شد؟ می مگه ولی بدم؛ خرج به خوش روی میک و باشم نداشته اخم رفتنش، دمِ کردم سعی و دادم تکون سر

 :گفت و کرد کوچيکی اخم شد، تر نزديک. بود نکرده منحرف بد افکار از رو ام ترسيده ذهنِ هم زيبايی و تجمل

 شده؟ چی_

 : اومد حرف به که بود اون اين دوباره اما بپرسم؛ خواستم و کردم بلند سر

 ؟ رنجيدی سوگل حرف از_

 رو ام زده خجالت ذهنم کردم سعی و کردم صاف رو صدام بود؟ کر مگه شنيده که معلومه شنيده؟ وای. خورد رنگ مها گونه

 :کنم منحرف
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 اينا ولی بمونم؛ اونجا روز چند که نفره چند خانواده يه پيش بری می رو من کردم می فکر من اند؟ کی اينا کجاست؟ اينجا _

 !خانواده اال اند شبيه هرچيزی به

 :بود پابرجا پُرش و مرتب های ابرو بين سختِ انقباض هم هنوز اما شد؛ کمرنگ اخمش 

  رها؟ نداری اعتماد من به تو_

 :شدم کالفه

 ول رو چی همه کردم؟ می غلطی چه اينجا االن نداشتم اگه کنی؟ می تکرار رو اين انقدر چرا زنی؟ می که حرفيه چه اين_

 جا کردم؟ چيکار من.  کشدم می تدريجی مرگ به! راحتی به نه اونم. ذاره نمی زندم کنه يدامپ اگه بابام! تو خونه اومدم کردم

 ؟ واينَستادم اينجا زدم؟

 :شد پررنگ اخمش

 بذارم که باشم مرده من مگه بکشتِت؟ بابات که الکيه مگه! بزنه آسيبی بهت احدی هيچ ذارم نمی من ترسيدی؟ چی از پس_

 .رها بگيرن زما رو تو و برسه بهت دستشون

 پنجره سمت به و کشيدم هوفی. لرزيد نشه، ديده کردم می سعی قدرت تمام با که ترسی و عصبانيت عين در. لرزيد دلم

 .برگشتم

 . نيست درست بگو فقط... باشه درست خوام نمی که زنم می حدسايی يه من_

 با ماليمت با هميشه مثل اما بود؛ عصبی. داشت اخم. برگردم سمتش به تا کشيد رو بازوم. ايستاده سرم پشت کردم می حس

 :زد حرف هام

 !درسته حدسات_

 :کردم فوت لرزون رو نفسم. نيستم احمق و خنگ که دونست می... حدسی چه نپرسيد حتی لرزيد، چشمم قرينه

 اند؟ سدی... فا... دخترایِ بقيه، و مهال اينا،_
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 چشمم قرينه تنها نه اينبار. داد تکون سر شد می تر غليظ و غليظ که اخمی با. بيارم زبون به رو صفتش شد می شرمم حتی

 منتظر! نه يا بگه چيزی کنه، توجيه بودم منتظر سپرد؟ می کسی چه دست به بود؟ آورده کجا رو من. لرزيدن هم زانوهام که

 رو و کشيد رو پنجره کنار صندلی. بود کرده سکوت اما کنه؛ آرومم داد می که هايی اطمينان با روز بيست اين تمام مثل بودم

 . نشست بودم ايستاده پا سر مقابلش که من به

 !بشين بيا _  

 و نشستم برد؛ صندلی سمت به و گرفت رو دستم و شد بلند خورم، نمی تکون جام از ديد وقتی. کردم می نگاهش همونطور

 روز بيست اين تو. گذاشت داشت، قرار يزم روی که کريستالی سيگاری جا روی و کرد روشن رو سيگارش. نشست هم اون

 بوی باسوختنش ذاشت می و زد می آتيش سيگاری شد می عصبی خيلی وقتی اما نبود؛ سيگاری. بودمش شناخته خوب

 .شه آروم اينطوری و شه بلند تلخش

 : شکستم خودم رو سکوتش اومد، در صدام باالخره

 ؟ بمونم "مـــاه يــه" خونه اين تو من ميگی؟ چی فهمی می_

 :گفت و کشيد گردنش پشت کالفه رو دستش

 .نيا بيرون اتاقت از ماه يه اين تو اصالً! ندارن کاری تو با_

 بمونم ای خونه تو خواست می من از يعنی. افتاد می خس خس به داشت و بود شده تنگ ام سينه تو نفس. شد نمی باورم

 :آوردم زبون به رو فکرم... که

 ...که ای خونه تو بمونم من! گناه! هست عفتی یب خونه اين تو امير_

 :گفت کردم، می نگاهش تعجب با.  کرد اللم پريد، بيرون هاش گی کالفه و ها اخم بين از که آرومی خنده

 گناه؟ کدوم! بابا کن ول... گناه_

 شدم؛ تفکراتش جذب بايد، هک اونچه از زودتر خاطر همين به شايد نداره اعتقاداتی اطرافيانم و دور تمام خالف دونستم می

 .کنه برخورد عادی بخواد خونه اين تو موندنم با کردم نمی فکر اما... اما
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 با داشتم رو حرکاتش تمام. زد آتش ايی ديگه سيگار و کرد خاموش توجاسيگاری و برداشت رو سيگار. بود ساکت. بودم ساکت

 صندلی به تکيه رسوند؟ می لبم به رو جونم زدن حرف نيمه هنصف با و کرد نمی کامل رو حرفش چرا. دادم می قورت نگاهم

 :داد

 اذيتت کسی ذارن نمی و مراقبتن. دارم اعتماد بهشون که کساييه از يکی خونه اينجا. نفعمونه به اين ولی رها؛ نگرانتم منم_ 

 .نيا بيرون اتاقت از خواستی اگه هم تو. کنه

 حتی که کسی شدم؟ کسی چه دلباخته من اومده؟ می زياد اينجا امير يعنی... یيعن اين داره؟ اعتماد اون به که کسيه خونه

 بوده؟ هايی آدم جور چه همنشين دونم نمی

 اعتمادِ شايد. کردم اعتماد دوباره. کرد سرازير قلبم به اعتماد نگاهش با دوباره. گرفت رو بود ميز روی که ام شده مشت دست

 .نداشتم اعتماد جز به ای چاره بار اين که بود اين خاطر به شايد... نبود ترش گرم نگاه و گرمش دست تاثير فقط بار اين

 ديگه... نداشت نيازی هم جاسيگاری تو شدن مچاله به حتی. بود شده نابود و تموم. بود سوخته جاسيگاری، تو سفيدِ سيگار

 ...سوخته سوخته. بود سوخته

* * * 

 در کردن قفل برای کليد نداشت مجلل خونه اين چيزی تنها انگار اما کنم؛ قفل رو تاقا در تا شدم بلند ترسم از رفت که امير

 اومد؟ می سرم باليی چه ماه يک اين تو يعنی شد؟ می چی حاال. نشستم تخت روی و کشيدم اووفی حرصی و عصبی. بود ها

 بازی به رو ها پرده خنک باد و شده تاريک واه. شدم خيره آسمون به پنجره از بياند؟ اتاقم به و کنند مست ها فيلم مثل نکنه

 اينکه بی. پيچيدم بازوم دور رو هام انگشت رفت، و زد چرخ بدنم دور و داد محکمی تکون رو پرده پاييزی شديد باد. بود گرفته

 :کردم زمزمه زيرلب کنم، وپردهجدا آسمون از رو ام نگاه

 .نداری ديدنمو چشم دونم می _

 .کرد می ام بيچاره داشت ترس و کسی بی احساس. شيدمک زمين روی رو پاهام
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 بی ازت خواستن کمک که دونم می اينم... کنی نمی دريغ و نداری اِبايی کنه بدبخت رو من که چيزی هيچ از دونم می _

 تو و کشيده "آه"... کردی ناحق منو حق و دادی ابدی حقِ رو، ناحقم پدر. شدم "عاق" من نباشه هرچی چون! اس فايده

 !من شدن کوبيده زمين به با مساويه اون "آه "تو قانون

 رها فقط که من. دارن رو ها آدم ترين قوی آوردن در پا از توان تنهايی به کدوم هر کسی بی احساس و سرما ترس، تنهايی،

 رو من طرف هم يکی خواستم می فقط.  بود گرفته دلم. دوييد هام چشم به اشک. داشتی جنگ باهاش تو که دختری... بودم

 بايد که بود اربابی فقط من برای. نبود من خدای هم خدا اين اما «کنارتم جا همه من نترس» گفت می مهربونانه و گرفت می

 گفتم. می چشم

 :کردم جمع شکم سمت به و برداشتم زمين از رو پاهام.  افتادم تخت روی بودم، نشسته که همونطور

 منو دشمنِ همه اين وقتی... اوناست با هميشه حق نظرت از وقتی... گيری می رو ها اون طرف و نداری انصاف انقدر وقتی _

 .باشی نداشته وجود اصالً و بگه راست امير کاش ای پس... منی طبيعیِ های خواسته و

 .بود شده جاری صورتم روی اشک. بود شده دير اما بستم؛ محکم رو هام چشم

 مهال کرده آرايش و خندان چهره به و نشستم صاف سريع. شد وارد کسی و خورد در هب ای تقه که بود ده های حدود ساعت

 !دره پشت کی بپرسم تا نايستاد اصالً ادب بی ی دختره. شدم خيره

 .شام بريم پاشو امانتيمون_

 سملبا ساک. کرد جلو عقب رو ها لباس رگال و رفت کمد سمت به که کردم می نگاهش ساکت. نشست ام چهره به اخم

 گشت؟ می چی دنبال. بود افتاده کنارم هنوز کنم بازش اينکه بدون

 :گفت لبخند با گرفت سمتم به رو ريز های گل از پر عروسکی لباس

 . بياد خيلی بايد هم بهت.  سايزه فيری اين_

 :شد اج به جا تخت روی. انداختم گذرايی نگاه بود گرفته سمتم به که زانويی سر تا و کوتاه آستين لباس به

 .خورم نمی شام من_
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 اگه_: گفتم من و من کمی با بار اين اما نبودم؛ خجالتی آدم وقت هيچ اينکه با. کرد نگاهم فقط و کشيد ورجه ورجه از دست

 .خورم می رو غذام جا همين من بعد به اين از بشه

 : گفت که بود برخورده بهش کنم فکر. پريد باال چپش سمت ابروی کردم حس

 ...ولی.  نداره اهميتی زياد هم ما برای_

 : دا ادامه و گذاشت تخت روی و آورد سمتم روبه لباس

 .ببينتت ميخواد.  فرستاده منو اون االنم. باشن حاضر ميز سر همه که مسعوده قوانين جزء _

 به. بمونم اتاق توی متون می گفت امير ولی داد؛ می دستور راحتی اين به که بود خونه صاحب احتماالً ؟ بود کی ديگه مسعود

 لباس اون که شد می اين از مانع نامرئی بند يک مثل احساسی يه بودم؛ نپوشيده ها لباس اين از حال به تا. شدم خيره لباس

 :باشم جدی خودش مثل کردم سعی. کنم تن رو داشتنی دوست ريز گهای با زيبا

 . نيام بيرون اتاق از گفت بهم امير _

 و نحيف تن از استرس. زد بيرون اتاق از آشکاری گيجیِ با و کرد زمزمه ای باشه.  پريد باال به باز اش چپ سمت ابروی

 مطمئناً.  بذارم جاش سر تا برداشتم رو لباس و شدم بلند جا از. نداشت رفتن بيرون قصد شده، هم ساعت يک برای ضعيفم

 داشتم .بپوشم خوردن، می درونش های نوشيدنی از همه و داشت بار راحتی به که ای خونه تو رو چيزی همچين نداشتم قصد

 جلوی که ای شونه چهار و بلند قد مرد به بهت با. شد باز ای تقه هيچ بدون و باشدت اتاق در که کردم می آويزون رو لباس

 آرومی اما انیعصب صدای با. کرد پرت ای گوشه به و کشيد دستم از رو لباس و شد تر نزديک. کردم می نگاه بود ايستاده در

 :غريد

 ذاری؟ می پا داری خونه اين قانونای رو جراتی چه به_

 يورش سمتم به خشمگين چنين و باشه کرده باز رو اتاق در اينطور يکی ثانيه چند عرض در گنجيد نمی باورم تو. بودم ترسيده

 صورت به حيرت با آخر در. بود نوسان در بود باز نيمه سرش پشت که دری و مرد درشت اندام بين هام مردمک. باشه آورده

 :پيچيد خونه دور تا دور فريادش صدای. زدم زل اش جدی و آلود اخم

 ؟نشنيدم _
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 سعی صدام. نداشتم بعدش بودن زنده و جوابی حاضر برای تضمينی هيچ درشتش هيکل و قد برابر در پريدم؛ عقب قدم يک

 ...گفت بهم امير :نلرزه داشت

 !تو با کرده غلط امير_:زد نعره واقعا بار اين و پريد حرفم بين

 امير های دوست ها اين مگه... ترسيدم واقعاً بلندش صدای از. شد بسته هام چشم و رفت گوشم روی اراده بی هام دست

 رويم روبه ديوار به که بود ناگهانی کارش قدری به. داد هلم در سمت به مقدمه بی و کشيد گوشم روی از رو دستم نبودن؟

 صدای با زد، می خيمه صورتم مقابل که حالی در و اومد سمتم به دوباره. اومد می در واقعاً داشت اشکم ديگه شدم؛ وبيدهک

 :غريد ترسناکی اما آروم

 .چجوريه من مشتای زير دادن جون بدم نشون بهت تا! بزن حرف آقا های قانون و حرفا رو ديگه بار يه فقط! ديگه بار يه_

 بور مو مرد به و بودن مونده جاشون سر ترس با داشت جوشيدن قصد که هايی اشک اما لرزيد؛ می درد زور زا ام چونه و فک

 .بودن خيره بود مقابلم که ترسناکی و

 :داد فشار و گرفت دست تو رو لرزونم چونه

  نشنيدم؟ گفتنتو "چشم" صدای_

 :لرزيد می آشکارا صدام د،نوردي در رو بدنم چهارستون خفيفی لرز. کردم تر جمع رو هام چشم

 .چشم_

 .پايين کن گم رو گورت حاال :داد فشار تر محکم

 به و زد پشتم رو دستش بود؛ گرفته درد واقعاً صورتم. داد هل در سمت به بود مشتش تو که رو ام چونه حرف اين گفتن با

 نداره؟ کار من با کسی و امنه نگفتی مگه... کجاس ديگه اينجا! امير .نداده هُلم دوباره تا بيرون زدم در از. کرد پَرتم در سمت

 .کشيد بيرون اتاقم از رو من بک گنده مرد اين خفتی چه با ببينی که کجايی

 رو دستم دوباره که رفتم می پذيرايی سمت به ناباور صورتی و لرزون پاهايی با. کنم نگاه سرم پشت به حتی نداشتم جرات

 :داد هلم ای ديگه سمت به و کشيد
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 !ور اين از_

 سر فقط ها اين که نداشتم خبر... نداشتم خبر و رسيد می لبم به داشت جونم خفت، همه اين از. بخورم سکندری بود نزديک

  .بود هام کشيدن خفت آغاز

 ها خدمتکار بودن منتظر و بودن نشسته اون پشت مرد و زن کلی که بود بزرگ ميز يه. رفتيم گفت که سالنی سمت به

 پهنای تو دلگرمی معنای به هاش لب اومد، سمتمون به و شد بلند جا از ام ترسيده نگاه ديدن با مهال. کنند سرو ذاغ براشون

 به رو خودم و دوخته دستام به رو ام نگاه که زياد انقدر. بودم ترسيده هم خيلی بودم، ترسيده من ولی اومدن؛ کش صورتش

 :شد بلند بود نشسته ميز راس در که مردی برم. صدای برد، می رو من که جايی سمت به تا بودم سپرده مهال های دست

 !اينجا بيارش_

 چپش سمت صندلی طرف به. بودمش ديده ثانيه چند برای فقط که آبی چشم مرد همون. کردم اش نگاه و کردم بلند رو سرم

 از دست. نشستم و کردم سالم آهسته. بودم خيره ميز به و بود ام پيشونی روی کمرنگی اخم ترس از. رفتم بود، کرده اشاره که

 :گفت جدی خيلی داشت؛ برنمی کردنم برانداز

 بشينی؟ دادم اجازه _

 هر بذارم که شد نمی اين از مانع اما بودم؛ ترسيده. شد کشيده سمتمون به بودن اطرافمون و دور که نفر چند سر حرفش اين با

 چشم مرد سرِ پشت که ای گنده هيکل و موبور مرد اون برابر در بود نفعم به هم شايد. کنه رفتار خواد می دلش طور هر کس

 . کنم سکوت بود، ايستاده مسعوده، اسمش زدم می حدس که آبی

 هاش لب روی آروم آروم کوچيک نيشخندی شدم بلند صندلی روی از سکوت تو بود؛ شده پا به درونم که جنجالی رغم علی 

 :فتگ بور مو مرد به رو و کرد ظهور

 شده؟ کن گوش حرف همه اين خانم که کردی چيکار کيان؟_

 .زد زل بهم خندی لج با و گذاشت مسعود مشت روی رو دستش بود نشسته راستش سمت که سوگل

 تعريف براش و بياد دنبالم زودتر چه هر تا برسون امير به رو صدام جور يه و بذار کنار لحظه يه واسه فقط رو دشمنی! خدايا

 . کردن باهام رفتاری چه هاش، دوست اصطالح به اين کنم
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 چشمی زهر اين به مسعود زد؛ زل بهم روحش مانند و مُرده های چشم اون با فقط داد؛ مرد اون به جوابی نه و خنديد نه کيان

 :گفت بريده بريده اش اتوريته با و شيک های خنده ميون و خنديد بلند صدای با گرفت می اش نوچه که

 !بشين بگير_

 و ايستاد سرم باال بود، تنش فرم لباس که بلندی قد خانم. بود زور شدن، حقير صفت بی همه اون مقابل اما داشتم؛ بغض

 اين. کنم تشکر و کنم بلند سر که نبود مساعد انقدری حتی حالم. ريخت برام ظرفش توی ول شل و سفيد سوپ اون از کمی

 بگيرم باال رو سرم اينکه بی و کردم می بازی سوپ با. کرد می ترم کالفه و ادد می آزارم داشت هم آبی چشم مرد به نزديکی

 :کردم حس سرم نزديکم رو سرش که بفهمم و کنم هضم رو امشب وقايع کردم می سعی

 بود؟ چی اسمت_

 بود که یکندن جون هر به ولی زدن؛ حرف بود سختم. شد منقبض خود به خود صورتم های عضله دادم، باال کمی رو ام نگاه

 :گفتم

 . رها_

 :داد تکون سر کجش لبخند همون با

 قانونام و من سر به سر زياد کن سعی اينجايی که ای هفته يه اين تو. ديگه کس هيچ نه! منه حرف حرف خونه اين تو _

 .نره هم تو کالهمون که نذاری

 ريم؟ می زودی اين به که شده درست کارا يعنی! ماه يک بود گفته امير ولی هفته؟ يه

 که دادم جرات خودم به و دوختم چشماش به رو نگاهم اما بود؛ نيومده خوشم مسعود مغرور و ريز های چشم از اينکه با

 :بپرسم

 نگفت؟ من به چيزی امير چرا پس_

 لب ينکها از قبل و کرد نزديک دهن به رو بود بودار و سرخ مايعی از پر که ليوانی. زد می هم به رو ام روده و دل پوزخندش

 :گفت کنه، لمس رو ها کريستال هاش
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 .نداره ربط اون به هيچی ديگه هفته يه از بعد چون _

 نلرزه صدام کردم سعی گفت؟ می چی اين. برنداشتم سرخوشش و خيال بی صورت از چشم زده وحشت. بودم آورده کم واقعا

 :نشم دستشون مضحکه اين از بيشتر و

 . دنبالم مياد ديگه ماه يه تا گفت اون! نبود اين امير با من قرار ولی _

 تهديد حالت به رو اش شاره انگشت. انداخت صورتم به گذرايی نگاه بده رو سوالم جواب اينکه بدون و آورد پايين رو ليوان

 :داد تکون

 .نزن حرف ندادن، زدن حرف اجازه بهت تا! دوم قانون _

 نگاه. بزنم حرف ميدی اجازه نه ميزنی حرف نه که کنه لعنتت ه،شد لعنت منِ مثلِ خدا. مردم می حرص زور از داشتم

 می گوش «قبرستونيه؟ کدوم ديگه اينجا» گفت می وجود تموم با که دلم های فرياد به و بودم دوخته بشقاب به رو سرگردونم

 . دادم

 انداختم پايين رو سرم فوراً. رفت می مسعود سمت به که خورد سوگل سرخ های لب به چشمم و کردم بلند سر اشون قهقه با

 .شدم خيره بشقابم به ودوباره

 شده خراب چه ديگه اينجا غريد دلم هزارم بار برای. زدن می نيش هام چشم به داشتند ريختن بيرون واسه ديگه هام اشک

 و عادی تفاقاتا اين براشون زيادی که انگار. نيست طرف اين به حواسش کس هيچ ديدم و گردوندم بزرگ ميز دورِ سر ايه؟

 ام دوری گفت، می که همونطور کاش. بياد فردا امير کاش. بود کسی با زدن حرف و بخند بگو حال در کسی هر. بود معمولی

 .اومد می کاش. نکنه تحمل رو

* * * 

 ماهان

 گه؟ می هدار چی اين_ :شدم براق سمتش به ای نشده کنترل صدای با. پريد جا از صادقی که کوبيدم طوری رو اتاق در

 .کردم خالی پيراهنش يقه و اون سر رو حرصم همه و بردم هجوم سمتش به. کرد سکوت و انداخت پايين سر

 !بده منو جواب _
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 ... آقا  :بگه که بود مجبور و بياره زبان به خواست نمی دلش که انگار آورد، باال رو سرش

 . بچرخونه دهن تو رو اش مثقالی دو زبون اون من کردن لب به جون جای به تا کشيدم تر محکم رو اش يقه

 .نيستن جا هيچ گشتيم رو جا همه. نذاشتن ردی هيچ اينبار. رفتن هم جا اون از _

 .بودن رفته پيش ساعت يه يا روز همون دقيقاً ميرم جا هر رسم؟ می دير مدام که حکمتيه چه اين! خدايا. شد شل مشتم

 بود؟ کی شده، خونه اون خونه اين آواره اش همراه بعدش و بود وندهم اش خونه تو هفته يک که پسر اون اصالً

 !نه. دادم فشار محکم دست دو هر با سرم... رها نکنه

 کرده عاشقی غريبه يه با و باشه رفته شه می مگه! منه زن دونه می! منه ی شده نشون دونه می! کنه نمی رو غلط اين اون

 :داد رو چيدم می هک هايی معادله جواب مزخرفی صدای باشه؟

 «ميبافی؟ داستان  و نشستی زد؟ بيرون خونه از لندهور همون خاطر به اينکه نه مگه مطمئنی؟ انقدر کجا از»

 ...آقا: شد بلند دوباره صادقی صدای 

 .کرد می عصبی رو غيرت بی منِ و خوند می کُری. زده رو ردشون گفت می مرتضی ديروز 

 موهام تو رو هام پنجه و زدم قدم اتاق تو کالفه. افتاد می اتفاقی چه دونست می خدا قطف رسيد، میبه رها  دستشون اگه

 بزرگ؟ ی نه يه و بسته بزرگ در يه به رسيد می اش ته کردم می که کاری هر چرا فرستادم؛

 :گرفت سمتم به رو بود دستش تو که آبی ليوان. شد وارد و زد در به ای ضربه بود اتاق از بيرون حاال تا که يهودا 

 .کنيم می شون پيدا_

 رها از نشونه يه دنبال فقط و فقط و بودم گذاشته هوا رو دَستَکِش و دم و شرکت و ها پروژه همه که شد می روزی بيست

 . نداشت شدن تموم قصد جاده اين انگار اما گرده؛ می بر و سالمته بگه که خبر يه دنبال. بودم

 به هام رگ تو خون «بود؟ رها با االن يعنی. »گرفت جا مغزم خونه تو بودن، زده رو اش هخون ردِ که پسری اون فکر دوباره

  کرده؟ اعتماد بهش رها چطور پيزوری؟ اين بود کی اصالً. کشيد می سوت سرم هم فکرش از. افتاد پو و تک
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 می قسم !رها کنم می اتپيد شده که جور هر.  کشيدم سر جا يک رو اش همه و زدم چنگ يهودا دست از رو آب ليوان 

 ! خورم

 * * * 

 به که رقم يک اين بود؛ برداشته کثافت و گند رو خونه. شدم وارد هام کفش بودن گلی به توجه بی و کردم باز رو خونه در

 ارانگ. شد نمی قطع ای لحظه برای و کشيد می نفير وقفه بی شده دفن حوله زير و افتاده کاناپه روی تلفن. خورد برنمی جايی

 .  نمونده رمقی هيچ صداش شنيدن برای خونه اين تو بفهمه خواست نمی خط پشت شخص

 پای به رو پاهام از يکی کردم؛ مکث ای لحظه. دادم هل رو خواب اتاق درِ کنم روشن رو برق اينکه بدون و تاريکی توهمون

 روی رفت تلفن کرد، گير کمد روی هام چشم. شد می خونده نماز اتاق اين تو. کشيدم بيرون پام از رو کفش و دادم گير ديگه

 :پيغامگير

 چی نيست؛ خوب روزا اين حالت گه می خاله نيستی، اما ات خونه دم ميام است هفته يه پس؟ کجايی... مهسام ماهان؟ الو _

 ...نذار خبر بی  از منو خدا تورو شده

 دختر غريب و عجيب احساسات نداشتم، نياز که چيزی نهات به االن. کشيدم پريز از رو تلفن معطلی بی و کردم کج رو راهم

 کم يه راحت لباس يه شايد. کشيدم بيرون لباسی توش از و کردم باز رو کمد در. آورد نمی کم خدا وقت هيچ که بود ايی خاله

 . کرد می کم بود ام سينه تو که فشردگی و تنگی اين از

 نمی حتی که بودم کالفه انقدر. رفت می خون دستم از هم هنوز. تمرف تخت سمت به و کردم روعوض ها لباس حوصله بی

 . شدم ولو تخت رو کرختی و حسی بی همون با. ببندم رو زخم و پاشم خواستم

 باهاش و گرفت می پروا بی رو دستش که ای مرديکه اون. شد فشرده ام سينه توی چيزی فکرش از! بود؟ خوب جاش پس

 بود؟ کی شد می قدم هم

 اش زندگی همه آتو کلی با و زدم رو "مقدم اميرعلی" رد باالخره... اعتماد جلب هزار و بدبختی هزار با .کردم پيداش هباالخر

 .داشت آمد و رفت ماری زهر و کوفت هر قاچاق دستگاهِ و دم تو که بازی قمار مردِ. ريختن دايره روی برام رو

 همين واسه! نه که معلومه نداشت؟ بودم مونده متعهد بهش آزادی و یجوون عين در که منی به تعهد کرد؟ می چه اونجا رها

 شدم بلند جام از و کوبيدم تخت به رو ام زخمی دست باز حرصم از. ريخته رو اش آينده برنامه چيز همه بی يه با و بود رفته
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 و بود شده کبود هاش استخون تموم دور. کردم نگاه شد، می کن خورد اعصاب داشت ديگه دردش که دستی به حرص وبا

 .بزنن گندت. بود برداشته بدی نسبتا های خراش ميز روی گلدون کردن خورد بخاطر

 از و ريختمش دستم روی کنم تميز رو زخم اينکه بدون. بيرون کشيدم رو بتادين آينه کمدِ از و کردم باز رو اتاق سرويس در

 .دادم تکون قدرت تمام با رو دستم اش ای دفعه يک سوزش

 و انداختم دستم روی رو باند. گرفت می آروم ساده خوردن تکون يه با هم سوخت می داشت ام سينه تو که چيزی اين کاش

 از دست هم ثانيه يک برای رفت، می باال فجور و فسق خونِ و چرک ديوارش و در از که اعيونی خونه تصور .پيچيدم دورش

 خور حروم با که بودم نخورده حروم نون لقمه يه. افتادم گير کثيفی ی مخمصه چنين تو شد نمی باورم. داشت نمی بر سرم

 حرص با. عياره تمام درنده يه ديگه کرد، تجاوز بار دو و بار يک از خوردنش مظلوم حق که کسی که نشم؛ کاسه هم جماعت

 : غريدم و پيچيدم تر سفت رو باند

 ... رها برسه بهت دستم اگه_

 خواستم می کار چی چی؟ رسيد می بهش دستم اگه. ببينمش دور از تا رفتم می بيگاه و گاه هک افتادم معصومی صورت ياد

 مزخرفی صدای. دلش پی رفت و کرد پشت بهم اينکه از بعد اونم بودم؟ وايسادن مقابلش و کردن نگاه صورتش تو آدمِ کنم؟

 :گفت می و پيچيد می درونم

 ...«حاال و اومد در عقدت به که بود بچه يه فقط اون... چته تو »

 از پر و سنگين بس از صدام. زدم پوزخند داغونم صورت به آينه تو. بستمشون هم به و دادم جر دندون با رو باند های گوشه

 :شه می بلند عميق چاهی ته از انگار که بود حقارت حس

 بايد جواب که اونی! منم داره طلب که ونیا... دامنم تو گذاشت و نون اين بزرگ آقا که بود سالم چند مگه. بودم بچه منم  _

 من! شه می چی اش ته که ببينم شدم منتظر و خودم رو گذاشتم پا هام نياز اوج و جوونی اوج تو که بودم من! اونه بده پس

 همه اين که منم. نکردم وا کس هيچ روی رو کوفتی خونه اين در شه می ام خونه خانم روز يه اينکه خيال به عمر يه که بودم

 ! بستم خودم روی رو چشمم داشتنش خيال به و ديدمش دزدکی از ساله

  «کردی؟ می وا نامحرمت روی رو خونه اين در نبود اون اگه! نزن گول خودتو»: نداشت بر سرم از دست رحم بی صدای

 !بستم نمی همه رو اومدنش اميد به رو کوفتی دل اين در نبود اون اگه: زدم فرياد قبل از تر عصبی و تر کالفه
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 . زد زل بهم بهت با کائنات تمام  ايستاد ايی ثانيه برای هم زمين انگار گرفت، مونی الل درونم لعنتی وزوز

 پيدا رو فرساست طاقت انقدر چرا دونستم نمی و آورد می درم پا از داشت که وحشتناکی درد محلِ کردم؛ پيدا رو زخم سرِ

 بودش گذاشته بغلم تو بزرگ آقا بود اومده دنيا به وقتی از که دليل اين به فقط نه... بود وسمنام فقط نه نبود اين از دردم. کردم

 بريده رو ام سينه که خنجری اين... بود رها اون که خاطر اين به فقط نه باشم؛ مراقبش هام چشم جفت مثل بود خواسته ازم و

 . رفته فرو کردم می رو فکرش که اونچه از تر عميق خيلی

 و بود شرف بی اون مشت تو اش لعنتی های دست... هاش دست گرفت؛ وزيدن سرم تو بود آورده مجيد که عکسايی ياد

 . هاش دست خيال با بازی خاطره عمر يک و بودم مونده من...من

 با و باشه گرفته رو بلندش و بزرگ های رگ اون از يکی کسی انگار کرد؛ حضور اعالم ممکن حالت ترين فجيع با ام معده

 . باشدش کشيده قدرت تمام

 می پيان حيرت پر و سياه حال و حس اين به مرگ کاش. انداختم پايين رو سرم و گذاشتم روشوی طرف دو روی رو دستام

 .داد

 تمام آتيش باره يک ذوق، و انتظار ها سال از بعد پروردن، و کاشتن ها سال از بعد که باغبونی مثل درست. بودم خسته 

 که مردی مثل درست بودم، خسته. ها حرف اين از تر بزرگ خيلی. نه يا .بسوزونه رو اش زندگی تمام نه؛ که رو محصولش

 حتی شايد و افتاده گير  توش که آشغالدنی اون از نجاتش برای يا بده نجات رو غرورش و بزنه کنار رو وفاش بی همسر ندونه

 . خسته خيلی. بودم خسته. کنه کاری نداره، هم خبر ازش

* * * 

 «رها»

 

 . باالخره اومد

 مگه اون مرد مو مشکی با اون استايل قشنگی که پشت فرمون نشسته بود امير نبود؟ مگه اين پرادوی سفيد برای امير نبود؟
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 از توی تراس ذوق زده به سمت پله ها دويدم. بعد از ده روز اومد. به اندازه همه تحقيير های اين ده روز براش حرف داشتم

ه ها رو می دويدم که با مهال سينه به سينه شدم. تنها کسی که تو اين مدت در مقابل زور گويی ها و رفتار زننده افراد اين پل.

 :ذوقم رو که ديد خنديد.خونه به دفاع از من برخاسته بود

 چته! چرا انقدر ذوق زده ای؟_

 .کنارش زدم و فقط گفتم: امير

نگهبان ها و سه تا دختری که از دخترای سوگل محسوب می شدن و کارای اون رو می  از پله ها پايين رفتم و بی توجه به

 :به در که رسيدم يکی از نگهبان ها جلوم ايستاد؛ با حرص نگاهش کردم. کردن، گذشتم

 .نمی شه بيرون بری_

 ن...آه از نهادم بلند شد. زندانی هم برای هوا خوری به حياط می رفت، اما م

با ديدنش همه سختی هايی که کشيدم شد بغض شد اشکی که مثل  .و من زياد معطل نموندم. اميرم بوددر خونه باز شد 

هميشه نتونستم مقابل ديگران آزادش بذارم تا برای خودش روی گونه هام جولون بده. با لبخند و نگاه خسته ای به سمتم 

 .تم رو کشيد و محکم به سينه اش فشردماومد. نگهبان رو کنار زد و مقابلم که ايستاد بدون هيچ درنگی دس

بغض و غصه تمام اين روز ها از سرم پريد. باورم نمی شد االن سرم رو سينه مردی بود که تو رابطه اش با من تا به امروز، 

 .فراتر از دست گرفتن نرفته

 :سعی کردم خودم رو عقب بکشم که حصار دستاش محکم تر شد و سرش رو به سمتم خم کرد

 .رات نمونده بود دختردلم ب_

 .آغوشش خيلی تنگ بود يا نفس های من تو سينه گير کرده بودند که به خس خس افتادم

 :صدای مهال از پشت سرم بلند شد

 !چه عجب امير خان_

رو باز سعی کردم از حصار دلتنگی اش بيرون بيام و اينبار مقاومتی نکرد. سرم پايين بود اما نگاه خندان و موشکافانه مهال 

 :حس می کردم. امير خنده آرومی کرد

 .نشد که بيام_

برای روز ها عذابی که کشيدم و بی خبر از حال و روزم بود همين رو داشت که بگه؟ نگاه  نگاهم به سمتش کش اومد. همين؟

تاقم شيم که خيره ام رو که ديد دوباره لبخند زد. دستم رو گرفت و به سمت پله ها همراه خودش کشيدتم. خواستيم وارد ا



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

57 | P a g e  
 

سوگل رو از روی پله های طبقه سوم ديديم. سالم آرومی کرد و امير هم جوابش رو داد. تو اين خونه فقط سوگل بود که می 

 .تونست به طبقه باال رفت و آمد کنه و ظاهرا معشوقه مسعود هم بود

با بقيه تو اين بود که در انحصار مسعوده و البته مسعود از خوشگذرونی با دخترهای ديگه ی خونه ابايی نداشت امافرق سوگول 

 .هيچ مردی حق نداشت از سه متری اش هم عبور کنه

 :امير سر به سمتم چرخوند و با تحکم گفت

 .برو تو اتاق االن منم ميام_

 چی تو کله ستدون با دلهره به صورت سرد و لبخند مصنوعی سوگل نگاه گذرايی کردم واز مقابلشون گذشتم؛ فقط خدا می

 .ه بودنکه انقدر مصمم و جدی به هم خيره شد بود هاشون

در رو روی هم گذاشت و ازش فاصله گرفت. تموم حواسم پشت در بود. پا روی شخصيت و حريم شخصی و وجدان و از 

 .اينجور کوفت و زهرمارها گذاشتم و با قدم های ريز به سمت در رفتم. الی در باز بود و می شد صورت هاشون رو ديد

وگل چيزی می گفت و امير کالفه جواب پس می داد. سرم رو نزديک تر بردم و سعی کردم از بين کلمات نامفهومشون س

 .بود« بدهی، بی افندی، زمان يک هفته ای که سه روز هم ازش گذشته بود» :چيزی بفهمم؛ اما تنها کلماتی که می شنيدم

؟ چرا امير هيچ کدوم اين ها رو به من نگفته بود و چرا من سوال بدهی امير به سوگل چه ربطی داشت چی می گفتن؟ اصالً

نمی کردم؟! شايد چون هر بار از طريق استراق سمع شنيده بودم خجالت می کشيدم که مطرح کنم؛ اما خجالت برای چی؟ 

فته است و برای اتفاقی که به من هم ربط داشت؟ مهلت يک هفته ای، به موندن من تو اين خونه که مسعود گفت يک ه

 .االن من ده روز بود که اينجا بودم، نمی تونست بی ربط باشه

 ... اووووف... اين همه فکر های جور واجور من رو می کشت. می کشت

امير وارد اتاق شد و يک راست به شومينه و طبيعتاً منی که کنار شومينه ايستاده بودم نزديک شد. بی معطلی مقابلم نشست و 

 :ی که انگار از صورتم سير نمی شد گفتبا لبخند و نگاه

 اينجا راحتی ؟_

چه حرف ها داشتم که بزنم، چه تحقير ها که از جانب مسعود و اون کيان گنده بک نشده بودم! چه نگاه های کثيفی که از 

 !مردهای اين خونه نديده بودم

و ناجيانه از اين کابوسکده دورم کنه؛ اما االن،  دلم می خواست همه اينها رو بگم و اون دوباره پنجه به پنجه دست هام ببخشه

  .موضوعات مهمتری وجود داشت، که ذهنم رو به خودشون مشغول کرده بودن

 :هنوز لغت آخر رو کامل نگفته بود که گفتم
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 بی اِفَندی کيه امير؟_

 :نگاهش رنگ بُهت گرفت؛ اما خودش رو نباخت

 اسمش رو کجا شنيدی؟_

 .تو همين خونه_

 :گفت ای سرفه تک با و انداخت کوچيکی ای گره پرپشتش های وابر بين

 .اون پيش ببرمت که اومدم_

 ادامه رسيد می نظر به غريب زيادی که آرامشی با اون اما آوردن؛ يورش رنجورم تن سمت به جا يک عالم بد های حس تمام

 :داد

 . ديگه روز بيست يه تا... تا... بمون اونجا مدت يه _

 جرات خودم به داشتم؟ چيکار اون پيش من کشه؟ گردن دنيا يک و داره طلب گفت سوگل که نبود همونی مگه دیاِفَن بی اين

 :دادم

 بدهکاری؟ بهش که همونی_

 و مراقب جا همه که دختری اين فهميد نمی شخصی حريم اصالً. شد وارد مهال اون تعقيب به و خورد ای تقه دراتاقم به

 :نشست صاف و گرفت چشمام از رو مشوشش نگاه بود، پريده امير رخ از رنگ. بود حافظم

 .اون و من بين است ساده مسئله يه. نيست مهمی چيز اون_

 :خورد مختصری تکون

  گفته؟ بهت کی رو اينا _

 گرفته که واليی و هول اين به بدی حس. گرفت نشانه رو کرد می تماشامون سکوت تو که مهاليی تيزش نگاه بندش وپشت

 اسم اون با مرد اون خونه که داشت وجود تضمينی چه بود؟ آورده رو من و جهنميه چه اينجا دونست نمی يعنی. شتمدا بود

 نباشه؟ اينجا از تر بد عجيبش

 .رم نمی گفتی که هم کسی اون خونه. بيرون بيام اينجا از خوام می من_

 نمی چيزی و بود انداخته پايين سر امير. کرد الماع رو حمايتش اش، شده ريز نگاه با و گذاشت ام شونه روی دست مهال

 :شکستم خودم هم باز رو سکوتش. گفت

 بدهکاری؟ بودی نگفته چرا شم؟ خبر با چی همه از همه از آخر بايد من چرا امير؟ گی نمی چيزی من به چرا_  

 : آورد باال کالفه رو سرش
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 !رها بسه_

 :کرد ترم جری اش کالفه صدای

 کنی؟ نمی اعتماد من به چرا! چته تو که فهمم می اون و اين از دارم ريز ريز. خونه اين تو شدم ديونه! بسه بسه بسه هی _

 :کرد مداخله هم مهال

 . کنی مخفی ازش رو چيزی نبايد داری دوستش واقعاً اگه. امير دختره اين با حق_

 : گفتم بلند مهال به توجه بی

 چيه؟ سر ات بدهی_

 :کرد خالص ام پی در پی سواالی دست از رو خودش و ددا بيرون محکم رو نفسش

 .قمار-

 رو بودم ساخته ازش که خدايی حرفی، چهار کوتاهِ واژه يه با .شد خراب سرم روی وحشتناکی خُرخُر با و شد آور... ريخت بُتم

 فکرش تو و بزنه اعتمادم جون و جسم به خنجر بود کرده قصد توانش باتموم .ترحم بدون... رحمی بی با. شکست وار ابراهيم

 کردم اعتماد بهش ناچاری سر از که رو مردی . شناسمش می آشکارا و رحمانه بی اينطور وقتی دم می جون گنجيد، نمی هم

 شدم؟ همراه باهاش چی اميد به من واقعاً. کردم باورش کسی بی سر از و

*** 

  بعد روز سه

 

 

 در اين پشت از گوشخرايی های فرياد و شد می کوبيده پی در پی اتاق در به .گريه زير زدم بلند بلند و نشستم اتاق در پشت

 .شد می شنيده چوبی

 ...سيرت ديو امير مثل نه اما  کرد؛ می گری ناجی يکی... داد می نجات شده خراب اين از رو من يکی کاش

 بار اين و خورد در به ای ضربه محکم دوباره .برداشته خش گلوم که کردم گريه و زدم ام لعنتی غرور زير انقدر روز چند اين تو

 . شد شروع دوباره. رفتم عقب به قدم يه و پريدم جام از. شکست در

 . بودم گرفته تهوع حالت زياد گريه و ترس از

 ترسناکش صورت به شده، خفه و بودن ترسيده هم هام هق هق زدم؛ زل بود مقابلم که هيکلی قوی و بلند قد مرد به ترس با

 ترسناک روشنش سبز چشمای مابين و تاريکی اون تو بود شده کشيده چشمش زير تا ابرو باال از که چاقويی جای. بودن هخير
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 و دار خش لحن همون و آروم صدای با بود ايستاده که همونجا. نياورد هجوم سمتم به بار اين انتظارم خالف. بود کرده ترش

 :گفت دهشناکش

 .تو و دونم می من يا! شده خراب اون تو ری می خوش نزبو با يا! شمرم می پنج تا_

 که سفيدی ديوار دل تو و بود خورده جوش آهن با که هايی پنجره. کردم نگاه سرم پشت به. بود شده سِر ترس از پام و دست

 :بود اسرافيل سور صدای... صداش. شد می ديده تر سياه هم فرار برای ها نااميدی همه از

 !يک_

 سمتم به قدم يه. جهنمه خودِ خودِ اينجا بود، قبرستون يه مسعود خونه اگه. نداشتم فراری راه هيچ جوشيد، ممچشما تو اشک

 :برد باال رو دستش و اومد

 !دو _

 هق صدای و کنه خيس رو صورتم اشک دادم می اجازه راحت انقدر که بودم رسيده فالکت به چقدر! بودم شده حقيير چقدر

 آگاهم ناخود درون کردم نمی هم رو فکرش ديروز تا که کلماتی. کنه ريش حالم به رو اتاق های واردي دل ام عاجزانه هق

 .اردوان مثل گويی زور آدم مقابل هم اون اومد، می بيرون لرزونم ی چونه و ها لب بين از التماس با امروز باشن، داشته وجود

 :رفت باال ام هق هق صدای اختيار بی اومد جلو که رو بعدی قدم

 !سه_

 !رم نمی شده خراب اتاق اون تو من:  گفتم آهسته و دادم جرات خودم به

 :گفت فقط و زد خونسردی پوزخند

 !چهار_

 باال رو دستام سريع. شد می کبود و سياه تنم جای همه لگدهاشون و مشت زير گذشته، روزِ سه تمام مثل اگه حتی. رفتم نمی

 دم و شاخ بی غولی که خودش برابر در دفاع بی منِ به... کرد تر شديد رو ام گريه اش خنده صدای کردم؛ صورتم سپر و آوردم

 .خنديد می بود

 هان؟ نميای، بگم پنجم اگه اينکه يعنی اين_

 :کشيد پايين رو دستم شديدی فشار با و گرفت رو بازوم زير

 .رسيم می هم به بعدش کرد، خورد رو تخوناتاس شه می حد چه تا بشه معلوم تا اتاق اون تو ميری اول! کوچولو خانم نه_

 :زدم فرياد موقعيتم به توجه بی. بودم بريده

 چه؟ شما به آخه... تاحاال من ببينه کثافت اون که برم بشه؟ چی که برم_
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 دور به که رو موهام زد، پس رو سرم روی شال...اونوقت بيارن، سرم به خواستن می که رو باليی بيارم زبان به نتونستم حتی

 .رفت بيرون تنم از بازدم يک با نفس مثل روحم پيچيد، دستش

 بدون رو اين ولی! خوادتت می زنده که اميره بخاطر فقط ميان راه بازيات قديسه با دارند خونه اين آدمای اگه! کوچولو ببين_

 داد من صورت تو بدم نشونت اونوقت ات. هاش سفارش و امير بابای گور بگه کافيه. اِفَندی بی نه مياد خوشم امير از من نه که

 . داره ای نتيجه چه زدن

 :زمين کرد پرتم صورت با و کشيد تر محکم رو موهام

 .بيرون ميری آدم بچه عين هم حاال_

 بودم مطمئن اما دونم؛ نمی افتاد، گز گز به پام و دست خوردن زمين دردِ يا غصه و حرص از. بود شده صورتم پخش موهام

 سپر رو دستم. مردم می قطعاً بود برداشته قلبم که زخمی از ولی نه، پاشون و دست زير شايد. مُردم می خونه ناي تو امروز

 :گفتم جيغ جيغ با اينبار و گردوندم سمتش به رو سرم حال همون تو نشم، ولو زمين روی تا کردم بدنم

 حيوون يه مثل رو من کرده سفارش کثافت اون بديد؟ فحشا به رو من کرده سفارش چيز همه بی اون ها؟ امير سفارشِ_

 ...بفروشيدو

 :رسيد گوش به وارش ديوانه های خنده پس از صداش. کرد کور نطفه تو رو نطقم اش خنده صدای

 بفروشيم؟_

 شده صورتش محو وحشت با. بود تاريک قبرستونی درختای های برگ و شاخ ميون بادِ هوهوی شبيه هيستريکش های خنده

 :گفت آميزی تحقير بالحن. کرد برانداز رو پام سرتا و شد جدی دفعه کي که بودم

 می بهتری پول تو امثال دادن اجاره با... نچ. نداری هم ای قيافه همچين دن؟ می پول چقدر کردی فکر الجونی توی واسه_

 .زد جيب به شه

 رو من... کردن داد و جيغ به برسه چه رفت زدنم حرف نای. افتاد تنم به رعشه زد، شبيخون تنم به بار اين وحشتناک باد اون

 های عضله شدن، خشک هام استخون... بود قرار بود، نديده کسی مادرم از غير که بدنی و تن. اومد بند نفسم... خواستن می

 که حاال و. جهنم وسط آوردنش و کردن بلندش بوده، ناز خواب توی وقتی که داشتم رو کسی احساس. افتادن کار از بدنم

 . آتيش و بينه می آتيش فقط بود، روياهاش تو که نباتی شاخ و گل اون جای به کرده باز چشم

 و بياری شانس. شه زنده طلبمون از چقدر قراره تو با شه معلوم تا اتاق اون تو گمشو پاشو حاال :گفت قبل از تر حوصله بی

 .امير همون دل ور مکن پرتت و شم خالص شرت از ساله يه شايد اونجوری! باشی دختر
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 نقشه ها اين همه. افتادم زمين روی سر با و شد خم دستم! شدن فلج اصالً شدن، سِر دوباره بود بدنم ستون که هايی دست

 کشوند؟ خودش دنبال شدنم داشته دوست خيال به رو احمق منِ و داشت عاشقی ادعای که اميری همون بود؟ امير

 .ايستاد باالسرم دوباره اومد؛ می پاهاش صدای اومد؟ می داشت روزم به چه. زدم ضجه و افتادم باز طاق

 :رسوند اوج به رو هايم گريه صدای خورد پهلوم به که لگدی

 ...زود زود زود پاشو _

 جا از و رسيد بازوم به دستی ولی بشم؛ جمع خودم تو کردم سعی هق هق با کشيد؛ می ناخن اعصابم روی منفورش نوای

 .بودم دفاع بی برابرشون ر چقدر. بود زياد شزور چقدر. کندم

 قوای. کرد پرتم در سمت به شدت به و نداد اهميتی اما بودم شده خم پهلو درد از. بودم ضعيف غولتشن اين برابر در واقعا من

 .افتادم زمين روی دوباره. خوردن کتک و شدن پرت به برسه چه نداشتم هم ايستادن

 :زد پهلوم به ديگری محکم لگد و ايستاد سرم باال

 !بجـنب_

 رو سالن کل هقم هق صدای. رفتم بيرون اتاق از بودم خم که طور همون و رسوندم در شکسته دستگيره به دست هق هق با

 . بود برداشته

 به .بود بزرگ هم باز حال عين در و قديمی مسعود خونه خالف خونه اين. کردم تند پاگرد سمت به پا اومدم بيرون که اتاق از

 اين. برگشت سمتمون به ها سر همه نشيمن اون به ورودمون با. داد هلم ای ديگه سمت به اردوان که رفتم می پاگرد سمت

 چشم و بسته هايی دهن با اثاثيه، و اسباب کاميون يک با من از بعد روز يک که دختری سه و بيست  شناختم، می رو جماعت

 به مردی يا شده؛ دزديده شهری يه از هرکس شد معلوم که بود ورودشون از بعد و شدن حياط وارد شده، سرخ وحشت از هايی

... بودند شده بيهوش که داشتند دوستشون با معمولی عاشقانه قرار يه فقط يا کرده دعوتشون تهران به عاشقی و دوستی هوای

 .ببندن رو شون زندگی بار و کنند کار عربی های کشور برن تا بودند اومده فقر از فرار برای و خودشون پای با هم نفری چند

. کشونده محض بيچارگی و فرار اين به رو ها اون ياسری حاج يه شايد... بودند فراری و ولگرد دخترهای هم هاشون بعضی

به  من که تفاوت اين با بدبختم، دخترای اون از يکی هم من دونم می امروز ولی اومده سرم به چی دونستم نمی روز اون

 .ديگه های خبط بخاطر ها اون اينجام، کافيه هردومون برای عشقش کرد می ادعا که کسی بدهی طرخا

 !ياال: داد هولم باز. کردن می نگاه اردوان به ترس با و بودن شده ساکت ام خورده کتک و ژوليده ظاهر ديدن با دخترها

 توئه؟ اون کی: بود اتاق در کنار که مردی به رو

 .باشه حواسش که هست سعيدم. دخترا از دوتا_
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 !تو برو ياال: زد کتفم به دوباره بود؛ ايستاده در دم هم سعيد. اومدن بيرون ها دختر و شد باز در لحظه همون

 روبه ای ممنوعه حرفی سه خواست می توان تمام با و شده پارچه يک وجودم بود؛ افتاده تاب و تب به ام درونی جوارح و اعضا

 . بود ايستاده خواهش اين مقابل دست به شمشير کشيده؛ گرم و سرد فسینَ ولی. بياره زبون

 . ام بريده آسمون از من

 :کرد می اشاره در به که سبزی و خونسرد نگاه شد اش نتيجه اما شدم؛ خيره اردوان به التماس با و برگشتم

 !بياد تردک تا کنم می پهنت جا همين يا ميری، خوش زبون با يا. دم می انتخاب حق بهت_

 و در. رفتم در سمت به و برداشتم چشم ازش کينه با. نبود بعيد ها وجدان بی اين از چيزی هيچ. کردم نگاه اتاق در به ترسيده

 حد سر به ام درونی خواهش. کرد می نگاهم حوصله بی و بود ايستاده تخت کنار جوونی زن. شدم وارد آروم و دادم هل

 زمين روی شمشيرش. لرزيد هاش دست دست به شمشير نَفس بست، سرمون پشت رو در که اردوان. رسيد می داشت خودش

 . برد ماتش هم اون و افتاد

 :شد بلند سرم پشت از اردوان صدای

 .بلدم خودم فقط رو زبونش. وايميستم من برو تو سعيد_

 بايسته؟ اينجا خواست می. زدم زل بهش زده بيرون حدقه از های چشم با

. آوردم بيرون دستش از وحشت با رو دستم. کشيد تخت سمت به رو بازوم جوون زن کوبيد، هم به رو در دسعي که همزمان

 :لرزيد می صدام

 !کن ولم_

 حرفیِ سه اون شبيه چيزی. کرد زمزمه چيزی و برداشت عقب قدمی استوار؛ هميشه نَفس. بودم شده مات من بود؛ نبرده ماتم

 . معرفت بی

 تخت سمت به رو بازوم خودش و کشيد هووفی حوصله بی اردوان. انداخت اردوان به و من به اهینگ تعجب با جوون دختر

 رو طلبيدمش جنگ به هميشه که حرفيی سه خورد، می هم به آشکارا هام دندون لرزيد؛ هام لب. کرد پرتم تخت روی و کشيد

 ...دشمنمی باشی، هم اگه. نيستی دونم می... خدا: لرزيد هام لب روی

  ...خدا رو تو خدا، ولی عذابم؛ از بری می لذت داری و متنفری ازم دونم می

 لباس که رفت دستش وقتی ولی بودم؛ شده خشک. کند روازجا دکمه مدارايی هيچ بی و گذاشت شلوارم دکمه روی رو دستش

 :زدم صدا رو اسمش تر بلند بار اين. گذاشتم اش گنده مچ دور رو دوستم هر بياره بيرون تنم از رو

 ! خدا رو تو_
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 !خدا رو تو. کنم می خودم! خدا رو تو: کشيدم جيغ بار اين زد؛ کنار رو هام دست اهميت بی

 !زود: برداشت رو دستش و کرد بهم وخونسردی حس بی نگاه

 سِر وجودم .کنم عجله کرد اشاره و اندخت بهم چپکی نگاه جوون دختر. بودم افتاده سکسکه به و بود شده خالی هوا از هام ريه

 . بود کرده حس بی و گس رو دهنم خرمالو مثل اسمش. کرخت بود، شده

 در سمت به اردوان. شد بلند وسايل شدن شکسته و جيغ صدای و سر بيرون از لحظه همون که بودم خيره اردوان به ترسيده

 : گفت جوان دکتر به رو و کرد تند قدم

 .بکنين رو کارتون شما_

 صدفی به هام اشک. بکنه رو کارش بود تنش سفيد لباس که دختری گذاشتم و نکردم مقاومتی ديگه ترف بيرون که اتاق از

 هيچ اما. سوخت می و بود شده پوست پوست بودم، کرده گريه روز چند اين تو که بس از صورتم پوست و ريخت می گوشم

 .ببره يادم از عرفت،م بی حرفی سه اون سنگينی از رو زبونم کرختی تونست نمی ها اين از کدوم

 . کردم مرتب رو لباسم سريع رفت که کنار

 می ابولهول مثل هم من سر باال ديگه های دختر مثل وگرنه رفت بيرون اردوان و شد صدا و سر بيرون که آوردم "شانس"

 .ايستادن

 می داخل کشون کشون ،بودن گرفته رو دختری دست. شد باز شدت به در و کمتر ها صدا و سر نشستم تخت روی مرتب تا 

 مو و آب پر ای قهوه و درشت های چشم اون با رسيد، می نظر به سال و سن کم. نداشت من از کمی دست هم اون و آوردن

 .رسيد می نظر به مفلوک زيادی بود چسبيده صورتش به که خرمايی های

 .ددا تکون سر هم اون که کرد او به ای اشاره سر با و ايستاد زن کنار اردوان

 همانا شدنم بلند تخت روی از. کردم کاری چه و شدم جبری چه به مجبور کنم فکر تونستم نمی هم هنوز. اتون همه به لعنت

 .اتون همه به لعنت... گزيدم دندون با رو زيرينم لب. همان پيچيد، چپم پهلوی تو که وحشتناکی درد و

 هايی ضجه و ريخت می درد از که اشکی. گرفت محکم رو هاش دست سعيد و شد پرت تخت روی من جای به گريون دختر

 . موند می گوشم تو ام زنده تا زد می که

 .موند می که دونم می

 

* * * 

 .بودم نگذاشته هم روی چشم هنوز من و شده صبح ده ساعت
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 می زيادی های صدا و سر پايين از. شده کبود اينطور که اومده هام دنده سر باليی زدم می حدس و بريده رو امونم درد پهلو

 . شد می بلند هم ها دختر از يکی صدای و سر اون تعقيب به اومد می اتاقی در صدای که دفعه هر. اومد

 که اميرخان همايونیِ های سفارش يا بود هام بازی چموش از دونستم نمی. بودن انداخته اتاق يک تو رو نفر چند هر ظاهرا،ً

 .  بودن هکرد محبوس اتاق يک تو تنها رو من

 .شده خبر چه نفهمم اصالً و بميرم کردم می آرزو و. کنن می غلطی چه دارن فهميدم نمی

 های غولتشن از يکی و شد باز ضرب با اتاق در که بودم داده تکيه خورده جوش های آهن به سر. بودم نشسته پنجره لبه روی

 .شد وارد ارودوان

 .پايين برو بيا! دختر هی_

 صدا پوزخند که کشيدم تر جلو کمی رو شالم. شد خيره بهم بود هاشون صورت الينفک جزء که اخمی و نتظرم نگاه با و گفت

 .کشيد ها پله راه سمت به و گرفت بازوم از و زد داری

 روزها اين چرا دونم نمی ولی شم؛ خالص شرش از که بود اين آرزوم همه و نداشتم اعتقادی روسری و حجاب به وقت هيچ

 راحت کارشون باشم پوشيده کمتر چی هر من و دريدنه قصدشون دونستم می چون شايد. زدم می چنگ بهش حکمم اينطور

 .تره

 باليی چه خواستن می باز. شدم خيره بودن، ايستاده که دخترايی ی نفره چهار جمع به ها پله پايين. شدم سرازير ها پله از

 .زدم زل بود، خيره من به که اردوان به ترسيده هايی چشم با بيارند؟ سرمون

 !ببرينشون_

 بود، شده ام ناجی ندونسته ديشب که آهويی چشم و خرمايی مو دختر اون بين اين تو. رفت باال ها دختر از تا چند گريه صدای

 :کشيدم رو بود مرد اون دست اسير هنوز که چپم سمت بازوی. کرد می مويه همه از بيشتر

 کجا؟_

 تمام با. رفت ها سالن از يکی سمت به خودش و کرد ای اشاره فشرد می داشت رو دستم که ردینام به نه، که مرد به رو

 :زدم فرياد رفت می که سمتی به و کشيدم عقب رو خودم قدرت

 بريدمون؟ می کجا گم می. کنيد ولمون آشغاال... فرستی می کجا رو ما شرف؟ بی ری می کجا ببينم وايسا _  

 بودن، چسبيده رو دستم محکم اما برم؛ رفت می که سمتی به و کنم خالص رو بازوم داشتم یسع بازی چموش و تقال با

 :کشيد نعره صورت تو و ايستاد حرکت از که بود نرسيده نقطه به حرفم

 !شو خفه__
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 صبیع ی گربه بچه يه با انگار و داد موضع تغيير تمسخر به خشم از نگاهش. بودم براق صورتش تو زخمی شيری ماده مثل

 :گفت ممکن صدای ترين پايين با و کرد نزديک سرم به رو سرش. شد تر نزديک تفريح با باشه؛ طرف

  بمونی؟ اينجا خوای می نکنه ته؟ چی واسه بازيا کولی اين_

 : بزنم عق خواست می دلم نشست صورتم تو هاش نفس هرم و شد تر نزديک که سرش. لرزيد هام پلک

 .کنن رامت تا هستن من از تر بد برابر هزار اونجا! نباش نگران _

 آواره خونه اون تو اين از بيشتر گنگم نگاه نداد مهلت بود، کرده اش پنجه اسير رو بازوهام که مردی. بست يخ رگهام تو خون

 .برد حياط سمت به کشون کشون و اجبار با رو مون همه و کشيد رو دستم و بمونه

 در و دادن هل داخل به رو تکمون تک خشونت با. بود ايستاده ما منتظر حياط وسط ه،شد پوشيده کاور با که رنگی آبی وانت

 .بست رو کاور زيپ ای ديگه شخص و نشستند کنارمون ها غولتشن همون از دوتا آخر

 همون از بودم؟ شده شومی سرنوشت چه گرفتار. رو هامون دهن ديگری و بست رو هامون چشم بند چشم با اونها از يکی

 حتی و ماهان شاهرخ، عمو آقاجون،! بزرگ آقا. بنويسه رو سرنوشتم کرده سعی رسيده، راه از کسی هر اومدم دنيا به که روزی

 .خود نفع به کدام هر. خود برای کدام هر. بود دنبالم چشمش کوچيکی همون از خودش قول به که ايی مرتضی

 .شه بسته بود قرار امير و افندی بی دست به سرنوشتم کالف رس آخر و بودن باخته ها شرف بی اين به شون همه امروز اما

 ...امير

 فقط. شی نمی ماجرا کيف و کم متوجه درست که ناگهانی و تند انقدر... کنند سقوط ها چشم از تونند می راحت چه ها آدم

 شاه. بازکردی جا نشو واسه خوب که کردن، گرم هاشون دروغ کالهِ با رو سرت قدری به اولش که دونی می قدر همين

 تو کنند؛ جلوس فرصت سر تا کنی می باز براشون جا قلبت ستون ترين ای قله تو درست و زنی می جارو و آب رو دلت نشين

 می تابيدن می توان تموم با حقيقت خورشيد و رند می کنار دورويی های پرده باالخره... اما. قلبت حاکم بشن و بشينن دلت

 به رحمی بی با اشون واقعی روی که روزه اون و کنه می ات کالفه کنه، نمی گرم رو سرت ديگه بافتی که کالهی گيره،

 اون از خوران  تلوتلو کردی، آماده براشون که کذايی نشين شاه اون تا زنه می و زنه می انقدر. زنه می تبر دلت های ستون

 .افته می باال

 ...شه نمی لاو روز شبيه هرگز ديگه تکه، هزار اين و افته می

 تکون وانت .بود کرده سقوط ، بشه دلم حاکم اينکه از قبل. بود کرده سقوط بودم، کرده اش آماده امير برای که نشينی شاه و

 بسته دهن و دست با همونطور. کشيدم بيرون به خشونت با و رسيد چپم بازوی به دستی. ايستاد باالخره و خورد شديدی های
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 هايی نگهبان بود عمارت مقابل که بزرگی باغ اون سر تا سر. کشيدن بود رومون به رو که بزرگی تعمار داخل سمت به رو ما

 .بود خط ته اينجا واقعا که انگار. دادن می کشيک سياه شلوار و کت با

 :غريدن تشر با و کردند باز رو هامون دست و ها چشم

 !بجنبين ياال _

. ترس و هيبت جور يک. خونه اين باشکوه و بلند های ديوار داشت خاصی انرژی. زدم می ديد رو اطرافم زده وق های چشم با

 هر با که بود برگی و شاخ پر و کشيده فلک به سر های درخت از پر خونه بزرگ حياط داخل. سردرگمی جور يک شايد يا

 شده خشک های برگ از پرپ زمين روی. کردند می ايجاد آوری رعب صداهای و شدند می درگير هم با ها شاخه باد، هوهوی

 اون تو داشت، قرار خونه مقابل درست که بزرگی اما خالی استخر. بودند شده رها توجه بی که بود ای نشده چيده های ميوه و

 های برگ وزشی هر با و کشيد می رخ به رو خودش جايی هر از بيشتر اينجا پاييزی سرد هوای. شد می ديده سياه تاريکی

 . کرد می جدا ها درخت از رو زيادی

 . شديم هدايت خونه سمت به کشون کشون و بسته های دست با

 و عجيب طرز به داشت؛ که وحشتی پر و کيف حياط خالف خونه، که چرا شد دوچندان حيرتم و شوک شديم که خونه وارد

 رو ترس و هيبت حس اين بيشتر کارکنانش سکوت و نظم و پوشش. رسيد می نظر به برق و زرق پر و لوکس باوری قابل غير

 چهار همون با رو من فوراً کنم؛ پيدا فراری راه يه شايد تا بزنم ديد رو اطرافم و دور نذاشتن زياد. آورد می وجود به آدم تو

 .کردن مسئولمون رو جوونی دختر يه و دادند جا ها اتاق از يکی داخل بودن آورده که دختری

 می وادارم و آورد می فشار ام گرسنه معده به محرکش و تند عطر بوی. مصنوعی و یعروسک موهايی با جوون نسبتاً دختر يه

 . بزنم عق کرد

 . بودن داده قرار اختيارمون در رو خالی و ساده اتاق همچين زيبايی و بزرگی اين به عمارتی تو که بود جالب

 سرويس و ديواری کمد درهای فقط هم ها واردي آرايش تنها و بود خالی دورمون تا دور و بود شده پوشيده موکت با زمين

 . بود خالی از پر. بود بهداشتی

 های آموزش با تا کنن می جدا بقيه از رو نداشتن رابطه حال به تا دکترشون تشخيص به که دخترهايی شد مشخص بعدها

 شد مشخص هاشون حرف بين از. بدن اجاره بهتری وضعيت در و تر پولدار های آدم به تر مسخره های آمادگی و مسخره

 موقتاً که بود مدتی چند بود؛ چی نفهميدم وقت هيچ که داليلی بنابر بار اين و بيارن خونه اين به رو ها دختر که نداشته سابقه

 . کردن می استفاده خونه اون از



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

68 | P a g e  
 

 با آقاجون خاص های فيلتر بدون که من. بود شده آشنا وحشتناکی و بار فاجعه های واقعيت با ام معمولی و کوچيک دنيای

 اتفاق داره وحشتناکی های جنايت چه شهر، اين ی معصومانه و آروم پوست زير ديدم می امروز بودم، نشده آشنا خاصی کس

 .افته می

 .بود شده شب

. داشت بدی آرامش و سکوت بود، مقيم اون تو اردوان که ايی خونه حتی يا و مسعود خونه خالف خونه اين که بود عجيب

 .بودن صدا عايق ها ديوار همه زياد خيلی احتمال به و ببره تر باال حدی از رو صداش نداشت جرات کس هيچ که رانگا

 .کرد می فرمانروايی قصر اين تو وحشت بود که چه هر

 از پوشيده صورت به اخم با. اومد اتاق داخل بود، ما آموزش مسئول خودشون مسخره قول به که دختری همون الميرا،

 ديگه چيز قصدش انگار اما امروز؛ تموم مثل. کارش پی بره و بده قدرتی مانور يک باز بودم منتظر و کردم می نگاه ششآراي

 :شد ريخت، می اشک داشت هنوز که ای قهوه چشم و خرمايی مو دخترک نزديک که بود ای

 .وايسا پاشو! جانان! تو_

 صورت روی که غليظی اخم. شد بلند جا از و انداخت رفت می باال صدام مدام مدت اين تو که من به نگاهی ترس با جانان

 :کثيفه باند اين تو بودن عضو الزمه اخمشون که داد می بهم رو ايمان اين بود الميرا

 سالته؟ چند_ 

 .هيجده: گفت لرزونی صدای با جانان

 !عاليه: گفت داشت کردنش برانداز در سعی که کثيفی نگاه و شد باز کمی هاش اخم

 :گفت تشر با ديد که رو من اخموی نگاه. کرد می وجب رو سال بچه جانان اندام بدی جورِ يک... نگاهش

 .سالته چند تو... دختر هی_

 دو و بيست: گفتم اخم همون با

 داريم؟ هم تر سن کم: گفت بقيه به رو و داد تکون سر

 !بيرون برو: کشيد رو جانان دست. نيومد در کسی صدای

 که وقتی انداخت می زهرا نازنين ياد رو من هاش چشم چقدر... شد ساله هجده دخترک راه بدرقه من نگاه و شد بسته اتاق در

 .کنم حمايتش مامان های دعوا برابر در بود منتظر

 ...کنم می چه اينجا شما بدون من کنين؟ می چه من بدون... بازم زبون فاطمه و شيطون حسين امير... خواهرکم
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 و الميرا! بود جانان ساله، هجده دخترک. شد پرت داخل به ای برهنه نيمه جسم و شد باز شدت با در ربع يک حدود از بعد

 .شدن وارد سرش پشت تن، به سياه لباس های قلچماق از يکی

 ای طويله هر. نيست خاله خونه اينجا بدونيد بهتره_ :گفت ما به رو جيغ جيغ با و کوبيد پاش به الميرا که کرد می گريه جانان

 چشم تو فقط دودش بسوزونين آتيشی اگه اينجا! بياين راه من با و کنار بندازين رو بوده گرم سرتون توش اين قبل که

 !پاشو گم می بهت!  دختر پاشو. ره می خودتون

 بارش خفت وضعيت ديدن با بود، ها رو و چشم بی اون ديد معرض تو اش سبزه بدن تمام و داشت تن به عربی رقص لباس

 :زدم فرياد الميرا سر و شدم بلند جا از حرص با جوشيد، هام رگ تو خون

 !کن ولش گم می بهت کن، ولش کنی؟ می غلطی چه داری_

 تن از نگاه فريادش با. انداخت می نازنين ياد به رو من که ای برهنه نيمه دختر به من و زد زل من به غليظ اخمی و تعجب با

 :دمکن دخترک شده قرمز بدن و

 زنی؟ می داد من سر کردی؟ غلطی چه_

 رو بود کرده دراز صورتم سمت به که دستی. بود هم تر کوتاه سانتی دو او شايد و بوديم قد هم حدودا. شد ور حمله سمتم به

 :غريدم شده کليد های دندون بين از و نشدنی مهار غيظی با. گرفتم

 ....نداشـ مادر يا خواهر وقت هيچ هستی؟ شرفی بی جور چه ديگه تو_

 بلندتر ازم سانتی سی افتاد؛ بهش چشمم تازه. بود پوش سياه قلچماق. شد خفه گلوم تو صدا شد، کوبيده دهنم تو که دستی با

 بيام خودم به اينکه از قبل. داد می نشونش تر سرکش و بود شده ريخته صورتش تو گسيخته افسار اش مشکی های مو بود

 : شدم پرت زمين روی که کوبيد ام شونه به جوری و کشيد سرم از رو آويزونم و شل روسری و انداخت دست

 دستور افندی بی چی هر! شين می خونه اين مردای خوراک دوتا، بشه کالم يه اينجا! فيلماس تو واسه فقط بازيا فردين اين_

 ...واِلّا چشم گين می بده

 :سوخت کشيدم که جيغی شدت از گلوم شدم، يرش دوباره و زدم کنار سختی به صورتم روی از رو موهام 

 کيه کجاست؟ کو؟ برين می رو اسمش راست و چپ که شرف بی آشغالِ اين! شرفا بی بکشين خب کشينمون؟ می چی؟ والّا_

 ترسين؟ می ازش سگ مثل همتون که

 با و نزديکم اومد. بود شده برجسته اش شقيقه کنار های رگ عصبانيت شدت از. کرد می وجب رو لباسم و سر کثيفش نگاه

 داشت وجود خونه اين تو که کوچيکی چيز هر از ترسيدم، می اش نزديکی از کرد؛ بلندم زمين روی از و چسبيد رو بازوم خشم

 : بود شده دورگه خشم از صداش. ترسيدم می
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 !کنم اللت بلدم خوب خودم! باشه ها؟ کنی کوتاه زبونتو خوای نمی_

 نمی و زد می حرف بال از. زدم پوزخند و رفتم تر عقب کمی انزجار با. شد می پخش ورتمص توی آورش چندش های نفس

 :نبودم که ها کجا من و چی يعنی جهنم دونست

 به اش گيری پاچه از که شفردتون ژرمن سگ اين اصالً باشين؟ نياورده سرم مونده باليی چه کنی؟ چيکار خوای می مثال_

 نمايی قدرت تا ترسيده دختر سری يه بين انداخته رو ها صفت بی شما و شده ايمق خودش کجاست؟ لرزين می خودتون

 !شرفتون به تف! تف کنين؟

 :بود پايين همچنان صداش اما. بود شده سرخ سرخ صورتش شنيدم، می رو هاش دندون سايش صدای

 !کنه می زيادی تنت به داره سرت واقعا تو! نه_

 هر. کشيدم درمی سمت به کشون کشون بودم هاش دست اسير که همونطور. دفشر می تر محکم رو بازوم کثيفش دست

 که جانان بيداد و داد صدای. چربيد می من جونی بی به حسابی زورش نداشت، ايی فايده کشيدم می عقب رو خودم چقدر

 .پيچيد می اتاق ديوار و در تو و بود شده مخلوط خودم داد جيغ صدای با برداره، سرم از دست مرد اون کنه کمک داشت سعی

 :گفت کرد، می نگاهمون درهم های اخم با که الميرا به رو دستش، از آزادی برای تقالهام ميون

 !نياد دراز زبون اين دنبال کسی _

 بد و کشيدم می عقب رو خودم. شد محو هم بود شده بلند من از دفاع به که جانان های فرياد صدای اتاق در شدن بسته با

 خودش. کرد پرتم داخل به شتاب با و کرد باز رو اتاقی درِ آخر در نداشت، فايده اما کنه؛ ول رو دستم تا کردم می ارشب وبيراه

 .کوبيد هم به بدی صدای با رو در و اومد سرم پشت هم

 بزرگ نه اتاق. دمگردون بودم انداخته که ای دخمه تو نگاه. کرد پرتم تخت روی و اومد سمتم به که بودم نيومده خودم به هنوز

 وازجا شدم تيز رفت کمربندش سمت به که دستش. بودم افتاده اون روی من که بود وسطش ای ساده تخت کوچيک، نه بود

. نداشتم خوردن کتک طاقت ديگر! نه. کرد می درد و بود سياه بدنم همه که بودم خورده کتک روز چند اين تو انقدر. پريدم

 بود ديدش در که بدنی جای جای به شده سرخ و حريص نگاهی با و کرد پرتش طرفی به ارمانتظ خالف شد باز که کمربند

 ...شن می خونه اين های مرد خوراک ها سرکش بود گفته! خبره چه اينجا فهميدم می داشتم تازه تازه. شد خيره

 فراری خونه اين های اتاق تک به تک از فراری، راه هرجور انگار انداختم، اتاق دور تا دور به نگاهی و شده قفل در به نگاهی

 .نداشت وجود خالصی راه وقت هيچ که بود
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 نگاه. کرد می ترم ترسيده و تر کالفه زدن دو دو اين و زد می دو دو چشمم مردمک. بود شده سنگين ام سينه تو نفس

 با و بود ريخته دورم ژوليده و زبا موهام. کرد می تر گير نفس رو بد حال اين و چرخيد می بدنم و تن روی اخم با کثيفش

  .کرد می تر وخيم رو اوضاع و گرفت می رو ام تنفسی راه و ديد جلوی سماجت

 بی و اجازه بی که هايی اشک اختيارِ. بياره سرم خواد می باليی چه شدم مطمئن که کرد می باز داشت رو لباسش های دکمه

 ها رفته دست از عزای به ايی ديگه عضو هر از تر زود ها چشم. دنبو خودم دست ساختن، می رود هام چشم از زحمتی هيچ

 .ميرن

 به حرص با و کَند رو پيراهنش شد، بلند اش خنده صدای ديد که رو ام گريه. نداشتم هم رو ها لعنتی اين اختيار حتی ديگه

 راه داد هشدار ديوار که تمرف عقب عقب قدری به لرزون و بزرگ هايی قدم و شتاب با و پريدم تخت روی از. اومد سمتم

 پيش در درازی راه السافلين اسفل تا انگار اما راه، آخر و جهنمه بودم گفته. فشردم می هم روی رو هام پلک. نيست فراری

 .بود

 هم رو زدنش پس توان که بود شده سِر حدی به شوک از پام و دست. کرد پرتم تخت روی باز و کشيد محکم رو دستم

 :غريد گوشم زير وحشتناکش صدای با و زد خيمه تنم روی. شدن مانعش به برسه چه نداشتم

 بشه؟ قطع تا کاری هنوز رفت؟ کجا درازت زبون چيه؟_

 :گرفت دردم. کشيد محکم و کرد فرو موهام تو رو دستاش

 !کن ولم... شرف بی_

 :کوبيد دهنم توی و شد وحشی دوباره

 ! رو مرده صاب اين ببند دِ_

 :افتاد گزگز به هام لب و لغزيد هام دندون نبي از خون شوری

 .شه می جالب برام داره سرکشی، انقدر که همين ولی... دختر نداری وجودت تو جذابی چيز هيچ تو دونی، می_

 کرد نزديک رو خودش بيشتر و خزيد تنم روی. نجسش پا تا سر هيکل به بزنم گند و بيارم باال هاش حرف از خواست می دلم

 .کشيدم جنون حال به و

 می و ضعيفم جسم رو افتاده که کثافتی اين دهن تو بزنه و بياد که يکی. خواستم می حامی يه فقط وحشتناک لحظه اون توی

 خودم از که قدرتی ی همه با و زدم کنارش گری وحشی با. نبود شدن فلج وقت. دادم قدرت خودم به. بمکه رو خونم خواد

 :فريادزدم داشتم سراغ

 !کثافــت کن ولم! کنه کمک يکی! کمـک! عوضی کن ولم کثافت، کن ولم_
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 زور ولی. بيام بيرون اش گناه از پر تن زير از تا کشيدم پايين و باال رو خودم توانم تموم با و کوبيدم اش سينه به هام دست با

 هر اسم حيف. زد هام لب به ای بوسه ايی، درنده هر از تر وحشی و گرفت رو هام دست کجا، من ی شده فلج تن و کجا اون

 ...بخوره گره شرف بی اين اسم با بخواد که ايی درنده حيوون

 تو مثل و روندم لب به رو ممنوعه حرفیِ سه. زدم می هق. کشيدم می جيغ. زدم می هوار. زدم می داد. دادم می جون داشتم

 . نداشتم فراری راه هيچ بار اين انگار اما. زدم چنگ رسيد دستم که ريسمونی هر به ها افتاده باتالق

 .داد می ادامه خودش کار به مضاعف حرصی با و کرد نمی ای توجه من به اون ولی کردم؛ می مويه و می ضجه

 به دوباره و شد کوبيده ديوار به بيشتری چه هر شدت با اتاق در دفعه يک که کرد می تر گسترده رو هاش درازی دست داشت

 :کرد پر رو اتاق های گوش دیمر عربده صدای. برگشت جلو

 کنی؟ می غلطی چه داری_

. کيه اون دونستم نمی من و بود شده من ناجی که ديدم می رو مردی درشتِ سايۀ فقط عوضی اون قوی هيکل زير من و

 هم ازب اما زد؛ می نيش وجودم تموم به کينه با و بود برداشته زخم بودم خواسته کمک و بودم کشيده فرياد که بس از گلوم

 .کردن هق هق به شروع سرخودانه و نبودن بيا کوتاه

 مرد اون گوش اما بود؛ کرده کر رو اتاق گوش و شده مخلوط شهوتش از پر های نفس نفس با دردم سر از های ناله صدای

 :نه رو ناجی

 کنی؟ می سرپيچی من حرف از که کنه می زيادی داره تنت به سرت يا خواد می شدن قطع ات شده دراز دستِ _

 نزديک بود کرده باز رو در که مردی. کردم می حس ام سينه قفسه روی رو کوه يه سنگينی هنوز اما شد؛ بلند روم از اينکه با

 می تنش رو پيراهنش و بود گرفته مونی الل خودش حاال اما داد؛ می رو من شدن الل ی وعده که قلچماقی به رو و شد

 :گفت کرد،

 .برسم رو حسابت بيام ودمخ تا بيرون شی می گم_

 ذره سختی با و بود شده حبس هام ريه توی بازدم. بودم خيره رنگی و شده گچبری سقفِ به شوک، از و بودم ولو تخت روی

  اومد؟ می سرم باليی چه دشات. اومد می بيرون اش ذره

 چقدر ها اون و بودم ضعيف درچق من. کردن می باز رو شون راه ها گوش سمت به هام چشم کنار از کسی بی های قطره

 :بلرزن نفرت از هام پلک شد باعث منحوسش صدای آوردن؟ می سرم باليی چه بودن؛ قوی ناجوانمردانه

 ...گفت می بيراه بدو شما به داشت _

 :شد شنيده ناجی مرد صدای دوباره
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 !اهورا بيرون گمشو گفتم _

 که اومد الميرا با بحثش و جر صدای که بود نرفته بيرون اتاق از ملکا هنوز. رفت در سمت به نبسته بسته های دکمه همون با

 .«تو نه شدم می بازخواست من بعداً» گفت می جوابش در الميرا

 تشر با من به رو و داد اش دستی کنار آدمهای از يکی دست به رو بود کرده باز رو در اون با که کليدی.شد تخت نزديک مرد

 :گفت

 !وايسا پاشو_

 داشت وجودم بند سه و سی. نتونستم اما شم؛ بلند جا از زدم زور و کردم روتختی بند رو لرزونم دستای. بودم شوک تو هنوز

 . لرزيد می

 سياه مرد از رو تارم و گيج نگاه. بايستم تا گرفت رو بازوم زير مرد اون و کرد ای اشاره بود دستش کنار که مردايی از يکی به

 وجب رو تمامم داشت خاصی جديت و اخم با. دوختم مقابلم مرد روشن صورت به و کردم رد بود تهگرف رو بازوم زير که پوشی

  .کرد می

 :دوخت لرزونم های مردمک به و گرفت اندامم از رو روشنش آبی چشمای

 باشی؟ مطيع بايد خونه اين تو نگفته بهت امير_

 رو ای مرده های چشم کردی می فکر که تحرک بی و ثابت انقد بودند؛ جدی و ثابت رنگش آبی های مردمک... لعنتی امير

 و خونسردی نگاهی و بور موهای و ريش ته با بود ساله چند و سی شايد. نبود ها ايرانی شبيه. دادن جا هاش چشم کاسه تو

 :جوابه منتظر رئيسش يعنی اين و شد فشرده بود بازوم دور ک مردی دست. کرد می چکه ازش حسی بی

 .خبره چه اينجا نگفت نم به امير _

 :بود يخی و سرد نگاهش اندازه به کرد که ای خنده تک. انداخت باال ابرو

 نداری؟ حدسی هيچ خودتم_

 های دارم دوستت صدای که مردی توسط خوردنم فريب يا داشت کردن مسخره گريونم و ترسيده نگاه کرد؟ می ام مسخره

 :زدم تشر پوش سياه مرد به رو. شد فشرده بازوم دوباره که گرفتم ازش نگاه ه؟نرفت بيرون گوشم از هنوز اش پوستی زير و ريز

 !يوااااش_

 نيست؛ بلد رو خنديدن انگار که خنديد می جوری شد؛ صورتش جلب نگاهم هوا بی. روشکافت اتاق فضای مرد خنده صدای

 :بود واضح امالًک هم بودمش ديده تازه که منی برای صورت، اين با خنده نداشتن تناسخ که جوری

 . داره افتادن سودای سرت زنی؟ می داد من آدمای سر من خونه تو... احمقی يه واقعا تو دختر_
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 که قدم يک. محکم و بم زيادی. کرد می شدن الل به وادار رو همه زدن حرف موقع که جوری. بود جوری يه... صداش تن

 :ايستاده مقابلم افندی بی خودِ داشتمن شک شد؛ مستولی بهم بلندش قد اون با و تر نزديک بهم

 برت کنی التماس بار هزار روزی که جايی فرستمت می و قرارمون و قول و امير بابای گور گم می بره پيش اينجوری_ 

 . شده خراب همين تو گردونم

 :گفت تر بلند ديد که رو ماتم نگاه. داشت زشتی و مخوف های چشم چه... رفت نفسم

 که؟ مفهومه_

 :شد فشرده هم ام چونه بازوم بر عالوه بار اين که دادم تکان سری فقط بيچارگی رس از

 دست و سر با هميشه بشی مجبور نکنم کاری تا بده آدم عين رو جوابم! نکنه زيادی دهنت تو مثقاليت دو زبون اون! دِ نه دِ_

 .بزنی حرف

 کمی رو سرم. بود گرون زيادی نداشتم رفتن زور حرف ارب زير طاقت که منی برای هاش حرف کنار، به ام چونه. گرفت دردم

 .اومد عقب من با دستش که کشيدم عقب

 با. سرش پشت هاش آدم و رفت در سمت به. کرد رها رو ام چونه و داد جواب «خوبه» با هم اون که گفتم «ای باشه» آهسته

 چه دون نمی و شدن فروخته قدرت های ارباب به که هايی برده مثل. کردم می نگاهش داشتم، کثيفم آينده از که ترسی

 از و است خيره دار چوبه به که اعدامی مثل شايد يا... نيست منتظرشون خوبی چيز هيچ که دارن يقين اما دارن، سرنوشتی

 .زدم زل بهش اختيار بی خود از يه مثل شه؟ می چی يعنی: پرسه می خودش

 از انگار. بود سواری اسب شالق هم محافظاش از يکی دست. زانو زير تا چرم های چکمه با بود پوشيده کاری سوار چرم شلوار

 .بود کرده کثيف کفشش های گل با رو اتاق تمام که گشت برمی کاری سوار

 نيستيم؟ تهران تو ما تهران يعنی. بود جهنمی کدوم ديگه اينجا

 * * * 

  ماهان

 

 اش قديمی های آجر انگار. شدم خيره مقابلم بزرگ و قديمی خونه به متری ده چند فاصله همين واز کردم خاموش رو ماشين

 .منه آغوش تو تو، رهای گفتند می فروشی فخر وبا کردند می کجی دهن بهم

 .شد پياده ازش متعاقباً و پارک کنارم يهودا رنگ سياه ماشين. فرستادم بيرون کالفه و محکم رو نفسم
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 باز زبون شدم منتظر و دادم باال رو پنجره شيشه. کرد اشغال رو کناری صندلی تاهیکو سالم با و کرد باز درو. اومد باالخره

 . خبره چه منحوس خونه اون تو بگه و کنه

 عميقی چينِ. دونستيم می رو اين دومون هر و بود ممکن چيز ترين مضحک وضعيت اون تو پرسی احوال و عليک و سالم

 و کرده سرکشی سمتی به کدوم هر نبود؛ باال به رو و مرتب هميشه مثل شها مو. بود نشسته اش پيشونی های شيار ميون

 . بود آشوب شد؛ پررنگ هم من های اخم. بود ريخته ها شقيقه کنار و پيشونی روی

 تحليل خودم پيش اين از بيشتر و بگه چيزی ترسيدم می. کرد نمی ياری پرسيدن برای زبونم ولی بپرسم؛ که زدم می دل دل

 . برم

 .کيه واسه خونه اون فهميديم... خرهباال_

 . بستم چشم هاش لب به آشفتگی با فقط و دادم تکيه صندلی پشتی به قبل از تر سنگين شد؛ اضافه دوشم روی باری

 وقفه بی و خوردن می تکون تند تند که بود يهودا های لب فقط شدن؛ کر و کشيدن سوت هام گوش گفت که چيزی با... اما

 اما بود؛ مرده. بود مرده که بودم شده متحرکی مرده به تبديل و گرفته هام رگ. بسته يخ عروقم تو خون که گويی. گفتن می

 . کرد می حس رو درد

 هام پنجه با رو ام افتاده دوران سر... گفت می داشت هم پشت که لعنتی دهن و لب اون اال بودن ايستاده دنيا همه اصالً

 :زدم چنگ

  ی؟گ می چی فهمی می هيچ _

 اضافه هام شونه روی مداوم طور به که باری سنگينی نتونستم. نتونستم اين از بيشتر. کرد می خطی خط رو مغزم سکوتش

 .شدم پياده ماشين از و کردم پرت داشبورد روی محکم رو دستم تو گوشی. کنم تحمل رو شد می

. زدم چنگ رو ام معده ديگه دست با و گذاشتم اشينم روی رو دستم يه. بود رفته هم تو ام معده وحشتناک درد از هام اخم

 . آورد می هجوم دهنم به داشت بدنم احشا و امعا

 ! لعنتی ی دختره

 می واسطه... مروتی بی شرفی، بی عفتی، بی واسطه... بود گری واسطه ی خونه. شدم خيره خونه به نفرت با اينبار و دوباره

 . بذارن حراج به پول برای ور زن يه زندگی و خاندان يه آبروی تا شدن

 کرده باز خونه اين به رو زنم پای که رو کسی ذاشتم نمی زنده. کشتم می رو ناموس بی ی پسره اون. کردم گره رو هام مشت

 :گرفت دستش تو رو بازوم يهودا که افتادم راه خونه سمت به عصبی و اختيار بی. بود

 .ميارم برات شده خراب اون از رو خانم خودم. کنيم می درستش... نرو آقا_
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 بی اين اين مسبب. کنم می اکتفا دختر اون ی ساده اومدن بيرون به کرد می فکر که بود ديوانه. گفت می چی فهميد نمی

 : گرفت تر محکم بار اين که کشيدم رو بازوم. ذاشتم نمی زنده رو آرويی

 .باش داشته صبر کم يه. رسيم می هم رو شرف بی اون حساب! آقا _

 کرد؛ می ترش مدام و بود افتاده سوزش به دوباره ام معده. رسيد می نظر به عاجز و خميده هم اون. کردم نگاهش گنگی با

 از ام زندگی تو بار اولين برای اگه عجيبيه؟ چيز من برای بميرم، خبر، اين شنيدن از بعد و امروز اگه. بود گرفته خون مزه گلوم

 با و چی همه زير بزنم رو امروز يه اگه عجيبيه؟ چيز.« نبود من حق اين چرا؟»  که کنم گله بهش و کنم مرگ طلب خدا

  عجيبيه؟ چيز! بشم گالويز خدا خود حتی و آدم و عالم با بخوام

 حال با. کردم می خالص شده خراب اون از رو رها و رفتم می خونه اون به بايد اما نداشتم ايستادن توانايی. افتادم سرفه به

 :ايستاد مقابلم يهودا که رفتم می خونه سمت به خميده و رنزا

 . آقا بری ذارم نمی _

 :زدم کنارش بود مونده برام که توانی همه با. نبود من کار ديگه داری خود آوردم، کم

 به خون جمله اين ادای از... ) باشن آورده سرش باليی اگه بمونه؟ خونه کثافت اون تو زنم بذارم گی؟ می چی فهمی می _

 بی توش، آدمای همه با... رو خونه اين... قسم علی شده حق نا حق به... علی والی به( کرد داغ صورتم و آورد هجوم صورتم

 !کشم می آتيش به گناهکار و گناه

 ...رها کردی چه تو. بود شده خراب سرم روی عظمت و وسعت همون با آسمون های ستون

 فکر شده خراب اون از رها آوردن بيرون جز به هيچی به لحظه اون تو. کشيدم بيرون مشتش از تر محکم رو بازوم بار اين

 روز چند. داره وجود ايی اسلحه نوع هر توش يقيناً که برم ای خونه تو تنها و يکه خوام می چطور اينکه به حتی. کردم نمی

 اين به و شدن خارج خونه اون از شبونه نشد متوجه دادن، نشون بهم رو وجود بی ی پسره اون و رها های عکس وقتی پيش

 ...که هم حاال. اومدن آجری ی شده خراب

 واکنشی بتونم اينکه از قبل اما آوردغ هجوم گلوم به تلخ بغضی و فرياد شد، پيچيده هاش انگشت حصار تو بازوم که بار اين

 :گفت مکث بی و تند بدم، نشون

 ! نباشه خونه اين تو خانم اصالً شايد_

 .زد رو آخر تير

 :کوبيدم اش سينه تخت بود، شده جاری ام پی و رگ تو داشت که وبهتی شوک رغم علی

 شده؟  خراب اين تو آودنش نگفتی بار يه مگه گی؟ می ياوه چرا! مومن مرد دِ_
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 تو تر محکم ربا اين... يعنی نيست اونجا رها اگه و هاست، گر واسطه خونه خونه، اون اگه. بود زده يخ ام خورده گره دستای

 :زدم اش سينه

 گوريه؟ کدوم نيست اونجا اگه گم می گی؟ نمی چيزی چرا_

 :کشيد گردنش پشت دستی

 ...دونم می بعيد ولی اس؛ خونه همين تو شايدم... ولی بگردن کردم بسيج رو همه... دونيم نمی_

. نشستم خيابون جدول کنار کشنده درد اين به تفاوت بی. آورد باال گلوم تا رو خون و افتاد خروش و جوش به دوباره ام معده

 داد بی و داد واسه ديگه صدام. داشت دوران همچنان سرم. گرفتم هام مشت تو رو سرم و کردم قائم هام زانو روی رو دستام

 :کرد نمی ياری هم

 نفهميدين؟ بره؟چطور خونه اين از نديدين چطوری _

 :شد تر نزديک

 . نداره آمد و فتر راحت اينجا خودشون جز کسی _

 :کردم نگاهش سوالی

 . بردن هم پنهونی آوردن پنهونی که همونجوری رو خانم احتماال... برن می و ميارن پنهونی رو همه _

 :کرد اشاره خونه به حرص با

 مطمئنی؟ انقد کجا از ميرن و ميان پنهونی ميگی که تو! نيست اينجا که دادی گيری چه_

 :کرد باز لب از لب باالخره یول خورد؛ رو حرفش کردم حس

 ميدی؟ رو چی گير! آقا ذيگه نيست گم می_

 پی که بودم اين از تر کالفه. گفت نمی و دونست می چيزی يه. شد خيره جدول امتداد به اخم با و انداخت پايين رو سرش

 :گفتم بود کوفتيم معده درد از یناش که اخمی با. آوردم در رو سيگار پاکت و زدم چنگ جيبم به و کردم صاف رو پام. شم گير

 فقط. نداری کاری اش باقی به تو بعدش. کنيم پيداش شده هرجور بايد! نيس حاليم چيزا اين من. ميگم چی ببين کن گوش_

 ...کن پيداش برام

 ...کجاست بدونم اگه که آخ کجاست؛ بدونم کافيه فقط. ترم عقب ازش قدم يک ميرم هرجا. اهلل بسم شدم من و جن شده

 انتخابم حق و عقيده آزادی هرچی بابای گور. خودم خونه ميارمش و گيرم می رو دستش. کنم نمی صبر هم ثانيه يه ديگه

 .بود آورده در ها شده خراب اين از سر که داشت انتخاب حق! کرده

 «خدا؟ کنی می چه داری من با. »شدم خيره آسمون به و چسبوندم هام لب به رو سيگار
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 .پيچيد سالن کل تو دوباره نآيفو صدای

 حرصی با رو گوشی... هووف...« دسترس در نظر مورد مشترک: »سپردم گوش اپراتور منفور صدای به مستاصل و زده حرص

 طرف به بار اين و زدم رو در بود، در پشت که کسی به توجه بی. رفتم آيفون سمت به و کردم پرت مبل روی شديدتر

 رو خونه فضای مهسا انرژی پر صدای و شد باز اتاق در. کنم تر رو ام شده خشک گلوی کم يه تا برداشتم قدم آشپزخونه

 :شکافت

 .خودش ساز دست های خوردنی کلی با اومده مهسا. خونه اهل بر سالم_

 :دادم جواب رو سالمش و گذاشتم کانتر روی رو ليوان. کرد پر رو خونه اش خنده صدای بندش پشت

 .کنن نمی زندگی اينجا کنم يادآوری بهت بايد اومدی، خونه اهل خاطر واسه اگه_

 :گذاشت کانتر روی رو دستش های وسيله و کرد ريزی خنده

 .نيست من به نيازی رسه می خوب عموشاهرخ به خاله اونجا_

 :گذشتم کنارش از

 .ننداز زحمت تو خودتو نيست، احتياجی هم اينجا_

 و خونه کل اومد، می هربار که نشاطی پر و ساله چند و بيست دخترک. رفت ها بخوا از يکی سمت به و کرد نثارم جنسی بد

 خانم هم باز. چسبوندم گوشم به رو گوشی دوباره. آورد می در واقعی خونه يه شکل به رو اينجا و زد می بهم رو ام زندگی

 ...نظر مورد مشترک: زن هم به حال جمله اون و اپراتور

 :گفت رفت، می آشپزخونه سمت به که حالی ودر شد خارج اتاق از مهسا

 !نخوردی هم ناهار بندم می شرط_

 . بودن فراری ازم اشون همه که بود روز چند و سی سالم؛ و معمولی زندگی يه خوراک، خواب،! داشت انتظاراتی عجب

 از که هايی ظرف داخل رو اه غذا و داد باال کمی رو هاش آستين. بود کرده عوض سفيد بلند آستين پيرهن يه با رو مانتوش

 :ريخت می داشت، برمی کابينت کمد

 .داری جنگ سر خودت با هميشه ولی دلسوزی، همه واسه _

 گوشم به دوباره رو گوشی. رو وقتش نه اشه، چه ببينم کنم کنکاش داشتم حوصله نه اما اومد؛ می نظر به گرفته صداش

 :غريدم و کردم پرت کنارم حرص با رو موبايل. تر فمزخر جمالت و مزخرف صدای همون دوباره و چسبوندم

 !يهودا دارم واست_
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 بتونه شايد و داره خبر هم چيز همه از قضا از اردوانه، راستِ دستِ که داره قرار مردی با گفته وقتی گفت نمی خودش با

 پيش رو کاری يه تا کرد می عمرم نصف بايد هميشه بذاره؟ دسترس در رو اش لعنتی گوشی اون بايد کنه؛ جلب رو اعتمادش

 .برد می

 براقش و سياه های چشم ايستاد، مقابلم شد تموم که کارش چيد، می رو ميز حرف بدون و کرد می ام نگاه چشمی زير مهسا

 :بود تنيده هم در پهنش های ابرو و فروغ کم

 .که داری دوست... پختم سبزی قورمه واست بيا پاشو_

 . کرد می محبت اخم با ببره پيش رو کارش تونه ینم کرد می احساس وقتی هميشه

 دوست به اعتراف از بعد هم اون. بدم نشون خوش روی خواستم نمی کاويد، می خاصی احساس هيچ بی رو چشماش ام نگاه

 که هنکرد باور. نکرده اعتنا هام حرف به يعنی توجهات اين و شد، دوبرابر توجهاتش اون از بعد و کرد گذشته سال که داشتنی

 در هم ام نشينی عقب و سرما موضعِ... بود عام و خاص زد زبون نفسش عزت و غرور واِلّا «مونه می زنم و زنمه رها» گفتم

 .کشيد می شعله بيشتر روز هر هاش چشم تو گرما. بود اثر بی و فايده بی مندی شور همه اين برابر

 .ندارم ميل االن خورم می شب باشه بذار. نکنه درد دستت_

 :کرد درشت رو هاش چشم

 !ببينم پاشو! دردت معده اون با اونم!  هااا نه_

 و گرفت شدت ثانيه از کسری تو قلبم ضربان کرد، جلب خودش به رو ام توجه تمام مبل روی گوشی يکنواخت و آروم ملودی

 :دادم جواب چطور و زدم چنگ مبل های کوسن روی از رو گوشی چطور نفهميدم ديگه و. شد کوبيده سينه به تر محکم

 دسترس  در که گوشيتم مکه، حاجی حاجی خودت واسه رفتی بدی؛ خبر يه تا شدم عمر نصف يهودا؟ گوريی کدوم تو_

 !نيست

 :کردم قطع رو حرفش آوردکه می دليل داشت

 شد؟ چی بگو اول! دارم برات حسابی که بعد واسه بمونه اين_

 به سری و کشيدم رو آستينش که رفت می سمتش به کرده اخم مهسای و شد گم يهودا کلمات مابين آيفون زنگ صدای

 .دادم تکون کردن صبر معنای

 ها روز اين. کردم رها رو آستينش ای کالفه هوف با ديدم، می رو هامون دست بين حيرونش نگاه و دستش لرزش وضوح به

 .کنه آفرينی دردسر تا داده هم دست به دست چيز همه

 :گه می چی فهميد نشه که طوری نه اما شد؛ می وصل و قطع يهودا صدای
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 ... زديم نمی رو حدسش که.... افتـ اتفاقی... يه... ولی زدم؛ رو حرفم دادن، آشنايی کلی بعد. کنيم جلب اعتمادشو تونستيم_

 : کردم جدا بود خيره بهم کنجکاوی با که مهسا از رو ام نگاه

 شده؟ چی _

 . نيست فروش و خريد شون کاری قاموس تو اصالً... کرد حل رو قضيه شه نمی پول با... بگم طور چه_

 :گفت تند و فرستاد بيرون شدت با رو بازدمش... به برسه چه بود عار هم گفتنش گرفت، راه کمرم تيره از سردی عرق

 ...یِ اجاره و تيمی خونه تميزه، کارشون شرفا بی _

 لحظه يک برای. ايستاد جا در هم فقراتم ستون روی عرق، قطرات یحت و کردم فراموش رو کشيدن نفس ايستاد، زمان

 های نفس و شد چيره بدنم به خستگی زدنی هم بر چشم به. کرده گير ام ريه و سينه قفسه ديواره بين نفسم کردم احساس

 .شد منجر پی در پی و خشک هايی سرفه به کوتاه کوتاه

  آقا؟ اونجايی: گفت لرزون صدايی با يهودا

  ماهان؟: شد بلند گوشم کنار مهسا وحشت پر و مبهوت ایصد

 :دريد می رو گلوم فضای تر قوی و تر شديد ها سرفه نداشت؛ ای فايده کشيدن نفس برای تالشم

 !برنيای پسش از که نيست چيزی! مومن مرد باش آروم ماهان؟ آقا خوبی! خدا يا _

 : گفت پی در پی و تند و کوبيد کمرم به مشت با زده وحشت مهسا

 ! بکش نفس! ماهان شی می کبود داری يهو؟ شد چی _

 و کردم پرت مبل روی رو خودم گرفتم، فاصله ازش حالی بی با کردم؛ می احساس خوبی به رو ريه کالپس شدن نزديک

 نفسم؟ باعزت کردی چه... رها من با کردی چه. کردم آويزون رو سرم و گذاشتم مبل لبه روی گردنم

 جمله دوباره گرفت، آروم که بازدمم و دم. رفت آشپزخونه طرف به و گرفت فاصله ازم زده شتاب و ناميزون ها قدم با مهسا

 : گرفت سر از رو ها کردن رديف

 . کنه می کفايت برامون کنيم پيدا که رو خانم. نشدم حرفش پيگير زياد _

 :فرستاد بيرون محکم رو نفسش يهودا. کرد پر رو خونه فضای دوباره آيفون زنگ صدای

 . دارن نمی نگه رو سالم دخترای... دخترای خونه اين تو نباش، نگران گم می باز_

 يکی آيفون زنگ با هيستريکم و بلند تقريباً صدای شدن، می نزديک کوری مرز به داغم های چشم. رفت هام زانو از حس

 :شد

 .ميام دارم خودم دار اش نگه جاستک گفتی که صفتی بی اين آوردن؟ سرش باليی چه گی؟ می داری چی_
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 بار اين آميزم خشونت نگاه. شد نمايون اتاق در چهارچوب تو مرتضی قامت و شد باز خونه در کردم می هوار دادو که همينطور

 :کنه قطع رو حرفم داشت سعی يهودا. رفت نشونه بود، ايستاده مرتضی سر پشت آب ليوان يه با که رو مهسا

 .شدی متوجه باهاشت نگفتم، اينو _

 :غريدم تری بلند صدای با بودم، شده خلق بد و نشناس نمک انقدر وقت چند اين که نبود خودم دست

 !گی می داری چی ببينم بزن حرف آدم عين يهودا گفتی؟ چی پس_

 :گفت تری گرفته صدای با و کرد فوت قدرت پر و جا يک رو نفسش کالفه

 . باشه اونجا خانم دارم شک گفتم همين واسه. کنن می خارج ورکش از و کنن می جدا رو سالم دخترای_

 .بترکه بود، افتاده گردش به توان تمام با که خونی فوران از داشت امکان آن هر که گرفت نبض چنان گردنم رگ

 نفس کنن، شرتمعا برن، راه عمر يه و بميرن. بميرن هميشه برای ثانيه صدم يک حتی شايد يا ثانيه، يه تو تونن می ها آدم 

 سر عمر يه و بميرن ايستاده اجلشون از قبل تونن می آدما... ساده شکستن يه و برداشتن ترک يه حرف، يه اتفاق، يه با بکشن؛

 تو دست ناموسم، و آبرو زنم، عزتم، و غرور فهميدم که روزی همون درست. مُردم روز اون من و. کنند بودن زنده به تظاهر پا

 . گذاشته پا فحشا های خونه به و کرده فرار ماز شرف بی يه دست

 :کردم فرو موهام تو رو چنگم جهنميه؟ جور چه ديگه اين خدايا بستم؛ رو هام چشم و گذاشتم گردنم نبض روی دست

 ...يهودا ببين! بگير ازش رو خونه اون آدرس_

 .رو مبل ی ستهد ديگه دست و چسبيد رو ام پيشونی دستم يه سياهی، هام چشم رفت، می گيج سرم

 آقا؟ شدين چی الو؟ _

 :کردم باز زور به رو هام چشم

 .نده دست از هم رو ثانيه يه حتی... وقت اول فردا واسه بذار قرار االن همين باال، ببر رو کارا سرعت _

 بعدی ی کلمه خواست نمی دلم که بود درمونده و خسته لحنم قدری به. کردم پرت ميز روی رو گوشی ای ديگه حرف بدون

 . بشنوم رو اش

 ترين کوچيک بود، گرفته نظر زير رو هام رفتار تمام غضب با و زده تکيه ديوار به مقابلم که مرتضايی به خواست نمی دلم

 يه با. تنها. تنها. تنها. تنهايی دنيا يه با... پيکر و در بی نخلستون يه تو چاه يه. خواست می چاه يه... اما دلم. بندازم نگاهی

 خيال با بتونی که جايی. چاه اون های تنهايی عمق به رو صورتت بزنی وصله و صورتت رو بکشی که دار وصله و سفيد یعبا

 که چاهه فقط چون بشنوه؛ بتونه که چاهی بجوشه، بتونه که اشکی و باشی خودت. نباشی ستون. نباشی کوه ديگه راحت

 گلو تو و بشه غده درد از حجم اين مبادا تا بشه مرد يه بالکشِ تونه می که چاهه يه فقط داره؛ رو مرد يه گفتن درد از تحمل
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 و شوند، می رها آورديم ايمان گفتند تا که پنداشتند مردم آيا »پرسه می لحظه هر که خدايی از شکايت و گله بشه و کنه گير

 («2عنکبوت)شد؟ نخواهند آزمايش و فتنه گرفتار

 که کسی پنجه از پنجه وقت هيچ که خدايی به اميدوار و شناختمش نمی ديگه که ای بچه خترد از نااميد. نبودم و بودم اميد نا

 آدم اين با آشنايی ی واسطه کرد، می اسلحه قاچاق که يهودا جاهليتِ دوره و قديمی دوست. نکشيده بيرون کرده توکل بهش

 بی کارای ی گنده کله آدرس واسطه، اين وجود با تونست می هم باز پس! هنگام زود اعتماد اين دليل شده تنه يه و شده

 .کنه پيدا رو شرفيشون

 رو دستش. دوختم مهسا نگرانی از پر و لرزون های چشم به و گرفتم زمين از رو ام نگاه شد گرفته مقابلم که آبی ليوان با 

 کنی؟ باز رو در گفت بهت کی: زدم پس

 :خورد سُر مرتضی سمت به اش نگاه

 ...مرتضی آقا آخه_

 !خب خيلی: زدم تشر تری بلند صدای با

 :غريدم کشيد، می نشون و خط اش نگاه با بودو زده تکيه ديوار به طلبکارانه همچنان که مرتضی به رو اينبار

 نيومده؟ بهت سالم بدن و تن داری؟ چيکار من خونه دم روز هر روز هر تو_

 :بود ها اين از عاری لحنش اما ،بود شرورانه هميشه مثل هاش چشم و داشت اش پيشونی روی گره

 نکردی؟ ولش هنوز تو وقتی اينجا نيام چطوری( تری بلند صدای با) زدی؟ رو رها رد تو دونم می وقتی کنم ولت چطوری_

 :کرد می ذوق ذوق مغزم

 داشتی؟ و توقعش تو االن که کشيدم دست زنم از کی من_

 :شد نزديک قدم دو

 .کنيم می پيداش تر راحت تايی دو دونی می خوب خودتم ماهان؟ کنی می لج چرا_

 : وزيد سرم تو مستانه ای خنده کوچيک، و بزرگ های فکر رحمانه بی حمالت ميون

 پياده که خيابونی اون سر و آژانس اون از بيشتر حتی که بخورم قسم حاضرم! کنی می سير رويا تو گيات بچه عين هنوزم_

 ! نزدی رو ردش شده

 :ايستاد ام سينه به سينه و اومد تر نزديک. داد می دست از رو اش ساختگی آرامش داشت

 دخترشو ياسر حاج کردی فکر خودت با کردی، پيداش که گيريم دنبالشی؟ مفت مفت، که تو يا کنم می سير رويا تو من_

 .نکن ناحق رو حق من با کردن دشمنی با و باش عاقل! ده؟ می دستت
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 باال دادم صدای تا فرستادم بيرون شدت با رو بازدمم. بيافته کارگر که بزنه نيش کجا از دبو بلد خوب دوييد؛ پوستم زير خون

 :زدم زل بهش ای کننده کنکاش و شده ريز های چشم با نره،

 زنی؟ می حرف داری حق کدوم از وسط اين تو! منه زن _

 :بياره در رو هام حرف تالفی تا زد پوزخند

 !ديگه ماهه ده فقط_

 :ايستاد بينمون و دويد مهسا! نسناس بود انداخته راه شمار روز. کرد تابی بی صورتش تو اومدن فرود واسه و شد مشت دستم

 !کنين می دعوا دختر يه سر وايسادين شه نمی باورم ايد؛ قديمی رفقای ايد، گنده مرد تا دو! ديگه کنيد بس _

 نداشتم؛ رها به مسئوليت از غير به حسی من. کرد می ترم عصبی اومد می بر آرومش کلمات ظاهر از که حسادتی و خشم

 که حسی. کرد می تر تنگ رو نفسم و انداخت می چنگ دلم تو چيزی زد، می حرف موردش در اينجوری کسی وقتی فقط

. گرفت نمی چشمام از نگاه مرتضی... بود غيرت اسمش شايد کنه، دار خدشه رو حرمتش کسی بذاره خواست نمی رقمه هيچ

 .بوديم توجه بی بود ايستاده بينمون که مهسايی به و خيره هم به هردو مخش با

 خونه خانم وقتی ببينم خوام می اونوقت. سپرمش نمی احدی هيچ دست ديگه و کنم می پيدا رو زنم بگو، ياسر حاج به برو_

 !يانه هست احتياجی عقد يا صيغه ادامه مورد در نظرش و اون به)!( شد خودم مال ام، قانونی شرعی زنِ شد، ام

 پايين و باال شده کنترل خشمِ زور از که ام سينه به بود مقابلمون که مهسا دست. پروند جفتشون صورت از رو رنگ آخرم کالم

 کنار کمد روی از رو کتم تفاوتی، بی به کردن وانمود با و کردم نگاه رسيد می ام شونه سر تا که صورتش به.  رسيد شد، می

 .زدم بيرون خونه از و برداشتم در

 ...همتون به لعنت

 * * * 

 رها

 

 .بودم شده مريض

 بار هر که بود خدا دشمنی از و رفت می داشت مرگ مرز تا روحم نه، که جسمی بيمار. شم بلند زمين از نداشتم حال حتی

 .گشت می بر تنم به دوباره

 که پذيريست انعطاف موجودی انسان" گفتن می و نزد می دم ازش ها روانشناس که روحی پذيری انعطاف اون بود کجا پس

 .نبود باشه، داشته ربط من به که خصلتی داشت هم اگروجود ؟"دهد می وفق را خودش موجود شرايط با



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

84 | P a g e  
 

 فرو بيشتر خودم تو. بيارزم ها حرف اين از بيشتر بلکه تا بگيرم ياد موزون حرکات و بپوشم رو های لباس اون تونستم نمی

 همه اون شد چی نداشت؟ هم رو پدرش های گويی زور تابِ که سرکش رهای اون بود شده چی بودم؟ رسيده کجا به. رفتم

 ؟ "هاشه دغدغه بزرگی و انديشه به زن ارزش " زد می که فريادی و شعار

 می ياد خوب رو رقصيدن عربی بايست می شدن ارزشمندتر برای که عفتی بی های لباس و بود رها اينجا... شد دود اش همه

 .گرفت

 ميون کردن دلبری و رفتن راه برسه چه شم بلند جام از حتی کردن می تنم که مضحکی های لباس اون با تونستم نمی من

 .ران هوس و مست جمع يه

 می گريه. بود زور اگه حتی باشه بد تونست نمی. بود من شبيه شده؛ هام بری و دور همه از بهتر جانان با ام رابطه بين اين در

 به بودن خواب همه که ها شب. داد می سر ناله بدش سرنوشت از و چسبوند می بهم رو لرزونش تن يکبار وقت چند هر و کرد

 صورتش تو رو نازنين. برد نمی خوابم صبح تا و کشيد می تير دردش از قلبم که کرد می هق هق و ريخت می اشک قدری

 می آغوشش در کنه، بس که خواستن می بيداد و داد با و کردن یم دعواش مدام که ها دختر ی بقيه خالف و ديدم می

 من و هام چشم تو نشست می غم بياد آرزوم پر و سن کم نازی سر ها باال اين اينکه فکر از. بوسيدم می رو سرش و گرفتم

 از گاهی که شد می حسم متوجه هم اون انگار. ريختم می موهاش و صورت روی و کردم می قطره رو هام غم دونه دونه هم

 :گفت می باناله و گفت می برام هاش ترس

 نجاتمون خدا رو تو خدا... خدا... دونه می مقصر رو خودش... رو آبرويی بی اين نمياره طاقت مامانم... ميره می مامانم رها _ 

 !بده

 می ازش و فشردم می ام سينه هب رو سرش ناسزا و کفر با. سونامی هام رگ تو شد، می زلزله سرم تو آورد می که رو خدا اسم

 .کنه بس خواستم

 موضوع هم اون ولی زد؛ می برق اشک رد از هميشه صورتش و بود غمگين و افسرده. بود بهتر هم اون حال ها روز اين ولی

 . بگيره قرار بدنی آزار مورد کمتر اشون، مسخره های حرف به کردن عمل با کرد می سعی و بود پذيرفته رو

 می مخالفت کمتر و رفت می باال بودن، سرکش و چموش که دخترهايی از بعضی های ناله و گريه صدای کمتر روزها اين

 .شد می بلند کتک به ودستی فحش به صدايی کمتر. کردن

 ونبير پدريم خونه از سال دو و بيست از بعد بياد کنار شرايط با که بودم آدمی اگر. بود راه به دادم بی و داد همچنان من اما

 ... شايد. دادم می ادامه انگيز رقت زندگی اون به بايد شايد. کردم می فرار نبايد شايد... کردم اشتباهی چه. زدم نمی
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 تمام مثل. ديدم می بيشتر رو خونسرد و عجيب مرد اين ها روز اين. کرد پاره رو افکارم رشته و شد باز بدی صدای با در

 جين شلوار با سياه اسپورت پيرهن يه. نه خودش و بودن پوش شلوار و کت ها اون که تفاوت اين با بود، پوش سياه افرادش

 :گفت بود، زده يخ بلکه خونسرد، نه که بالحنی و ايستاد سرم باال. مشکی

 تمرين؟ واسه نرفتن همه مگه کنی؟ می چيکار شده خراب اين تو تو،_

 و خودش شد می پيداش مدام که بود عجيب. باشم داشته واهمه تفاوتش بی و وحشتناک های چشم از اگر نداشتم گناهی

 انقد افندی بی چرا دونم نمی» گفت می کارکنان از يکی به که بودم شنيده الميرا از چون. گرفت می رو کارها اين دنبال

 .« نداشت کارا اين با کاری قبالً پلکه؛ می ها دختر اين بر و دور مدام و شده حساس

 :نکنه رو رو دستم لکنتم تا گفتم شمرده شمرده. برسم نظر به شجاع کردم سعی

 !رم نمی کوفتی، کالسای اون، سر من،_

 :شد تر نزديک و انداخت باال ابرو

 .صداتو نشنيدم_

 رو خودم بندم نيم های لباس يادآوری با اما باشه؛ نداشته کوچيکم جثه به به اشراف همه اين تا شم بلند جام از خواستم می

 مزخرفی دامن وذکرم فکر تمام ايستادم که مقابلش. زد چنگ رو بازوم خشونت با و ايستاد سرم باال. چسباندم واردي به بيشتر

 می قراری بی هام گونه روی ريختن برای ای بهونه هر با هام اشک روزها اين. بود پوشونده رو بدنم از قسمتی زور به که بود

 .گرفت نظر زير رو رفتارم آميزی تمسخر پوزخند با و چسبوندم ديوار به. کردن

  مياری؟ در رو ها بازی قديسه اين چی واسه _

 تن. اومد نمی بودنش افندی بی به اصالً جورکه يه. کرد فاحشی تغيير اش نگاه دادم، سُر چشماش سمت به رو ام ترسيده نگاه

 :گرفت فاصله پيشش لحظه چند نگاه از و تنيد هم در بيشتر رو اش پيشونی عضالت فشرد، ديوار به تر محکم رو جونم بی

 اشتباه ولی هست؛ اميد بهش تغييرتون واسه که داريد دلتون تو سفيد نقطه يه بود معتقد پدرم! محضين ايه سياه ها زن شما_

 ! محضين سياه. کرد می

 :غريد صورتم تو تری خشن صدای با و کرد بيشتر رو بودن ام برهنه های بازو که هايی دست فشار

 قرارم و قول زير بزنم که خوای نمی. کنی می کارتو آدم بچه مثل و کنی می جمع رو ات مصنوعی های ادا اين کوزه سهکا_

  کنم؟ دمخورت ناکس و کس با و دارم ات نگه اينجا عمرت آخر تا امير، با

 رو هام پلک. زد رو شممچ و گرفت قرار تابيد می پنجره از که خورشيدی نور مستقيم مسير تو گردنش، آويزون صليب برق

 مخالفت معنای به سری بودمش؟ نديده امروز به تا چطور. انداختم نوسان به صورتش و صليب بين رو هام چشم و کردم تنگ
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 هام چشم تو رو خروشانش  و متالطم آبیِ  پريده، باال هايی ابرو با و داد خفيفی فشار. چسبيد گلوم به دستش که دادم تکون

 :ريخت

 !نده تکون من واسه و ات منی سه سر _

 :گفت و فشرد تر محکم رو گلوم که بدم تکون سر دوباره تونستم فقط ترس از. چکيد ام لعنتی اشک

 !افندی بی چشم_

 عقب رو دستش تری محکم فشار با و داد رضايت باالخره. بودم آورده کم نفس و سوخت می گلوم. کردم تکرار رو حرفش

 :کشيد

 . نری راه من اعصاب رو نفعته به_

. رفت در سمت به و روکرد تهديدهاش کردن، می رو هوا تمنای که هايی سرفه ميون بودم، افتاده سرفه به درد گلو شدت از

 .کوبيد هم به رو در و شد خارج اتاق از شتابان و بلند های قدم با بندازه سمتم به نگاهی اينکه بی

* * * 

 افندی بی

 

 ريختم؛ می رو هفته آخر ماموريت ی برنامه مصطفوی با بايد. رفتم اتاقم سمت به سنگين های قدم با و زدم بيرون اتاق از

 .پلکيد می هراسون چشم جفت يه اون بر و دور و شد نمی جمع لعنتی فکر اين کردم می کاری هر. شد نمی... ولی

 نشون رخ بود وقت خيلی که گوشتی تيکه: کرد می نمايی خود کرد، می سرکشی ام سينه تو چيزی ايستادم؛ اتاق در پشت

 در سمت به سرم بود؟ داده نشون خودی سال شش و سی اين تو حسابی و درست بار چند اصالً بود؟ شده وقت چند. بود نداده

 بايد هم باز بشم؛ رو در رو باهاش دوباره و بيام دنيا به دوباره اگه که کسی... بود کسی شبيه. شد تيز اخمم و برگشت بسته

 . مشبکش

 . گذاشت قرار مصطفوی با اينطوری شد نمی

 جزئیِ ترين جزئی اش وحشی های چشم اون با دختر اين. گرفتم فاصله کوفتی محيط اون از و کشيدم ام پيشونی روی دستی

 .نبود شأنم در اصالً. کردم می کارهاش درگير رو خودم نبايد بود، باند اين

 بود؛ ها حرف اين از تر بزرگ ما خالف کنم؛ درگيرش رو خودم نداشتم هم دوست ،نداشتم انسان قاچاق تو دخالتی معموالً 

 اين. داشت گفتن برای حرف خاورميانه کل تو و کرد می تامين کردم می رهبری من که باندی رو منطقه های اسلحه از نيمی

 .بدن گسترش رو کار بدم اجازه و بگيرم لوا زير کردم قبول اعضا اصرار به رو ها کاری خرده جور
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 صدای دستم شناسايی با در سيستم. رفتم می اتاقم سمت به و کوبيدم می ها موزاييک روی رو پاهام باشم متوجه اينکه بی

 .شد باز و داد تيکی

 به و زنده نگاه اون چرا. رفت می پيش هام شقيه تا دردش و کشيد می تير ام پيشونی ابروهام، بين مدت طوالنی انقباض از

 ...هنوز کرد؟ می زنده خاطره داشت هنوز قعیوا شدت

 سالی يک... وارونه های خاطره... شده برعکس های عکس کردم؛ باز رو کشوش تر اختيار بی و رفتم ميز سمت به اختيار بی

 .  درک به فرستادمشون و بودم کرده دفنشون کشو همين تو که شد می

 و رفتم ای شيشه ديوار سمت به قبل از تر گيج شه؛ منسجم فکرم کمی بلکه تا چرخوندم متری چهل اتاق تو ام عصبی نگاه

 خوب اصالً بودنش. دخترسرکش اون بودن نه من حال نه. نبود خوب. شدم خيره آسمون به باغ گرفته مه فضای به توجه بی

 !خودش برای نه الاقل! نبود

 اون از اردوان صدای برداشتم؛  رو گوشی و گرفتم آسمون از نگاه کالفه کرد، معطوف خودش به رو ام توجه تلفن ونگ ونگ

 :شد بلند خط سوی

 .قربان سالم_

 رو اتاق اين تلفن به دادن جواب ی اجازه کسی اينکه با. کنه می صحبت خودم با شه مطمئن و بزنم حرفی تا بود منتظر

 :بود عقل شرط احتياط هم باز اما نداشت؛

 .بگو _ 

 :پيچيد گوشی تو اش نخراشيده و زمخت صدای تعلل بدون

 .بگذره خوش خيلی قراره سری اين که کنين آماده رو ها بچه. کردم رديف رو آستارا مسافرت کارای ديگه هفته دو واسه_

 ها اسلحه فروش با مساوی جنوب به سفر و بود راه در غربی جنوب به سفر يعنی گفت می شمال از وقتی. زد می حرف سّری

 .بود بودم، داده رو شسفارش که هايی بار خريد و

 .شده هماهنگ. بفرستيد هم رو ها دختر: داد ادامه

 رسيد؛ عکس کاغذهای به هام انگشت نوک. بود باز همچنان کشو. دادم لم صندلی روی و کردم قطع رو گوشی حرف بدون

 روز سه دو اين الح و حس ديگه رفت می که دختر اين. بستم شتاب با رو کشو و کشيدم عقب برگردوندنشون از قبل ولی

 .شد می نبايد شد؛ نمی تکرار

 :پيچيد گوشی تو ای زنونه و نازک صدای ولی بده؛ جواب شدم منتظر و گرفتم رو مسعود شماره
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 بله؟ _

 .مسعود بده رو گوشی_

 :کرد زمزمه ادا و ناز با. هستم بودکی فهميده ام دستوری و سرد لحن از باشه نشناخته هم رو صدام اگه

 .بگين من به تونين می افندی، بی سوگلم_ 

 :  کرد هراسونش سکوتم

 .رسونم می دستش به رو گوشی االن _

 . پير مردک گذروند، می نخور بدرد های مهره با رو وقتش هميشه

 جانم؟. افندی بی _

  .شمال ديگه هفته دو. مهياس چی همه_

 ذهنم از رو بود دستم زير کشوی تو که تصاويری هميشه از تر عميق اخمی با و کردم قطع رو گوشی ای ديگه حرف بدون

 زدم؛ بيرون اتاق از. بود راه بهترين اين برهمم و هم در ذهن به دادن سامون و سر برای ديدم، می رو مصطفوی بايد. زدم پس

 ولی رفتم؛ می باغ ورودی سمت به رو بود شده تزيين بزرگی های گل ميز و سلطنتی های تابلو با که شکل منحنی سالن

 رابطه و شنوی حرف آداب و کردن دلبری رسم ها دختر به اون تو که اتاقی سمت به نشدنی رام ميل يه با و اجازه بی پاهام

 رفت. شد، می داده ياد داشتن

 نطق فرصت جماعت رقيب و موند می ما برای هميشه ها مشتری ترين گرون و بهترين اينطوری چون کرديم می رو کار اين

 .کرد نمی يداپ هم کشيدن

 مهار رو حس اين تونستم می نه... ولی. غريب و عجيب و مسخره های شدن حالی به حالی اين بود زورم رفتن؛ اين بود زورم 

 . خواستم می نه و کنم

 سراميک و بود کوب ديوار از پر رنگش کرم ديوارهای که متری چند و پنجاه اتاق داخل به جا همون از و رفتم در سمت به 

 .شدم خيره بود، شده مزين موسيقی و رقص اسباب به براقش های

 حال در هميشه مثل درست مشکلی، و پيچی سر بدون بودن، اومده خونه اين به موقتاً و جدا جدا و دفعه دو طی که دوگروهی

 اين تو. عابار و زور به يا باشن اومده خودشون رضايت و دلخوشی با کرد نمی فرقی. بود همينطور هميشه. بودن تبعيت

 دادن می آموزششون الميرا و الهام که هايی رقصنده بين نگاهم. شدن می آماده شدن اعزام برای و بودن راضی همه مرحله

 صدايی هيچ که بود زياد قدری به موزيک ولوم.  افتاد بود، شده جمع خودش تو انگيز رقت ظاهريی با که دختری به و گشت

 . گرفت نظر زير رو اشون همه جا همين از شد می خوب اما کنه؛ گرم خودش کار به رو کسی هر سر و نشه شنيده



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

89 | P a g e  
 

 .گرفته باال ميونشون سختی لفظی جدالی بود مشخص کامالً و بود ايستاده دخترک کنار اهورا 

 زير برای که احترامی حکم به بنا و بود مسعود پسر. بودمش نديده داشت، رو دختر اين به تعرض قصد که شبی همون از 

 .بودم نگرفته نظر در براش سختی خيلی تنبيه داشتم، هام دست

 ترسيده بدجوری دخترک. شدم خيره اش زده وحشت صورت به. دريغ اما بشنوم؛ بهتر رو صداشون تا شدم تر نزديک قدم يک

 ايستاده اهورا ی شده مشت دست مقابل برگردونه رو صورتش اينکه بی ولی لرزيد؛ می جسورش و ای قهوه های مردمک. بود

 و آوردن در قبر از سر شده دفن های خاطره ثانيه يک برای... ولی برداشتم؛ سمتشون به قدم چند. کرد می مقاومت و بود

 .کرد متوقفم قوی العاده فوق قدرتی. ايستاد حرکت از پاهام. شدن زنده هام چشم مقابل

 .بود اون شبيه رفتارهاش اندازه از بيش الاقل يا. دنيز خود خود... بود خودش اون  

 از بيشتر خيلی! بود حقش. دوختم چشم شد، زده صورتش به که ای ضربه به لذت با ايستاده، گوشه اون دنيز اينکه تصور با

 .بود حقش اين

 سالن از گرفتم نمی هاش لب گوشه خون از چشم که حالی در عقب به رو های قدم با من و شد متشنج داشت کم کم جو

 . گرفتم فاصله سالن از محکم و بلند های قدم با! بود حقش .شدم خارج

  رُل پشت فوراً راننده. رفتند اسکورت برای هاشون ماشين سمت به ديگه نفر چهار و کرد باز روم به رو ماشين در محافظی

 ... بود حقش ها اين از بيشتر دنيز و. فشرد رو استارت دکمه و نشست

* * * 

 رها

 

 جونم! کردن می بود وقت خيلی که رو اين خب کنن؟شکنجه؟ کار چه خواستن می. فهميدم نمی زور رفح من ولی! بود زور

 وقيحانه های لباس اون با هم مُردم می. کردم نمی تکرار رو مضحک حرکات اين هم مُردم می من! بگيرن خب بگيرن؟ رو

 .دادم نمی تکون بدن و تن

 .برد باال دست بودم، هراسون ازش داشت، سر در شب اون که شومی فکر خاطر به که پوشی سياه مرد

 می خون لبم گوشه از کردم می حس. شدم پرتاب زمين به وزنم تمام خورد، صورتم به که ضربه با. کردم نمی ولی ترسيدم

 . کنه می شره

 دست دلسوزی اب و رسوند بهم رو خودش سرعت با جانان. شد خيره ما به متعحب چشم جفت بيست و خوابيد هاشون همهمه

 : کشيد هام لب به
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  کشين؟ می شونه و شاخ براش اينطوری که گذاشتين تنش تو جونی مگه کنين؟ می چيکار_

 :ناليد کشيد، می خونينم های لب روی رو لرزونش های انگشت که حالی در و کرد خم رو سرش فوراً

 رها؟ کنی می اذيت خودتو چرا_ 

 می خوب. بودم خيره ايستاده، سرم باال که دمی و شاخ بی غول به شده داغ و خسر صورت با همچنان من و ترکيد بغضش

 به حريصش نگاه اون پی در که شری از کرده، اش تنبيه شب اون خاطرِ به بار يک افندی بی و اميرم سفارش چون دونستم

 و حرص حياشون بی صورت تو و گرفتم می باال رو سرم و شدم می شجاع خاطر همين به. امانم در بود، عريانم نيمه بدن

 .کردم می توف رو غيظم

 طرف به و کرد جدا من از رو جانان مرد. بشم شون کثيف های دست ملعبه اينطور ذاشتم نمی و ايستادم می وجودم تمام با

 :کرد پرت ای ديگه

 ها؟ کنی نمی که_

 . کردم پاک رو ملب گوشه خون بگيرم؛ اش دريده گوی دو از رو ام خورده وصله نگاه اينکه بی

 :داد تکون سری

 .کنم آدم رو حرومزاده توی چطور دونم می من ولی کنه؛ نگاه بهت سرمايه يه مثل و باشه داشته رو هوات افندی بی شايد_

 :زد فرياد بلند

 !صدرا_

 اون با هم از دادنشون تشخيص و بودن پوشيده هاشون دل رنگ به هايی لباس شون همه. شد وارد ای ديگه پوش سياه مرد

 و اومد سمتم به صدرا. رسيد می نظر به اول نگاه در که بود چيزی از سختر بک،کمی گنده های هيکل و کوتاه های مو

 .دوخت چشم دهنده دستور وقيحِ صورت اون به سوالی

 و انداخت باال ابرو القيدی با... کنن می سِر رو پاهات و لرزونن می رو هات دست که هايی اون از. سرمازده و يخ. زد پوزخند

 :زد لب بدجنسانه

  رفت؟ افندی بی_

 :انداخت من به مختصری نگاه صدرا

 .قربان رفتن_

 به اما اون. کردند کردن، گز گز به شروع باشن شده سِر و رفته خواب به که انگار حرکتم بی پاهای لرزيدن؛ بيشتر هام دست

 .کشيد باال صورتم تا ام برهنه یپاها روی از رو نگاهش شرارت با و بخشيد عمق نيشخندش
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 که توانی تموم با و کشيدم بندم نيم دامن روی رو لرزونم های دست. بزنه عق خواست می تنم تمام کثيف نگاه اون با انگار

 خودم به و دادم قورت صدا و سر پر رو دهنم آب. نداشت ايی فايده اما بکشمش؛ تر پايين کمی کردم سعی بود، مونده برام

 می. برگردونم رو آرامشم تا فشردم هم به محکم رو هام پلک!« رها بشی دستشون مترسک بايد بترسی ازش» زدم نهيب

 . شدم نمی. شدم نمی. شدم نمی هم مُردم

 !پايين ببرش_

 :گفت شمرده شمرده مرد بزنه، حرفی اينکه از قبل اما برگشت؛ سمتش به متحير صدرا

 !پايين پايينِ_

 : انداخت وسط رو خودش الميرا

 ...ببينه و بياد. سپرده من به اونو افندی بی اهورا_

 با و شد نزديک هم صدرا. کرد اشاره صدرا به دوباره و زد ی توجه بی پوزخند اهوراست اسمش بودم فهميده حاال که کسی

. بودم منگ و گيج بود خورده صورتم به که محکمی ی ضربه از هنوز. بردم در سمت به کشون کشون و کرد بلندم اکراه

 به  و برگردوندم رو سرم وحشتزده شد؛ بلند سرم پشت جانان های فرياد و داد صدای بود؟ کوفتی چه ديگه پايين «پايين؟»

 .دوختم چشم بودن، زده صداش صدرا که مردی سفيد ريش ته و پژمرده صورت

 باليی چه داشت. ناراضيه ببره، گفت اهورا هک قبرستونی اون رو من شده مامور اينکه از بود مشخص سرتاپا از و داشت اخم

 .شد متوقف صدرا اما اومد؛ کش فرسايی طاقت درد با بازوم اينکه با. کشيدم عقب قدرت با رو تنم تمام اومد؟ می سرم

 تصراف به تکرارش فکر از و بود کرده جاودانه ذهنم توی رو افتضاحی ی تجربه شرف بی اون. گی بيچاره از. ترس از. ناليدم

 :بودم افتاده

 !بريـم؟ می کجا_

 :کشيد بيشتری خشونت با رو بازوم

 !ياال_

 ی ديگه کوتاه و شکل منحنی های سالن از يکی از. کرد می پرتم جلو به بيشتری خشونت با هم او و کشيدم می رو دستم

. بستم چشم داشت پايين به راه که هايی پله به و ايستادم مات و خشک تعجب شدت از. کرد باز رو دری و گذشت خونه

 ! بود؟ زمين زير و موتورخونه... پايين از منظورش

 چشم با. شد می صاف تنم بر مو نمورش و کوتاه های پله فکر از و بودم شده تاريکش و گرفته دوده های ديوار مات هراس با

 :شدم خيره مرد به زده وق هايی
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 !کن ولم کثافت، کن ولم کنين؟ چيکار خواين می بريم؟ می کجا _

 می کار به رو قدرتم تمام و کشيدم می عقب رو بازوم شد می فشرده هم به مدام هيجان از که دلی و منقطع های نفس با

 کجا؟  من شده ضعيف و زخمی بازوهای زور و کجا اون کلفت بازوی زور اما شم؛ خالص دستش از تا گرفتم

 خوران تلو تلو و برخوردکردم ها نرده به سکندری با. کرد پرتم جلو به شدت با و کرد وارد فشاری کمرم به قبل از تر رحم بی

! تاملی و مالحظه هيچ بی بار اين اما شد؛ کشيده دوباره بود اسير هاش پنجه ميون هنوز که چپم دست. شدم کوبيده ديوار به

 .نداشتم تسلطی پاهام حرکت روی و شدم می کشيده پايين ها پله از محابا بی

 به ام ناله صدای. افتادم زمين روی بازانو و خورد پيچ پام اش ناگهانی حرکت از که پريد پايين کوتاه پرش يه با رو آخر ی پله

 درد رغم علی رو سرم. بودن چسبيده صورتم به سماجت با ام تنيده هم در موهای و بود کرده عرق ترس از سرم. بود رفته هوا

 .شدم خيره کنه بازش داشت سعی که دری به و آوردم باال پام بد

 در و ايستادم پام روی زور به. شد کشيده دوباره ايستادن برای بازوم اون موازات به و شد باز تقه دو با رو و رنگ بی رنگ درِ

 :ناليدم کردم، می هق هق ترس و پا درد از ديگه که حالی

 ... کن ولم کنی؟ می چيکار _

 تابيد می بيرون از که کمی نور با. بود محض تاريکی. کرد پرتم اتاق وسط دارايیم هيچ بی. اومد نمی بند که ای ناله صدای و

 !بودن وحشی شون همه. کشيدم می دردناکم بازوی روی دست ترس با و بودم خيره اطراف به

 چکه صدای با کوتاهش سقف. داشت قرار شوفاژ و آبگرمکن موتورهای و ها لوله هايش گوشه که تاريکی و بزرگ فضای

 صدای که گذروندم می نظر از رو برم و دور. داشت وحشت و ترس ايجاد تو زيادی هماهنگی رسيد می گوش به که آبی یها

 جلوی بود تاريک بس از کردم، حمله در سمت به زده وحشت. چرخيد قفل تو که کليدی بعدش و شد بلند در تروق و ترق

 :زدم فرياد جا همون از. نبود ديد قابل هم پاهام

 ...کنه کمکم يکی! کمـک خبره، چه اينجا! ترسم می من! برگرد داری دوست هرکی جون. برگرد! لعنتی ردبرگ_

 ضجه به موزی موش چندتا دعوای و جير جير صدای. گشتم می در دنبال وال و هول با و کشيدم می برم و دور به رو دستم

 :داد می شدت هام

 !کن بار و در عوضی ترسم می! ترسم می من رفتی؟ کجا! برگرد_

 نمی قطع هم ثانيه يک برای هام جيغ و ترسيدم مرگ حد در نه، وحشت خورد، گره سينه توی بازدمم برخورد؛ پام به چيزی

 :کشيدم فرياد نفس بی های هق هق و عصبی  های جيغ ميون. شد

 ...برگرد... خدا... رو تو _
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 . بود شده قاطی هام گريه ایصد با حسابی موتورخونه های موتور و ها موش جير جير صدای

 شدين؟ کر مگه... کنين باز رو کوفتی در اين! آشغاال_

 به. داد رو در شدن باز نويد شد تابيده داخل به که کمی نور. نشدم قفل داخل کليد چرخيدن متوجه که کردم صدا و سر انقدر

. شد نمايون اندامی بزرگ مرد سايه ها اين همه از قبل اما بزنم؛ بيرون و کنم باز رو در خواستم می کردم تند قدم نور سمت

 .شناختم رو منفورش صورت بذاره، چهارچوبش روی رو در تا برگشت وقتی

 کردم خفه هم رو نفس مونده ته همون و دادم تکيه ديوار به. رفت می پايين و باال استرس با و منقطع هوايی، بی از هام ريه

 داد می دست بهم تهوع حالت شد، می کشيده بدنم به که ای کننده مشمئز و داغ تن و شب اون تصور از حتی. نکنه پيدام تا

 به که طور همون. بود کرده ساکت هم رو ترسناک های موش اون حتی هاش قدم صدای. اومد داخل قدم چند... به برسه چه

 نگاه در به دوباره. شد بلند نهادم از آه کرد؛ روشن که رو اش قوه چراغ. درکشيدم سمت به رو خودم بودم چسبيده ديوار

 !بود در روی هنوز کليد.کردم

 چنگش از آزادی و فرار زدم؛ چنگ بهش باشجاعت و کردم تند پا در سمت به. کنم فرار تونستم می. نبود هم چندانی فاصله

 بود مونده برام که قوايی متما با و دوييدم ها پله سمت به خورد، ديوار به شدت به دادم، هل محکم رو در. ديدم می ممکن رو

 .بگيرم پناه ايی گوشه يه خودم بعدش و ببندم روش به رو در و برسم آهنی در اون به بود کافی فقط... دويدم باال ها پله از

 کشدار و سخت شدت به که هايی لحظه در اما کشيدم؛ می باال ها پله از رو خودم وحشت با و نداشتم سرم پشت به تسلطی

 .کرد جدام زمين از و گرفت بر در محکم رو کمرم داشتم، رو انتظارش اونچه از تر قوی ستید گذشت، می

 ...داشتم فاصله رهايی تا پله چند فقط

 .جوشيد چشمم کاسه تو دوباره اشک

 لباس مضحکِ دامن اون با ام برهنه پاهای بودم؛ افتاده منفورش آغوش تو سر پشت از و بود پهلوهام دور به چپش دست

 در صدای. کوبيد هم به رو در راستش دست با و رفت خونه موتور سمت به. بود هوا تو معلق و زمين از فاصله با عربی صرق

 ...زد می زنگ داشت سرم توی

 !کن ولم گم می بهت کثافت، کن ولم عوضی، کن ولم: زدم فرياد

 چراغ از که بود نوری اتاق روشنايی تنها. مبد نجات دستش از رو خودم کردم می سعی و کوبيدم می دستش روی هام مشت با

 .شد می ساطع بود افتاده زمين روی که ای قوه

 :گفت بودم اسير دستاش توی که همونطوری و گذاشتم زمين روی

 !کنم می ولت... هيش هيش هيش_
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 :کرد متوقفم تر محکم اون و کردم تقال

 !االن نه ولی_

 کردم، استفاده کم نور و تاريکی از. بشم خالص شرش تا رفت می فرو زوهاشبا توی من های پنجه و خورد می تاب تنم دور

 .شدن شل ناگهانی طور به هاش دست. زدم ضربه پاش به توانم باهمه و دادم جرات خودم به

 .شکافت می هم رو تاريکی امانش بی فريادهای صدای

 که بود نرسيده در دستگيره به دستم هنوز اما رداشتم؛ب خيز در طرف به خيزون و افتان و کوبيدم اش سينه تخته نکردم، تعلل

 خورد هام پهلو به محکمی های لگد و شدم پرت زمين روی افته می داره اتفاقی چه بفهمم اينکه بی. شد کشيده بازوم دوباره

 !لجاره کردم آدم رو تو از تر گنده من هرزه؟ کنی می بلند من رو دست_

 به رو گوشم. بودم ناتوان و اراده بی پر يه مثل هاش دست تو. کرد بلند رو جونم نيمه و نالون جسم و زد چنگ رو ام يقه

 :کرد نزديک سرش

 .آدمام اينجور کردن رام عاشق من! وحشيی و گستاخ_

 بستم رو هام چشم و گذاشتم هام گوش روی رو هام دست. گرفت اوج تهوعم حالت شد می پخش گوشم توی که نفسايی با

 :ناليدم توانم مونده ته با.

 ! بميرم اگه حتی _

 هيستريک خنده که صدايی با. کرد ترم نزديک خودش به! باشه؟ سالم شد می مگه  اصالً! اصالً بود ديوانه. وار ديوانه. خنديد

 :گفت بود کرده اش احاطه

 !امير؟... کی؟ خاطر واسه اونوقت؟ چرا_

 به جوری و کرد استفاده غفلتم از که بودم اش شده اش بيمارگونه اداهای محو... مستانه و تکه يک. خنديد تر بلند و گفت

 در تنش از رو کتش مستهجن های فيلم بازيگر شبيه درست ژستی با رو کتش. شدم پرت ها موتور کنار که کوبيد هام شونه

 بودن ارزش بی از حقارت، زا. بود پيوستن وقوع به شرف در که اتفاقی يا ترس از نه لرزيد، می بدنم. ايستاد سرم باال و آورد

 . لرزيدم می

 ... آدمم من اينکه واسه_

 بديهی و کوتاه جمله اين معنی فهميد می کاش. چکيد ام گونه روی اشک ی قطره بود، کرده رسوخ صدام بم و زير به بغض

 .عروسک نه! شرف بی آدمم من: فهميد می کاش... رو
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 بود، نفهميده. کردم بدنم سپر رو دستم و شدم جمع خودم تو درد با. شد تر نزديک. درخشيد می تاريکی تو شرورش های چشم

 بود مونده برام که ريسمونی آخرين به بره فرو لجن توی سرم اينکه از قبل... که آشغال اين بود نفهميده رو اين هم پدرم حتی

 : کشيدم جيغ. انداختم چنگ

 امارات؟ بفرستی امير طلب جای به منو خواستی نمی مگه! عوضی نيا جلو_

 :کرد بلندتری ی خنده

 . بيوفته قيمتت از که کنم نمی کاری! نترس_

 خودش سمت به زمين روی از و گرفت دست يک با رو پاهام مچ و زد پس رو دستم. شدم کبود کردم می حس. بريد نفسم

 اون های لحظه تک تک. اومد می پايين ام دفاعی قدرت و شد می سست داشت فشار همه اين برابر در بدنم هم باز. کشيد

 .شد می زنده داشت نحس شب

. بود شده غالب بهم ترس شدت از که سستی. شد می کشيده بدنم به زن بهم حال گرمای يه با که قويی های دست تاريکی،

 .نمياد باال جونت وقتی کندن جون مثل چيزی. بود مرگ تجربه هم با همش

 :زدم فرياد درد با رو رسيد ذهنم به که چيزی آخرين! شد نمی پيدا من برای ناجيی هيچ تاريکی حجم اين تو. نبود راهی هيچ

 . خدا رو تو کنم، می التماست! کن رحم خدا خاطر به! کن رحم_  

 :برد باال رو دادم پيرهنم شدن پاره صدای نشه، ديده که بود اونی از تر تيز هاش چشم برق ولی ديدمش می تار

 ! خدا رو تو تونم، نمی من اری،د قبول هرچی به رو تو_

* * * 

  * * * 

 افندی بی

 

 .رفت می بودم گفته که جايی به داشت سرعت با راننده. اومديم بيرون خيابون از

 چشمم جلوی از بشه که نبود چيزی... زمين روی چموش دخترک شدن پرت تصوير اما بودم؛ شده خيره خيابون به ظاهر در

 بود اول بار همون فقط و بود شده تصوير هام چشم برابر در بار هزار خوردنش کتک لحظه االن به تا خروجم زمان اون از.بره

 حقارت از که نبود باری اولين اين که هرچند... بودم ناراحت کمی شايد حتی. نداشت لذتی برام اينبار. داشت جذابيت برام که

 .بود عجيب هم باز ولی خورد؛ می تکون وجودم تو چيزی کسی
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 با انگار که جوری. بود جوری يک نگاهش. شد می زنده چشمم جلوی هنوز اهورا صورت به اش خيره نگاه و خونی رتصو

 . شم نمی تسليم من: زد می فرياد هاش چشم های قرنيه

 : گفتم راننده به رو اختيار بی. داد می آزارش حسابی اهورا حساب اين با. کشيدم پايين کمی رو شيشه

 ! برگرد _

 بايد پس باشه دنيز شبيه دختر اون اگه ولی... چرا دونم نمی. برگشت عمارت سمت به برگردون دور اولين از حرفی يچه بی

 .نشم پشيمون شدنش کشته زود از دوباره تا بمونه زنده انقدر

. شدن بسته بارهدو درها و شد وارد سرمون پشت هم اسکورت ماشينِ. شد باز زد، نگهبانی به راننده که تلفنی با عمارت در

 صاف ديدنم با که هايی چهره به توجه بی و دادم هل رو سالن در. برداشتم قدم تمرين اتاقِ سمت به وقت اتالف بدون

 :رسوند من به رو خودش الميرا. گردوندم اتاق دور به نگاه بودن ايستاده

 .اينجايين که شکر رو خدا! افندی بی_

 .شدم خيره صورتش به منتظر العملی عکس هيچ بدون و خونسرد

 تقصيری من کنين باور... ولی ميده رو خسارتش خودش کنه کاری اگه دونم می. خونه موتور تو برد رو دخترا از يکی اهورا_

 ...ميگمـ هرچی ندارم

 چی؟_

 :فرستاد گوش پشت به رو اش کرده رنگ موهای و داد تکون رو سرش

 .گرفته رو نفهمه زبون دختر اين چشمش سری اين_

 .کردم رد باعجله رو ها پله و گذشتم در از. اومدن دنبالم به و کردن باز رو راه برگشتنم با بودن سرم پشت که دونفری

 پاهام به قدرت هاش التماس صدای. رسيد می گوشم به بيشتر دخترک فرياد و داد صدای شدم می تر نزديک که قدم هر با

 با رو ها پله داشت پاهام، تو قدرتی چه دونم بود،نمی برداشته رو زيرزمين هاش فرياد صدای. کنم حرکت تر تند که داد می
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 زيادی لعنتی های پله اين که دونستم می فقط! بودم شده نگرانش انقدر چرا دونم نمی اصالً دوييد؛ می پايين عجله همه اين

 .بدم سرعت پاهام به بايد و زيادن

 که کسايی به. فرستادم شده قفل در به لعنتی رسيدم، باالخره بود، افتاده راه هام شقيقه سمت به موهام گاه رستن از عرق

 و گرفت ازم هم رو تعلل آخرين دختر اون بلند جيغ انداختم؛ نگاهی بودن نرسيده هنوز و اومدن می پايين ها پله از سرم پشت

 بی های فرياد باصدای  کوبيدنش، صداش و شد کوبيده ديوار به در باالخره ضربه چند با. کوبيدم در به رو خودم کنترل بدون

 :شد آميخته هم در امانم

 !اهــورا؟ کنی می غلطی چه داری _

 دخترک دنبال چشم و کوبيدم برق کليد روی حرص با. شد تکرار باره سه و دوباره و پيچيد زمين زير توی فريادم صدای

 هام دندون. کرد پرواز بيرون به حرص با و شد کشيده هام ريه عمق از اختيار بی نفسم. بود تنش هاش لباس هنوز. گردوندم

 پاره های لباس و بازش های دکمه .کَند دخترک روی از مکث با رو خودش شدم؛ خيره اهورا به و فشردم هم به خشم از رو

 چرا ميدمفه نمی و زد می ضجه دخترک .بود پايين سرش. برداشتم قدم سمتش به. بود اش گستاخی گواه دختر، اون ی پاره

 قدرت تمام با و ريختم مشتم توی رو عصبانيتم تمام .داد می آزار مغزم شونده، نزديک هم به ديوار تا دو مثل ها ضجه اين

 :شد خيره بهم تحير با و شد پرت عقب به خورد، تلوتلو نداشت رو توقعش چون  !کثافت: آوردم فرود صورتش توی

 !افندی بی_

 :بود هشد فهم قابل غير و زبر صدام

 !نزن دست نيست تو واسه که چيزی به! بودم گفته بهت اينم از قبل_

. زد می بيرون هام چشم از آتيش که بود رفته باال حدی به خونم فشار شد، نمی قطع هم لحظه يک برای مون چشمی ارتباط

 دهنی و سر با نزار و رزا دخترک. چرخوند صدا منبع سمت به و بريد حرومی اون روی از رو نگاهم بند خشی خش صدای

 دختر اين آورد می پناه من به ...ايستاد جريان از هام رگ تو خون. کشيد می زمين روی من سمت به رو خودش کبود و خونی

 احمق؟

 بين فهميدم، نمی رو حالم. بودم شده غافل زمان و زمين از ايستاد؛ حرکت از نبضم گرفت که مشت تو رو شلوارم گوشه

 : شد می شنيده دست دور از هم هاش ناله صدای گويی. برگردم لحظه به که شد نمی پيدا پلی چهي حال و گذشته
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 عزيزام بجون... رمميا براتون رو امير پول! برم بذاريد! بردم پناه آشغال امير اون به که کردم غلط من! ... کنيد ولم خدا رو تو_

 !برم بذاريد! ميارم

 و شد نزديک دوقدم اهورا. گه می داره چی فهميدم می داد، می صدا سرم تو گروم ومگر جرس بانگ مثل هاش حرف اينکه با

 :شد حلقه پام دور دستی. کشيد هم در چهره پناه بی دختر برابر در

 !نياد جلو بگو نزنه، دست بهم بگو بهش مسيح به رو تو_

 خودش از چقدر.  کرد منجمد است، ردخونهس توی هاست هفته که ای مرده سان به رو بدنم و زد يخ بود ايستاده که خونی

 ... اش انسانی وجود اش، پاکی از! کرد می دفاع

 حقش... اما باورش بود سخت شد، می خفيف اينطور آدم اين نبايد لرزيد؛ می درون از بدنم های ستون. کشيدم عقب رو پام

 ... نبود

 وايسا پاشو_

 از محکم و گرفتم رو بود پيچيده پام ساق دور که دستی... ويرانگر و شناآ تصاويری شبيخونِ مسبب شد و موند آويزون پام به

 تمام با که ايی بسته های چشم ديدن با ولی بندازم؛ راه قال و داد صورتش تو تا بردم تر نزديک رو سرم. کردم جداش خودم

 می تر عينی ها خاطره. شد هخف نطفه تو فريادم و حرص ريخت، می بيرون ها اون بين از اشک و داد می فشارشون توان

 زيرزمين يه داخل شمسی، نود سال االن اينکه ،يا ترکيه يا بود ايران اينجا که اين تشخيص که واقعی و عينی اونقدری شدن،

 دست دستش شده؟ مرگم چه .بود شده ممکن غير ام؛ آواره ترکيه های خرابه تو من و بود ميالدی هزار دو سال يا ايرانم؛ تو

 :گفت هق هق با و فشرد رو هام

 !برم بذار! فروشم نمی خودمو من_

 .ببر صداتو: کشيد داد و شد تر نزديک اهورا

 سال ده رو خودم و شدم جدا مکان و زمان از.زد زل بود شده تر نزديک قدم يه که اهورايی به و کرد باز چشم زده وحشت

 : ديدم هام چشم مقابل تر جوون

 ...دنيز های ناله و فرياد ی صدا ...تاريک و کوچيک زمين **زير
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   ام** حامله من! اورهان خدا رو تو_

 :کرد می دفاع خودش از داشت که ديدم رو اهورا بار اين و زدم زل اطرافم به بود، انفجار مرز در سرم

 !نداشتم ای چاره افندی، بی کنه می سرکشی _

 .نشست ساله بيست پسرک گيجگاه روی که سردی اسلحه **  

 !کشمت می_

 اورهان** نداشتم ای چاره من_

 

 رفته تحليل قواش قدری به داد، هلش در سمت به. کند زمين روی از رو دخترک و شد نزديک قدمی ديد رو سکوتم که اهورا

 . آوار مثل... ريخت فرو دلم تو چيزی. شد پرت زمين روی دوباره که بود

! نيست خوندن آواز فقط کارم بار اون تو من دونستی می... ميام کجا از دونستی می! لعنتی شناختی می منو هم اولش از_**

 **... ام حامله من شه؟ می چی ام بچه بکشی منو. اورهااان خدا خاطر به

 شايد... بودن شبيه هم هنوز... مصمم و بودن جسور هم هنوز که ای ترسيده های چشم. دخترک درد پر و لرزون های چشم

 . داشت فرق دنيز با کلی به شايد... بود ترسش به آميخته جسارت از تر بارز اش احمقانه معصوميت شايد. نبودن هم

  من؟ دنيز با من؟ معشوقه با!! لعنتی بودی دوستم بهترين تو_**

 روز همون از بود منم دل. پيشمه دلش گفت! کرد افسونم چشماش با...  دختريه چجور اون دونی می خوب خودت اورهان_

 اول**

... نتونست. بود کرده جلب خودش به رو ام توجه همه هاش دست لرزش و ضعف. شه بلند تا گذاشت زمين روی دست دخترک

 برش يقه از و رفتم سمتش به. جوشيد دوباره ام زده يخ و ايستاده خون. زد دستش به لگد اهورا. نداشت ايستادن توان

 :گردوندم

 !نشده تموم هنوز تو و من کار_
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 :داد تکون رو سرش

 .ميدم توضيح بعداً_

 آوردی؟ در روز اين به رو بره بفرستم ديگه روز چند تا قراره که دختری_: گذروندم ديد از رو رها کبود و خونی های دست

 !خودم پای اول شب! بمونه رو هفته اين_: دوخت چشمم به چشم آلود اخم

 بزنم؛ حرف خونسرد کردم سعی. پريد باال چپم ابروی .کرد می تماشامون منگ و گيج با. برگشت ما سمت به رها متحير نگاه

 :شد نمی اما

 اينجاست؟ حساب تسويه خاطر به دونستی نمی مگه_

 ! باش نداشته کاری خونه اين دخترای به بودم نگفته مگه: فشردم بيشتر رو اش يقه

 نظر از زيرچشمی دادن، نمی هشب رو اجازه اين هاش زانو ی لغوه و بايسته کرد می تالش لرزون های دست با که دختری

 :کوبيدم اش سينه تخت و کردم ول رو اش يقه گذروندم؛

 !چيز همه بی مردک شه نمی جمع گندت ها سادگی اين به ندازی؟ می سر پشت حرفامو و ذاری پامی من قانونای رو_

. رفتم در طرف به سنگين های قدم با و کشيدم دست اوهورا ی يقه روی حرص پر نوازشی حالت به دوبار. ايستاد باالخره رها

 که شد دوخته دختری به همه نگاه و پيچيد خونه موتور تو بلندی صدای که بود نشده چفت در ی دستگيره رو دستم هنوز

 .افتاد زمين روی

 تو که ای حرومزاده اون ولی داری، فرق مادره اسمش که هرزه ی زنيکه اون با گفتی می! دنيز منی واسه فقط گفتی می_**

 !ايد هم لنگه همتون. کردم اشتباه...  رفيقم تنها واسه! سينانه واسه شکمته

 خون. بميره که قراره نداشت باور که انگار... بود جسور نگاهش هنوز ترسش باوجودِ که رفت زنی پيشونی تو صاف گلوله... بوم

 ** پيچيد مينز زير توی بلندش صدای و شد پرت زمين روی جان بی پاشيد. جسمی صورتم روی
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 خودم سمت به. کردم تند قدم سمتش به نگران... امروز ولی. ايستادم تماشا به رو نگاه اون سقوط لذت با و ايستادم روز اون

 و قديمی های زخم. بود شده کبود بدنش جای به جای. لخت نيمه و پاره هايی لباس با جان نيمه و حال بی. گردوندم برش

 :نبود اختياری رفت، نشانه اهورا تسم به که خشمی تير .جديد

 ! بده نجاتت تونه نمی مسعودم بار اين_

 :زدم فرياد بودند ايستاده در جلوی هنوز که نگهبانی دو روبه. کردم بلند رو ضعيفش جسم و انداختم کمرش و پاها زير دست

 !مونه می اينجا ولدزنا اين_

 * * * 

   رها

 ومجبورم پيچيد ام سينه تو وحشتناکی درد که شم بلند کردم سعی و خوردم خفيفی تکون. داد می صدا بوم بوم درد از سرم

 .هستم کجا ببينم کنم آناليز رو اطرافم کردم سعی سوختن، می شدت به بازم نيمه های چشم. بخوابم صاف دوباره کرد

 مقابلم ديوار که شکل مربعی و گبزر اتاق يه. جنگيد می آباژور کوچيک چراغ يه تنها اتاق داخل ظلمتِ با و بود شده شب

 وزيد می که سردی باد و بود باز ها پنجره از يکی الی. شدن پوشيده سلطنتی های پرده با که بود قديی های پنجره سرتاسر

 کردم سعی گيجی با. بود سِرُم و سوزن دستم توی و بودم خوابيده بزرگی و نفره دو تخت روی .داد می تکون وحشيانه رو پرده

 های دست اون آوری ياد با .بود کثيف اهورای و کوفتی خونه موتور اون های اتفاق اومد يادم که چيزی اولين. بخورم تکون

 و سر اون تو که کنی پريشون حال های نفس صدای از وحشت حس و تاريکی شد، می کشيده بدنم به محابا بی که گرمی

 موندم می زنده چطور. بودم مرده من االن اومد نمی مرد اون اگه ...دوويد چشمام به دوباره اشک شنيدمشون، می خوب صدا

 !بودم مرده حتما حقارت؟ همه اين با

 آنژوکت کردم سعی. دوختم بودن، زشت و شکسته هاش ناخون و بود کبود اش جای به جای که دستی به رو سرگردونم نگاه

 رو اين مثل کوچکی درد توان و بود جون بی تنم بودم ردهخو کتک که انقدر نداشتم، رو دلش ولی کنم؛ خارج در دستم از رو

 تاريکی تو آشنايی قامت و شد باز مکثدار تيکی صدای با اتاق در که بنشينم صاف کردم سعی و شدم بيخيال پس. نداشت هم

 .شد ديده

 :گفت شادی تقريبا صدای با ديد بيدار که رو من. اومد سمتم به راست يک و شد وارد سرش پشت جوونی زن
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 ! اومده هوش به افندی بی_

 :کرد زمزمه فقط و ايستاد ها پنجره روی به رو من به پشت

 .بکن رو کارت_

. افتادن هم روی هام پلک. کرد باز رو درش و گذاشت تخت روی رو بود همراهش که ای اوليه های کمک جعبه جوون دختر

 بی واقعا. کردم کوتاهی ی ناله زيرلب و کردم باز چشم تابی بی با. شد خارج دستم از آنژوکت و خورد دستم به خيس پنبه

 !تر يواش:  زد تشر زن به بود ديد قابل رخش نيم که درحالی و برگشت اش شونه سمت به افندی بی سر. بودم شده تحمل

 بی و نم بين رو نگاهش که حالی در و نياورد خودش روی به اما شد؛ تر درشت حرفش با هاش چشم هم پرستار اون حتی

 :گفت کرد می جا به جا مدام افندی

 کنه؟ نمی درد ات جايی_

 :گفتم بود، خيره رخش نيم روی نگاهم که همونطور. بود نگردونده بر رو روش هنوز بودم، خيره رخش نيم به هنوز

 .چپم دنده_

 که انگار. بزنه باال تا گذاشت مپيرهن روی رو دستش و زد کنار رو پتو جوون دختر. چرخيد پنجره سمت به دوباره افندی بی سر

 تو چون بودم کرده عادت! ارادی غير کامالً. چسبيدم سفت رو دستش داشتم که کوفتگی و درد همون با باشم، اومده خودم به

 :گفت متحير نگاهی با.  بود ديده برام بدی های خواب رفت، می لباسم سمت دستش که هرکس خونه اين

 !ببينم رو ات دهدن دوباره خوام می فقط! وا_

 وحشت ازش. ببينه رو العملم عکس بود منتظر و شد خيره من به سکوت تو. برگشت سمتمون به کامل بار اين افندی بی

 تو اون و چرخيدن می صورتش توی هام مردمک. داره می نگه اينجا رو من ابد تا کنم اش عصبانی اگر بود گفته. داشتم

 خوبی حس. فشردم هم روی رو هام پلک و کردم ول رو پرستار دست نبود، ای چاره .بود زده بخيه نگاه صورتم به سکوت

 خارج ام بينی از محکم رو نفسم و بستم رو هام چشم بزدالنه اما بزنه؛ ديدم بود تونسته ناکسی و کس هر اينکه از نداشتم

 .نبود مهم هيچی... نبود مهم ديگه. کردم
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 هام چشم لجوجانه اما کردم؛ می حس هنوز رو خونه اين توی های غول سردسته گاهن سنگينی. کرد لمس رو هام دنده دستی

 وجود چيزی گرفتم می وجدان عذاب احوال و اوضاع اين تو اينکه از تر مسخره. نشم عصبی تا دادم می فشار هم روی رو

 دندون و نيش شده باز عمل پای که حاال چرا! نداشت اهميتی برات ها چيز اين که تو حسابی؛ دختر بگه نبود يکی. نداشت

 ميدی؟ نشون

 :کشيد مرتب رو پتو و زد پايين رو لباس پرستار

  بزنم؟ آرامبخش بهش افندی بی.  نداره شکستگيی. کوفتگيه خاطر به_

 .نه_

 ردخت. برگشت پنجره سمت به هم باز کردم، دنبال رو هاش قدم و کردم باز چشم کوفتگی با. بود يخ و خونسرد هنوز صداش

 . کشيد تخت روی از خودش با رو اش جعبه و شد بلند جا از جوون

  برم؟ تونم می من_

 صدای با در باز و کشيد رو در ها نگهبان از يکی خروجش با. رفت باز نيمه در سمت به پرستار و خورد تکون آرومی به سرش

 که بنشينم کردم می سعی داشتم. بود چسبيده تمصور به و ريخته دورم تا دور شلختگی با بلندم و باز موهای. شد بسته تيکی

 :برگشت سمتم به اخمو مرد

 .نخور تکون_

 :نلرزه صدام تا دادم قورت محکم رو دهنم آب

  هوشم؟ بی که وقته خيلی _

 تکرار خودش تو رو پاها صدای اتاق گام، هر با انگار که صالبتی با و محکم های قدم با.شد تر نزديک سوالم به جواب بدون

 .نشست تخت روی کنارم. کرد می

 فرق پوش سياه و بلند قد مرد اين های اخم اما بود؛ کردن می زندگی خونه اين تو که کسايی همه صورت الينفک جزء اخم

 همين با و نداشت اهميتی براش هم باز بدن؛ بهش هم رو دنيا پايان خبر بود قرار اگه حتی که انگار... بودن خونسرد. داشت
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 خودت بی خبر تا موند می منتظر رفته باال کمی که ابرويی با و شد می خيره بهت کنن ات تجزيه خواست می که هايی چشم

 .کنی کم رو شرت و بدی رو

 برای ضعفی نقطه هيچ نبود؛ مهم براش چيز هيچ که کسی چون... کرد می القا بيننده برای ترس ناخواسته خواسته هاش، اخم

 .بود دنيا قانون ترين مشهور اين و. نداشت وجود هم زدنش زمين

 ظاهر سر از چند هر دروغکی، چند هر. کنم جلوه محکم خونسرد و استهزا پر های چشم اين برابر در و نترسم کردم سعی

 !طلبی قدرت و نمايی

 .کرد جداشون صورتم از و کشيد بود چسبيده صورتم به که موهايی روی رو دستش

 بلند بار اين که شم بلند جا از تا شدن ستون لرزونم های دست و شد گرد هام چشم. سيدمتر واقعاً. بود فايده بی تالشم

 :ترغريد

 !نخور تکون گفتم_

 با و فرستاد گوشم پشت رو موهام. شدم خيره بود، داده ابروهاش باالی که چينی به و خوابيدم حرکت بی. اومد بند نفسم

 :شد هام چشم به خيره اخم همون

 !افتاد اتفاقی چه صبح کن تعريف انداختن، اج بدون و کامل_

 نمی و شناختمش نمی اگه حتی... رحم بی و بود شمرده شمرده... شمرده شمرده و بود محکم. بود محکم و آروم صداش

 تا دادم ام چهره به ظريفی کمرنگی اخم. ترسيدم می ازش عجيبش های رفتار وجود با هم باز خطرناکيه، آدم چه دونستم

 . خودش مثل. بشم ديده محکم بشنقا پشت

 نمی رو اش مسخره لباسای ديد که الميرا. برد باخودش زور به منو و اومد خدمه از يکی رفتين، اتاقم از اينکه از بعد صبح_

 سر بازم ديد وقتی... و تو اومد هم عوضی اون... اون... اون موقع همون ولی... شه واصل زور به تا کرد صدا رو نگهبان پوشم،

 .شد عصبانی خيلی... منه خاطر به صدا و

. بود تموم کارم ديد می بيشتر رو ترسم اون و ريختم می اشکی اگه بست، رو نفسم راه کرده گير گلو تو لقمه يه مثل بغض

 ! بريزی اشک نبايد: کشيد می فرياد سرم توی صدايی. نلرزه زدن حرف موقع تا گرفتم می عميق و کوتاه های نفس
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 نبايد و ها بايد ی همه مزاحم اشک. نداشت اومدن کوتاه قصد و بود داستان ادامه دنبال کنکاشگرش و ونسردخ های چشم

 :زد نيشتر هام چشم به و زد دور رو هام

 ...کارت دنبال برو همينجوری يا بپوش يا گفت و کرد پاره رو تنم لباسای _

 :شدن پنهون اش جای جای در و بردن پناه سرم زير بالش سمت به ها اشک

 ...بود تر بد خودش نگاه... زدن می ديد منو همه... کردن می نگام داشتن همه_

 :بياره باال رو خواستجونم می خفت که بغض نه بار اين

 ... بقيه پيش برو گفت... پوشيدم که رو لباس_

 هيچ رو من که اينه اش تنبيه عنو کمترين و کنه می حالل رو خونم ها نافرمانی اين خاطر به دونستم می. ترسيدم می ازش

 :کنم دل و درد يکی برای خواستم می فقط که بود بد حالم انقدر ولی نکنه؛ آزاد وقت

 ...زمين زير تو ببرتم نگبان اون گفت بعدشم. نه يا رفتی شما که پرسيد نگهبانا از يکی از و زد کتکم نرفتم، وقتی_

 تاوان کردم نمی هم رو فکرش وقت هيچ. کردم آزاد رو هام گريه ایصد زد، می تنم به آفت که شومی های دست ياد با

 .داشت رو ها ادعا اون من های ای توجه بی عين در که اميری به اعتماد هم اون باشه، اين غريبه يه به کردن اعتماد

 تعريف رو ها اين اشبر چرا.  اومدم می خودم به داشتم تازه تازه. نيست کنارم ديگه شدم متوجه کنارم تشک شدن بلند با

. زدم زل بهش و کردم باز رو هام چشم سريع .کندم رو قبرم خودم اقرارم با حاال دونست، می االن تا حتما که اون کردم؟

 رو بود پاتختی روی که آبی ظرف .شکست می رو سکوتمون که بود صدايی تنها کوتاهم های سکسکه و فين فين صدای

 اش همه که بود هم ممکن اما آوردم؛ می در شاخ داشتم عجيبش کارهای از ديگه. داد دستم به و ريخت آب برام برداشت

 انگار که شد می خيره بهم جوری و بود خونسرد اغلب که مرموز نگاه اين از من صورت هر در. بود می طوفان قبل آرامش

 .نداشتم شناختی هيچ کنه، می هجی رو ترس الفبای داره

 حلق به رو آب و رسوند هام لب به رو ليوان حرکتم، به توجه بی اون اما کردم؛ دراز ليوان سمت به رو دستم و شدم خيز نيم

 .ريخت ام شده خشک
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 و سر کارش! نه. کنه کمکم خواد می يااينکه و سوخته حالم به دلش کنم فکر که نبودم احمق. شد می بيشتر لحظه هر ترسم

 اين بودم. پس ديده هام سرکشی با هم رو خشونتش. نداشت ابايی هيچ ها آدم کردن بدبخت از و بود من امثال با زدن کله

 در آهنينيی و مکعبی جعبه جيبش از. نشست تخت روی دوباره.  باشه طوفان قبل آرامش تونست می فقط سکون و سکوت

 هايی کبريت درونش که خاص ای جعبه فندک از استفاده جای به که بود جالب. کشيد بيرون سيگار نخ يه اون داخل از و آورد

 :گفت و انداخت سمتم به آلودی اخم نگاه کردو روشن رو سيگارش. آورد بيرون بود، بلند پايه

 !منه حرف حرف اينجا که گفتن بهت اومدی که اولی روز_

 :کرد نگاهم تر عميق اينبار و دوباره و زد سيگارش به پوک

 !خودتی مقصرش بياد سرت باليی هر پس اری،ذ می قانونام و حرفا رو پا داری اومدی که روزی از_

 :گفتم کالفه. کرد می پريشونم اين و گفت می رو ها اين داشت چرا دونستم نمی

 . برم بذاريد... ميدم من باشه بوده که چقدر هر نامرد اون قمار بدهی! هستم حرفم رو من_

 :شد خيره بهم تفريح با و زد پوزخندی

 !کنی می رو ادعا اين چقدره بپرسی کهاين بدون اونم ميدی؟ رو پولم_

 :گفتم تند و نشستم صاف. داشتم رو فريبش قصد انگار که زد می حرف جوری

 .بديد خودم به رو وقت اين! بشه زنده پولتون تا کشه می طول سال يک حداقل گفتيد که شما! گم می دارم رو راستش من_

 :پرسيد جالبی لحن با و زد کجی لبخند روزها اين درتمام بار يناول برای که ديد می ای بامزه کُمِدی داشت که انگار

  ؟ چطوری_

 :انداختم متفکری نگاه اطرافم به و بستم رو دهانم بود دويده جونم و پوست زير به که ذوقی همون با

 ... نيست بد اش مالی وضع پدرم من_

 :گرفت رو لبخندش جای پوزخند
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 چی کلون پول اين گرفتن واسه کردی فکر گی، نمی چيزی کسی به تو باورکردم و مکرد قبول که برفرض!  احمقی واقعا تو_

 بگی؟ پدرت به

 : جنبيدن آزادی برای هام لب باز اما شد نااميد نگاهم

 می که دونم می... تونم می! کنم می کار روز در ساعت بيست... شورم می لباس شورم می ظرف کاری، هر! کنم می کار_

 !تونم

  کرد؟ نمی باز رو ها اخم اين وقت هيچ چطور. کرد می ترش جذاب که زد نيشخندی

 ؟ بدهی شستن ظرف با خوای می رو بدهی ميليارد يک. باشی تر عاقل کردم می فکر_

 :گفتم پريده بيرون های چشم با و بلند بود؟ شده غرق قمار تو انقدر امير يعنی! بود؟ ميليارد يک امير بدهی. لرزيد تنم

 ...  من از ميليارد يک قد وایخ می يعنی_

 مستاصل واقعا فشردم هم به رو هام پلک. بود گرفته رعشه تنم. چرخيد صورتم تو سرگردون هاش چشم و شد محو لبخندش

 ...هست راهی يه :شنيدم رو اش آهسته صدای !ميليارد يک... بودم شده

 رو اش ادامه تند و گفتم آرومی آخ. گرفت رو ام ينهس قفسه تموم درد که شدم خيز نيم. شد جدا هم از شتاب با هام پلک

 :گرفتم

 .قبوله باشه هرچی راهی؟ چه چی؟_

 :گفت خشونت با تشويشم، به توجه بی

 !نخور تکون گم می ره؟ نمی سرت تو حرف تو_

 با نگاهم. کنه خراب تونست نمی رو بود شده خوش ای ثانيه برای روز همه اين از بعد که حالی هم اش عصبی صدای

 مکث با. برگشت دستش حرکت با دوباره و اومد می کش فشرد، می تخت کنار بشقاب تو رو سيگار داشت که حرکاتی

 :داد پايان سکوتش به کوتاهی

 !نيستی خونه اين ديگه دخترای مثل تو و داده قرض من به رو تو امير که دونی می_



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

108 | P a g e  
 

 .بودم کرده ماقتح چقدر. شد سنگين نفسم هم باز دونستم می اينکه وجود با

 .ببردت و بياد شد تسويه پول اينکه از بعد شد قرار_

 .درصدی هشتاد تلخ شکالت يک مثل. شد تلخ ولی نشد زايل ام خوشی

 ...داره راه يه فقط کنی، کارو اين خوای نمی گی می_

 داشت، ترديد نگفتن و نگفت بين انگار که جوری و کشيد بورش ريش ته به دستی. شدم خيره اش تيره صورت به هيجان با

 :گفت

  !درک به بفرست هميشه واسه رو امير! بمون اينجا_

 شوکه بمونم؟ که گفت.  گفته چی بفهمم درست و بشن تحليل و تجزيه مغزم توی هاش حرف تا کشيد طول ايی ثانيه چند

! فروخت؟ می من به رو امير. رندا وعده و قرار امير با نگفت مگه اصالً بشه؟ چی که بمونم! چی؟ کردم. يعنی می نگاهش

 نگاهش. بگم چی دونستم نمی شدن؛ می سرازير گلوم تو سرگردون باز و اومدن می زبونم نوک تا ها واژه شد؟ می مگه اصالً

 :گفت غيظ با و. کشيد لبش کنار عصبی رو شصتش انگشت و دوخت بهم کالفه رو

 !بيرون بندازش کوچولوت مغز اون از. شه نمی آب و نون تو واسه امير_

 :زد فرياد تر بلند. شدم جمع خودم تو اش ناگهانی فرياد صدای از

 !مياد؟ کارت به زار دو زنه می بدنت و تن به حراج چوب قمار خاطر واسه که اونی_

 زشار کجا تا! حراج. بود تصرفشون در کامال که زد می حرف زمينی يا ملک از که انگار. خورد هم به گفت که چيزی از حالم

 در چون. کرد می فکر روشن، چون شدم جذب امير به من! نه که بود معلوم گفت؟ می چی اصالً  آوردن؟ می پايين رو آدمی

 درازی دست دليل و غيرتيه بی فکريش روشن امير که امروز ولی... شد پناهم چون. نکرد درازی دست تنم به تونستن عين

 حاال که بود نشسته قلبم تو کی رو و چشم بی اون اصالً موند؟ می داشتن وستد برای دليلی هم باز شده عيان برام نکردنش

 يه که بو خوش زيباو گلدون يه شبيه درست. بود اومده چشمم به امير! باشه داشته جايی من پيش بخواد اوضاع اين تو و

 يکی نظرم اميربه و کردم فرار بشونارعا و زور و تحميل از ام پدری خونه بيابون تو من. کنه می خودش رومرعوب زده بيابون
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 حاال. بفهمم رو ظلم و زور و تحميل واقعی معنای که کرد کاری خودش ولی کشيدم؛ می رو انتظارش که بود آزاديی هزار از

 ...داره ارزشی ديگه نه و. بشه قبل مثل که داره امکان نه زيباست قبل مثل نه. شده تکه هزار و افتاده چشمم از گلدون اون

 :کشيد هم در اخم ديد که رو ام زده بهت نگاه و کوتس

 دونی نمی که آدم جور صد واسه وسيله يه نه من؛ فقط! من واسه شی می که اينه الاقلش! نيست بدبختيات اوج بودن من با_

 !اند چی و اند کی

 چنانی آن زيبايی نه. ودب ممکن محال نداشت، امکان داشت؟ چشم من به زد؟ می چرا رو ها ف حر اين اصال گفت؟ می چی

 می کاری هر براش خوش نگاهِ يه با که بودن ريخته براش خونه اين تو بهتر من از صدبرابر. بودم کرده لوندی نه و داشتم

 و بلند قامت و قد برازنده زيادی اين و پوشيد می اسپورت و جين هميشه گذروندم، نظر از رو ظاهرش بيشتری دقت با! کردن

 بعد که جوری داشت زيادی جلوه بورش ريش و موها و سبزه پوست مجاورت در رنگش اقيانوس های چشم بود؛ فرمش روی

 آدم اين که نداشت امکان اصالً. نه. شدن می بولد بيننده چشم توی که بودن هاش چشم اين اش، حده علی خونسردی از

 به بيشتری دقت با و کردم ريز چشم... نکنه ؟زد می حرف داشت چی از پس. نداشت بهش نيازی واقع در. باشه شده عاشقم

 :زدم زل هاش چشم

  چيه؟ "بودن من با " از منظورت _

 :داشته منظوری چه که کنم باور تونم نمی حتی. کرد افت ناگاه به بدنم دمای و کرد سکوت

  بود؟ اين حلت راه پس _

 :داد جواب محکم نگاه و هم در های اخم با رو پوزخندم

 پيشنهادم به يا اومدی، اينجا براش که کنی می رو کاری همون آدم عين ميری يا نداری؛ ای ديگه راه تو درواقع بچه، ببين _

  بود؟ همين داشتم انتظار آرامشش از که طوفانی !نيست ايی ديگه راه. گيری می ايی عاقالنه تصميم و کنی می فکر خوب

. بود شده سرد دوباره بود، گرفته حرارت نجات راه يک هيجان از که تنی. کرد می ادا رو کلمات تند تند و بود بلند هنوز صداش

 سينه تو چيزی! خودش ی وسيله خودش، قول به. بشم خودش برای خواست می. نبود راهی هيچ و هست حلی راه گفت می

 :زدم لب ضعيفی صدای با. اميد مثل چيزی بود؛ شده تاريک و جمع ام

 .هست چرا_
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 :  بود يرهخ بهم منتظر و ساکت

 ...نفر يه واسه اينکه! هست چرا! نيست؟ بدبختی بودن تو با گی می چطوری _

 رو صدام و کرده گير گلوم تو بغض سيب. کردم باز چشم شدم، مسلط که خودم به. لرزيد بدجوری بدنم و افتاد رعشه تنم به

 :بود داده تغيير

 سری يه داری؟ ها آدم از تصوری چه اصالً تو کنه؟ می بهتر رو عيتوض اين! اجاره نه... ام شده فروخته که انگار اينجوری_

 تو؟ خوشبختی واسه بشن پله بايد که وسيله

 انگار که جوری. لذت با شايد حالی، چه دونم نمی درست. کرد می تماشام غريبی حال با بزنه پلک اينکه بی بود، خونسرد هنوز

 ها اون نشی، سوار روشون اگه نکنی، پله هات خواسته واسه رو ها آدم اگه :گفت بود، عالی و بکر ی منظره يه براش تقالهام

! باشی گرگ! باشی وحشی بايد نشدن، دريده برای. خودشون رفتن باال واسه نردون يه به کنن می تبديلت و کنن می قطعت

 .طبيعته نظام اين

 :گفت تفريح با و برداشت آهنی قوطی از ای ديگه سيگار

 می خوش بهم خيلی تو با بمونی اگه(  گذاشت لبش گوشه رو سيگار و زد کوچيکی نيشخند!! )ها آدم! لوح ساده ی دختره _

 !گذره

 و دونست می لوح ساده! ريخت می نقشه برام و دونست می کوچولو رو من! کرد می ام مسخره. جوشيد هام رگ تو خون

 رو هام دست «نشد دريده تا بود گرگ بايد»معتقده که بسته سيکل يه به رسيد می اش تهی افکار و کوچيک مغز انتهای

 يک شد می کاش. زد چنبره گلوم به بغض و شد هم در صورتم استيصال، همه اين از. گرفتم چنگ تو رو لباسم و کردم مشت

 ردشون روی سرکشش های چشم انداختن، رد هام گونه رو که هام اشک. بگيرم ازش رو بودنش پست همه اين انتقام روز

 .گرفتن آروم

 کردنيه؟ باور اصالً شی؟ می ميلياردت يه بيخيال و گيری می منو کنم؟ چيکار که خوای خوای؟می می چی من از اصالً_

 :زد عصبی نيشخند... ميرغضب شبيه. شد هميشه مثل. دوخت هام چشم به و کند هام اشک از نگاه

 اميری؟ بدهی فکر به هم اوضاع اين تو_
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 :وگفتم زدم پس رو هام اشک قبل از تر کالفه

 .چيه قصدت بفهمم خوام می فقط من_

 :جدی و خونسرد با بود خودش غالب تو

 !! نداره ربط تو به اصال که کنم می چيکار امير با اينکه... نداره ربطی تو به هم قصدم. کنم می بخوام که کاری هر من_

 :داد ادامه اش لعنتی و  نافذ نگاه همون با

 ديگه يکی با که ببينی سخاوتمند انقدر منو تونی می بار يه سال ميليون دو هر... اينجايی االن تو و کردم يرام با معامله يه_

 و شی مقيم هتل تويه امارات تو تا جنوب برو دخترا با ديگه روز چند يا بمون اينجا يا! بدم انتخاب حق بهش و کنم معامله هم

 .کنی زنده منو پول ساله يه

 بهش بار يه. دادم جرات خودم به! ترسناک خونسردیِ...  ترسناک و بود خونسرد هنوز نگاهش. بوديم يرهخ هم چشمای تو 

 سينه و برداشتم ام گونه روی از رو هام اشک! قيمتی هيچ به! کنم نمی اينکارو من. بودم گرفته رو تصميمم و بودم کرده فکر

 : کردم سپر

 شه؟ می چی نکنم قبول رو کدوم هيچ اگه_

 هاش چشم توی بودم ديده يکبار هم قبالً که فاحش تفاوت اون. نبود خونسرد نگاهش ديگه ولی بود خيره هام چشم به وزهن

 :کردم استفاده سکوتش از. زد برق

 کنم؟ انتخاب رو سوم راه من اگه شه می چی _

 :فرستاد باال سوالی رو هاش ابرو

 ميکنم انتخاب اونو من... باشه مرگم اگه سوم راه_

 : نشوند هاش لب روی کوچيکی نيشخند هميشه خالف و برگردوند پنجره سمت به رو صورتش

 بود؟ چی اسمت_
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 لب زير پس. باشه انکاری استفهامش اگه حتی ندم رو سوالش جواب اينکه از متنفره دونستم می دادم قورت رو دهنم آب

 . رها_ :گفت

 :برداشت چشم نرقصو پرده و باز پنجره از مکث با شد، عميق نيشخندش

 .نيست کنی می فکر که سادگيا اين به هيچی! دريا_

 !رها گفتم: گفتم تر بلند

 !دريا بعد به لحظه اين از: انداخت باال ابرو

 :زدم نق محتاط اما عصبی شير ماده يه مثل دوباره دادم، قورت هوا با رو کرد می ام خفه داشت که بغضی حرص با

 ...ی تخليه ی وسيله! دم نمی تو کثيف ی خواسته به تن من _

 کوبيده هم به حرص و هيجان از هام دندون. شد کوب ميخ صورتم تو خيره نگاه با و کوبيد تخت روی رو مشتش برافروخته

 ی پنجره اون و شد می بلند کاش.سوخت می سرما از باشند گذاشته يخ قالب يه هام انگشت از کدوم هر تو که انگار و شد می

 به آميزی تحقير نگاه. باشن کشيده خون به رو دريا انگار هاش چشم سفيدی تو سرخ های رگه وجود با .ستب می رو لعنتی

 شد؟ می سرد بيشتر لحظه هر هوا چرا و انداخت پام تا سر

 !کوچولو خانم داشته برت هوا که نيستی ای تحفه من واسه _

 معطلی بی پريده قفس از ی پرنده يه مثل سوالم نداشت؟ ام کاری يعنی شدن؛ خارج هام ريه از تر راحت سنگينم های نفس

 :بريد رو کالمش رشته و رفت حرفش وسط

 خوای؟ می چی من از بگو  چيه؟ باهام کارت و سر پس _

 .کرد درکش شد نمی اصالً که شد می ديده صورتش تو رضايت جور يک. شد سرد دوباره نگاهش

 ندازم؟ می نگاه هام خواسته واسه تو امثال به من کردی فکر که ارید چی کوچيکت کله اون تو تو،! ببينم وايسا _
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 وقتی. کنه می آرامش از پر رو جودم و و پر رو وجودم سنگين های خالء داشت که دونست نمی. کنه می تحقيير کرد می فکر

 شمرده شمره و کرد شخامو بود، توش آب ليوان که بشقابی تو رو سيگارش ندارم هاش توهين و ها تحقيير به گاردی ديد

 :گفت

 اين از عوض در! ای زنده که روزی تا يعنی گم می که آخر تا مونی؛ می آخرش تا خونه اين تو! من آدمای از يکی شی می _

 .شی می دور  ريخته برنامه برات امير که کثافتی زندگی

 باز روم به رو آرامش از ای دريچه هما يک از بعد و ريخت دلم آتيش روی آب گرفت؛ وسعت هام لب روی ناخواسته لبخند

 می "چی؟ يعنی شدن اونا از يکی دونی می": محوشد هام لب روی از لبخند پرسيد ناخودآگاهم ضمير که سوالی با اما. کرد

 بود نيومده دلم حال به تا که منی و کجا موندن اونجا ابد تا !همين. خونه برگردم خواستم می فقط من ها؟ اون مثل يکی شدم

 ديد وقتی . ديگه ظالم الميرای يه به کرد می تبديلم شدن قائل تخفيف و ارفاق کلی با! کجا بگيرم ازش رو ايی مورچه ونج

 :کرد خارجم هپروت از و آورد تر نزديک رو سرش ام، شده غرق رويا تو که

... کشمت نمی کنی سرکشی امارات تو بخوای اگه! نيست کشيدی اشو نقشه کوچيکت مغز اون تو که چيزی اون سوم راه_

 انتخاب رو از دوراه يکی آدم عين پس... مونی می اينجا عمرت آخر تا زور به هم دارم، می ات نگه امارات مدت يه هم اونوقت

 . شو راحت اينجا شر از ساله يه و امارات برو آدم عين يا کن اطاعت دستوراتم همه از و شو من آدمای از يکی يا. کن

 گذاشت سيستمی روی رو دستش. رفت در طرف به و شد بلند جا از بود؟ مگه هم اينجا از تر اسفل واقعا. زيدلر می داشت تنم

 . شد باز تيکی صدای با در و

 :برگشت آخر لحظه در

 . کنی انتخاب داری وقت روز اون تا. امارات ميرين تون همه هفته اين آخر_

* * * 

  افندی بی

 می عصبی و متشنج هم کردنشون لمس با حتی. گردوندم برشون يکسال از بعد و اشتمگذ ها عکس رو دست راسخ عزمی با

 . شدم
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 پنهون سياه عينک زير محکمش، و راسخ نگاه و بود گرفته بازی به رو بلندش موهای باد که زيتونی مو دخترکی اول عکس

 معنای به ترک اسمی دنيز! )*دريا دختر... نيزد. بود آروم هميشه مثل سرش پشت دريای و بود داده تکيه ها حفاظ به. بود شده

 *(درياست

 گردنم دور دست ذوق با که زيتونی مو و اندام کوچک دخترکی... زدم زل بعدی به و گذاشتم ديگه های عکس زير رو عکس

 .بوسيد می رو ام گونه هيجان با و بود انداخته

... گذاشتم بود دستم که هايی عکس زير رو عکس. کرد اتخاطر اين خرج شد نمی هم استفاده بال و کوچيک لبخند يه حتی

 .خوند می آواز اونجا دنيز که ايی کافه کنار دقيقاً بود، سينان و من از بعدی

 صورتش روی بند و قيد بی که سياه دست يک موهای و من از تر کوتاه قدی با شد، می ساله بيست نوزده زور به که پسرکی

 ها دوستی يا کردن می خيانت بهم هردوشون هم اينجا. اومدن می نظر به واقعی شدت به که هايی خنده. بود شده پخش

 بود؟ تر واقعی اينجا

 ... مادر نام به زنی... اغواگر نگاهی و لخت نيمه هايی لباس با... طاليی موهای با... ميانسال زنی... بعدی عکس

* * * 

 ماهان

 :زد گره دست تو دست و قاپيد رو ام اشاره. کردم اشاره يهودا به زيرچشمی و گذاشتم ميز روی رو کريستال ليوان

 . کرديم انتخاب رو شما تهران های واسطه همه بين از ما همين واسه. اند تو بال و پر تو دخترا بهترين گفت می ارميا_

 سبز های چشم يهودا، جای به. کشيد ابروش باالی زخم به دست و کرد تکرار رو اش کريه لبخند هزارم بار برای بور مو مرد

 :دوخت من پيشونی بين اخم به رو اش دريده

 . بدم کرايه ايران تو بهتون داريد، که آشنايی خاطر به بتونم پُرِش پُرِ. اند ای اجاره همه اينجا نداريم؛ فروش برای چيزی ما_

 آشکار اخمی و شده ريز های مچش با! کرد يکی خاک با رو دهنش و دريد رو اش يقه و شد بلند شد می کاش! شرف بی

 !فروش ناموس غيرتای بی... ذارم نمی زنده اينجا رو يکيشون کنم پيدا رو رها وقتی که آی کردم، می رصد رو صورتش
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 :نشست صاف کمی بود زده گره دست و شده خم هاش زانو روی که يهودا

 .کنه سرپيچی ازت نداره جرات کسی و توئه حرف حرف اينجا که گفت اينم البته و... وگفت همين هم ارميا! باتوئه حق _

 اومده خوش مذاقش به حسابی که انگار. برگشت يهودا سمت به تری کريه لبخند با بود صورتم روی هنوز که سبزی نگاه

 :باشه

 !باشه بکر که ميخواين رو دختری شما وقتی اونم باالست ريسکش ولی! گفته درست_

 :ومدما حرف به خودم. شد تر عميق اخمم

 .بگردم بهتر واسطه يه دنبال بايد گرنه و! باشی کلون پول يه منتظر تونی می باشی، داشته رو خوام می که کسی اگه_

 :گفت ايی ثانيه چند مکثی از بعد و کشيد اش بينی زير رو دستش شد، تموم گرون براش و برخورد بهش

 ...گذرن می خونه اين از بهترينا. دونين می هم خودتون_

 :انداختم باال رواب

 پس. کنم تلف خارجی های نفهم زبون با رو وقتم خوام نمی واصالً رم می ايران از دارم. ندارم دادن دست از واسه وقتی من_

 .کنم پيدا رو شينه می دلم به که دختری روز چند اين تو بايد شده هرجور

 :داد تکون فهميدن معنای به سر و زد تری مزخرف نيشخند

 .مونه نمی امون معامله واسه مانعی که بخوای ايران از بيرون واسه اگه! ايی رفتنی که گفتی یم تر زود_

 :زد صدا بلند. شد جمع هم خودش نيش ديد که رو اخمم ثبات. کنم باز نيش خنده به خودش مثل بود منتظر

 سعيد؟_ 

 .بودم خيره مقابلم به ايستاد سرم پشت که کسی به توجه بدون

 .بيار رو هستن "آقا" ی خونه تو که یدختراي عکسِ_

 : گفت تری آروم صدای با بهم رو
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 !بيارزه بکشم قراره که دردسری به مبلغت گفتی که همونطوری کنه خدا فقط_

 !کشيد هم به رو هاش دست يهودا

 .نباشن تعريفی گن می که ها اونقدر دخترام که اينم نگران بيشتر باشم تو جای _

 :زد تعارقش من سمت به و گرفت رو آيپد بود، شده خم سمتش به که ی بلند قد مردِ دستِ از و ددا تکون سر نيشخند با

 من العمل عکس منتظر که کردم می حس رو اش خيره نگاه. گرفتم دستش از.زنه نمی الف اينجا کسی که ببين چشم با بيا_

 ردمی رو ها عکس يکی يکی.نکنم عوض رو ها کسع محابا بی و تند تا کارگرفتم به رو تحملم و صبر قدرت تموم پس. بود

 عجيب دختر، اين. شد خشک عکس يه روی دستم که گذروندم می نظر از رو تفاوتشون بی گاهاً و غمگين صورتهای. کردم

 می خوب رو من که يهودا. افتاد غلغل به تنم تو حرص  ...تر فروغ بی کمی... تر شکسته کمی... فقط. بود من رهای شبيه

 :برگردوند خودش سمت به رو ها نگاه و کرد باز دوباره رو حرف سر نبينن، صورتم تو رو غيرت و خشم اينکه برای تشناخ

 خودم اسم به فقط دردسر اين ذارم نمی و گيرم می پس رو پولم من بياد پيش مشکلی مطمئنی؟ ديگه؟ تضمينه کار امنيت _

 .شه تموم

 .کرد يهودا با بحثِ به وعشر و کَند من از نگاه داد، تکون سر مرد

 به که هايی چشم اشکِ برق. بود متورم و زخمی داشت، پوشوندن در سعی که غليظی آرايش وجود با حتی دخترکم های لب

 . درخشيد می بود، شده که آرايشی همه اون پشت شناختم می خودم های چشم اندازه

 کدوم! انداختند؟ وضع اين به رو تو که بودم گوری کدوم من.» کشيدم اش پيشونی بين اخم و صورت روی دست آيپد، روی از

 وضع اين وبه کردی رو انتخابت بودم؟ مراقبش سال دو و بيست که کنه بلند صورتی روی دست بود کرده جرات صفتی بی

 ...«بدی پس حساب ها ماه اين همه اندازه بايد برسه بهت دستم اگه که آی! برسه بهت دستم اگه! افتادی؟

 کثافت اين و خودم کارِ و نشم بلند جا همين تا بده بهم قدرتی خدايا. دوختم چشم بود، نشسته مقابلم که نامردی به شونتخ با

. بيام نظر به طبيعی تا گرفتم کار به رو توانم همه. برگشت سمتم به يهودا نگاه گذاشتم که ميز روی رو آيپد. کنم يکسره رو ها

 :دادم بيرون محکم رو نفسم

 .نبودن دب _
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 !پيشنهادی؟ مبلغ: کرد ايی خنده تک اردوان

 .شد می محسوب امتياز يک من برای اين و زد می پول از حرف نکرده تاييد هنوز. بود عجول و حريص حسابی

 نظرته؟ مد قيمتی چه: گفت يهودا

 .تا چهارصد: خاروند چونه گردی دندون با

 : زد جديی لبخند يهودا

 .نداره موردی باشه اومده خوشش رئيسم اگه ولی گی؛ می تر گرون رفع نرخ از داری اينکه با_

 : گفت من به رو و خنديد موافقت با هم اردوان

 کردی؟ انتخاب رو کدوم _

 :کردم می نگاه هاش چشم حالت تغيير به توسکوت و دادم هل سمتش به رو ميز روی آيپدِ

 ... شه نمی اين:اردوان

 محدوده؟ انتخابم بودی گفتهن! شه؟ نمی: انداختم باال ابرو

 نکردی؟ پاک اينو چرا: گفت بود ايستاده کنارش که مردی به رو و فشرد هم به لب

 :داد ادامه من به رو

 .دنبال ميان مدت يه بعد... داره صاحب دختر اين_

 بود؟ زده سند رو خودش ديگری نام به که نبودم شوهرش غيرت بی من اونوقت داشت؟ صاحب. جوشيد هام رگ توی خون

 :اومد زبان به من از قبل يهودا

  نيومد؟ خوشتون ای ديگه کس از آقا_

 :دادم تکان کوتاه سری اش کنی گم رد اين به
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 .کنيم توافق سرش تونيم می کنی، می گرمی بازار داری اگه. اومد خوب نظرم به دختر اين. ندارم گشتن واسه وقت من_

 :داد تکون کالفگی به سری

 .بيارم برات تونم نمی اينو ولی... گفتم که اونيه از بيشتر خيلی دختر اين قيمت باشه اگه مه پول بحث نه_

 :دوختم سرش پشت به رو خونسردم ظاهر به نگاه

 .فسخه معامله پس باشه_

 :داد تکون سر من از تر کالفه

 ...بخوای رو ايی ديگه شخص اگه بازم_

 :گفتم لعنتی خونسردی همون با و شد بلند ازجا

 .کردی محدود رو انتخابم نيومد خوشم_

 :شنيدم سر پشت از رو يهودا صدای که رفتم می در سمت به شد؛ بلند هم يهودا

 بودم تو جای. نيست مهم براش پول بياد خوشش اگه آقا ولی! چارصد گی می داری رو قيمتشه ميليون پنجاه که چيزی_

 .دادم نمی دست از رو مشتريی همچين

 .رفتم بيرون اون متعاقب و کرد باز رو اتاق در بوديم آورده همراهمون هک دونفری از يکی

 . شدم بوديم کرده پا و دست که غلطی پالک ماشينِ سوار و کرد باز رو ماشين در بودم کرده پيدا که ايی فرماليته راننده

 بيرون روبه خونسردم ظاهر به نگاه. نشست کنارم هم يهودا... افته می خطر به چيز همه نره اگه. بره پيش درست بايد اوضاع

 وقتی. برد می درونم حال به پی نبايد. گرفتم ناديده رو بودن شده خيره بهم پنجره پشت از که مردی سبز چشم و دوختم

 سمت به و شدم پياده ماشين از. کرد ترمز راننده شديم، خارج خيابون از و رسيد بهمون هم کرد می اسکورتمون که ماشينی

 :رفتم اسکورتر ماشين

 !فهميديد؟ چی_
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 :کرد تکرار بود فرستاده تحقيق پی که مردی به رو و رسيد بود مونده عقب من از کمی که يهودا

 ؟ فهميدی چيزی شد؟ چی_

 :گفت تند و داد تکون سر مرد

 که فهميديم اما کنن؛ می قاچاق دارن چی دقيق نفهميديم. است هفته اين تو دخترا، از غير هاشون قاچاق از سری يه_

 .عربی کشورای به کنن ردشون اونجا از تا جنوب بفرستن هم رو دخترا هفته همين گرفتن تصميم

 می خدا فقط خورد می سنگ به هم تير اين اگه. بود راه آخرين اين. کردم حبس نفس و کشيدم لبم دور دست... بودم کالفه

 :اومد می پيش چی دونست

 نفهميدی؟ اينو راه؟ کدوم از_

 :داد تکون نفی به سر و چرخيد سمتم به دمر

 رو دقيقش آدرس... کرجه سمت اش خونه ظاهراً... گرفته هايی رد يه گفت کنه، پيدا رو ريئسشون خونه فرستاديم که تيمی_

 .کنن حلش فردا تا دادن قول که نکردن پيدا هنوز

 بايد شده جور هر... برد می خودش با رو رها که تیلعن کاميون اون به زدن شبيخون جز نمونده راهی. دادم تکون سر دوباره

 ! شده هرجور! رفت می پيش درست چی همه

  * * * 

 رها

می  حرف ازش مدام انگيز نفرت مرد اون که بود روزی امروز! نبود جهنم اين از فراری راه هيچ. زدم زانو تخت کنار رمق بی

 من شانس آخرين و بار آخرين اين. شدم خيره بودن گذاشته کوفتی اتاق اين تو بودنم لحظه لحظه برای که نگهبانی زد. به

 نداشتی؟ خواهر وقت هيچ شما خانم :ناليدم مستاصل باصدای نبود، هم ای چاره بود؛
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 ظهر اما کرد؛ می درد غرورم تن بدجور. داشتم بغض. نداد رو جوابم و دوخت بود دستش که ای مجله به رو کسلش نگاه

 با بار اين و دوباره. افتاد می راه بزنه بار رو ها دختر بود آماده و بود حياط وسط که کاميونی ديگه، دقيقه چند تا و بود نزديک

 : ناليدم بود شده روون ام گونه روی که اشکی

 يکی کن فکر لحظه يه. باشه نداشته فراری راه هيچ کن فکر لحظه يه. بيوفته نامردا اين گير خواهرت کن فکر لحظه يه_

 .کنه باز براش رو فرار در که نباشه شکنار

 :گفت دوباره و کشيد ای کالفه اووف. گردوند چشم اتاق، توی سرگردون و گرفت مجله از رو اش شده کالفه نگاه

 جورايی يه االن هم خودم من! شه می باز خدمه از يکی و آقا انگشتایِ اثر با فقط در اين سيستم گم می فهمی؟ نمی چرا_

 !ام زندانی اينجا

 مرداب، تو افتاده برای چاره اما نکنه؛ عبور هم ذهنم کيلومتری صصد از کشی خود فکر تا اينجاست دونستم می! دونستم می

 :گفت تر کالفه که گرفت شدت هام التماس! بود؟ شل و گل به زدن چنگ جز به چيزی

 تو جون، دختر کنه؟ می چيکار وايسته، قابلشم که کسی با دونی می آورد؟ اهورا سر باليی چه افندی بی دونی می هيچ تو_

 چی تومغزت تو. انداختن سيمان چرخ کاميون تو رو ها خائن از يکی پيش وقت چند همين! اومدی کجا نفهميدی هنوز ظاهراً

 بکنی؟ رو خودت و منو گور خوای می کردی؟ جمع دستش از فرار مورد در

 

 از دست و بودم شده ساکت باالخره. باشم افتاده گير مخوفی جای همچين تو شد نمی باورم. دادم قورت باشدت رو دهنم آب

 کالفه رو نفسش ديد که رو موتم به رو و زده وحشت حال. باز نيمه دهانی و زده وق های چشم با اما بودم؛ برداشته التماس

 :شد مايل کمی طرفم به و کرد پرتاب سمتی به رو مجله کرد، فوت

 خونه اين نفهميدی هنوز و اومدی کجا دونی نمی تو. گم می بهت رو اينا دارم که خوام می رو بتخو من. جون دختر ببين _

 !بکن خودت به نگاه يه. نندازی خطر به رو ات جوونی و جون يهو که شی روشن خوام می! نيست عادی خالفکار يه ی خونه

 .شد باز دوباره تيک صدای با اتاق در که داشت می بر کنارش از رو اش مجله تفاوتی بابی داشت دوباره و بود شده ساکت تازه
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 خيره هم ها اشک. موندم خيره واردشد که بلندی قد مرد و در به و پريدم جا از زده بيرون هايی چشم و شده خشک گلويی با

 !بيرون: فتگ زن به رو بگيره صورتم از رو اش خيره نگاه اينکه بدون... بود رسيده راه آخرِ. نباريدن ديگه و موندن

 اتاق در بودن باز کردم می فکر اين از قبل. کرد پرواز در سمت به شنيد رو دستورش وقتی و بود شده بلند جا از احترامش به

 کله بی از ترسيدم، می بودنش ازباز بيشتر حاال اما داد؛ دست از رو اش ثانيه يک حتی نبايد که ارزشنمده غنيمتی و موهبت

 :گفت همانجا از و نيومد نزديک!. ترسيدم می در اون از من ترسيدم، می خودم شدن

 .ميرن دارن ها دختر_

 می داد بی خونسردی و تفاوتی بی صورتش تو بود؟ کرد، می تعريف زن اون که ترسناکی به واقعاً. کردم می نگاهش همچنان

 های چشم و تيره صورت به. نبود مهم براش چيزی هيچ اصالً و ارزيد نمی پشيزی براش ممکن عالم نبود و بود انگار. کرد

 درشتش اندام و بلند قد. ترشد نزديک قدم چند! کشی آدم و سيمان چرخ با کار و سر اال اومد می چيزی هر اش اقيانوسی آبی

 . داد حرکت عقب به رو هام قدم اختيار بی و داد مستولی تنم به ترس

 :گفت حال همون در و زد قدم اتاق عرض تو دمق چند کرد، رصد رو حرکاتم خيال بی و خونسرد هم باز

 .کنه می منحرف متفاوت کامالً راهی به رو زندگيت مسير بگی، االن که ای کلمه هر_

 زياد عواقبش بود هم اگر. نبود فراری راه هيچ. مياد در تنم از داره جونم ترس، از نبود مهم براش اصالً. چسبيدم ها پنجره به  

 دوباره. نبود هم مردن فنگ و دنگ بی برای راهی حتی. بود بودم، ريخته رو اش نقشه که دردسری بی و ساده مرگ يه از تر

 :گفت

 .شنوم می رو تصميمت_

 ترديدم گفتم؟ می چی. کنه باز راه بود، گرفته رو تنفسم جلوی که سيبی بلکه دادم قورت هم با رو ام شده جمع دهن آب همه

 چاشنی رو تفاوتی بی باز اما گرفت؛ تعجب رنگ نگاهش بار اين. چسبيدم پنجره به شتربي من و اومد تر نزديک ديد که رو

 :کرد بمش صدای

 . کنی مشورت باهاش که نداشتی رو کسی تو نباشه هرچی... بهتره برات کدوم ندونی خوب هنوز اگه داری حق_

 :بخشيد ام یرنگ نگاه به رو هاش چشم يخی و آبی گودال دو بود ايستاده که جايی همون از
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 !نکن شک. کنن می رفتار باهات برده يه مثل امارات تو گم می بهت مشاور يه عنوان به_

 ترس با. منه موندن قصدش بود مشخص کامال ولی بود؛ داده انتخاب حق و بود کرده لطف خودش قول به که بود جالب برام

 چی؟ اينجا_ :گفتم دودلی و

 آدمای احترام رفتارت با که تويی اين! خودتی اينجا_ :زد نيشخند پوزخند، جای به بود مساعد حالش که هايی وقت همه مثل

 .خری می خودت واسه رو احتراميشون بی يا خونه، اين

 فکر اين از مغزم شدن خالی برای... که هم سوم حالت. بود تر قطعی اول حالت ظاهراً ولی نه؛ يا گفته خوبی چيز نبود معلوم

 :کردم می حس خوبی به رو هام مردمک لرزش کردم، باز چشم وقتی و دادم تکون طرفين به رو سرم شدت به مخوف

 .مونم می... باشين نداشته کاری بهم بدی قول اگه_

 تر نزديک قدم چند. کشيد درازا به ستاره يه زدن چشمک اندازه به عمرش و کرد چراغونی رو نگاهش عجيبی برقِ درخششِ

 زمين به های چشم با بدم خودم به تکونی اينکه بی و بستم کار به نداشتم و داشتم شجاعت از یهرچ. ايستاد مقابلم و اومد

 :گفت آروم. موندم مقابلش شده دوخته

 .کنه نمی تهديدت خطری ،بهم وفادار باشی و منه حرف حرف نره يادت وقتی تا_

 تو صبحگاهی لرزی مثل ترس که امروز چرا د؛اوم تر نزديک. دادم تکون سر. بود بهتر رفتن از بود، که چی هر کنم فکر

 :شد می تر نزديک مدام بود، نشسته وجودم

 . ايستادی کجا بدونی تا کنم می چيکار کنه می پيچی سر قانونام از که کسی با من بدونی بهتره_

 تکون چيزی عميقش گاهن عمق تو موندن؛ خيره بود ايستاده ام وجبی چند تو که اونی به و شدن کشيده باال هوا بی هام پلک

 :گفت وار زمزمه و آهسته صدايی با حال اين با نکرد؛ نگاهم تفاوت بی که کردم احساس ثانيه صدم يک برای. خورد

 ...ايدز شدن، فلج آلوده، آمپول کمترينش_

 : کردم می احساس هم رو هاش نفس هرم حتی ديگه شد، تر نزديک هم باز

 .اسيده با وسوختگی _
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 :کرد تکرار بود خيره هام چشم به که حالی در آورد، باال رو سرم و رفتگ رو ام چونه

 !کمترينش_

 هم او نگاه بار اين. نشد جدا اش آبی های مردمک مغناطيس از هام مردمک اما گرفت؛ لغوه هام زانو و لرزيد بغض از ام چونه

 .زد بيرون قاتا واز رفت عقب عقب بود خيره صورتم به که همونطور. لرزيد هام چشم بين

* * * 

 (بعد روز سه)

  ماهان

 .داشت تعلق بهش که جايی به... گشت برمی رها امروز. نبود هم شايد بود، من روز شايد امروز

 انداختم، گذرايی نگاه داد می نشان رو شب هشت ساعت که ايی صفحه به پيچيدم، مچم دور به گردی صفحه و بزرگ ساعت

 کذايی ی معامله و زد زنگ اردوان که امروزصبح همين دقيقا امروز، و گذشت می روزی سه مسخره روز اون از. بود وقتش

 .شد بهتر حالم کرد، اعالم شده حل رو اش

 .اومدند اومد؛ در صدا به خونه زنگ

 تفادهاس ازش قبالً ديگه دوبار که ماشينی سوار. شد نمی باز خونه اين در طوالنی مدت يه شايد. زدم قفل و بستم رو خونه در

 سالم جواب. رفت می پيش نقص بی بايد چيز همه امشب. نشست راننده جای در قبل ی راننده همون و شدم بوديم، کرده

 : داد رو يهودا

 نيوفته؟ نشده بينی پيش اتفاق يه دوباره! حله؟ چی همه_

 !داشتن هول حسابی انگار. گذاشتم باال طاقچه کلی زدن زنگ وقتی اتفاقاً! آقا نه_

 وقت االن دادم بيرون محکم رو نفسم. بود عجيب معامله به خوندنمون فرا اصرار با يهويی و کردن رد اين. رفتم فرو کرف به

 :گفتم سريع. بود مهم همين فقط گشت، برمی رها امروز. نبود ها چيز اين به کردن فکر

 کنين؟ سر به دست تونستين رو مرتضی چی؟آدمای ديگه_
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 :گرفت رو حرفم ی الهدنب محکم اخمی و حرص با

 . کردن منحرفشون ای ديگه سمت به ها بچه که اند خرابه خونه اون درگير هنوز! رو عوضيا کرديم سر به دست_

 .بود خوب چيز همه امشب. «خوبه» کشيدم ای آسوده نفس

* * * 

  رها

 :کرد پر رو اتاق اهورا داد صدای اون بند پشت و شدم پرت اتاقی سمت به جا همه از خبر بی

 خوام می من که نشه اونی دختر اين ديگه ساعت نيم تا کردی؟ درست چيه اين! بشه خاص خوام می گم نمی بهت مگه_

 !بدن رمش و اسب به ببندنت ميدم

 دست از رو دستم. کشيد آينه و ميز سمت به رو من بازوی و تاييدکرد رو حرفش تند تند خالی، تو تهديد اين خيال بی دخترک

 :زدم فرياد اهورا به رو بار هزارمين برای و کشيدم ونبير ظريفش

 می باندش اعضای از يکی منو گفت افندی بی گم می بهت دارم فهمی؟ نمی چرا! شرف؟ بی کنی چيکار خوای می گم می_

 !کنی می غلطی چه داری معلومه هيچ تو. کنه

 .شدن باند ضوع برسه چه! نحس ی دختره نداری شانسی هم شدنت آزاد واسه: زد پوزخند

 !نيومده باال سگم روی اون تا ياال دِ: زد فرياد دوباره دخترک روبه

سياه  يه و شد باز دوباره در که بردم هجوم در سمت به و کردم فرار دخترک دست زير از. کوفت هم به رو اتاق در و گفت

 بست رو در رفتم، عقب قدمی. ايستاد در ابلمق و کرد ستبر سينه خونه، اون مردهای همه لنگه درست ای، ديگه چُرده و جامه

 :گفت دخترک به رو برداره روم از رو اش خيره نگاه و کثيف های چشم اينکه بی و

 .شده عصبانی خان اهورا. ليال ديگه بجنب_
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 اون. برگشتم عقب به و گرفتم رو مشمئز حالی با. نکنم تر دراز پا از دست که کشيد می نشون و خط برام هاش چشم با

 می چی ديگه غولتشن اين گذاشت، می پا افندی بی دستورات روی و بود گرم پدرش مسعود، به پشتش سر خيره مردک

 :زدم فرياد اش تيغه سه و گوشتی صورت به رو چرخيدم، سمتش به حرص با! گفت؟

 از يکی منم برگرده که سفرش از گفت! امانم در اينجا گفت من به افندی بی خبره؟ چه بگيد الاقل دِ کنين؟ ميخواين چيکار_

 آخه؟ چتونه شما. کنه می اعضا

 روی و گرفت هاش ناخن ميون محکم رو بازوم گوشت کنه، زدم می که نفسی نفس و بلند صدای به ای توجه اينکه بدون

 :کشوندم صندلی

 .بکن رو کارت ليال_

 رو کوچيکم های شونه نيرومندش دستان که شم بلند جا از خواستم. موند خيره آينه به اخم با و ايستاد ابوالهول مثل سرم باال

 :گفت مرد به رو کرد، می روپاک قبلش ساعت های نقاشی تند تند که ليال. فشرد صندلی سمت به

 اش نگه که خواست نمی رو دختره اگه خب... سرسوخت دو چوب شدم! آخه؟ کنيد می درگير منو چرا چی؟ بفهمه افندی بی_

 !داشت نمی

 :انداخت صورتم به کوتاهی نگاه مرد

 .اند گو جواب خودشون بشه هرچی... افندی بی راست دست. خانه اردوان قضيه سره اون_

 صورتم روی هنرمندی با هاش دست کشيد، بود دستش که پالتی به و برداشت قلمی ميز روی ی جعبه از و ايستاد صاف ليال

 :گفت حين همون در و چرخيد

 رفته آقا با االن که خان مسعود به پشتش هم اهورا نداره، خان اردوان با کاری که افندی بی. ترسم می من بخدا سياوش_

 بيرون، مياردش فردا پس. نده غذا و آب بهش و داره اش نگه خونه موتور تو روز چند قبل دفعه مثل نهايتش آقا. گرمه جنوب،

 !ها کنه نمی ول بگيره رو ما برقش .کنه می بيچارمون خيانت انگ با که افندی بی و مونيم می ما باز

 رو اهورا چرا افندی بی ترسيدن؟ می انقدر که بيارن من سر باليی چه بود قرار مگر. دادم می گوش اشون مکالمه به بهت با

 :زدم کنار رو دستش حرص با بود؟ انداخته خونه موتور تو
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 !ها لعنتی بگين بهم کنين؟ می چيکار من با دارين_

 هم ليال های حرف از تاثير بی بود معلوم که حرصی با بار اين و فشرد صندلی سمت به رو ام شونه دوباره م،سر باالی مردِ

 :کشيد فرياد سرم نبوده

 !شن کاغذ ديوار رو استخونات نزدم تا بتمرگ! احمق دختره بتمرگ بگير_

 !آخه شد پيدات گوری کدوم از ديگه تو: کرد زمزمه که بود درگير خودش با انگار

 رو ام حرصی های چشم. نمونده زمانی شدنم شکار تا و کرده کمين بال کردم می حس... اووف. فشردم هم روی رو هام پلک

 «کارگردان؟ ديدی برام خوابی چه باز. »زدم ديد رو شب آسمون پنجره از و کردم باز

 کارش اتمام از بعد چرخيدن؛ و صديدنرق صورتم روی اش انگشتری وبند انگشتر از پر و زده الک های دست رو ساعتی نيم

 رو لباس کاور. رفت تخت سمت به و داد تکون سری آخر در و گذروند ديد از رو صورتم آويزون های لب با و رفت عقب کمی

 لباس وار آدم که بود روزی چند. شدم خيره بود گرفته مقابلم که لباسی بازی و کوتاهی به حيرت با .اومد نزديکم و برداشت

 آرايشگر دختر سمت به لباس از رو ام زده حيرت نگاه. بودم شده راحت باز زيادی و منفور های لباس شر از و پوشيدم می

 :گفتم و دادم نوسان

 خبره؟ چه اينجا بگو داری قبول چی هر به رو تو_

 :ناليدم دوباره شد مشغول وسايلش کردن جمع به کنه نگاهم اينکه بدون

 همينه، واسه بازيا مسخره اين همه آره؟ کنه، درازی دست بهم خواد می و کنه می استفاده افندی بی نبود از داره کثافت اون_

 نه؟

 رو دماغش خاصی تخسی و خونسردی با و گرفت جبهه فوراً کردم، توهين رئيسش به بود نيومده خوشش انگار که دخترک

 :گفت غرور با و داد باال

 .آورد سرش افندی بی تو بخاطر که هايی بال اون از بعد اونم! بشکنه دست و سر واست که نيستی ايی تحفه همچين_

 :کرد پرت آغوشم به رو لباس
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 .کردم می عوض رو لباس بيرونه سياوش تا بودم تو جای_

 اينجا؟ خبره چه پس: گفتم حرص با

 :گفت حرفم به توجه بدون

 .برن نمی پيش از کاری زدن ناخونک نبدو مردا! که دونی می! کنه می تنت مياد سياوش نپوشی خودت اگه_

 جواب سوالم پراز نگاه به اينکه بدون. نيست بعيد ها صفت بی اين از چيز هيچ دونستم می. لرزيدم خودم به حرفش تصور از

 دست خودم پس. گرده برمی دوباره اعصاب بی مردک اون بذاره بيرون پا تا که دونستم می هم رو اين. رفت در سمت به بده

 .برداشتم رو بود افتاده زمين که لباسی و شدم ارک به

 اينجوری خوای می کثيف؟ های نگاه توسط شدن دريده با بدی؟ عذابم اينطوری خوای می من تقاصِ برای واقعاً خدايا»

 ...«و شدن خيره بهم شون خوشگذرونی برای وسيله يه مثلِ و نيست تنم هيچی انگار که کنن نگاهم جوری که بدی؟ عذابم

 شده منطق بی!« بودنت؟ غيور مفهوم بود اين.» کردم شکار چشمم گوشه از انگشت سر با رو چشمم کنج تو شده جمع اشک

 اون حتی کشوندی، اينجا تا رو من تو پرسيدم؟ می چرا اصالً» :زدم پوزخند! بود خودم انتخاب اين بودم کرده فراموش و بودم

 پيش رو کارت تر راحت تا کجا، فرستادی نيست معلوم رو داد می نجات تو تمامنا های انتقام دست از رو من داشت که آدمی

 گذاشت؛ کاره نيمه رو ام جمله و گرفت رو زبونم جلوی چيزی... « از تر غيرت با خيلی شرف بی اون... دونی می اصالً... ببری

 دچار اصالً شايد که کردم می فکر مدام و بوديم قهر نداشتمش،. خورد قلبم آسمون به صاعقه و خورد سر ام گونه روی اشک

 قاسم" اين به گفتن گل از تر کم. بود سخت هم باز اما. افتاده لج سر من با و داره وجود کردم می فکر که بودم شده توهم

 چرا؟... بود سخت گفتن "الجبارين

 . نداشتم وقت هيچ. نداشتم رو موضوع اين به کردن فکر حوصله

 مهم برات هم تو که حاال. »بلغزه بغضم از لرزون های لب روی پوزخند دادم اجازه و زدودم گونه روی از حرص با رو اشکم

 !«باشه؟ چرا من برای... نيست

 وسط تا لباسِ مخملی و سياه رنگ با محرک تضادی که سفيدی بدن. شدم خيره آينه تو خودم چهره به و پوشيدم رو لباس 

 روشنم ايی قهوه های چشم که ای تيره آرايش و بود ديد معرض در تماماً ام سينه سهقف. زد می چشم توی زيادی داشت پاهام

 .اومد می بدنم رنگ و لباس به حسابی بودن، گرفته بغل رو
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 قدم صدای. ايستاده سرم پشت کسی چه بدونم اينکه بدون شد می فشرده هم به... بسته اما من های پلک. شد باز اتاق در

 .ايستاد سرم پشت و شد نزديک قدم به قدم. چيدپي اتاق تو محکمی های

 سرم خواستن می و چيه دونستم نمی که باليی يا دادن می خوردم به لحظه هر ها آدم اين که تحقيری. بود چی از دونم نمی

 اختيار بی غم شدت از لبی. ريخت بيرون ام شده وفشرده پيچيده هم به های پلک بين از خود سر اشکی همه اين اما با بيارن؛

 . بست می تنم حجم به گناه حس عجيب نگاهی، سنگينی... اما نداشتم؛ خدايی که من .شد فشرده هم به و گزيده

 :شد تر جمع صورتم اراده بی... کرد پر رو گوشم ی کريه صدای... شدم تر جمع خودم تو اختيار بی. نشست ام شونه به دستی

 .ندارم تو داشتن واسه وقتی که حيفه خيلی_

 :خورد تاب کمرم دور و کرد لمس رو تنم وقيحش دست

 .کوچولو کنندن خانم تحريک زيادی هات سرکشی_

 همون از رو نگاهش و کرد جدا رو سرش گرفت، دم و نشست هام سرشونه روی سرش چکيد؛ ام سينه قفسه روی به اشک

 بود، شدنی حس صورتم سرخِ سيبِ یرو نگاهش سنگينی بسته، های چشم وجود با حتی. صورتم رخ سه به دوخت سر پشت

 :گفت حرص با. نشست ام سينه قفسه وزير کرد پيشروی دستش... بود زدنی بهم حال بود، ديدنی

 !کنم نمی رحم بهت خودم بيوفته قيمتت از ميليون يه حتی و بشه خراب بزک اين از ذره يه_

 کردم سعی غصه با داد؛ عقب تن ...بودم شده ارزش کم و پست چقدر. بود گناهکار و حقير چقدر. کرد تنش مماس رو بدنم

 زمزمه وآهسته آروم گوشم تو با مسخرگی و زد نيشخند ناموفقم تالش به کرد، ممانعت هاش دست که بشم جدا ازش کامالً

 :کرد

 اشصد به)زدی نداشته، نگه خودش پيش ساعت يک از بيشتر رو زنی هيچ ساله خيلی که رو مردی مخِ چطوری دونم نمی_

 !نشنوه مار تویِ خطرِ بوی که باشه خر اهورا مگه ولی( غريد تر تند و داد بيشتری ولوم

 اين تو تونم می خوب انقدر چرا پس منی، توهم تو اگر. کوفتيه جور چه دونستم نمی که بدی حس از لرزيدم فقط سکوت تو

 کنم؟ حست اتاق
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 نيست معلوم دونی؛ سگ اون گوشه می ندازتم مختصر، حال و قعش يه واسه خاطر و هستی ايی کرايه دختر يه هنوز وقتی_

 !می کنه کارهايی چه خاطرت به بعداً

حتمی بودنِ رفتنم از اين عمارتِ کوفتی  چيزی که کامالً مشخص بود، اما کنه؛ می غلطی چه داره و گه می چی دونستم نمی

 نزديک خودش به و کمرم دور پيچيد دست خشونت اب. برم عقب کردم سعی و تنش مسخره گرمای از داشتم بدی حال بود.

 :داد ادامه شده کليد های دندون با. کرد ترم

 .ببردت هم ايران از خواد می حتی که کردی پيدا خوب مشتری يه عربی های پاتال پير جای به که بودی شانس خر هم باز_

 نيشخند به... صورتش به! بودم شده خشک کمی فقط... شايد! رفتن عقب از نَشُستَم دست هم شايد. کشيدم تقال از دست

 رو اتاق در شدن باز صدای و شدم خشک... زدن می ناخونک آلودم گناه و بيچاره تن به که هايی دست به... اش مندانه پيروز

 نيمه بود رفته يادم حتی ترس از. شد ابروش باالی زخمِ و سبز چشم مرد درگير و برگشت در سمت به متحيرم نگاه. نشنيدم

 :کرد پر کثيف نيشخندی رو گوشتالودش های لب. کنم می نگاهشون متحير و ايستادم برهنه

 ! شده چيزی خوووب_

 ...ببيننش خوان می ها مشتری اين آقا: رسوند در به رو خودش سياوش. بود اهورا از سردی پوزخند جوابش

 !پول اول: گفت کشيد می شست به بار چند رو اش سبابه انگشت که درحالی و برگشت بود اومده که راهی از اردوان

 و داد تکون تهديد نشونه به انگشتی. چرخيد سمتم به و ايستاد راه های نيمه. هردو سر پشت هم اهورا و رفت دنبالش سياوش

 ! ها پنجره. کردم نگاه برم و دور به مستاصل. کرد می حجت اتمام که انگار. زد بيرون اتاق از حرف بی

 کنم چيکار... »چرخيدم خودم دور به قبل از تر مستاصل. دنيا های قفل همه به لعنت. دويدم بزرگ های رهپنج سمت به

 ناچاراً و دادم دستگيره و قفل به فحشی ديگه بار. دويدم بود اون به رو تراس که ايی پنجره سمت به «کنم چيکار کنم چيکار

 خونه جنوبی ضلع سمت به بود ايستاده در کنار که سياوشی به توجه بی و زدم بيرون اتاق از. کردم تند قدم اتاق در سمت به

 های قدم با و دادم خرج به فرزی. افتادن دستش از دو هر پريدنم بيرون با که بود سيگارش و فندک درگير حواسش. دويدم

 .دوييدم بود، نايستاده اونجا نگهبانی از يکی که سمتی به بلند

 روی که بود ام برهنه پاهای صدای شنيدم، می که صدايی تنها و بود شده قفل ذهنم وت خونه داخلِ صداهای ی همه

 دو هر از. کردم نگاه سراسيمه و تند مقابلم و سر پشت به و ايستادم زنان نفس. شد می کوبيده تق و تق سفيد های سراميک
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 در شتاب با .دويدم سالن سمت به بار اين و زدم پس رو بود ريخته دورم که ام آشفته موهای. دويد می سمتم به کسی طرف

 قدرت با و کردم برخورد جسمی به محکم و ناغافل. دويدم می کردم، می نگاه سرم پشت به که حالی در و دادم هل رو بزرگ

 . شدم پرت عقب به

 فشرده تنی به محکم و شد هايی دست بند کمرم که بودم زمين روی شدن پرت ی آماده و شدن بسته ناخودآگاه هام چشم

 .شدم

  * * * 

 «بودند واقعه شروع هايش، چشم: دوم فصل»

 ماهان

 .بوديم نشسته بودند، شده چيده بلند های پنجره کنار که شيکی و بزرگ های مبل روی که شد می ای دقيقه ده

 با. نکنم ايی عاقالنه غير کار بودن، شده رها بان زندان که نامردهايی برابر در و شه آروم نگاهم آشوب تا بودم گرفته علی ذکر

 دستِ با و بودم شده آروم کمی کنم، می ويرونه رو اشون خونه رها بردن از بعد و شه نمی تموم جا همين قضيه اينکه به فکر

 .شد بلند سالن بيرونِ از صدا و سر که گرفتم، می ضرب صندلی دسته روی ام شده مشت

 با بودن، ايستاده سالن کنار و گوشه که اردوان های نگهبان و خودم افراد به توجه بدون و شد پوچ ام ظاهری آرامش تمام

 .اومد می سمتم به و شد بلند جا از هم يهودا. پريدم جا از شتاب

 سمتم به مستقيم کرد، می نگاه رو سرش پشت که حالی در ن عريا نيمه دخترکی و شد باز ضرب با در که شدم می در نزديک

. شد کوبيده ام سينه به محکم و شتاب با ...وضعش و سر و اون پرت من حواس و بود سرش پشت تپر کامالً حواسش. دويد

 ...موندم مات .زد کنار رو اش آشفته موهای و کرد بلند سر. پيچيدم دورش به دست که شد می پرت عقب به داشت

 باور تونستم نمی هنوز شايد بود؛ چی از مدون نمی هام سفت نگه اش داشتم و به خودم فشردمش، بازو بين آگاه ناخود کامالً

بود و سرخی چشم هاش رو  شده ريخته روشنش ای قهوه های چشم دور به اش سياه آرايش. کردم پيداش که باالخره کنم

 گنگ فقط اون اما بزنه؛ صدا رو اسمم مبادا تا کردم چفت دهنش روی محکم و آوردم باال رو بيش از حد نشون می داد. دستم

 . اومد سرشون پشت اردوان آخر در و شدن وارد هم با نفر چند اين بار و شد کوبيده دوباره در .کرد می نگاهم
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 يه تو وضعی همچين با ناموسم، زنم،. بودم خونم فشار رفتن متوجه باال ثانيه هر تو و بود افتاده غلغل به هام رگ تو خون

 روی هام ولی با آدم های معمولی! ام الفساد بود اون خراب شده. دندوناون هم نه يه سالن معم! بود ايستاده مرد از پر سالن

 !تر محکم دهنش روی دستم و شدن ساييده هم

 کمرش دور که دستی حصار... بيشتر زد می بيرون اش بينی از که هايی نفس شدت و شده بود گشاد حيرت از هاش چشم

 شدت از کشيدم؛ صورتش روی رو بود نشسته سرخش های لب روی که دستی غيظ با و کردم تر محکم رو بود شده پيچيده

 بود که دوييده مسيری خاطر به. فشرده می شد می داشت غيظ با که بود افتاده دستی روی هاش لب رد حاال و شد کم سرخی

 . افتاد سرفه به بودم گرفته رو جلوش که نفسی بعد و

 :گفت اردوان به رو کرد می هوا طلب که خشکی های سرفه ميون و شد نزديک يهودا

 خبره؟ چه اينجا معلومه هيچ_

روی سينه  زنی که به خاطرش تا اين خراب شده اومده بودم، بريده بريده های نفس وقتی هم اون. بود سخت موقعيت تحيل

 مشکوک های نگاه اين از بيشتر تا شدم جدا ازش. بود شده ظاهر چشم جفت بيست بين وضعيت اين با ام پخش می شد و

 خم داشت هاش زانو. چسبوند اش سينه قفسه به رو اش چونه و گرفت بغل رو بازوهاش. نشه پايين و باال تنش و سر روی

 نعره چسبيد و رو بازوش گری ياغی کرد، با دستی پيش اردوان که گرفت می خيز داشتنش نگه برای داشت دستم و شد می

 :زد

 .کردم نمی ولت کردم نمی آدمت تا بودم، ننداخته وضع اين تو  افندی بی اگه_

چه می شد کرد که اون موقع فرار از اين خراب  شه؛ کوبيده المنظرش کريه صورت تو اون تا رفت می ام شده مشت دست

 عريان نيمه تن شده غير ممکن می شد؟ چه می شد کرد به جز لعن شيطان و دندون رو جيگر صدپاره گذاشتن؟ اصالً ديدن

 که بگه ای ديگه چيز تا شد نزديک يهودا! کرد می که خدا به کرد؟ نمی حالل رو شون همه خون وان،ارد های دست بين رها

 :برگشت سمتم به و شد متوقف فريادم با

  آورده؟ در روز اين به دخترو اين شکل و سر نسناسی کدوم خبره؟ چه شده خراب اين تو_

 شده؟ چی خبره، چه :گفت فريادم، صدای از متعجب و شد وارد سالن در از اهورا

 بيزنسا! جور اين بارته اولين شما انگا :داد ول صدا من مثل و کرد اخم اردوان
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 :گفت من از تر سريع يهودا

 خوش ممکنه و دارن خودشونو آداب ايرونی های مشتری دونی نمی که ای تجربه بی خيلی حتماً شما ولی نيست؛ بار اولين _

 !کنين مايیرون براشون مدلی اين باشن نداشته

 !وضعيت بااين اونم: کرد رها وضع سر به ای اشاره

 :کرد فريبی مشتری و خونسردی با بود تر آروم که اهورا

 .تمومه معامله. خواستی می که دختری هم شما گرفتم رو پولم من نداره، هم فرقی ديگه هرچند. بود ما قانون اينم_

امشبه رو منت بذار، افسار اختيارم رو خودت تو مشتت بگير که  همين فقط خدايا! بودن، گرفته ضرب خشم شدت از هام رگ

چهره  و بود ايستاده زير به سر. برگردوندم رها سمت به رو برافروخته ام کار دست خودم و هرچی رشته پنبه کردم، ندم... نگاه

 سر به توجه بی. کشيدمش مخود دنبال به خشونت با و گرفتم مشت تو رو لرزونش دست .بود شده دفن هاش اشک پشت اش

 .کردم دور چشم مست و کثيف همه اون از رو عور نيمه رهای سالن فقط داخل صدای و

 امير هم هایِ دست گرمیِ ردِ ها روز اين و بودم کرده لمسشون من فقط عمری که دستايی به پنجه و رفتم بيرون سالن از

 .ساييدم بود، روشون

 اند؟ گوری کدوم لباسات_

 خشم با که بکشه بيرون رو دستش کرد سعی. زده بيرون و آب پر های چشم همون با ها؛ ديده روح مثل. کرد می نگاهم

 :بستم رو مشتم بيشتری

 !کنم می خراب روسرت رو خونه بمونم اينجا ديگه دقيقه يه اگه که بپوش لباستو فقط! رها نيار باال منو سگ روی اون_

 ديگه اينکه با. بود خودم ساله شش پنج رهای همون لعنتی دختر اين و... شد فشرده و عجم درونم چيزی... کرد نگاهم بغض با

 . بود خودش هم باز نداشت، بهش شباهتی ترين کوچيک

 :گفت و شد نزديکمون سرعت به و زد بيرون سالن از خدمه از يکی

 .کنم حاضر رو خانم گفتن اردوان آقا_
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 :نکردم جدا رها زده خوف صورت از و اخمم به آغشته نگاه. والس از پر. شد استهزا از پر اخمم بار اين

 !بيافت راه_

 اين بلکه کردم باز رو پيرهنم هایِ دکمه از يکی آزادم دستِ با. کشيدم خودم دنبال به هم رو رها و رفتم خدمتکار دنبال به

 مانتو رفت؛ کمد سمت به و کرد باز رو قیاتا در. برداره سرم از دست شده هم کمی سوزونه، می رو تنم داره که برافروختگی

 :غريدم خدمتکار به رو تندخويی با و کشيدم دستش از رو ها لباس. اومد سمتمون به و برداشت روشنی شال و بلند خيلی

 !بيرون_

 .زد بيرون اتاق از و رفت در سمت به کوتاه "چشم" يک با و کرد نگاه رها و من به چشمی زير دخترک

 فکی با. زد دور رو تخت و شد دور ازم عجله با و کرد جمع رو خودش...  خشم از لرزيدم می هنوز. اضطراب از لرزيد می هنوز

 با!  بود گرفته اش بازی اون و ترکيد می غضب و غيظ شدت از سرم. کردم می دنبالش نگاه با شد می فشرده هم روی که

 . نميام جا هيچ... هيچ باهات من! خوای؟ می جونم از چی... چی :کرد جيغ جيغ پته تته و لرزون صدای

 تری بلند صدای با ديد که رو سکوتم... تا بمونه خواست می بود؟ چی منتظر اومد؟ نمی. جهيد باال ام خورده گره ابروهايی

 :کشيد فرياد

  هستی؟ کی تو پس... قطر و امارات فرسته نمی منو بشم آدماش از يکی اگه گفت! امانم در اينجا گفت افندی بی_

. افتاد و خورد سُر ام شده سست های دست از روسری و مانتو. شد سرخم های چشم نشين خونه بُهت و باخت رنگ خشونت

 :بودم خيره بهش پريده روش از رنگ داشتم يقين که صورتی با و بودم ايستاده اتاق وسط شده خشک و مات

 ...مد نمی کاری کثافت اين به تن من... کن ولم عزيزات جون  _

 اينبار که رفتم سمتش سستی با فشردش؟ می تدريجاً و بود خورده تاب ام حنجره دور تا دور دستی يا اومد می کم داشت هوا

 ! عوضی نيا نزديکم_ :کشيد جيغ واقعا

 :نشست و خورد سُر سرش ديوارپشت روی. لرزيدن فاحشی طور به هاش زانو

 ...دونی نمی ازش هيچی که بازنی بودن داره لذت کجاش... سيششنا نمی که دختری خوره می دردت چه به اصالً_
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 شناخت؟ نمی رو من. بودم ايستاده حيرون و خشک همچنان من و کرد پر رو اتاق گريونش های ناله صدای

 شب و روز که شد می سالی چهار... نشينه دلش به تندی حرف و پاش به تيزی خار که بودم مراقب اومده دنيا به وقتی از

 خودش تو ترس از که همونطور. گرفت اوج اش گريه صدای شدم، تر نزديک... اون اما ميره؛ ها کجا و کنه می چه بود اسمحو

 يادش. بياره ياد به بلکه شدم، خيره هاش چشم تو و دادم تکونش. کردم بلندش و گرفتم دست تو رو بازوش بود، شده جمع

. کنم نفوذ روشنش های چشم به سکوت تو کردم سعی و دادم اندامش هب خفيفی تکون .رفت نمی من بدون جايی که بياد

 درخشيدن؛ می اشک های شيشه پشت اش خيره های چشم !خواست نمی من بدون رو مدرسه اردوی حتی بياد يادش بلکه

 دلبری چه که بياره يادش متمرکزش نگاه بلکه گرفتم قاب بزرگم هایِ تودست رو صورتش عجز با. کرد می غريبگی هنوز اما

 .کرد می حسادت مبينا و مهسا های بودن به مدام و کرد می ايی گانه بچه های

 که نبود خودم دست کَندم، گناهش سيب از محکم رو نگاهم. لرزيدن هم اش شده متورم گريه از های لب .لرزيد اش چونه

 .شيم می آشنا :کردم زمزمه

 ...شناخت نمی رو من. رفتم شده ريخته زمين روی های لباس سمت به و کشيدم پايين صورتش دوطرف از رو هام دست

 به پاهاش و دست... ترسيد می ازمن. برداشتم قدم اش سرگشته و مبهوت جسم سمت به و زدم چنگ زمين روی از رو مانتو

 پوشونم؛ب رو اش کننده خيره تن تا آوردم باال و گرفتم رو دستش .گزيد می مدام رو هاش لب و لرزيدن می فاحشی طور

 باالخره و. بستم رو لباس های بند و دادم جا مانتو تو رو اش ديگه دست. بود شده رنگ زرد و سرد انقدر که بود افتاده فشارش

 رو کوچيکش های پنجه دوباره و کشيدم سرش روی رو شال. شد پوشيده باالخره موزونش و لرزون تن کشيدم، راحتی نفس

.  فشردم بيشتر رو نداره استخونی رسيد می نظر به بودن، شل شدت از که دستی باشم جهمتو اينکه بی. کردم دستم گير در

 دست که هايی عکس يادآوردی با و گرفته آروم طوالنی مدت يه بعد ايم عقده دل. بود کبود و داشت زخم دستش جای چند

 پيشونی روی کرد لونه دوباره اخم. خورد یم هم به بيشتر داشتم که تملکی حس اين از حالم لحظه هر بود؛ داده امير دست به

 .کردم همراهش خودم با و کشيدم رو دستش ام؛

 .بود بالها اين همه مقصر خودش. نبينم رو هاش گريه خون تا شدم کور نشونم، رو بلندش های ضجه صدای تا شدم کر

. کرد سمتم دراز به دست ميلی بی با و شد نزديک ناردوا. بودن ايستاده انتظارم به سالن در کنار افرادم، از ديگه نفر دو و يهودا

 دراز دست به توجه بی! داد می دست دوستی نشونه به معامله بعد و کرده معامله کرد می حس واقعاً.  پريد باال ابروم تای يک

 .بريم :گفتم يهودا به رو اش شده
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 :گفت من به رو و فشرد بودنش آرام معنای به رو دستش بود ايستاده اردوان کنار که اهورا

 .روشن علی آقای بهتر های معامله اميد به_

 دوباه رها بيداد و داد صدای! درک به فرستم می رو تون همه بعدی ديدار تو. دادم تکون حرفش تاييد در سر پوزخند رنگ ته با

 خش صداش فرياد و داد شدت از. گرفتمش تر محکم. کنه آزاد رو دستش تا کشيد می عقب محکم رو خودش. رفت باال

 :بود برداشته

 !کن ولم _

. شده عوض همه اين که اومده روزش به چی باشم نفهميده که ايی ديگه وقت هيچ تا نه حاال نه. کردم نمی ولش هرگز من و

 :چرخوند اهورا و اردوان سمت به رو سرش

 می بدبختم اينجوری داريد و رديدک خطر احساس من از که هست چيزی يه حتماً. داره نمی بر سرتون از دست افندی بی_

 و هرويين تزريق بهش خيانت مجازات ترين کوچيک و ترسه نمی کس هيچ از دونين می خودتون کنه می اتون بيچاره کنيد،

 ...اسيده

 از يکی! بود شده عوض. زدن بيرون دهنش، از ها حرف اين شنيدن با برسن نظر به خونسرد داشتن اصرار که هايی چشم

 باشه؟ بوده مهم چيز همه بی مردک اون برای بايد چرا! زد می حرف خطری حس چه از نبود معلوم و بود دهش خودشون

 ! وحشی: کرد ريختن اشک به شروع و شد ساکت دردناک آخ يه با باالخره و فشردم بيشتری حرص با رو دستش

 شانس فقط و... زياد خيلی... بود شده عوض... شردف رو اردوان ساعد و زد ايی ساده پوزخند اهورا که بگه چيزی خواست اردوان

 . باشه نشده عوضی که باشه آورده

* * * 

 رها

 دست. نبود راهی هيچ... اما کنم؛ پيدا نجات بلکه شدم می متوسل چيزی هر به باشه افتاده گير لجن گودال تو که کسی مثل

 .کشيدم در سمت به و پيچيد بازوم دور بودن زده صداش علی که مردی
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 هيچ حال به تا انگار که صدايی! صداش و اخم از. انداخت می سايه من روی واقعاً که اندامی و بلند قد از... بودم کرده خوف

 کنارم هم خودش و داد هل داخل رو من و کرد باز رو ماشين در... ترسيدم می. بودم نديده عصبانی حد اين تا رو کسی وقت

 و کنم باز رو در تونستم می رسيد جاده تو وقتی پس بودم، نشسته در کنار. داشت نمی بر کشيدن نقشه از دست ذهنم. نشست

 :گفت بالحن دستوری که زد می استارت راننده. بپرم پايين

 !بزن رو مرکزی قفل_

 دست چنان و بود کشيده هم در چهره. شدم جمع خودم تو بيشتر و شدم ولو ام صندلی روی. داد جون نگرفته قوت ام نقشه

 !داشتن بدی حس سرخش های چشم وچقدر. بود کرده ورم دستش های رگ که فشرد می رو هاش

 تاريک و بيابونی جاده يک به خيابون چند از بعد. پيچيد خيابون سمت به سرعت با و شد خارج افندی بی عمارت از ماشين

 مردِ و راننده .ايستاد کمی ی فاصله با هم اومد می سرمون پشت که ماشينی. کرد پارک رنگی سفيد ماشين سر پشت و رسيد

 کنار که ماشين. نبود راهی هيچ اما کنم؛ پيدا فراری راه بلکه کردم می نگاه برم و دور به. شدن پياده ماشين از هم عجيب

 .بود ايستاده هاش آدم از يکی هم اش ديگه در مقابل و شده پارک ديوار

 با و کشيد رنگش سياه ريش ته به رو دستش کف گی حوصله بی با. ودمب زده زل بهش شب تاريکی تو و ماشين پنجره از

 آب با.  کرد می حبس سينه تو ترس از رو نفسم درشتش و شونه چهار اندام. داد دست بود، خودش از تر قد کوتاه که مردی

 نازل سرم تری بزرگ بالی يه شم، می خالص دارم کردم می فکر تا بفرستمش، پايين و ببندم رو بغض راه کردم سعی دهن

 فرد شونه روی .زد می گپ و بود ايستاده مقابلم که مردی از هم اين حاال و افندی بی خونه از اون فرارمف از اون. شد می

 ماشين سمت به هم در هايی اخم با بندازه نگاهی من به اينکه بی. گرفت ای ديگه مرد دست از رو کليدی و کوبيد مقابلش

 :گرفت رو دستم مچ و کرد باز رو در .اومد

 .پايين بيا_

 . تازوند می بهم داشت قدرت تمام با دنيا انگار بود، شده سردم. شدم پياده ماشين از

 بود؛ زده چنبره صورتم روی بختک مثل وحشت... بودن خريده رو، محتشم رها رو، من که مرد چند و خلوت خيابون يه شب،

 هام ريه تو نفس که فهميد می ديدنم با کسی هر وگرنه شد می صورتم پوست شدن ارغوانی دادن نشون از مانع شب سياهی

 و کرده مور مور رو پوستم و داغ رو درونم که کشنده لرز اين اما بود؛ سرد هوا. ميده تکونی خودش به سختی به و کرده گير
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 زد می پرسه علف و آب بی بيابون اين رب و دور که بود ترس الهه جانب از. نبود هوا سرمای از کوبيد می هم به رو هام دندون

 که بلندی شاسی و سفيد ماشين سمت به. بلغزند هام زانو اين از بيشتر نذاشت و نايستاد اصالً انتظارم خالف .کرد می هو هو و

 سرعت با و کرد روشن رو ماشين بوقی تک با و نشست سريع .کرد هدايت داخل به رو من و رفت بود پارک اونجا اول از

 خودش راه نفسم و ريخت لعنتی بيابون اون از ترسم کم يه. افتاد راه بود، کرده بلند روهم ها الستيک جيغ صدای که يادیز

 . زدم ديدش چشمی زير کندم، می سبابه با رو شستم ناخن گوشه که حالی در و سُروندم سمتش به رو نگاهم. کرد پيدا رو

 گرفته کاری خطا حين در رو ای ساله سيزده ی بچه دختر انگار که بود کرده اخم و سکوت جوری... بود هم در هنوز صورتش

 از هم شايد بودم؟ خشم پر و وحشی نگاه اين مستحق کجا وگرنه. بندازه هم نگاه به روش نداره قصد نکنه اش تنبيه تا وحاال

 رو عرق فکر اين با. بده آزارم تخواس می مرگ حد سر تا و شد نمی باز اخمش اصالً که بود ساديسمی های مرد مدل اون

 .لرزيد پشتم و خورد سر کمرم تيره

 :انداخت استرسم پر صورت به نگاهی نيم... ظاهراً بوديم کرج.خوندم رو خورد چشمم به که تابلويی اولين

 خوردی؟ چيزی_

 هر از عاری صورتش که ديدم بار اولين برای و چرخوند سمتم به کامالً رو سرش ام، واهمه از پر و سنگين های نفس وجود با

 چقدر هر باشه که هم جور هر. کنم حفظ رو اخمم کردم سعی و دادم قورت صدا با رو دهنم آب .شده خشونتی و تندی جور

 .برسم نظر به قوی کردم سعی و کردم نگاهش جدی. کردم اخم. کنه نابودم ذارم نمی باشه؛ وحشی و گستاخ و بد که هم

 .نداره ربطی تو به _

 :برگشت سمتم به سردی نگاه و مکث اب

 .نداره من به دخلی هيچ تو گشنگی! گفتی چی نره يادت_

 کنی؟ می تهديدم: پرسيدم پرخاشگرانه و بلند رو کرد؟ سوالم می تهديد... شدن گشاد نکشيده ثانيه به هام چشم

 می پرواز داشتن هم حاال همين که یلعنت های الستيک اون به بده سرعت تا کرد عوض دنده و زد کنی خرد اعصاب پوزخند

 :کردن

 !کنم می بخوام که هرکار_
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 :گفتم دار کش داری منظور لحن با. نيومدم عقب موضعم از اما پهلوش؛ صد حرف از لرزيد تنم

 !عمراً_

 :دوخت چشم جاده به دوباره و انداخت صورتم به نگاهی موشکافانه هم؛ به نزديک کمی ابروهاش و شدن ريز هاش چشم

 .بينيم می_

 ندونستن و سکوت اين از و بزنه حرفی تا بگم چيزی دوباره خواستم. ترسيدم خودم از هم خودم که "بينيم می" گفت جوری

 سمتش به بود، منتظره غيره خيلی چون. زد دور برگردونی دور از ماشين ناغافل و چرخوند رو فرمون که بده نجاتم کشنده

 به. افتاد اتفاق ثانيه پنج عرض در شايد ها اين همه. کردم بازوش روی بدنم، ستون رو مدست نشستنم، صاف برای و شدم پرت

 .کشيدم عقب سريع و کردم او بازوی و خودم دست به نگاهی شوکه که سريع قدری

 دپوزخن از. کنه قدرت اعالم تا کرد رو کار اين قصد از. زد می آتيشم که بود هاش لب روی درآری حرص و کمرنگ پوزخند

 :زدم فرياد که فهميدم می اش مسخره

 ! روشن آقای بفهم االن از اينو بخوره، بهم هم ات کوچيکه انگشت ذارم نمی ولی کشم می خودمو من_

 محتشم؟ خانم چرا اونوقت :شد فشرده بيشتر گاز روی پاش اما بود؛ خونسرد صورتش

 زد پوزخند ماتم صورت به. پرسيدم خشونت با و بلند رو سوالم دونست؟ می کجا از رو فاميلم اسم. موندم آرومش صورت مات

 :کرد زمزمه آروم و

 .دونم می چيزا خيلی من_

 .بوديم راه تو رو ساعتی يک. موندم خيره سکوت تو صورتش به کالمی هيچ بدون آخر در و شد وبسته باز ماهی مثل دهنم

 هم خودش. هستيم کجا بدونم حداقل که نداشت واضح ديد تابلويی هيچ به و بود خاکی و تاريک ايی جاده جاده؛ و بود شب

 می داشتم، خودم از که شناختی با.  نداشتم هم پرسيدن و زدن حرف جرات. بود رفته فرو آرومش و ساکت قالب در که

 .خواستم می اون با رابطه در که بود چيزی آخرين اين و شه می ختم بيدادم و داد به بگه که چيزی هر دونستم

 "شيم می آشنا" بود گفته. اومد می سرم به باليی چه اعصابش تحريک با دونست می داخ فقط
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 به خاکی جاده. کنم فرار اش کوفتی خونه از تونستم می من زمان اون تا و داد می خرج به صبر کمی يعنی حرفش اين شايد

 هم دور طبقه دو يا يک قالباً و وسازن های خونه همه اون که بود کوچيکی شهرک ظاهراً. شد ختم خلوت و عريض خيابونی

 .نبود تهران يقيناً بود که چيز هر. بودن اومده جمع

 به. ايستاد نبود کنارش ای ديگه خونه هيچ که ايی خونه جلوی. کنم فرار بتونم بعداً بلکه بلعيدم می نگاهم روبا مسيرها همه

 به که قدمی هر با. کرد باز رو خونه در و درآورد ريموتی ودداشب از من به توجه بی او اما نشستم؛ صاف فوراً .شد خم سمتم

 به دستم. شد پياده ماشين از و کرد پارک بونی سايه زير. زد می تر سريع دور يک هم من قلب شديم، می تر نزديک خونه

 ديد وقتی. ودمب خيره گرفت، رو دستم مچ و رسوند در به دست ميرغضب مثل که اون به غمزده. نه وپاها، رفت می در سمت

 .کشيد رو دستم مچ خورم، نمی تکون

 ابر از پر و قرمز آسمون که کمی نور جز به و بود گرفته رو خونه حياط محض سياهی بود؛ تاريک هوا. شدم پياده اش همراه به

 الی البه که بادی هوی هو و ها جيرجيرک صدای کنه، باز رو در تا ايستاديم در پشت. نبود روشنايی هيچ شدف می ساطع

 .بشم وارد شد منتظر و کرد باز رو در. کرد می تر ناک خوف رو فضا پيچيد می ها درخت لخت های شاخه

 هاش چشم ديد که رو تعللم بشه تابوتم به تبديل اونجا و بشم. کوفتی خونه اون وارد ترسيدم می. داشتم ترديد. زدم زل بهش 

 بيام خودم به تا خوردم، سکندری رو قدمی چند. داد هولم داخل سمت به و گذاشت پشتم رو دستش و داد بازی کالفگی با رو

 . برداشت در روی از رو کليد و  زد در به قفل چند کنم، ارزيابی رو موقعيتم و

 بی و کرد باز رو پيرهنش باالی دکمه دو کالفگی با و انداخت دست. خوردش شد نمی هم عسل من يک با بود، کرده اخم

 رو دست هاش. کشيد سر آب ليوان يه و رفت سالن گوشه نقلی آشپزخونه وارد کردم، می تماشاش واج و هاج هک منی به توجه

 همه اين دليل نبود واضح که چيزی بود، واضح اين. بود بد حالش. بود داده تکيه کابينت به تاريکی تو و بود کرده بدنش ستون

 ديد، خوب شد می رو اش آشفته موهای و شده خم قد سايه فقط تاريکی اون تو. بود شده مهار حرص و شده سرکوب خشم

 : اومد حرف به باالخره و نکشيد درازا به انتظارم. گذاشتم پا جهنمی چه به بدونم تا زد می حرفی کاش

 .بدم نشونت رو اتاقت بيا_

 تو. شدم اش ناراحتی از پر حنل متوجه اصالض که شد آروم وجودم قدری به برگردوند، جسمم به رو روح کرد ادا که ای جمله

  "دارم فرار برای وقت من و کنه خرج وقت رابطه اين واسه خواد می"بود جمله يه فقط ذهنم
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 می فقط کنم، آناليز رو اطرافم و دور خوب تونستم نمی کم نور اون تو. رفت باال ها پله از و کرد روشن رو هالوژن های چراغ

 .دارن قرار باال طبقه تو هاش خواب اتاق که ساخته قديم و طبقه دو خونه يه فهميد شد

 ی آينه و ميز و رنگ ای قهوه نفره دو تخت يه با فقط که بود ای ساده و کوچيک تقريباً اتاق. زد رو چراغ و کرد باز رو اتاق در

 شده کشيده کيپ تا کيپ که ای تيره های پرده پشت از ها پنجره. بودن آورده هم رو دکوراسيون ته و سر رنگ، همون به

 . کردن می تاريک رو اتاق حسابی و نبودن معلوم بودن

 :کرد اشاره بود اتاق تو که هايی در از يکی سمت به

 .باشه بايد حموم تو نخورده دست حوله. شده کثيف صورتت_

 سر که کردم یم پنهون حسابی رو زبونم مدت اين بايد. برنداشتم پابرجاش های اخم از چشم و دادم تکون سر جوابش در

 از. گفت می راست. افتاد بود روم روبه که قدی ی آينه به چشمم شدم، اتاق داخل کوچيک حموم وارد تا. نده باد به رو سبزم

 چونه زير تا کمرنگش رد و شده محو هام لب روی از رنگ سرخ رژ و بود ريخته هام چشم زير آرايشم بودم، ريخته اشک بس

 کنه پاک رو رژم تا کشيد هام لب روی غيظ با رو دستش چنان افتادم، بوديم عمارت تو وقتی کتشحر ياد. بود شده کشيده ام

 .افته می داره اتفاقی چه کردم فراموش لحظه يک برای که

 محيط اين تو که حاال ولی بودم؛ نشده وارد گرفتن دوش قصد به. کردم قفل رو حموم در راحت خيال با شد کوبيده که اتاق در

 به رو آرامشم بايد . داره نياز داغ آب به بدنم ای ديگه وقت هر از بيشتر کنم می احساس گرفتم، قرار شکل مربعی دوی در دو

 زمين روی و کردم باز رو مانتو های بند. کنم فرار برای العاده فوق نقشه به صرف رو ام انرژی تمام بعد و بيارم دست

 طرز به رو بدنم و داد می نشون خيلی رو خودش پوستم روی سياه مخمل لباس. دمش خيره بدنم به مقابلم آينهء از. انداختمش

 پوستم بودم، ايستاده رذل همه اون ميون لباس اين با پيشکه ساعت چند فکر از.رسوند می نظر به لوند و انگيز هوس فجيعی

 .آوردم در پاهام از رو رنگ مشکی و عروسکی های کفش... امشب بود نحسی شب چه. شد مور مور

 ايکاش و بودم فاطمه و نازنين کنار که افتضاحی روزهای به گشتم برمی دوباره کاش. رفت می پيش خوب چيز همه کاش

 خونه و نبود پدر وقت هيچ که مردی همون. بود پدری خونه امن های روز همون برام "افتضاح روزهای" ی واژه هم هنوز

 .نبود من ی خونه وقت هيچ اش
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 ناتمومم های فکر دريای تو دوباره و دوختم چشم اومد می باال ازش که بخاری به و کردم باز رو آب بود؟ طورچ حالشون يعنی

 .گرفتم باال رو سرم و کردم باز رو دوش بود؟ نکرده دق حاال تا ام عصبی هميشه مادر. زدم پا و دست

. دوييد چشمم به اشک اش، شاکی هميشه های چشم و پايان بی های نشون و خط ياد با! کجاست دخترش دونست می اگه

 .کشيد می رخم به رو درونم يخبندون گرم، آب. شد می کوبيده بدنم و صورت و سر روی شدت با داغ آب قطرات

 کرد؟ می ذله رو هاش معلم و پيچوند می ها شيطنت با رو مدرسه هم هنوز کرد؟ می چه اميرحسين يعنی

 بخار رو حموم. بشوره رو نحسم وجود آب ريز و محکم های ضربه دادم واجازه گرفتم رباالت رو سرم. کردم گرمتر رو آب درجه

 مسبب که پدری اون يعنی .ببينم رو ام کبودی و زخم از پر بدن روم به رو آينه از تونستم نمی ديگه و بود پوشونده غليظی

 نمی متلک غريبه و آشنا از هرروز اش؟ خونه تو نبودنم ننگ از بود نکرده دق کرد؟ می چه بود من های بدبختی ی همه

 ی اجازه بگيره، آروم تا بيارمش باال خواست می دلش که شديدی بغض به و نشستم هام زانو روی. شدن خم هام شنيد؟ زانو

 خودش از غير يکی گرفته، اسم پدر مردِ اون کاش... بود مريم بابای شبيه کاش... بود خسرو دايی شبيه کاش. دادم خودنمايی

 ی اندازه به بودم، شده تنها. گرفت نمی جا ها دنده اون ميون انگار آورد، می فشار ام سينه قفسه به تنهايی فشار از قلبم... بود

 . بودم شده تنها ام زندگی تو خدا يهِ  نبودن

 خدايی حتی. هترب فردايی به کنه قرص رو دلم مهربونی با و بده گوش رو هام دل و درد و ها ناله صدای تا نبود کس هيچ

 بند از رهايی برای بشه، ام منجی تا نبود برم و دور کس هيچ که حاال. بگيرم ازش تالفی قولِ و کنم گله براش که نداشتم

 و بزرگ شدت به و لعنتی دنيای اين تو کنم حس فقط که نبود کسی که حاال بودم؛ بازکردنشون از عاجز خودم که هايی

 برای نياد! نه کنه؛ اش تجربه ممکنه کسی هر که ساده تنهايی يه نه هم اون. بودم شده تنها مه،پشت يکی و نيستم تنها تاريک

 و وسعت اون با جهان که انگار. کنه می فرق زيادی جنسش اش تنهايی که اونوقته. نباشه سرش پشت هم خدا حتی که کسی

 که رسه می ايی نقطه به تنهايی و ترس از آدم و مياد فرود سرت تو عظمتش، ی همه با اصالً سياره؛ و کهکشان همه اون

 ...واقعی شدت به تنهايی يه. رسيدم من

 .خورد حمام در به محکمی های تقه

 شدی؟ چی خوبی؟ رها؟_
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 در به تر محکم نشنيد، جانبم از که جوابی. کردم آزاد رو هام گريه صدای و نشستم زمين روی خيالی بی با پس بود، قفل در

 :کوبيد

 !رها ه؟شد چت _

 ...من احمقم چقدر! باشه نياورده خودش سر باليی :گفت بزنه، حرف خودش با که انگار

 !رهــا! شکنمش می نکنی باز :زد در به تر محکم و دوباره

 !رهــا: بود هاش حرف صدقِ گواه کوبيد می در به که شديد و سخت ضربات

 اصالً اش؟ واقعی جهنم برم و بخرم جون به رو مرگ تونم می کرد می فکر مرد اين! بود کرده ام بيچاره اش زمينی جهنم

 و بزرگ حوله و شدم بلند زمين روی از عصبی زد ضربه در به که داشت؟ اينبار برنمی سرم از دست چرا عجيبشون خدای

 . پيچيدم خودم دور به بودم آورده در کاور از روکه بلندی

 .نشده حيف دادی باالم که پولی و ندارم خودکشی جرأت نترس. بــردار سرم از دست _

 من شد می باورش کسی چه. کنم خفه رو شيونم و ناله صدای کردم سعی و گذاشتم هام لب روی پشت از رو دستم مچ

 :کوبيد در به تر آهسته بار اين و دوباره طوالنی نسبتاً سکوتی از بعد ديد؟ نمی رو اشکش کسی هرگز که هستم رهايی همون

  چيته؟ واسه يهگر! بيرون بيا_

 بفهمه تونست می اصالً چی؟ يعی جسمت روی گذاشتن قيمت تحقير فهميد می اصالً بود؟ نفهم و کودن انقدر دونست؟ نمی

  کرد؟ می درازی دست بهم اگه اومد می سرش بالی چه کرد، می خدايی که نفسی عزت

 پيرهن اون ولی پوشوند؛ می رو زانوهام باالی تا اقلال حوله اين. شدم پشيمون اما بپوشمشون؛ دوباره تا زدم چنگ لباسم به

 های هق هق کردم سعی و نشستم وان ی لبه رفته، خودش اتاق به که کردم فکر نيومد بيرون از صدايی وقتی ...نيمه و نصفه

 :کنم کنترل آهسته های جمله با رو ريزم

 حل راه... روياهامه جواب گفت می که آورد سرم مردی رو بال اين! دونم می که خودم! مسخره و توهمی چيز يه به دادم گير_

 ...منه مال فقط... امه جادويی
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 ! بود نرفته هنوز. شد کوبيده رو در دوباره

 سرت؟ رو گذاشتی رو خونه و گيری می آبغوره اينجوری االن که بودی چی منتظر هستی؟ چی منتظر تو_

 زد در به تر ومحکم دوباره. آورده هجوم اتاقم به کوچک هق هق يه شنيدن با خودش... بود؟نبود نبود؟ که بلند ام گريه صدای

 :کشيد فرياد و

 .زنی می جز اينجوری داری همين واسه ببرتت؟ داره بَرِت و بياد ات لعنتی امير اون بودی منتظر_

 با و کوبيد رو در بيشتری تاًنسب خشونت با بار اين ديد که رو سکوتم امتداد شناخت؟ می هم رو امير. شدم خشک دوم بار برای

 :غريد شه کنترل داشت سعی که صدايی

 !نشکستم تا کن وا درو دِ گرفتی؟ مونی الل چرا_

 : کوبيد در به شدت با رو دستش کف کنم، باز رو در نه و بدم رو جوابش دارم قصد نه ديد وقتی

 نمی بره هم سرم من! مونی می هم اينجا! اينجايی النا! روزا اون شد تموم بدون ولی! نياد در صداتــم. شــو الل باشــه _

 !قمارباز غيرتِ بی اون پيش بری بذارم اينکه به برسه چه بيرون، بذاری خونه اين از پاتو ذارم

 هم افندی بی های تهديد از کشيد می نشون و خط فقط که خشدار و بلند صدای اين. برم بيرون حموم از ترسيدم می

 د؟نبو بود، تر ترسناک

 «کنه می فکر حرومزاده اون به هنوز احمق ی دختره: »کرد زمزمه باخودش چی؟ آورد می سرم باليی اگه

 :پريدم جا از اومد، فرود در تو مشتش که دوباره

 !بيـرون بيا گم نمی مگه_

 ديدارمون زمان از هم ساعت سه. کرد می تر هولناک ديدم مدت اين تو که هايی آدم تمام از رو اون اين و فهميدمش نمی

 جا از دونست؟ غيرت از غير چيزی هارو اون شد می مگه ويا گذاشت؟ غيرت رو ها واکنش اين اسم شد می مگه گذشت، نمی

 و نشستم می فکسنی حموم همين گوشه صبح فردا تا بود خودم به اگه رفتم، در سمت به نامطمئن های قدم با و شدم بلند

 . ترسيدم می عجيب مرد ناشناخته و غريب عملال عکس از ولی شدم؛ می صبح منتظر
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 پر و پيوسته فشارِ يک با و کشيد پايين رو دستگيره که بود نچرخيده کامل قفل هنوز چرخوندم، رو کليد لرزون هايی انگشت با

 .شدم خيره اش شده سرخ های چشم و برزخی قيافه به و رفتم عقب قدم يه. کرد باز رو حموم در قدرت،

 ... کنی می اشتباه: زدم لب سرخش های چشم بيمِ از

 هم اون های دست. شدم کشيده اتاق توی و خودش سمت به و شد قدرتش پر و خشن های دست زندانی دوباره دستم مچ

 اشاره انگشت هم سر پشت دوبار. داشتن فرق من های دست لرزش با آسمون تا زمين خشمشون از لرزش قطعاً و لرزيد می

 :کوبيد گاهم گيج به رو اش

 !رها هرچــی... رو کردی جمع تو اين چی هر_

 :شد درشت هام چشم وارش تهديد و آهسته صدای از

 !فاضالب تو ريزی می خونه، همين تو جا، همين امشب، همين رو، تو اين ريختی سال دو و بيست اين تو که هرچــی_

 دونست؟ می کجا زا رو سنم کردم؛ می نگاه بهش مغلوب و مرعوب و بودم شده خشک علناً

 مفهومه؟_ 

 جوابی و سوال هيچ بدون که داشت رو اين قدرت بود، افتاده سياهش های مردمک دل تو که آتيشی اما بودم؛ نيومده خودم به

 :داد تکون سر قبل از تر مصمم دادم، تکون سر مبهوت و گيج. کنی تاييدش فقط

 حاليته؟ رها من فقط! من! من های عادت و صدا زا! من ازتصوير! من از کنی می پرش تونی می تا جاش به_

 افتاده ديوانه اين زمين قعر به اون خونه چاه از و افندی بی چاه به ياسر حاج ی ازچاله. داد می عقده بوی هاش تهديد همه ته

 خودش؟ برای گفت می چی. بودم

 فقط! ديگه بار يه_آدم؟  اين نبود عجيب زيادی بود، زده زل ماتم و خيره های چشم تو بندازه نگاهی خيسم تن به اينکه بدون

 اش لنگه جا هيچ که شم می آشغالی يه به تبديل بشنوم، بچه کثافت، اون از مرضی دردی، نشونی، خبری، اسم ديگه بار يه

 !نديدی رو



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

145 | P a g e  
 

 بود رفته ادمي. بودم کرده فراموش هم رو ريختن اشک. بودن شده سفيد هاش انگشت بندبند که بود چسبيده جوری رو دستم

 باريد می نفسش هر از که آتيشی و کلماتش پشت خشم فقط. بودم هيستريک و آلود خشم حد چه تا قبل دقيقه چند همين تا

 کنم کنترل رو خودم نتونستم که طوری کرد، پرتش آميز قهر حالتی با و گرفت روباال دستم مچ. داد می جولون سرم تو که بود

 شبيه لرزونم بازدم. شد خارج اتاق از مستحکم هايی قدم با بندازه بهم چشمی گوشه اينکه بی. شدم پرت نشسته تخت روی و

 .رفت باالخره. کرد فرار هام ريه از غليظ آه يه

سوزِ سرمایِ اواخر پاييز، نگاه ماتم رو از روی در برداشت. هيچ لباسی برای پوشيدن نداشتم. اطرافم رو رصد می رکدم و دنبال 

که دوباره در باز شد و وارد اتاق شد. اين بار بيشتر از قبل تو خودم فرو رفتم. اين چه ايده مزخرفی بود که حوله  راهکار بودم

بهتر از اون لباسِ نيم متريه؟ اين طوری حسابی بی دفاع شده بودم. پيرهن مردونه و حوله کوچيکی که همراه اش بود رو به 

  .نکردن. موهاتو خشک کنهنوز شوفاژ ها خونه رو گرم _سمتم گرفت: 

برای يک ثانيه حيرت زده سرم رو باال آوردم و به چشم های سياهی که زير سايه مو های پريشون شده اش تيره تر به نظر 

می رسيد، زل زدم. واقعاً نگرانم شده بود؟ دوباره و اين بار با نيمچه اخمی حوله رو به سمتم گرفت. به خودم اومدم. معلومه که 

 ی شد. من هم بودم نگران اون همه پولی که داده بودم می شدم. نگران م

وقتی ديد که از جام تکون دستم برای گرفتن حوله پس و پيش می شد، می ترسيدم دستم رو باال ببرم و بدنم خود نمايی کنه. 

شک کنه، حوله رو از فکر اينکه خودش بخواد موهام رو خ. از نزديک تر شدو  فرستادرو کالفه بيرون  بازدمشنمی خورم 

 دستش قاپيدم و روی موهام انداختم. 

ارتباط چشمی مون قطع نمی شد، برای يه لحظه احساس کردم مردمک های تيره اش اون خشم کهنه ای که تو چشم هاش 

م توهم بود رو پس زد و برای يک ثانيه خنديدن. اونقدری کوتاه که اگه با لجاجت حوله رو از دستم نمی کشيد، فکر می کرد

 زده ام. 

آب دهنم رو محکم قورت دادم و به قامت بلند و اندام درشتش نگاه کردم. نه! واقعاً اگه می خواست کاری کنه من هيچ شانسِ 

 !مقاومتی نداشتم

م نزديک ا حوله رو به موهای سياه روی تخت، دقيقاً پشت سرم، زانوی چپش رو قائم بدنش کرد و روی همون زانوش نشست.

ساقه ی موهام رو به حوله می گرفت و ول می  ک و سفيد رنگ موهای خيسم رو بغل بگيرن.يگذاشت تا حوله کوچکرد و 

 .کرد

 به بدی اولين باری که امير دستم رو گرفت.  درستخيلی بد! حس بدی داشتم. 
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ا هستن که هيچ وقت دروغه که هر کاری به يه بار امتحان کردنش می ارزه. بعضی کار ه»قديم ها مامان هميشه می گفت

راست « نبايد کرد! چون به محض اتفاق افتادن قبحشون کم کَمَک می ريزه و تو می مونی و يه نَفسی که به بدی خو گرفته

می گفت... هر کاری فقط برای بار اول و دوم بود که سخت به نظر می رسيد. برای بار سوم چنان تبديل به عادت و روزمرگی 

 يادش نمياد که برای بار اول چقدر فطرتش از اين کار منزجر شده.  می شه که آدم خودش هم

  با حالی مشوش از جا بلند شدم. برام حتی مهم نبود چه واکنشی نشون ميده، فقط می خواستم فاصله بگيرم:

 چی بپوشم؟من  _

ميلی متر جدا کنه،  اخمی که از سر شب روی پيشونی اش خط انداخته بود رو عميق تر کرد و بی اينکه نگاهش رو يک

 پيرهنش رو به سمتم گرفت.

 خب شلوار چی؟ _

 به سر تا پام نگاه عميق و کشداری انداخت. از اون ها که حسابی عصبی ام می کرد: 

 با اين قد و قواره همين بسِته. _

روی هم ساييدم، قدم خيلی چند ثانيه ای طول کشيد تا منظورش رو برداشت کنم. به قد و قواره ام تيکه انداخته بود؟  فکم رو 

مردک "هم کوتاه نبود، جزء متوسط های رو به بلند به حساب می اومدم؛ ولی انگار به مذاقش خوش نيومده. توی دل 

 نصيبش کردم و به سمت حموم رفتم.  "آشغالی

ده از اين بی نگهبانی و صبح هم آفتاب باال نيومبيد، پس برهنگی پاهام زياد هم مهم نبودن.واهرچی که بود اون اينجا نمی خ

 تنهايی استفاده می کردم و فرار می کردم. 

ی لباس رو تندتند بستم و به خودم خيره شدم. از برام حسابی گشاد بود ولی همچنان خيلی کوتاه به حساب می اومد. دکمه ها

م. پرده رو کنار زدم تا با از حموم سرک کشيدم وقتی مطمئن شدم نيست با خيال راحت تری خارج شدم و به سمت پنجره رفت

تماشای بيرون يه محاسبه سرانگشتی برای فرارم ترتيب بدم؛ اما ظلمات حياط رو تنگ در آغوش گرفته بود و  تنها نور روشن 

 شلواربی توجه به من با المپ های همين اتاق بود. نااميدانه پرده رو انداختم و برگشتم که با ديدن صحنه مقابلم خشکم زد.  

 فوراً و بی اختيار دوباره به سمت پنجره چرخيدم و فرياد زدم: . لباس داشت در کمد ديواری بزرگ رو می بست م تنه بیو ني

 ؟اين چه وضعيه _

جوابم رو نداد  ند می شدن و حنجره ام مدام باز و بسته می شد.از تيره کمرم عرق سرد سُر می خورد. دوباره نفس هام تند و کُ

 شغول کار خودش بود. پر از حرص به سمتش برگشتم، روی تخت ولو شد و به سقف خيره شد:و بی توجه به من م
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 !قرار شد اينجا اتاق من باشه _

بی حوصله پشتش رو بهم کرد و چراغ خوابِ سمت خودش رو خاموش کرد. متحير ايستاده بودم و فقط سعی می کردم برای 

شه و پشتش رو می کنه بخوابه. اين ديگه چه جور مدلی بود؟  يک لحظه بفهمم چی تو سرش می گذره که هم اتاق می

 مصمم اما آهسته گفت: 

 !همچين قراری نداشتيم_

راست می گفت، من خودم اينطور م؛ اما دندون رو دندون ساييدم و با حرص مشتم رو باال گرفتم تا روی فرق سرم بکوب

پايين پريدم که به سمتم رو برگردوند. بی توجه دوباره به برداشت کرده بودم. با حس و حالی ترسيده و پريشون از تخت 

 :موقعيت قبلی برگشت و با صدای آهسته ايی گفت

 بيا يه گوشه بگير بخواب. )آهسته تر و کالفه تر زمزمه کرد( کاريت ندارم. _

ش بخوابم و انتظار داشته خيالم رو کمی راحت کرد، اما فايده ايی نداشت. چه اعتمادی بود؟ با اين پاهای نيمه عريان کنار

از سر برافروختگی و سر لج افتادنش می ترسيدم. بين يه دوراهی لعنتی گير کرده بودم. باشم سر حرفش بمونه؟ با اين همه 

 يک قدم به تخت نزديک شدم و همون طور که پشتش بهم بود به اندامش خيره شدم. نه! با اين آدم زورش به من می چربيد.

رد های ريز و قد کوتاهی که تو اين چند سال دور و برم ديدم، نه به اين غولتشن هايی که تو اين يکی دوماه نه به اون همه م

 . تعادل هم نداشت؟ چه خبر بود. دور و برم ريخته بودن

ه پير مرد ! اگه يه بودمنياورد اينجا هم شانسالبته شايد درشت بودن نگهبان ها و باديگارد های گنده بک چيز عادی باشه؛ اما 

و بر می گشتم خونه.  بی اينکه زحمتی به خودش بده و به  زپرتی بود چی می شد؟ خيلی راحت از زير دستش فرار می کردم

 سمتم برگرده از پشت سر تهديد کرد: 

 .نيای بخوابی نظرم در مورد کارداشتن باهات عوض می شه_

 :گفت ،ی لباسش اشاره می کردو در حالی که به تن نيمه ب اين بار به سمتم نيم چرخی زد

 ! بينی که! آماده آماده ام می_

از خشم و صراحت کالمش سر جام ميخ کوب شدم. چقدر دنيا جای متعفنی شده بودکه کسی با همچين چيزی زنی رو تهديد  

مثل قديم شير شه می کرد! پاهام بی اراده به سمت تخت رفت. از خودم متنفر بودم، از اين رهای تغيير کرده که نمی تونست 

و بزنه تو صورت کسی که اين همه تحقييرش کرده بود. اگه فرار نکرده بودم... اگه هنوز رهای سابق بودم، اون وقت خيلی 

باهام تا ابداً ش خودم پيچيدمتا دور خودخواهانه دور  ،چون پتو روی خودش ننداخته بوداوضاع فرق می کرد. زير پتو خزيدم. 

 .تماسی نداشته باشه
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 خودم کرده بودم. باعث و بانی اين حال و روز خودم بودم. 

پوف کالفه ای که کشيد از فکر و خيال خارجم کرد، تا به سمتم چرخيد، فوراً پلک هام رو روی هم گذاشتم. ضربان قلبم بعد 

حکم که نفس هام از هرتپش يک دور سريع تر می شد و مشوش تر از قبل خودش رو به قفسه سينه ام می کوبيد. اونقدری م

داشت تند می شد. کمی جابه جا شد و به وضوح نزديک شدنش رو حس کردم. الی پلک هام رو کمی باز کردم، فاصله امون 

 .خيلی کم شده بود

بی اينبار ! سعی کردم طبيعی باشم پس آروم خودم رو عقب کشيدم و به تن هامون فاصله دادم... ولی باز هم تخت تکون خورد

به طور . ه دو گوی درخشانی که تو تاريکی هيچ حسی ازشون خونده نمی شد زل زدمچشم هام رو باز کردم و ب هيچ ابايی

واضحی خودم رو عقب تر کشيدم. مکث کرد و چشم نگرفت. برای يک ثانيه احساس کردم اين چشم های پر از گاليه و 

کردن رو ازم گرفت. قلبم ديوانه وار می کوبيد. صورتم از با نزديک شدنِ دوباره اش مجال فکر ؛ اما دلخوری رو يه جايی ديدم

و با يک حرکت دورم  دستش رو پشت سرم گذاشتخواستم باز هم عقب تر برم که هجوم فوران خون تو سرم داغ شده بود. 

ی سرم قرار تنها به اندازه يک وجب فاصله، درست باالصورتش  نفس تو سينه ام گره خورد و بازدمم بيرون نيومد.  خيمه زد.

 .بود گرفته

 . بوی غليظ عطرش حالم رو بدتر می کرد و بيشتر هول زده ام می کرد.درخشيد  چرخيد و می نگاهش توی چشم هام می

 چسبوندم.دستم رو روی سينه اش کف 

مثل درست  صداش خش داشت. .با بی جونی هُلش دادمکشدار و محکم نگاه از نگاه هراسونم گرفت و به دستم دوخت. 

 :شچشمها

 ی...فتوبي نزديک بود_

 که می افتادم؟ه شد اگ فتم؟! خب مگه چی میونگران بود که نيمغزم چادر انداخت.  روی  بُهت

خط روی پيشونی اش عميق شد. چشم هاش رو بست و سايه اش رو از روی سرم  .زد تو صورتم سرگردون بود و دو دو می

يد. گوشه تخت تو خودم مچاله شدم و پتو رو روی لب هام فشردم تا صدای برداشت. دوباره پشت بهم کرد و با فاصله خواب

 نفس های هيجان زده ام رو نشنوه. چقدر عجيب بود اين مرد!

* * * 

با نور کمرنگی که اتاق رو نوازش می کرد از خواب بيدار شدم. نور ماليم مستقيم به چشم هام می خورد؛ چشمم رو بستم و با 

آقا جون به حجره رفته و خونه از  يک لحظه حس کردم تو خونه ام،برای  .نی اش رو حس کردملذت گرمای دوست داشت



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

149 | P a g e  
 

 ... مثل هميشه ش.... مثل دوماه پيان خالی شده و فقط مامان مونده و خواهرا و برادرامزندانب

کجی رو به خيالپردازی اولين دهن  ،نفره ام بود ککوچيک ياز تخت کوتاه و و بزرگ تر که بلند تر خواب دو نفره ای تخت

پتو رو کنار زدم و پا روی زمين گذاشتم. با به کار افتادن ذهنم مثل ديوانه از تخت پايين پريدم و به ساعت ديواری  .هام کرد

آه از نهادم بلند شد! اينطوری می خواستم فرار کنم؟ کالفه دور خودم چرخی زدم و دور و  «ه!يازده و بيست دقيق»نگاه کردم 

به سمتشون رفتم و با  ای نگاه کردم. چند دست لباس روی ميز توجه ام رو به خودش جلب کرد؛ با قدم های بی عجله برم رو

 .ده بودنش اریکالفگی زير و روشون کردم. همه مارک داشتن و اين يعنی تازه خريد

چشم هام همان. اين  بيرون زدننا و بود رو مقابل چشم هام باال گرفتم. باال گرفتن لباس هما اومدهلباس اولی که به چنگم 

دست کمی از لباس مخملی که اهورای عوضی تنم کرده بود نداشت! قرمز رنگ بود و قدش شايد کمی باال ! ديگه چی بود؟

 .تر از زانو. با دوبند توری پهن و قرمز رنگ که پيرهن رو روی شانه ها نگه می داشت

بعدی و بعدی و بعدی ها همه همين بود؛ ديگه اعصابم داشت متشنج می م. با حرص پس اش زدم و لباس ديگه رو برداشت

  شد 

 .شلوار قد نود و يک شوميز سفيد پيدا کردم، بدون تعلل همون ها رو برداشتم و به سمت حمام رفتم اشون زير همهکه 

 

شيک کمی زه خونه خودمون بود؛ اما از پله ها پايين رفتم و با دقت به اطرافم خيره شدم. خونه ی خيلی بزرگی نبود. شايد اندا

 .تر

. پرده های توری سخاوتمندانه نور از پله ها پايين اومدم و به سالنی که بعد از يه پاگرد کوچيک و گرد بود، نگاه دقيقی انداختم

ی می کردن. رو به پذيرايی کوچيک خونه راه می دادن و  گلدون های گلی که زير پنجره ها تعبيه شده بودن رو سرشار از انرژ

مبل های کالسيک و يک در ميون سفيد و قرمزی که کنار پنجره ها چيده شده بود، نه تنها لبخند من رو که هر آدم خوش 

ذوقی رو برای لحظاتی غرق لذت می کرد. نمی دونم. شايد هم نمی کرد... شايد فقط من بودم که بعد از تجربه اون عمارت 

 ؛ اينطور غريب زل می زدم به جايی که به شدت شبيه خونه بود...اش  FBIای درندشت و نگهبان های شبيه ماموره

، مزين ش قرار داشتچراغ تزيينی بلندی که وسطه بود و ب اپنسرک کشيدم. آشپز خونه خالف خونه خودمون  به بقيه جاها 

خاطر همين به اپن ه مت باشه؛ بآقاجون هميشه می گفت مقرّ زن، آشپزخونه است. هميشه بايد اونجا آماده به خد. شده بود

با يادآوری اش پوزخند رو لب هام نقش  .ش رو ببيننههابودن آشپزخونه ايراد می گرفت و می گفت نبايد هيچ کس زن و دختر

 ود که امروزِ دخترش رو ببينه. خورد؛ کجا ب

د. بی توجه به خوردنی های ديگه، به سمت يخچال رفتم و درش رو باز کردم. داخلش پر از خوراکی های متنوع و پاييزی بو
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رو بيرون کشيدم و روی ميز گذاشتم. تو اين مدت که خورد و خوراکم مثل آدميزاد ها نبود؛ دلم به شدت نون و پنير ظرف 

سريع به اوضاع شکمم رسيدگی کردم و به اتاقی که شب گذشته رو اونجا سپری کرده بودم  .خرما کرده بود ن پنيروهوس ن

 .ی که ديشب سرم بود رو پيدا کردم و روی موهای بازم انداختمبرگشتم. شال

 . پس می تونستم خوب خونه رو بگردم و راه فراری پيدا کنم اون عجيبِ مدام عصبانی که معلوم نبود کجاست؛

 * * * 

 ماهان 

 

دو ماهی می شد که  دوباره موبايل روی ميز زنگ خورد. بدون توجه بهش، طرح هايی که روی ميز بود رو برسی می کردم.

زياد به شرکت سر نزده و از همه چيز تقريباً بی خبر بودم. هرچی بيشتر پروژه شرکت معين رو برسی می کردم بيشتر به اين 

کالفه هوفـی  .اين باز تلفن اتاق زنگ خورد .نتيجه می رسيدم که تيمم بهترين تيميه که می شد دور هم جمعشون کرد

 .ميزی که تلفن اونجا بود هل دادم کشيدم و صندلی رو به سمت

 !بـله ،بله! خانم صادقی_

 .گم سرتون شلوغه گوششون بدهکار نيست، از صبح ده بار تماس گرفتن آقای محتشم من هرچی به آقای رستمی می_

ماس از يک تای ابروم باال پريد. گوشی موبايلم رو از روی ميز برداشتم؛ شش تماس از دست رفته از مرتضی رستمی و يک ت

هنوز تلفن رو کامل قطع نکرده بودم که گوشی تو  گوشی رو قطع کردم.« خودم رسيدگی می کنم»با گفتن  .دست رفته از بابا

دستم لرزيد و اسم مرتضی روی صفحه ظاهر شد. مردک دو روز بود سر و صدا راه می انداخت و با هوچی گری می خواست از 

قرمز رنگ رو کشيدم و شماره بابا رو گرفتم. صداش امروز دوا بود. مرهم بودن حرف  زير زبونم حرف بکشه. بی تفاوت آيکون

هاش. تيمار می کرد اين مرد صد چاک رو... تو اين دو ماه ايی که گذشت هيچی غير پيدا کردن رها نمی تونست يه کم 

 ای بابا خاصيت خودش رو پيدا می کرد. آرومم کنه؛ ولی امروز که رها پيدا شده بود و جاش تو خونه ام امن بود، دوباره صد

 ماهان، سلـ....  الو _

 :پيش دستی کردم

 از ماست حاجی؛ شرمنده نکن. احوال شريف و شريفه ما چطوره؟ سالم _

 لحن به نسبت شادم، سرخوشش کرد:

 پسر حاجی؟  سالم باباجان. خوبيم الحمداهلل... کبکت خروس می خونه_
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 :ی که گذشت باشما مثل همه اين دو ماهصدام رو صاف کردم و سعی کردم 

 نا!... مامان چطوره؟ خوب از دست من راحت شدينشدو شاد شنيد  مگه می شه صدای شما رو_

 توان داشت، جون داشت، بيخ خِر آدم رو می گرفت و وادارت می کردپا به پاش بخندی:خنده مردونش 

 .يای خونه عمو ياسرتمزاحمت شدم که بگم ب ،اونم خوبه... راستش صبح زنگ زدم_

 :خندم رو کنترل کنم، دست به دامن بابا شده بودن. صدام رو با تک سرفه ای صاف کردم نتونستم نيش

 .من پريروز عمو رو تو حجرش ديدم، فايده ايی نداره بابا؛ ما زبون همو نمی فهميم_

 :بابا هم کالفه شد، با حرصی آشکار گفت

پنهون نکن! حال همه ما به اندازه تو خرابه پسرم، حق بده بخوايم هرچی  شونفهميدی از می دونم بابا؛ ولی توام اگه چيزی_

 رو بدونيم.فهميدی 

از فکری که برای اولين بار از ذهنم گذشت، حيرت  بگم؟! که چی بشه؟ که اون بوی مست کننده رو از روی بالشم بگيرن؟

خيلی وقته که . داد و رد شد؟ خودم هم نمی دونستم چه ام شده اين چه فکری بود که برای چند ثانيه تو سرم جولون .کردم

 :متاثر از فکری که آنی از ذهنم گذشت بود با کالفگی گفتم .نمی دونستم

 .زنم منم دارم خودمو به آب و آتيش می آخه بيام چی بگم پدر من؟هنوز_

 :نفسش رو بيرون فرستاد

 ...من و مادرت خونه عموت ايم. پاشو بيا ماهان_

بابا دوباره . دست به گردنم کشيدم. نمی تونستم توی چشم های گريون زن عمو نگاه کنم و خودخواهانه رها رو پنهون کنم 

 :گفت

ه ؛ ولی باوالدمزوره  واسه اتجلو ما بگو. )مکث کوتاهی کرد( می دونم رو بيا و يه بار هرچی به عموت گفتی و باور نکرده  _

 .با ديدنش قاطی نکنو د. بيا و اين يه بارمی آضی هم داره خاطر رها يه کم کوتاه بيا! مرت

 :پوزخندم تلخ بود، مثل حرفی که زد. دست آزادم رو به صورتم کشيدم

 ، چشم.خاطر شما _

اگه رها االن توی حصار امن خودم نبود، هيچکس نمی تونست مانع از اين بشه که استخون های فک اون پسر متجاوز به 

 .گوشی موبايل قابل لمس بود پشت شيرينی لبخندش ازحقم رو، خرد نکنم. 

 .باشه باباجون. منتظرتيم پس_
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 .کالفه بودم... به قدر اين سه روزی که از خونه باغ دور شده بودم روی ميز پرت کردم و صورتم رو توی دستم گرفتم. تلفن رو

مظلوم و بی وفاش توی خونه باغ که نگاه بود قبال سال تا سال هم به اونجا نمی رفتم. پس عامل کالفگی فقط اون دختری 

 ... فرار کرده بود... می گشت. انقدر بی وفا که بدون توجه به من و تعهدی که به من داشت، با يه غريبه عاشقی کرده بود

 پر از کالفگی و به صورت دورانی روی ته ريشم کشيدم. حقش بود بندازمش جلوی عمو و برم و پشت سرم رو کف دستم رو 

نگاه نکنم. حقش بود سنگ ببندم به دلم و پا بذارم روی اين همه سال محرم بودنش و آبروی خودم رو تو اين قصه پس 

بگيرم. حقش بود... حقش خيلی چيز ها بود که کمترينش يه تو دهنی به اين همه جسارت و کارهای احمقانه اش بود؛ ولی... 

 نمی دونم چه ام شده بود. 

چند  بايد مطمئن می شدم ،دوباره تلفن رو برداشتم و شماره مجيد رو گرفتموقتی تو ماشين نشستم  از شرکت خارج شدم.

دختر کم عقل، همون روزی که از خونه نفری که برای مراقبت از رها گماشته شده بودن، خوب به وظيفه اشون عمل کردن. 

 .لوم نبود چه باليی سر خودش می آوردها نبودن باز مع اونخارج شدم؛ دو دفعه قصد فرار کرده بود و اگه 

از اون گذشته، اگه حرف های اون شبش راست باشن و اهورا مورد تهديدِ رئيسش باشه؛ رها هم در خطر بود. از کجا معلوم که 

 .می کردبه خونه باغ شک  يهودا و دار و دسته اشنمی گشت يا شايد مرتضی با تعقيب و گريز  لشبه سرش نمی زد و دنبا

وچه پشت ماشين مرتضی پارک کردم. پوزخندِ تلخ، بی اختيار روی لبم سبز شد. من اگر پاهای اين پسر بچه که دم به دم تو ک

 !به حاج ياسر آويزون می شد رو نشکنم ماهان نيستم. به وقتش

وجود داشت روی  علی رغم سرما وسوزی که م.گذاشت طزنگ در رو فشردم. بی معطلی باز شد، داخل ايوان رفتم و قدم به حيا

 .تخت های گوشه حياط نشسته بودن

و رد اشک روی گونه هاش به خوبی عيان تر شده بود ن منتظرم ايستاده بود؛ صورتش تکيده وزن عمو تو نزديکی های ايو

مثل هميشه محکم و بلند سالم دادم و هرکسی به شيوه ی مختص به خودش جوابم رو داد. پوزخند محوم نتونست . بود

 :به سمت مادرم خم شدم و صورتِ سفيد و پُرش رو بوسيدم ه.رو که کنار حاج ياسر نشسته بود، نشونه نر مرتضی

 !سايه ات سنگين شده، مادر فدای قدت _

 :دست روی شونه اش نشوندم

 .زنم هرچی بگيد حق داريد، سرم شلوغ بود عزيز جون. اين هفته حتماً به خونه سر می_

 :بنشينم. با لبخند جوابش رو دادم و همونطور که ايستاده بودم، بدون مقدمه رو به ياسر خان گفتمبابا اشاره کرد که کنارش 

 .امر کردين بيام عمو! بفرمايين سرتا پا گوشم_

 :قبل از اينکه از اخم های عميقش کم کنه و حرفی به زبون بياره، صبر کوتاه زن عمو سر اومد
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 ! گه ا داری! بگو که مرتضی راست میماهان تو رو خدا بگو تو يه خبری از ره_

روز گردنش رو می يه که  هام تيز به سمت مرتضی برگشت و با خشم صورت به ظاهر خونسردش رو نشونه رفت. حقاً چشم

دست مشت شده ام رو تو جيب شلوار پنهون کردم و صاف ايستادم؛ همه سعی ام رو کردم که از نگاه موشکافانه ! شکستم

 کوتاه نمی اومد:اما بغض زن عمو  اشون قسر در برم؛

 .ه توئه ماهانعد خدا فقط باگه تا امروز نمردم، دلم گرمِ اينه که تو پيداش می کنی... اميدم ب _

 :مرتضی حرص زده تکونی خورد و با دلخوری گفت م.با اخم چشم به زمين دوختم؛ خدايا قدرت بده بتونم اوضاع رو کنترل کن

 بوقيم ديگه، فقط ماهان. ج خانم! مااينجا دستتون درد نکنه ديگه حا_

 :حاج ياسر بلند تشر زد

ذارم چشمت  نمی هم خوای گريه زاری راه بندازی پاشو برو تو! اون دختر بی چشم و روت رو اگه پيدا کنم سمانه اگه می_

 .مستقيم می فرستمش سينه قبرستوناون لکه ننگ رو بهش بيافته. 

لحظه صورت گريون و شونه های لرزونی که اون شب بين بازو هام نگه داشتم رو مقابل  . برای يکاخم هام واضح تر شدن

چی می گفت اين مثالً پدر؟ خودش دخترش از تصور حرفی که زد خونم به جوش اومد. ، خونم به جوش اومد. چشم هام ديدم

 :گفت ومم آرورو ماليد و آرعزيز که کنار زن عمو نشسته بود تيره کمرش  رو فراری می داد و خودش هم می کشت؟

 ...پيدا می شه عزيزم. پيدا می شه سمانه خانومم_

زد از پله ها سرازير شد. سالم کوتاهی به من داد و سمت مادرش رفت. بابا به  نازنين در حالی که ليوان آبی رو مدام هم می

 :حرف اومد

 ش بگرديم... ل ها مون رو بذاريم رو هم دنبالوسط، عقهر ردی از رها پيدا کردی رو بريزی پسرم اينجا اومدی تا _

 :نگاه عميقم رو که روی حاج ياسر ديد با تک سرفه اضافه کرد

اين رو هم بگم، همونطور که عموياسرت حق داره دنبال دخترش بگرده ما هم داريم. اون دختر به غير از برادر زاده، عروس _

 .منم هست

 :نيش زدياسر خان چشم هاش رو ريز کرد و دوباره 

 سرنخيه خاطر اينه که مرتضی مدعيه ماهان ه نموده. اگه اينجا هستی ب از آب گل آلود ماهی نگيـر. هيچی بين من و تو_

 .پيدا کرده مخفی گاه اون بی شرماز  هايی

 :دوباره پوزخند کجم روی صورت طلبکار مرتضی شليک شد

شدکه حرفش خريدار پيدا کرد؟ ... گيريم اونو فاکتور گرفتم،  يکی به من بگه اين مرتضی خان از کی انقد عاقل و بالغ _
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 آقازاده از کجا به همچين نتيجه ای رسيدن؟

چشم به چشم هم داده بوديم و با نگاه برای هم خط و نشون می کشيديم. آخ که اگه موقعيتش دست بده و حرف نامربوطی 

. بی اينکه چشم های طلبکارش رو ازم بگيره با با غيظ بزنه! خرخره اش رو دندون می گيرم و از هستی ساقطش می کنم

 ت:گف

 .از اونجايی که من جنس تو رو بهتر از همه می شناسم _

 :گفتم iبه درخت پشت سرم تکيه دادم و با خونسرديی که می دونستم عصبی اش ميکن

 جنسم رو می شناسی يا عين بچگيات دماغت تو کفشمه؟_

يادآوری بچه گی اش هميشه عصبی اش می کرد. مقابلم ايستاد، سعی کرد مقابله به . اومداز روی تخت بلند شد و به سمتم 

 :مثل کنه پس با لحن مزخرفی گفت

 !هـــردوش_

 کنترل نشده تو به سمتش براق شدم: تکيه از درخت گرفتم، 

 پس انکار نمی کنی اون هيوندایِ سفيد که دو هفته است وصلِ منه از طرف توئه؟ _

نگ شد. به قدری احمق بود که همه رو مثل خودش ساده و کودن فرض می کرد. دستش رو با خشونت به سمتم اخمش پر ر

گرفت و من مشتاقانه برای شکستن گردنش صبر کردم خودش پيش قدم بشه برای يه دعوای حسابی؛ اما صدای کالفه بابا 

 :مانع از درگيری احتمالی شد ،کشداری می گفت "ال اله اال اهلل"که 

 نذار با اين شلوغ کاريات ازت بخوان که بری. آقا مرتضی شما االن تو اين جمع حضور بی دليلی داری.  _

 :حرف بابا براش گرون تموم شد

 .دست شما درد نکنه حاجی! شايد هيچ حقی از نظر شما رو رها نداشته باشم؛ ولی منم مثل شما دارم دنبالش می گردم_

 :بابا سری تکون داد

 د.ا بگير بشين تا ببينيم چيکار می شه کرپس بي _

 :رو به عمو کرد، با مکثی کوتاه گفت

ندشت دنبال افکر کردی باند مافيايی که تو اين شهر در؟ چرا لج می کنی آخه برادر من پليس و خبر کنيم؟ذاری  چرا نمی _

 رها بگردی؟ قصه قصه ی يه کاهدونی و گشتن دنبال يه سوزنه مومن!

چه می دونست رها به دهن شير رفت و من با هزار جون  !دل خوشی داشت پدر من عجبت خنده ام گرفت. از چيزی که گف

می دونست پسرش به کاميون حامل دختر های چه کندن و بدبختی از دندون های چرکی و کثيفشون بيرون کشيدمش. 
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ديوانه چسرش سه روز بعد از اون ماجرا که  يا چه می دونست. قاچاق شبيخون زده و رها رو تو جمع آواره اشون پيدا نکرده

 .بياد اشبه خونه اش شده بود؛ معجزه شد و خود خدا خواست که رها راحت تر از همه نقشه های شکست خورده 

 :نشه گفت اعمو همونطور که سعی می کرد چشم تو چشم باب

نيست؟ با هزار بدبختی از همه پنهون کردم... که چی بشه؟ طبل رسوايی دستم بگيرم و شهر رو خبر کنم، دخترم تو خونه ام _

 بسته باشه! زنده هم پيداش کنم جنازش رو از اين خونه بيرون می مردممن فقط يه جنازه می خوام که خاکش کنم تا دهن 

 .برن

می خون تو عروقم يخ بست و با با فاصله يک صدم ثانيه شروع به جوشيدن کرد. تا کجاها تعصب های بی جا می تونست آد

  رو کور و گنگ کنه؟ 

 !ردرها مُ ينتو تابوت به همه بگ ينبذار ين! يه جنازه پيدا کنپاپيچ من شدن رو نداره عمواين که ديگه انقدر  _

صدای ناله های مادرونه ی زن عمو همراه با بغض بزرگ نازنين که سعی در آروم کردن مادرش داشت، تو حياط پيچيد و نگاه 

 :حاج ياسر چشم هاش رو ريز کرد و با حرصی زير پوستی غريد. شون کردعصبی ام رو درگير خود

 !دونی کجاست کمک کن پيداش کنم نه اينکه بشی لنگه بابات، معلم اخالق تو با اين چيزا کاری نداشته باش! اگه می _

ريخت،  اش میرهاش سُر می خورد و روی گونه  گوشه چشمی به زن عمو که بی حال و بی صدا اشک از چشم های شبيه

محال  و زنده اش براش مهم نبود؟ چطور رها رو می سپردم به پدری که مرده .انداختم. چاره ايی نبود... بايد دروغ می گفتم

 .رها رو به گريه های زن عمو و بی تابی های نازنين ببخشمجون بود 

 :رو نکنه، ور م رو پايين انداختم تا خيرگی بابا دستمرصدام رو صاف کردم و س

ردِ يه خونه رو زديم. توی ورامين. ظاهراً خونه يکی از دوستاش بوده که به اونجا پناه برده؛ ولی دقيقاً از يه هفته پيش از _

 ...اونجا هم غيب شده

 :مرتضی که انگار داشت کلمه به کلمه ام رو می بلعيد بعد از آخرين جمله ام فوراً گفت

 !می شناسم ، هيچ کدوم تو ورامين خونه ندارنخونه کی؟ کدوم دوستش؟ من همه دوستاشو _

 :ش ادامه دادمها اخم کمرنگی کردم و بی توجه به وز وز

... کسی که اينجا ناموسش ينهيچ کس اين وسط قدِ من سهم نداره! شما پدرشی من شوهرش. اينو خدا و شما و بابا شاهد_

 کاره ام و فقط شما می نکنين که انگار من هيچگم شده، منم! کسی که نصف جونش سر جاش نيست منم! جوری رفتار 

خوای دخترتو پيدا کنی! خالف شما من سالمش رو می خوام. اگه کسی يه قطره خون از دماغش ريخته باشه با خون گردنش 

 ...خواستمی جور که آقا بزرگ  بايد جوابش رو پس بده... پيداش می کنم و زن عقديم می کنمش. همون
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به سمت در رفتم. زن عمو هم به « با اجازه»و ساز مخالفتش رو کوک کنه که با يک  راه بندازهرو صدا عمو خواست دوباره س

به سمت در قدم برداشتم و  غضببا قدم های سنگين و پر  .دنبالم بلند شد. نازنين چادر به دورش کشيد و به دنبالم دوويد

خدا کنه همه چی طبيعی بوده باشه. صدای زن عمو از پشت دستی که ديگه داشت خواب می رفت رو از جيبم بيرون کشيدم، 

 :سرم نفس زنون بلند شد

 ...ماهانم وايسا پسرم... ماهان_

نبود، حالم چطور می محدوده ی متعلق به من ايستادم تا بهم برسه، حالم خوش نبود. اگه دخترک بی وفا االن تو خونه ام و 

 ت:صدای آرومی گفتونست باشه؟ نفس زنون کنار در ايستاد و با 

شدم تو رو مثل پسرم دوست داشتم. آرزوم  اين خونوادهتو زود تر پيداش کن. از روزی که عروس  تورو خدا پيداش کن..._

نگو پيشته! ياسر اگه دستش به  عموتچی می تونه باشه غير اينکه تو سايه سر دخترم باشی؟ پيداش کن... پيداش کن و به 

 ...نه. تو رو به خون حسين نذار داغش رو دلم بمونهرها برسه پوست از سرش می ک

نازنين که به ما رسيده ازقسم سنگينی که از لحظه خروج از بين دولبش روی شونه هام افتاد؛ لرزيدم.  .چهار ستون تنم لرزيد

 تراز اون زمزمه کرد:نه مادرش رو گرفت و آروم وبود ش

به جون رها که دنيامه، به هيچ کس چيزی نمی گيم... تو رو خدا فقط ما  .دآقا ماهان تو رو خدا اگه هر خبری شد به ما بگي_

 ... رو از اين جهنم نجات بدين

با حال منقلبی سر تکون دادم. معده ی کوفتی ام دوباره داشت درد می گرفت و نمی تونستم بيشتر از اين مرهم زخم روانشون 

ران رو با همه وجودم نفس کشيدم. انگار گلوم رو توی اون خونه می باشم. در حياط رو باز کردم و هوای سياه و آلوده ته

کردم که صدای مرتضی از پشت سرم بلند شد. در خونه رو بست و تند صدام زد. به می با ريموت در ماشين رو باز . فشردن

 .نداشتمحوصله اش رو  تو اون لحظهسمت ماشين برگشتم، واقعاً 

 .ماهــان! صبر کن_

 :روم رو خاروندم و منتظر شدم تا حرفش رو بزنه. نفس بيرون داد و بدون معطلی گفتکالفه گوشه اب

 .هنوز رو حرفم هستم. ما فقط با هم می تونيم اين کارو کنيم _

 تو اون اوضاع و احوال فقط اين مزخرفاتش بود که می تونست يه کم سرِ حالم بياره. 

 . حرفا برات گنده اسبرو بچه! برو پشت خان عموی من قايم شو که اين _

 : دستم روپس زد؛ جدی شدم و مقابلش قد علم کردم. گفت

 .تونيم اينکارو درست تمومش کنيم گفتم که ! ما فقط با هم می .گيری خيلی خودتو دست باال می _
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 نيشخند از روی لبم جمع شد، از رو نمی رفت اين بچه مزلف. يه قدم بهش نزديک تر شدم و تهديد آميز گفتم: 

مرد هستم که خودمو به در و ديوار  یانقد س!ببين بچه ! من واسه پيدا کردن زنم به هيچ بی ناموسی نياز ندارم. هيچ ک_

فکر کن. نزديک سی  پوچ و زپرتی اتبزنم و پيداش کنم. توام به جای اين چرنديات برو يه کم به خودتو و اين شخصيت 

چته تو؟)با انگشت ضربه ی کوتاهی به شقيقه اش ... ابت کنی از من بهتریسالته ولی هنوز سرت تو کفش منه تا به خودت ث

واسه خودت؟ فکر کردی منم عين بقيه می تونی رنگ کنی و بگی دل دادی به دل کسی که  پروروندیزدم( چی تو اين جا 

 ه من داشتم؟کهستی که هميشه دنبال اون چيزايی گذره دوزاری ات می  مغزِ اين ؟ چی تونمی ذارهبهت محل سگم 

 چه نمی دونستم. بود هويدا کامالً بود شده کبود که صورتی  عصبی اش کرده بودم و اين از نفس نفس های پر حرص و

 دست بلکه بگيره پر و بال گذاشتم و اومدم کوتاه اونقدر. بود سرم پشت هميشه و مسخره اش کودکانه حسادت با ولی مرگشه؛

 .سيديم. خودم گستاخش کردمر اينجا به امروز که برداره بچگانه کارهای اين از

واقعاً برای امروز بيشتر از اين حوصله اش رو نداشتم. سه روز بود که بی دليل کالفه بودم امروز هم که به لطف حاج ياسر همه 

 .چيز تکميل شده بود

 :شم که صداش از نزديک بلند شدبخواستم سوار ماشين 

ت باال می گرفتی. واسه همين هيچ وقت ازت خوشم نيومد. چی فکر کردی که هی از همون بچگی ات خودتو زيادی دس _

چی؟ من به چی تو بايد حسادت کنم؟ اگه فرار کرد تا با من نباشه از دست تو هم فرار کرد! يادت که  بهزنم زنم می کنی؟ 

من، ه. گم کامالً برعکس من می ؟کنم و حسی به اون دختر ندارم بود و ولت کرد. ميگی من بهت حسودی می تو نرفته! زن

، ده ساله که باهاش همسفره ام ) رها دنبال بوده که افتادمخاطر لج تو ه بفقط و ميگی ! همين آدمی که بچه می دونی اش

خون تو رگ هام جوشيد و دست هام مشت شدن. کاش الل می شد( تو چی؟ تو دنبال چی اومدی؟ دنبال دختر ده يازده ساله 

ل پيش ديدی؟ واقعاً انقد احمقی؟ تو حتی اون دختر رو دوست هم نداری! فقط ده يازده سالش بود که رابطه ايی که چند سا

دونی  وقتی حتی نمی دونی چه جور آدميه، تو حتی نمی ،تون قطع شد، بخوای هم نمی تونی دوستش داشته باشیخانوادگی 

 زنم می کنی؟ افتادی دنبالش و هی زنم واسه من دقيقاً چه شکليه! اونوقت 

يد؛ دست مشت شده ام برای جولون دادن تو صورتش بی تابی می کرد؛ کاش شدندون هام از فشار دو فکم داشت ازهم می پا

  ! گاهی می شد وحشی شد و دست روی خلق اهلل بلند کرد

 حساسی که سر ازش در نمیاستغفراهلل ای زير لب گفتم و مشت باال رفته ام رو محکم رو دست ديگه ام کوبيدم. خودم کم از ا

 شده بود قوز باال قوز؟ ،م که اين مرد نيمه عقليدرم می کشآ

 :رو نشد که کاری اش کنم فريادمولی  ؛حرکت دست پام رو کنترل کردم
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تونه بياد و چيزی که از اولش  آره عاشقش نيستم! ولی اون دختر مال منه! از روزی که خودمو شناختم. االنم هيشکی نمی _

 که اصالً نمی تونه!  که شوهر داره هن بوده رو ازم بگيره! بی ناموسی مثل تو که چشم به دختری دوختمال م

 زد: ته کشيده بود. نيشخند ش تکيه به ديوار داد. انگار با وجود عصبانيتم؛ حرص

 . آره. ولی يه شوهر نصفه و نيمه _

تم کشيدم و با قدرت به سمت خودم کشيدمش. همچنان ذاشت که صورتش سالم بمونه! يقه اش رو زير انگشت های دس نمی

 :تو صورتش غريدم ن.تخس و طلبکار چشم دوخته بود به چشمايی که يقين داشتم به رنگ خون در اومد

دور برندار با کظم غيظ منو واسه من شاخ و ! نذار جلو همين خونه و آدماش بندازمت زير پام و تا جون داری له ات کنم _

دونم چی تو مخت  بيست و چند ساله که هر چی من دست روش گذاشتم، توام گذاشتی... نمی بابات! سه لوبچ !شونه نکش

می گذره؛ ولی اينو مطمئنم که رها هم واست يکی از همون چيزاست. تو هــم عاشقش نيستی. فقط خواستی اين بار هم پا 

 م! از بيخ و بُن قطع می کن پا رو دُمم بذاری پاتواين بار رو دُمم بذاری؛ ولی اينو بدون! 

 :نگاهش هنوز خونسرد بود و دريده... با پوزخندی محو گفت

اشتباه می کنی! من ده سالِ جوونی ام رو وقت داشتم که عاشقش بشم. درست همون موقعی که تو حق نداشتی حتی _

 .نزديکش بشی

 .کشيد و به سمت ماشينش رفت و گفت و از بين دست های سست شده و نگاه مبهوتم يقه اش رو بيرونر اين

. ماشينش به سرعت از مقابلم رد شد و من همچنان به چيزی که گفت فکر ه بودبرای اولين بار تو همه اين سالها... کيشم کرد

 .می کردم. به ماشين تکيه دادم. هرچه که بود رها عاشق مرتضی نبود. واال فرار نمی کرد

از حسی  معاشق اون مرد قد بلند مو سياه شده بود. درون ...در اسم فاميلش آشنا بودعاشق من هم نبود... امير علی مقدم. چق

 و کنم بيداد و داد  فشرده شد. حس سرکشی، سرکشی می کرد تا به خونه باغ برم و حساب همه ی اتفاقات رو پس بگيرم.

 که من! دونستم می که من  !ام شکلی چه من بدونی الاقل تا نگرفتی منو سراغ هم بار يه چرا نبودی؟ متعهد چرا» بپرسم

 !«هميشه از دور کنارت بودم

. با اخم ريزی به اسم يهودا نگاه کردم. قرار بود سر يک تو همين باتالق کوفتی داشتم دست و پا می زدم که تلفنم زنگ خورد

به نظر می ديدم... زيادی بعيد  هفته راهی پيدا کنه تا در اون خونه فساد رو تخته کنن. هرچند با اون دم و دستگاهی که من

 .رسيد

 .بله_

 .سالم آقا. خبرای بدی از طرف ارميا بهم رسيده_
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 بی افندی 

 مشت پر از نفرتم توی صورت سياوش کوبيده شد: 

 اونی رو که چوب الی چرخم بذاره... هه! گنده شدين؟ شاخ شدين رو دُم من ذارم ! زنده نمیتا خفه ات نکردم فقط خفه شو_

 پا می ذارين؟ 

يقه غرق خونش رو بيشتر ميون انگشت هام چلوندم و با نفرت زل زدم تو صورتش. خون از هر نقطه صورتش می غلطيد و تا 

 زير فک و چونه اش راه می گرفت. با نفرت نئشش رو روی زمين پرت کردم و رو به سپهر که پشتم ايستاده بود گفتم: 

 بمونه که جونش در بره.  دونیسگ اين مادر به خطا انقد تو اين_

 لگدی به جنازه اش زدم و از گاراژ خارج شدم.تو فضای باز گاراژ می پيچيد. بی اعتنا  رمقشصدای التماس های بی 

من بودم که به و اين م دنيز باوجود خيانتش باز هم دنيز بود. ه بودحس چهارده سال پيش رو داشتم. وقتی که تازه فهميد 

ی که می گفت بايد سينان رو می کشتم و تا حد مرگ دنيز رو کتک می زدم ی ايگاهش معتاد بودم. پشيمونديدن چشم ها و ن

 بود...م .. ولی بازهم کنار.بود می مرد. بعد اون شايد هيچ وقت دنيز من نمی شد شيکمشتا اون زالويی که تو 

 اسب سرکش و چموشی مثل مارال بود که با  . االن فقط سرعت گرفتناصطبل قدم برداشتم سمت راهم رو کج کردم و به 

 . در همون حال به سپهر که تقريباً ديگه داشت دنبالم می دويد، گفتم:می کرد حالم رو بهتر

 اردوان چی شد؟ پيداش کردين؟_ 

 نفس نفس می زد:

 .را اومده گم و گور شدههمون صبح، بعد از اينکه فهميده چه باليی سر اهو از سعيد و دار و دسته اش خبر گرفتيم. ظاهراً_

 بدون توجه به اسب های ديگه به سمت اتاقک مارال رفتم.

 شه.  نمی صافاين راحتی ها  ی همه چيز بهحساب اون ب_

می تونست هر غلطی کنه و ازش حساب پس نمی گرفتم؛ اما انگار  شده، نزديک بهم زيادی چون ه بودفکر کرداون بی وجود 

 کی رئيسه! می آوردم کهيادش به . ن کسانم رو زير پا له کرده بودم، اون که جای خود داشت..بود من نزديک ترييادش رفته 

قبراق شيهه می کشيد و سوارش رو به خودش می خوند. دست روی پوست سياه و مخملی  و سالممثل هميشه  اسب سياه
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حاال که همه معادالتم رو  . مخصوصاًهچشم های پر از جسارت و شجاعت از دستم در برم دوباره اون شتذا نمیاش کشيدم. 

 به هم زده بود و به سانِ معجزه ای از جنسِ خودش بود. از غرور و حرمت... 

 سپهر که با تاخير بهم رسيد وارد اصطبل شد و کنارم ايستاد.

 ؟اون شل مغزی که حاضر شده از عمارت من آدم بيرون ببره کی بوده معلوم شد _

  .ز طريق سيستم امنيت ملّی، جاش رو پيدا کننرضايی سپرده نفوذيامون ا_

  خارجش کردم.افسار اسب رو کشيدم و از اتاقک 

. اگه سياوش درست گفته باشه و ازاين خاک بيرون برهنشده نبايد  شناسايی کس. هيچ کننکنترل  رو مه مرز هابسپر ه _ 

 ارمون خيلی راحت تره. اقدام کنه پس کشه؛ نمی تونه قانونی باون مردک بخواد از کشور خارج 

. دستی به نوازش روی تن سياهش پريدمبيرون از اصطبل رسيديم. پام رو روی زين گذاشتم و با يک جهش پشت اسب 

 م.کشيد

 ش گفتم: و از خورشيد گرفتم و رو بهر نگاهم خورشيد داشت غروب می کرد.

 اون بگه قشنگ تا می گيری رو يارو ی افشره و آب ميری  . ببين منو سپهر!معرفی کردهبينين کی اون مشتری ها رو ب  _

 کنم! نمی رحم کس هيچ به بره دستم از .. دختره.کرده پيدا گوری کدوم از رو کوفتی روشن علی

 .به اسب فرمان راه افتادن دادم "هی " هافسار رو شل گرفتم با ي

خودم، کنار خودم ببينم... وارد خونه که شدم؛ بعد از تا اون دختر رو توی عمارت  بودمصبح رسيده بودم. دو روز زودتر برگشته 

دوش مختصری خواستم که دريا رو به اتاقم بيارن تا با لذت نگاه چموشش رو تماشا کنم و وظايفش رو خودم يادش بدم؛ اما 

 تمام  .خارج شدهاز خونه که به دستور اردوان و اهورا ه ظارم رو نابود کردن وقتی که گفتن سه روزيتهمه خوشی چند ساعت ان

با قيمت گزافی »بگن:  و بايستند مقابلم گستاخی نهايت با که شده بودن پررو انقدر هام زيردست شد. خراب سرم روی عمارت

 «بدهی اميرو زنده کرديمو ردش کرديم رفت

م بيرون برده بودن و حرف ، بدهی امير، بدهی امير... بخوره تو سرشون اون بهای ناچيز. الماس کوه نور رو از خونه ابدهی امير

 به چه جراتی؟!   به جای من تصميم بگيرن؟ه بودن چطور جرات کرداصالً . يه قرون دو زار امير رو پيش می کشيدن

اون دختر پتانسيل اين رو داشت که ظلمات درونم رو روشن کنه، ثابت کرده بود که می تونست! بارقه هايی از نورچشم هاش 

 می کشيد و تاريکی رو می دريد. بايد بر می گشت، هر طور شده بايد بر می گشت.هنوز تو سينه ام شعله 
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 ماهان

 

به سمت در  بيشتری سرعت با کرد می وادار رو پاهام که چيزی يه. بود پر ناگفتنی حسیقدم به سمت خونه برداشتم. درونم از 

 .بيرون می اومد خونه باغ برم. چشمم به مجيد خورد که از اتاق باغبونی ته حياط

به اوضاع داخل هم همسرش  .زد سر میی خونه باغ دو بارمی اومد و به گل و گياه هايکی هفته ايی  ن،رجبعلی باغبو

مجيد  ا.رسيدگی می کرد و از خونه ته باغ برای استراحت چند ساعته اشون استفاده می کردن که االن شده بود اتاق نگهبان ه

 از ... مشکلوجود نداشتهيچ مشکل بيرونی  د.م و عليک، گزارش کوتاهی از وضعيت خونه دامقابلم ايستاد و بعد از سال

بعد از سپردن توصيه های الزم دوباره به سمت  .و انگار ديگه قصد فرار نداشت بود دختری بود که به طور عجيبی ساکت شده

 خونه قدم برداشتم.

در به ند برگشته و اهورا رو به مجازات بيرون روندن رها، از نخاع فلج کرده و خبر داد سرکرده کوفتی اون بابعد از اينکه يهودا  

وارد شدم و  .گردن تا رها رو پس بگيرن، حتی نتونستم يک ثانيه بايستم و با سرعت خودم رو به اينجا رسوندم میم در دنبال

برق سالن ها رو می  .و چيزی معلوم نبود داخل خونه سرک کشيدم. نبود... به سمت پذيرايی رفتم، همه چراغ ها خاموش بود

داشتم کم کم به اين نتيجه می رسيدم طبقه باالست که متوجه شدم جسمی کنار پنجره، تو و چشم دنبالش گردوندم. زدم 

 .تاريک ترين قسمت خونه، تکون خورد

و مثل يه پرنده ترسيده تو خودش نزديک تر که رفتم آه از نهادم بلند شد. اين دختر رها بود که از ترس به خودش پيچيده 

 گفت: ايی مقدمه هيچ بدون رسيد، صورتم به پاهام از نگاهش تااذيتش کنه؟  بود جمع شده بود؟ کی جرات کرده

 ...تو رو خدا بذار برم_

عجز صداش بغضش رو پر رنگ تر می کرد. اخمی از اين همه خفتی که به خودش می داد، پيشونيم رو پوشوند و نزديک 

 .. با تکون خفيفی زانوهاش رو بغل گرفت و بيشتر تو خودش جمع شدرفتم

 !نزديک نيا_

رهايی که کله اش هميشه بوی قورمه سبزی می داد و با  من رو ببره که چی! رنجوراون مردک بی افندی قصد داشت رهای 

زانو هام نشستم. چشم هاش بين ؟ کنار پاهاش روی بود محتاط شده، چه کار کرده بودن که تا اين حد خير وشر نمی فهميد

 د:اخم پيشونی ام گشت و چونه اش از بغض لرزيد. آروم لب ز

 .می کشم بهم دست بزنی... خودمو_
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اخمم غليظ تر شد؛ خودش رو می کشت؟ کار حاج ياسر رو سبک تر می کرد! بغضی که داشت به زور کنترلش می کرد با 

عقده های دلش رو با اشک بيرون ريخت. دلش پر بود؟ چی شده بود که صدای بدی شکست. چشم هاش رو بست و بلند بلند 

 .جسم لرزونش در ترديد بود ؟! دستم بين رفتن و نرفتن برای به آغوش کشيدنِبود به اين حال و روز افتاده

با قدرت  و بند دلم رو می شدن م عاشقش نيستم؛ ولی خيلی وقت بود که صدای گريه هاش ساتوره بودامروز بلند فرياد زد

از من جلو رفتن و با خشونت، تن لرزونش رو به سينه ام کوبيدن. تن اختيار بدون  .دست ها نافرمانی کردنقطع می کردن. 

دست راستم به دور تنش محکم شد، خون با سرعت غريبی  .کوچيکش تو آغوشم گم شد. با بهت توی بغلم آروم گرفته بود

 .ی ناشناخته، بی اختيار بازوم هام دور تنش محکم شدنسرشار از احساس .توی تنم چرخ می خورد

 شرف فروش، خودش رو ازم می اون آشغال حاج ياسر مرده اش رو ازم می خواست. پلک هام بی اراده روی هم افتادن.

 .خواست. سرم پايين رفت و روی موهاش نشست

تا صبح، ردش رو از روی بالش زير سرم تجربه بی اراده تر از قبل بو کشيدم و به ريه فرستادم ، آرامشی رو که يک شب 

 .کردم

کم کم همه تشويش های اين سه روز خوابيدن. همه کالفگی های جديد مردند. حسی که بعد اون تلفن پيدا کردم معنا پيدا 

 .کرد. ترس... ترس از دست دادنش

کم تر به سمت خودم کشيدمش ارادی نبود. که از بهت در اومد. با تقالی کمی سعی کرد از آغوشم بيرون بياد. و باز اينکه مح

ندونم چرا دلم می  .ندونم چرا انقدر وجودش آرامشه اگه بود الاقل اسمی داشت اين احساس. نه اينکه ازش هيچ ندونم و اصالً

 خواد به خاطر بی وفايی اش بچزونمش و باز ندونم که چرا دلم نمی آد اذيتش کنم.  

 گين کرده بود گفت: بغضی که صداش رو حسابی سنبا 

 چيکار می کنی؟_

چه جوابی می دادم وقتی خودم هم نمی دونستم؟ حس افتضاحيه که خودت تو سکوت لب هام رو روی موهاش جاگير کردم. 

رو بعد اين همه سال نشناخته باشی. که تو زمان داغ بودن مغزت حرف هايی رو بزنی که بعداً باور نکنی تو گفتی. دست هام 

رتش رو گرفت. پيشونی ام بدون توجه به چشم هاش که هر لحظه گشاد تر می شد به پيشونی اش چسبيد. دور دو طرف صو

 با تا بود راه يه فقط بندازمش زندان!  حتی مدرکی نداشتم که قاچاقچیِ بی شرف...زدن مرتضی کاری نداشت؛ ولی اون 

 بود... رها پول دادن باالی که هم من درکم تنها. گرفته صورت ايی معامله همچين کنم ثابت پليس به مدرک

نه می تونستم اسم رها رو تو اين ماجرای کثيف بيارم و نه می تونستم پای پليس رو وسط بکشم که در اين صورت رهابايد به 

اين و حرمت ناموسِ ماهان زير سوال می رفت. عالم و آدم خبر دار می شدن از اين راز مگو. از  گشت خونه حاج ياسر بر می
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تف سرباال. اين تف سرباال که بی دليل و ناگهانی بوی موهاش آرامشم شده بود و وقتی کنارش قرار می گرفتم يادم می رفت 

 چقدر از دستش عصبی ام. گيج می شدم ال به الی تار موهاش و اختيار از کف می دادم. 

 :محکم تر به خودم فشردمشبا لرز دست های کوچيکش دست هام رو گرفت و خواست از صورتش جدا کنه. 

 !هيچ وقت کاريت ندارم_

که بغضش گلوش رو دريده بود و بی محابا  نآروم تر شد. سنگينی نگاه حيرت زده اش رو روی صورتم حس می کردم. مثل او

  م:اشک ريخته بود، چيزی حجاب حرف هام رو پاره کرد و بی محابا حرف زد

 يکی لنگه خودشون بشی؟ تا سيرت؟ پيش سر دسته دزدا؟قلدرِ بی فرار می کنی که بری پيش اون  _

زمزمه کردم. جوری که گوش های خودم هم مطمئن نبودن چی با لحنی که انگار از من نبود  کمی از خودم جداش کردم.

 خونه مردم رو خراب نکن... بمون و فقط خونه خراب کنِ من باش.و آدم بده نشو. بمون و اينجا. بمون بمون _شنيدن: 

 :دست از تقال برداشته بود شک تو چشم هاش می رقصيد و مردمک هاش می لرزيدن.ا

 ؟هرزه بشم کهبمونم _

 پاک و طاهر باش... بمون و: گفتم فوراًبينی اش روبوسيد.  تند ش به سرم می انداخت، لبم بی اراده ويصدای مستاصلش آت

 چطوری؟: اشک روی صورتش قل خورد

 هم بازی اش سته کنده نمی شد. شده بودم مثل پسربچه ايی که به هر نحويی شده می خوانگاهم از اون جادوی معصومان

 : بلبشوی داغی که ذهنم رو احاطه کرده بود، گفتم. بدون فکر، تو همون نگه دارهکنارش  رو

 و!زنم ش_

اما در کسری از ثانيه هت زده بود؛ . حتی اشک هم تو نگاهش نرقصيد و با تعجب ايستاد. بُنش از حرکت ايستادها مردمک

 :نگاهش رو از صورت نزديکم گرفت و با عذاب گفت، نگاهش سرد و سردرگم شد. انگار چيزی به خاطر آورده باشه

 !ولی من شوهر دارم_

جمله اش مثل پتک چنان تو سرم کوبيده شد که برای يک لحظه من هم از حرکت نگاه قرمز و دو دو زن من هم ايستاد! 

م رو به خاطر آوردم. عذابی که به خاطر من رو ناديده گرفتن و فرار الابالی وارش می کشيدم برای يک لحظه ايستادم. موقعيت

چشم هام تو سياه چاله  نذاشته بود. لبخند، محو لب هام رو پوشوند. مانگار اونقدرها هم کنارنابود شد. تو هوشياری کامل. 

 عميق چشم هاش چفت شد:

 ند و بساطت رو جمع کردی و رفتی؟کردی؟! مگه شوهر نداشتی؟ مگه تعهد نداشتی؟ چطوری ب پس چرا با يکی ديگه فرار_

پلک هام رو روی هم فشردم. شايد نديدنشون کمی از عذابی که روم بود کم می کرد. عقب رفتم؛ اما دست های سر خودم 
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 :ر کردولش نکرد. بامکث چشم باز کردم با حيرت نگاهم می کرد. صدای لرزونش گوشم رو پ

)دوباره اشک هاش داشتند اوج می گرفتن(چون اون شوهر واقعيم نبود. چون عقدم تا چند وقت ديگه مدتش  زور بود...چون _

 فراموش می کرد. ، دوباره رفته بودهم مثل همه اين سال ها که منو يادش  مردشد. اون  تموم می

 :صورتش از درد جمع شد

  ...ديگه کنن خواستن به زور منو عقد يکی چون می_

 حرف نمی زد، درد می کشيد.

 ...چون گفت پناهم می شه، گفت حلش می کنيم چون اون عوضی گفت عاشقمه..._

نمی شنيدم. درد می کشيدم. هنوزم که هنوزه، يه قسمت بزرگی از مغزم می خواست باور کنه همه اين اتفاق ها خواب بوده، 

الً وجود خارجی نداشته. غرور و غيرتم نمی خواست باور کنم اين قسمتی از رها هيچ جا نرفته بود و اون کثافت خونه اص

زندگی ام بوده، زنم، ناموسم، پاره تنم چه گذشته ای رو پشت سر گذاشته. دلم می خواست پا بذارم رو همه چيز و جوری گم و 

 رتی بود. گور بشم که صدای غيرت مزخرفم خفه بشه؛ اما... نمی شد. تو مسلک ما اين عين بی غي

؛ غير از اون... نمی دونستم چه افساری داشتن اون چشم ها که هر بار روی زمين بود و فرش رو با درد چنگ می زد دستش

 توشون خيره می شدم از زمين و زمان غافل می شدم. نمی شد. نمی شد اين دختر رو ول کرد. 

با اون چشم های قهوه ای روشن و خيسش زل زد  ،وردمو سرش رو باال آ گرفتم شست و سبابه چونه اش رو بين دو انگشت

 تو چشم هام؛ نه. نمی شد اين دختر رو ول کرد. 

 !می شم پناهت... نه يه پناه کاغذی... سنگی «من»از حاال_

 :ريخت؛ ولی ساکت شده بود. ديگه ضجه نمی زد. دست رو صورتش کشيدم و با همون نگاه توام با اخم گفتممی باز اشک 

  ی.ذارم اذيت بش نمیتنهايی...  ،لش می کنم خودم ح_

  کفايت می کرد.م، فقط ديگه گريه نمی کرد. همين واسم ستدون نمی ه بودماتش برد که ياه آروم گرفت

* * * 

 رها 

! دست که به تيره کمرم بودماين من بودم... که توی آغوش مردی که از همه دنيا تحميل تر بود، آرام گرفته  .باورم نمی شد

خيلی زياده روی کردم. از جام بلند شدم. دست های اونم شل شده بود... بدون اينکه به  .کشيد، به خودم اومدم و صاف نشستم

پشت سرم نگاه کنم به اتاقم رفتم. گفت پناهم می شه؟! کی بود که انقدر عجيب رفتار می کرد؟ کدوم يکی از اون دخترهای 
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  نه؟اقبتشون ختم به خير شده که او می گفت همه چيز رو حل می کبدبختی که تو اون خونه فروخته شدن، ع

 بار هم امير گفت...  يک

از روشنی هوا می شد فهميد شب سياه تموم شده و سپيده  .روی تخت افتاده بودم و از درونم داغی مفرطی زبانه می کشيد

سرش روی بالش من بود و  .ارک کنارم خوابيده بودفجر باالخره باال اومده. به کنارم نگاه کردم. علی با تيشرت سفيد و شلو

 .صورتش رو داخل بالش فرو کرده بود

فکر می کردم تا پا داخل خونه اش بذارم به  ؟رو بهم می ريخت در مورد مرد هاچرا انقدر عجيب بود! چرا همه دونستنی هام 

ز نيومد. االن هم که اومده، دستش به سمتم دراز رفت و سه رو... ؛ ولیممکن تنم رو می دره و بهم رحم نمی کنهبدترين نحو 

نمی شه. موهای مشکی رنگش رو مرتب باال داده بود. نگاهم به گردن و بدنش کشيده شد. آروم آروم از نفس های منظم و 

د. خودم رو عقب تر کشيدم و از تخت پايين اومدم. هيچ اعتمادی به اين جنس نبو د. خوابِ خواب بود.ن می خوروسنگين تک

بيست روز اين خونه و اون مگه  همون نامردی که يادواره اش هنوز دلم رو مثل ذغال نيمه خاموش می سوزوند، مگه نبود؟

 مسافر خونه، تنها کنارش نبودم؟

و گويی آتيش درونشون روشن باشه،  داشت دو دو می زد چشم هامسرم گيج رفت، دستم رو به لبه ميز کنار تخت گرفتم،  

 .سمت دستشويی اتاق رفتم و سعی کردم با خنکای آب داغی صورتم رو کم کنم . بهمی سوخت

هنوز تنم از درون داغ بود.  .ک نون که چند روز بود تنها خوراکم شده بود، مزين کردميميز صبحانه رو به همون سبد کوچ

وم پايين نمی رفت. انگار يه لقمه کوچيک هم از گلحتی يه حس می کردم داره وجودم با يه آتيش کم و مداوم می سوزه. 

دستی روی شونه  لقمه کوچيک و مختصری رو به زور تو دهنم فرستادم، خواستم بلند شم که چيزی توی گلوم گير کرده بود.

به  ،پشتم کوبيد هولزدهنتيجه اش شد پريدن لقمه به گلوم و سرفه های بزرگ بزرگ. دستی که رو شونه ام بود  ام نشست و

 صدای حرص زده اش تو گوشم پيچيد: ليوان آبی مقابلم گرفت و  ،سمت يخچال رفت

 تو اين چند وقت که نبودم اينجوری غذا خوردی؟ _

. از يخچال کره و عسل بيرون آورد، ازتوی کابينت ها فرستادمرو محکم بيرون  بازدممآب رو بلعيدم بلکه راه نفس باز بشه، 

 .شهکن االن آماده می معده تو با اون پر ن تشر زد:  .بشقاب و تابه

می خواستم پاشم و برم؛ اما صدای قرچ قرچ تخم مرغ های درون تابه و بوی خوش ادويه اش معده ام ! چه دل خوشی داشت

 :رو تحريک می کرد. ميز رو از هرچه که برای صبحونه تو يخچال بود پر کرد و رو به روم نشست

  .تا ته اش رو بايد بخوری_
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 :خطر داشت و بايد ازش ترسيد نی تخس ام می کرد. انگار نه انگار که اولحن دستوری اش بدجور

 .سير شدم _

 .بلند شدم که دست های بزرگش مچ دستم رو شکار کرد

 .خيلی يه دنده شدی! خودم بهت رو دادم؛ ولی خودم هم بلدم چطوری درستت کنم_

که دستش بود رو به زور به دهنم چسبوند و با اخم  روی پاش نشوندم. لقمه ای هدستم رو کشيد و قبل اينکه بفهمم چی شد

 !بخور_گفت: 

 :خواستم بلند شم، انگار يادم رفته بود که زورش حسابی به من می چربيد. محکم تر نگه ام داشت

 رنگ به روت نمونده! می خوری يا به زور دهنتو باز کنم؟_

تا اخم می کرد ابروهای بلند و پُر اما مرتبش، روی چشم  .بودهاش واقعاً کارگزار  اما اخم؛ چشم هاش... حالت مهربونی داشت

های سياهش سايه می انداخت و خطی بين دو ابروش نمود پيدا می کرد. جذبه اش وقتی که مشتم رو سفت می چسبيد و 

کردم و  دهنم رو بازنمی ذاشت يک قدم از جام جنب بخورم، مجابم می کرد مثل آدم بشينم و برای خودم دردسر نتراشم. 

 .گذاشتم لقمه رو تو دهنم جا بده. به زور و بغض جوييدم و قورت دادم، چقدر متنفر بودم از آدم های زور گو

 .خيلی خب می خورم! بذار رو صندلی بشينم_

 :. لقمه ديگه ايی که گرفته بود رو باز به دهنم نزديک کرد. اين بار تحمل نکردم و با حرص از دستش کشيدم

 !بتمرگم رو صندلی، خودم می خورمگم بزار  می_

 :نگاهش نرمش نداشت. ولی صداش حسرت کمرنگی رو نشون می داد

  !که دوست داشتی قبالً_

 زد بيرون، با تعجب گفتم : کدوم قبل؟ مچشم هام از حدقه های گرم از تب

  ه تا بی دنگ و فنگ دهنتو باز کنی.آفرين... کافيه فضولی ات گل کنلقمه رو تو دهن نيمه بازم فرو کرد و با ته لبخند گفت: 

تا غذا تموم شد و گذاشت که از روی پاهاش فرار کنم. همين که بلند شدم  زنده شدمزير لب ديوونه ايی نثارش کردم. مردم و 

اما قبل از اينکه سياهی چشم هام پاهام رو سست کنه، زير بازوم تو پنجه اش اسير شد و محکم به ؛ سرم دوباره گيج رفت

 :. باتعجب گفته شدمتش کشيدسم

 ت شد؟ه اچ_

 گفت: چرا انقد داغی! رها؟ ی تر از قبلدستش به صورتم رسيد، چشم هام رو بسته بودم تا تعادل پيدا کنم. با حرص

 .چشمام دوباره سياهی رفت. پيرهنش، اولين چيزی بود که به چنگم اومد تا نيافتم
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دستی خنک، گرمای پيشونی ام رو بغل گرفت. با خودش غر  ه.ود که شب شدخواب و بيدار بودم و از تاريکی هوا مشخص ب

 د:ز

 کنه. نمی ول نبره بين از خودشو تا_

دستمال نم داری روی پيشونی ام کشيد. حوصله نداشتم بلند شم؛ اما اين توجه هاش اذيتم می کرد. چرا ادای آدم خوب ها رو 

نش زنگ خورد. با شتاب از روی تخت جهيد و سريع صداش رو قطع کرد. در می آورد؟ دستمال رو به گونه هام کشيد. تلف

. رفته بيرون که فهموند می رو اين اتاق در صدای اما ديدمش؛ کرده بودم و نمیش تکون خوردم و به پهلو خوابيدم. پشت به

اگه رعايت نکنم  می گفت تب عصبی بوده و ر.دکت های حرف سمت رفت فکرم و فشردم هم روی حالی بی با رو هام پلک

 .امکان هر کوفت و زهر ماری هست. امکان باال رفتنش هست. امکان تشنج هست

ن تازه تاريک شده ونگاهم از پنجره به آسم ؟با غصه بازوم رو روی گوشم گذاشتم و چشم هام رو باز کردم. چرا نمی مُردم پس

 .بخيه خورد

 «، جبار؟!کردی؟ ضعيف کشی هم عضو خصلت های ويژه ات شده تنها پيدابا منِ ی اي چرا تمومش نمی کنی؟ چه دشمنی»

دوباره در اتاق باز شد، پلک هام رو نيمه بستم و خودم رو به خواب زدم. به سمت کمد رفت. چيزی بيرون آورد و مقابل تخت 

دم. با ديدن سجاده رو به پنجره ها و پشت به من پارچه ايی پهن کرد. با کنجکاوی چشم باز کردم و سرم رو به سمتش گردون

نه های مردونه و بزرگش وسفيد و کوتاهی رو باز کرد و با تابوندنش تو هوا روی شۀ . پارچموندو مهر دهنم از حيرت نيمه باز 

 عطر خوب پارچه همه اتاق رو برداشته بود. بوی چی می داد؟ .انداخت

  .آهسته و زير لب حمد و سوره ايی خوند .قامت بست

يده بلند شدم و با حيرت به قد بلندش که با تواضع دست به زانو می برد برای رکوع خيره موندم. با صدای از حالت دراز کش

خيلی آرومی ذکر سجده خوند و با کمی مکث سر از سجده برداشت. آب دهنم رو جمع کردم و سعی کردم بغض لعنتی ام رو 

 ... ريز و زير لب. نمازش که تموم شد، ذکر يا علی گفت .ن دادپايين بفرستم. آهسته آهسته سالم داد و چند بار دستش رو تکو

 

پوزخندم هر لحظه محکم تر می شد. با کمک لبه ی تخت از جا بلند شدم. به سر گيجه ام اهميتی نمی دادم. بلند شدم؛ اما 

 :ن صدای تمسخر آميز ناليدمواز همون جا با هم .نتونستم حتی يک قدم به سمتش برم

 !یتو ديگه نوبر_
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صدام از ته چاه در می اومد و بغض لرزونش کرده بود؛ واقعاً نوبر بود! نبود؟ با تعجب به سمتم برگشت و نگاهم کرد، آهسته و 

 :با همون اخم کمرنگ گفت

  برای چی از جات بلند شدی؟_

 :منيشخندم جای خودش رو به خنده تمسخرآميز و هيستيريک داد. صدام قوت گرفت، بی توجه به حرفش گفت

همه جوره اش رو ديده بودم الّا اين مدلی! پات تو خونه ی خريد و فروش دخترای بدبخت  تو ديگه چجور جونوری هستی؟_

 بازه! اونوقت نمازم می خونی؟

 داد زدم:سکوت کرده بود. به سمتم برگشت؛ اما نزديک نشد. عصبی تر از اينکه حتی از خودش دفاعی هم نمی کنه، بلند تر 

اصال عجيب نباشه! شايد خداتون در باره اينم بهتون اجازه و حق داده باشه! هرچی باشه فقط مال شماست!  ه!م نيا شايد ه_

 !دست شماها دستک دُنبکما زن ها رو آفريده که بشيم 

 : با حرص يه قدم به سمتش رفتم

ين اين آيين مسخره رو ياد بگيرم، ولی حتما اينم يه تبصره ايی چيزی داره ديگه. من که برام نمی صرفيده همه ی قوان. آره_

 چيه. دونی تبصره اش  واسه جنس تو خوب صرف داشته. پس حتما می

چشم هاش ريز شده بود و با تعجب و کنجکاوی به حرف هام گوش می داد؛ اما اينکه هيچی نمی گفت داشت به مرز جنون 

 :. جيغ زدمکشوندممی 

 گی؟  چرا هيچی نمی_

وجود داشت که اصالً نمی خواستم اون رو نگرانی تفسير کنم. نفسش رو کالفه بيرون فرستاد و توی چشم هاش يه چيزی 

 باالخره لب باز کرد:

 .آروم بگير دختر! مگه نشنيدی دکتر گفت زياد عصبی بشی تشنج می کنی؟ برو بگير بخواب بعداً در موردش حرف می زنيم_

ا حرص مثل اسپند جلز و ولز می کردم و می گفت بعداً حرف می زنيم!  بهه! می گفت بعداً در موردش حرف می زنيم! داشتم 

کف دو  بودم.شدم. بغض به گلوم مشت می زد. اصالً کارهام رو نمی فهميدم، از آدم های متظاهر و دو رو متنفرتر نزديک

 :دستم رو به سينه اش کوبيدم و هلش دادم

زير  زن هايی اوندعوا! برم ببينم چه دشمنيی با من داره؟ برم و حق همه به تو چه هااان؟ به تو چه؟ می خوام بميرم و برم _

 .اون جنم داشته باشه و جوابم رو بدهبلکه  !رو بگيرم. برم اين داد ها رو سر خودش بزنم خفه شدن امثال توو پای دست 

کرد. توی صورتم پيچيد...  فوت مچ دست هام رو که داشتن تو سينه اش کوبيده می شدن رو گرفت. مستاصالنه بازدمش رو

کالفه چشم !چشم هام ناخودآگاه بسته شدن. بوی خوش اون پارچه رو می داد. لعنتی چرا انقدر بوی نفرت انگيزش خوب بود
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از اينکه نمی دونستم کيه و انقدر عجيبه داشتم به مرز انفجار می رسيدم.  ده بود.باز کردم، لذت اون بوی خوش عصبی ترم کر

 :با صدای ريز و خشمگينی گفتم ت!آقاجونه و اينقدر هم شکلش نيســانقدر شبيه 

 .توام لنگه ی اون بابامی! اون فکرای پوسيده که ريختن تو ذهناتون، همتون رو شکل هم کرده_

و با خيرگی سعی داشتم مهارش کنم. بازهم چيزی نگفت؛ رنگ نگاهش رنگ نگرانی و  چشم هام امون نمی داداشک به 

 «زبون به دهن بگير دختر! الل شو! استغفار کن چشم سفيد! » د. چرا چيزی نمی گفت، چرا سرم داد نمی زدناراحتی بو

 :با حرص جيغ زدم

 ! دِ يه چيزی بگو _

 :دست هام رو ول نکرد، خالف انتظارم اصالً عصبی نبود

 چی بگم وقتی خودت بريدی و دوختی و تنم کردی؟_

 :ولی بی فايده بود. باز گفت ؛دستم رو با حرص از دست هاش کشيدم

 !هر غلطی، هرکسی کنه پای اون چيزی که به قول تو توی مخم کردن نيست! همه هم عين بابات نيستن_

پوزخند زدم. عصبی نبود و اين ديوانه ام می کرد. اصالًً وحشی و حيونم می کرد. بايد عصبی می بود، بايد مثل بابا با 

نش دست تو صورتم باز می کرد و می زد تو دهنم تا مزه ی خونی که از همون شب تو کوچيکترين مخالفتی با دين و آيي

 دهنمه دوباره زير دندونم بياد. بياد تا يقينم رو علمُ اليقين کنه که اين قماش همگی لنگه ی هم اند! فقط بايد عصبی ترش

 می کردم: 

 بگی فرق می کنی؟ گی که مثالً آهان! اونوقت اينو می _

 ، اونقدر ناگهانی که نيم خيزی به عقب برداشتم و پلک هام رو پر فشار بستم:مه فرياد کشيدبدون مقد

 !آره فرق می کنم_

 :از شنيدن صدای دادش لذت بردم. با ديوونگی قهقه زدم و باز سعی کردم نيش بزنم تا دست به روم باز کنه

ای بدبخت و بی کس و کار رو مثل برده ها می ی شرف دخترمثال چه فرقی؟! آها يادم اومد... بابام زن عقدی داره و توی ب_

 خری و به کنيزی می گيری. 

تو نگاهش آتيشی شعله انداخت و چشم های تيره اش رو روشن تر کرد. با نيشخند حرص در آری چشم از صورتش برنداشتم 

و هيجان شيرينی تو خونم غُل زد. باال اومدو جلو تر رفتم تا اختيار دست هاش رو از دست بده. کامالً ديوانه شده بودم. دستش 

 «استغفراهلل ربی»خالف انتظارم روی ته ريشش نشست و پلک هاش رو روی هم انداخت  پاک عقلم رو از دست داده بودم؛ اما

دستش رو با حرص  ن.چشم دوختم. انگار آب سرد رو بدنم ريختن و سستم کرده باش ،مبهوت به کظم غيظی که می کرد
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کرده، صدايی که معلوم بود به زور کنترلش با  م.کرد بنشين ممجبور .رد و بازوم رو گرفت و به سمت تخت کشيدپايين آو

 د:شمرده شمرده با فکی که روی هم فشرده می شد غري

من بی شرفم هان؟ من اگه بی شرف بودم بلد بودم... )نفسش رو کالفه بيرون داد و دوباره با حرص و شمرده گفت( تو گند _

 !هميشه عين ،دی! من درستش کردمز

 !با حرص خواستم بلند شم و در همون حال گفتم: چی ميگی ديوونه

 اشت بلند شم:شونه هام رو فشرد و نذ

رها! تا خرخره ازت دستت پرم، عين يه جعبه باروت گرما ديده هر لحظه امکان داره منفجر شم و گند بزنم به اين رابطه از  _

سوزنم به هم وصله نمی شه. نکن. منو با بابات و اون حرومزاده ای که دستش رو گرفتی و از خونه ات هم پاشيده که با نخ و 

 بيرون زدی مقايسه نکن. بذار زمان اين رابطه صدچاکو درست کنه.

 نمی فهميدم. به جان نازی و اميرحسينم که نمی فهميدم چرا نفس های اين مرد سوز داشتن و حرف هاش داغ رو دل می زد.

اصالً نمی فهميدم چی داشت می گفت! گاهی حس می کردم ديوانه است و گاهی... داغ می شد تنم از حرف هايی که می زد. 

مثل همون وقتی که زير لب زمزمه کرد، پر از خواهشی که پشت تُن صداش مخفی شده بود: بذار نشونت بدم چقدر فرق دارم 

 با آدمايی که تاحاال ديدی.

 ق کرده ام با اين حرفش الاقل ده درجه گرم تر شد. چشم دزديد و درحالی که از جاش بلند می شد گفت:دمای تن داغ و عر

 . گی می االنم دراز بکش هنوز سرت داغه که حاليت نيست چی_

* 

قيقی به بی حوصله کنار پنجره نشسته بودم و حياط رو ديد می زدم. يکی از نگهبان ها از در بيرون داخل اومد و بعد از نگاه د

آخه يه دختر  .سه نگهبان... سه زندان بان... سه نگهبانی که زندان بان يه دختر شده بودن .خونه به سمت اتاقک ته باغ رفت

نگاهم رو به آسمونی که پر از  .مرد اين عجيب های کار از ديگه يکی هم اين داشت؟ نياز  بان تک و تنها اين همه زندان

 بود. تم. انگار اولين برف سال نزديکتيکه های درشت ابر بود، دوخ

؟ گم شده رو داشتيم پشت سر می گذرونديم مين روز از ماهِ سالم تو چه ماهی از سال هستيم و دقيقاً چندتحتی نمی دونس

کرده بودم. بی جهت ذهنم به سمت جانان پرواز کرد.  فراموششکه  تقويمیتوی شهری که نمی دونستم کجاست و تو  م.بود

خورد از ياد چشم های بی گناهش. لب هام رو به هم فشردم و زل زدم به آسمون. اون هم خبر نداشت کجاست؟ تو دلم پيچ 

به زور تونستم خودم رو حراست  شده بود. و... آه غليظی لب هام رو پوشوند. االن ديگه خيلی ازم دور بود چه برهه ای از زمان
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می شد براش کاری کنم که همون بهتر که نکردم. بعد من حتماً می ن م.کنم و با شرايط عجيب بی افندی کنارش بمون

 ... کشتندش. يا بد تر از اون

. بايد کار کرد تا اين فکرهای بی مکردمی از روی صندلی بلند شدم و به سمت پله ها رفتم. اينطور نمی شد... بايد يه کاری 

  .لونه ی ذهن رو خالی کنند خود و بی نتيجه

می شد که تو اين خونه اسير بودم. اسيری که به طور عجيبی هيچ کس بهش بی احترامی نمی کرد. بيکار و نزده روزی وده پ

زد و شب رو می  بار سر می . علی هم هر چند روز يکمکردمی بايد يه کاری . عالف شب رو صبح می کردم و صبح رو شب

و  کجا ميرههم دونستم  نمیشت نه اشتياقی نشون می داد. . همين. نه پا از دامنۀ حدی که تعين کرده بود فرا تر می ذاموند

  .ولی احتماالً اون هم برای خودش کار و زندگی و خانواده ايی داشت کی مياد؛

؛ اما من ترجيح می دادم در برابرش سکوت کنم. چون بعد از اينکه ديدم هکرد باهام حرف بزن روز هايی که خونه بود، سعی می

به طور زننده ايی ازش متنفر شدم و می ترسيدم حرفی بزنم و تنفرم رو ببينه.  ،ز هم کيش های باباستخونه و يکی ا نماز می

. اما حاال با وار گورم رو با دست خودم می کندمديوانه  اون طوراون روز فقط از روی تب و مريضی و جنون آنی بود که 

از آرامش نسبی ام راضی  وی آتيشش نسوزه. با اين همهتا پرم تمی دادم زياد دم پرش نشم  حفوبيايی عجيب غريب ترجي

 .خودم رو تو خطر بندازمبودم و نمی خواستم با عصبانی کردنش 

امروز هم صبح زود بدون اينکه از خواب بيدارم کنه، رفته بود. از پله ها پايين می رفتم که سر و صدايی از جانب آشپز خونه 

و  پس کی جرات کرده د.مطمئناً علی نبو. م و با پا های لرزون سمت آشپزخونه رفتمشکه شدم. آروم آروم قدم برداشت .شنيدم

داخل خونه اومده بود؟ سری جنبوندم و با ديدن زن ميانسالی که داشت روی کابينت ها رو دستمال می کشيد، خيالم نسبتاً 

 :جب به صورتم لبخند پاشيدفوراً به سمتم چرخيد و بدون تع. راحت شد. تک سرفه ايی کردم تا متوجه ام بشه

 .صبحونه درست و درمون بدميه ؟ بيا بشين. آقا حسابی سفارش کرده بهت مادر باالخره پاشيدی جان.سالم دختر_

 :آهسته جواب سالمش رو دادم و فقط نگاهش کردم. نگاه منتظر و مبهوتم رو که ديد با لبخند گفت

 ه نشناخته سر صبحی يه پيرزن انقد سر و صدا کرد تا بيدار شدی.ها تو غريبی می کنی... حق داری خب مادر، نديد _

 مات و مبهوت فقط نگاهش می کردم؛ ادامه داد: 

سر و گوش اين خونه می کشم و رجبعلی  بههر چند وقت يه بار ميام و دستی من مرضيه ام، عيال رجبعلی، باغبون خونه.  _

 .ا برات غذا درست کنمبه باغچه آقا می رسه. امروز هم آقا منو فرستاد ت

لبخندم رو . خورمبکمی آب  تابه سمت يخچال رفتم  اظهار خوشوقتی کردم و  با لبخندی که می خواست عريضه خالی نمونه
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در يخچال رو بستم و با کنجکاوی بهش چشم دوختم. يعنی می  .سخاوتمندانه تر جواب داد و سرش رو به کارش گرم کرد

 خونه فراری ام بده؟  شد ازش کمک خواست تا از اين

به صورت پير و اندام بامزه و تپلش نگاه انداختم، هر چند دقيقه يک بار آستين لباس پارچه ای و گلگلی اش رو باال می زد و با 

به اون مردک بی  ...زدم آش توش باشه رو هم می زد. چقدر شبيه مادر ها بود بسم اهلل ای زير لب، قابلمه ای که حدس می

جوری چشم هاش چراغونی می شد که برای يک لحظه شک می کردم که زد ی ت آقا و وقتی ازش حرف مصفت می گف

از محبت تو کالمش ترسيدم و ترجيح دادم سکوت کنم. اگه می گفتم و به آقاش می گفت ! مادر واقعی، فاميلی چيزی نباشه

 قصد فرار دارم معلوم نبود چه باليی سرم بياره. 

خارج بشم که ديدم کمی خم شد و دست روی زانوی چپش کشيد؛ گرد و دورانی... استخون درد داشت؟ خواستم از آشپزخونه 

نياد اون روزی که مادر هميشه غرغروم،  .نفسم کمی سنگين شد. البد مجبور بود که با اين وضع پاها کار می کرد مثل مامان؟

ی چند قدم به سمتش برداشتم و با لحنی که سعی داشت نشون با دلسوز... مجبور باشه با اون آرتروز بيرون از خونه کار کنه

 :رو بهش گفتم، خودش ديده بهنده ترحم 

 .درست می کنمم ؛ من خودننمی خواد زحمت بکشي شما_

به آش شله قلمکاری که داشت قل قل می جوشيد چشم بستم که دستش با مهربونی رو موهام کشيده  وکنارش ايستاده بودم 

 !لومی داری دخترچه صورت مظ_: شد

و چيزی نگفتم. انگار از لحاظ سنی هم، هم سن و سال مامان بود. شايد هم چند سالی پيرتر. هر چی زل زدم  تو چشم هاش 

  صبحونه نخوردی نه؟: بود. دوباره دست مهربونش روی سرم نوازش شد جا انداختهکه بود؛ رد زمان خوب روی صورتش 

تکون دادم. فوراً از « نه»و دل نگرونی های مامان، لبخند کوچيکی زدم و سرم رو به معنای  با يادآوری روزهای نه چندان دور

 :دستش قاشق رو گرفتم و گفتم

 .من باقی اش رو انجام می دم. شما بشينين پاتون انگاری درد می کنه _

 .و به طرف يخچال رفت« باشه»باز هم چشم هاش مهربون شد و دست هاش نوازش. تنها گفت 

 هم هيچ بودم، گرفته پيش در رو سکوت سياست برابرش در که علی، از غير به خونه اين توی  شتم از تنهايی می پوسيدم.دا

 :يش دستی کردم تو حرف زدن و خيلی بی مقدمه گفتمپ. بزنم حرف بيشتر خواست می دلم. نداشتم صحبتی

 ؟ نشما بچه ايی نداري_  

 :خند لرزونی زد و گفتدست از کار کشيد و به سمتم برگشت. لب

 .چرا عزيزم. يدونه دختر دارم. شايد هم سن و سال تو_
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لبخند لرزونش جای هرحرفی رو برام بست. هميشه بدترين راه رو برای شروع يه رابطه انتخاب می کردم، هيچ وقت بلد نبودم 

 .ميز چيدخوب سر صحبت رو باز کنم. ظرف نون رو روی ميز گذاشت و با حوصله خامه و عسل روی 

 .فته. خودتم بيا بشين صبحونه ات رو بخور مادرودر قابلمه رو بذار ديگه بايد جا بي_

تا اون روزهای سخت هيچ وقت نفهميده  جون گرفتم با مادر گفتنش و بی دليل ياد صدای مامان خودم افتادم. ياد عزيزی که

چای شيرين با خامه؟!  ت.ونی شکر ريخت. خنده ام گرفچای خوشرنگی کنار دستم گذاشت و با مهرببودم چقدر برام عزيزه. 

 :بدون اينکه به روش بيارم يه قلپ از چای خوردم و روبهش گفتم

 ؟ کارا براتون سخت نيست؟ من هم خيلی تنهام. دوست دارم يه کاری بکنم می خواين کمک کنم؟ ناينجا اذيت نمی شي_

 :می لغزيد فهميد که با روی باز گفتانگار عمق تنهايی ام رو از چشم هام که توی نگاهش 

امشب که شب يلداست چند جور غذا و دسر درست کنم. دست تنها نمی  واسه گفتنآقا  باشه مادر! چی از اين بهتر. اتفاقاً _

 .تونستم

 در جوابش فقط باز هم دهنم حيرت زده بسته شد. شب يلدا بود و علی می خواست اينجا بمونه؟! مگه بی کس و کار بود؟

 .وقتش بود کم کم از کار اين بشر سر در بيارملبخند مختصری زدم و چايم رو هورت کشيدم. 

 * * * 

 ماهان

 

به عزيز جون سر نزده بودم، رسماً ديگه تو خونه اش راهم نمی داد. از سيستم ماشين شماره  امشب هم سوار ماشين شدم . اگه

 :شی حسينی معاونم رو گرفتم و صداش رو گذاشتم روی پخ

 ؟نسالم. محتشمم. طرح پيشنهادی رو فرستادي_

سالم بلندی داد و حس کردم از اتاقی که بود خارج شد، چون سر وصدا ها کم  صدای موزيک از اونور خط شنيده می شد.

 :شدن

 .سالم... بله آقای محتشم. فرستادم. قرار شد اگه اين طرح هم قبول شد؛ بيان برای قرار داد و صحبت های نهايی_

ه از توی آينه چشمم به ماشين نقره ايی بود که از صبح با فاصله زيادی دنبالم می اومد. از حسينی تشکر کردم و بعد از توصي

 خونه باغبه فرمون رو به سمت خونه ام کج کردم. بايد يه چند دست لباس هم برای خودم و  الزم تماس رو قطع کردم های

راغ قرمز شد و پشتش ايستادم. نگاهی به راننده ماشينی که با فاصله ی سه ماشين . لباس زيادی اونجا نداشتم. چمی بردم

 داشتم باز از طرف مرتضاست.  حتم م. تمام مدت با فاصله نسبی پشت سرم بود؛پشت چراغ ايستاده بود؛ انداخت
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ز هم اخم هام ناخود آگاه تو هم همه توجه ام به سمند نقره ايی رنگ بود که تلفن دوباره زنگ خورد. با ديدن شماره يهودا با

 .جمع شدن

 .الو_

 داد:سالم سريعی داد و گزارشی که ازش خواسته بودم رو فوری 

 .عمالً هيچ کاری نمی تونيم کنيم. رييسشون بدجوری دنبال خانم افتاده_

 :ادامه داد ن و اواخم هام محکم تر شد

که با دو تا  اونم هيچ بعيد نيستا کنه. اين يعنی اينکه ارميا تو خطره. اردوان رو پيدا کرده و بهش التيماتوم داده شما رو پيد _

 بند رو به آب نده!تو گوشی 

 رفتم: بين حرفش 

 .من جايی نمی خوابم که زيرم آب بره! تو نگران من نباش_

 :ماشين پشت سرم می اومدراه افتادم و 

 بزنيم.  بايد همه رو در رو حرف ها، آدمات رو جمع کن به جای اين حرف_

 

 سکوت کوتاهی کرد و صداش پر از تلواسه شد: چيزی شده؟ 

دنده عوض کردم و سرعتم رو کم کردم تا ماشين نقره ای رنگ جلو تر بياد. بی اينکه چشم از آينه و سمندنقره ای بردارم 

 گفتم: 

رو به فنا می ده؛ من بی همه  شده... اون آشغال بی ناموس داره واسه خودش راست راست می گرده و دخترای اين مملکت _

 چيز هم با چشم خودم ديدم و خفه خون گرفتم. ديگه می خوای چی بشه؟!

 مکث می کنه و نفسش رو يک باره بيرون می فرسته: 

 آقا... می فهمم حالتو ولی...  _

گوشه بتمرگم و دعا ولی چی؟ چون زن خودم، ناموس خودم رو از دهنشون بيرون کشيدم ديگه بايد از ترس الل بشم، يه  _

 کنم فردا پس فردا اين کثافت اينبار دامن دخترم رو نگيره؟ 
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 :کالفه نفسش رو بيرون داد و با صدای مشوشی گفت

اينجا هيچ کس نيست که اسم علی روشن رو ، گم اينا در به در دنبالتن بی خيال شو! من دارم بهت می تورو به علی ات _

يقشون با ارميا ارتباط گرفتيم هم تو مضيقه اند هر چند سرکرده اشون با من خرده پورده داره نشنيده باشه! آشناهايی که از طر

ولی يارو کم کسی نيست! بی افنديه! بايد زياد باهاشون بُر بخوری تا بفهمی چه کارايی ازش  ؛ببره اسم و محاله که ازمون

 آقا! خدا جوابشونو می ده.  برمياد! ولش کن

 :بيرون فرستادم بازدمم روتو گندکاری حسابی کله گنده بود. با حرص پس و فکم به هم قفل شد؛  پيشونی ام نبض گرفت

چند جور مدرک و صحنه سازی ايجاد کن که مطمئن شن ما از کشور خارج شديم. به آشناهات هم بگو بگن باندخيالی ما  _

 ! رو نمی شناختن و فقط چون پول خوبی گرفتن ارميا رو بهمون معرفی کردن

 :با کالفگی ادامه حرف قبلش رو گرفت

! )با حرص دندون رو دندون ساييد( معلوم خودتوشی ديگه آقا مگه نه؟ به کشتن نميدی  ی خيال میچشم. فقط شما ب _

 !چه مرگشه که دنبال خانم افتاده بی پدرنيست اين 

و به ماشين نقره ای که هنوز پشت سرم می پيچيدم و چشم هام رتر شد، انگشت هام رو در فرمون  انقباض پيشونی ام محکم

  بايد چيکار می کردم خدا...  .اومد دوختم

کنه؛ چه برسه به زمين زدنش. اصالً شما فکر کن  اين آدم انقد گنده است که هيشکی فکر رو به رويی باهاش رو نمی_

همچين کاری تو اين کشور داره  ريم! فکر می کنی اين تجارت تموم می شه؟ فقط همين يه نفتجلوی همچين آدمی رو گرف

 ؟ ی کنهم

)صداش رو پايين تر آورد( بابا خيلی از اين گله گنده های اين مملکت خبر دارن دسته دسته دخترای اين مرز و بوم رو می برن 

 تقديم عربا می کنن. ولی وقتی کار از کار که گذشت سکوت می کنن و ترجيح ميدن خودشونو بکشن عقب! اونوقت شما می

 خوای بشی کاسه داغ تر از آش؟  

کوتاه نمی اومد و نمی ذاشت دهن صاحب مرده ام بسته باشه، به اوج ديوانگی می کشوندم. مشتم رو محکم به فرمون کوبيدم 

 غريدم:و با صدای دورگه ايی 

م رو در رو حرف بزنيم. يا يهودا! نگفتم  تا برام روضه عباس بخونی! فقط اون آدمای لعنتی ات رو فردا يه جا جمع کن، بيا _

می تونن و کمکم می کنن که بسم اهلل، به هم دست می ديم. يا هم می گن نه و از ترس اون کمتر از کم، لونه موش می 

خرن صد تومن و من می رم سراغ کسی که جيگرشو داشته باشه. اين که ديگه انقد نوحه سرايی نداره... فعالً هم پشت 

 فرمونم، يا علی.
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و روی داشبرد پرت کردم و در حالی که نيم نگاهی به پشت سر داشتم، بد و بيراهی به جاسوسی که دنبالم می اومد گوشی ر

دادم و داخل کوچه پيچيدم. حرف های يهودا تمام فکرم رو پر کرده بود. حق می گفت. می دونستم که خير خواهه و جيگر 

پای چند سال حبس به خاطر رفيقش هم تو زندگی اش پيش رفته. و باز شير داره، می دونستم قديم تو کار خالف بوده و  تا 

بعد از اون جيگرِ زندگی سالم و کار کردن تو جامعه ای که همه طردش می کردن و بهش به چشمِ يه سابقه دار نگاه می 

چيزهايی که تو اون خونه  کردن رو داشته؛ اما... از حرف های که زد بيزار بودم. چطور شب ها سر رو بالش می ذاشت و به اون

 ديده بود فکر نمی کرد؟ چطور می تونست کوتاه بياد؟ 

با اعصابی داغون کليد وارد پارکينگ شدم و تظاهر کردم متوجه سمندی که با چند متر فاصله ازم تو کوچه پارک کرد نشدم. 

سر و صدای آشپز خونه رو  د.باال پري های روشن و بوی خورش قورمه سبزی ابرو هام چرخوندم و وارد شدم که با ديدن برق

اينجا چه کار می کرد... کليد ها رو روی کانتر انداختم  .دنبال کردم و با ديدن مهسا که داشت کيکی رو خامه می زد، ايستادم

 :که از صداش به سمتم برگشت. دستش دسته های شال اش رو چنگ زد و با خنده گفت

 !ماهان ترسونديـم_

 .م تکون دادم و منتظر نگاهش کردمسری به معنای سال

از فردای اون شبی که با مرتضی بحث و بی توجه بهش خونه رو ترک کردم، ديگه نيومده بود. با هول به سمت قابلمه ی 

سريع از روی گاز روشن برشون داشت و به سمت سبدی که از قبل « ای ماکارانی ها شفته شد!اوا» روی گاز رفت و گفت:

  ی حوصله گفتم:بود رفت. آروم بسم اهلل ايی گفت و ماکارونی و آب جوشان رو توی آبکش ريخت. ب توی سينک گذاشته

 کنی مهسا؟ اينجا چيکار میخوش اومدی؛ ولی...  _

ثانيه! بی توجه به من به کارش ادامه داد و در همون يک اما فقط  ؛برای يک ثانيه حس کردم شوکه شد و دست از کار کشيد

 :حال گفت

خوای بيای خونه خودت و  که رفته بودی خونتون، زنگ زدم خاله گفت اونجايی. بعدش هم گفت شب يلدايی می غروب_

 .ذاری؛ اومدم که تنها نمونی می دونستم يه کليد باالی تابلو کنار در می. تنهايی اينجا گز کنی

 .بی حوصله تر، کتم رو از تنم کَندم

 و اونجا نمی مونم. شما چه فکری کردی که اومدی منو از تنهايی در بياری؟ "خوام تنها باشم  می"خاله تون فرمودن _

 :دوباره وا رفت؛ اما باز هم کوتاه نيومد. کيکيی که کار تزيينش تموم شده بود رو داخل يخچال گذاشت و با حوصله گفت

 .تا تو يه دوش بگيری و سر حال شی، سفره ی شب يلدا رو می چينم _

 ... زحمت کشيدی ولی_
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 :رفتم ادامه دادم همونطور که به سمت اتاق می

 جايی کار دارم. _

؛ اما من حتی نمی می ذاشتو وقت  می کردی می ديدم اين همه بی منت خوبی وقتکالفه می شدم. از خودم بدم می اومد 

خسته ی  .ود. از همه جادلم پر ب .زود وارد اتاق شدم تا قيافه وا رفته اش رو نبينم .م با خوش رفتاری جوابش رو بدمستتون

 .ذاشت خسته بودم. حوصله هيچ چيزی رو نداشتم اال اون بالشی که رها زير سر می

 شد و داخل اومد. در اتاق رو باز 

يعنی چی ماهان! کجا داری ميری ؟ من کلی شام درست کردم. برات قورمه سبزی پختم. ساالد ماکارانی آماده کردم. از بعد _

 گی که ميری؟ بار خوب بشه... تو... نيومده می پزم بلکه اين دارم کيک می هاز ظهر

رو فشار دادم بلکه کمی از نبضی که گرفته بود، کم بشه. آخرين چيزی که گيجگاهم با دوانگشت شصت و سبابه، دو طرف 

 .يک بند می گفت و آروم نمی شد! امشب بهش احتياج داشتم دعوا با مهسا بود

 ه؟نميری! کجا داری ميری اين ساعت آختو که حتی خونه خاله هم  _

با بهت . از جا بلند شدم و چند دست لباس برداشتم. بی توجه به او که فقط داشت حرف می زد، داخل ساک کوچيکی ريختم

 :گفت

 .خطرناکه ميری سفر! اين وقت شب! با کی ميری، تنها نری يه وقت_

دست از کار کشيدم و با  می بودم.جايی رسيده که بايد جوابگو هم  . کارم بهه بودتو اوج حرصی که می خوردم خنده ام گرفت

 :طمانينه گفتم

اشتباه کردی که اومدی! تو امشب بايد کنار پدر و مادرت باشی نه خونه پسر خاله ات! من از پس خودم بر ميام دليلی نداره _

 .که اين کارا رو کنی

جمع  ری بود؛ اما ظاهراً برای مهسا حسابی گرون اومد که صورتش ازبی منظور و در نهايت خويشتن دا حرفی که زدم کامالً

 :شد و با صدای تقريباً بلندی گفت

 ...آره حق باتوئه! من احمقم. هميشه بودم. اگه نبودم که _

عذاب  باحرفش رو خورد، به سمت در اتاق رفت. نه تا به حال منت کشی کرده بودم و نه بلد بودم که برم و از دلش در بيارم. 

انگار می خواست با داد و بيداد .برگشت سمتم به دوباره کردم که می نگاه بهش بود زده چنبره روی اعصابم که وجدانی

 :خودش رو آروم کنه

، يادت رفته احساس چيه! وايسینه! می دونی چيه؟ ايراد از من نيست! اين تويی که انقدر دنبال اين بودی که رو پای خودت _
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ولی ذهن جناب مهندس فقط عدد و رقم می شناسه! بايد براش دليل بيارم که چرا ... چيزايی دليل نداره که يادت رفته يه

اينجام! تو چه می فهمی دلی که سُريده؛ ديگه حاليش نيست چرا يه آدمِ شبيه ربات رو دوست داره! ديگه حاليش نيست که 

ون مياد و با نگاه يخ زده اش يه تشکر خشک و خالی طرفت می ش رو شبيه يه خونه واقعی کنه؛ اا اگه بره خونه اش و زندگی

 ! ندازه

دوست نداشتم اين بحث رو وسط بکشه. مهسا غير از اينکه دخترخاله ام باشه؛ دوستم هم بود و ته اين بحث ها يعنی تموم 

ن باال آورد و با ردشدن همه چی. به سمتش رفتم و سعی کردم با ماليمت متوقفش کنم. دست راستش رو به معنای صبر ک

 :همون بغضی که آويزون گلوش بود گفت

تو چی می دونی ماهان! از زندگی چی ياد گرفتی؟ انقدر درگير اون تعهد الکی ات بودی که اصالً نديدی من برات جونم رو  _

 !هم ميدم

 چشم هاش رو به سقف دوخت تا مبادا اشکی از چشمش بچکه و غرورش بيشتر از اين خط برداره. 

حاال که نمی دونی بذار من بهت بگم! بذار يادت بدم! ببين آقای مهندس! يه چيزايی تو اين دنيا دليل ندارن... تو منطق و  _

فهمه دوست داشتن تو که  که اگه منطق حاليش باشه؛ می ت!عقل و عدد نمی گنجن. که اگه بگنجه ديگه اسمش عشق نيس

رف عقل رو بفهمه برای يه بار هم که شده، تو سوال اينکه چرا تو ؟ يه تو دنيای خودت گم شدی خريت محضه! که اگه ح

 .ميدهبهم جواب درست و درمون 

کالفه دست به گردنم حرف هاش به مذاقم خوش نمی اومد، حالم رو عوض می کرد... نبض شقيقه هام محکم تر شده بود. 

 !تمومش کن: گفتم کالفهکشيدم و 

 :بی توجه ادامه داد

گم... وقتی دلت واسه يکی سُر خورد، ديگه دليل و اينکه کی شد و چطوری شد، برات ی ی دونی خودم بهت محاال که نم_

وقتی عاشق يکی باشی جون ميدی تا بعد همه ی خستگی هات بری پيشش  د.شه پرسي می شه احمقانه ترين چيزی که می

ودتو می کشی که شب يلدا که از همه شبا خ... و با ديدن صورت اون همه ی سختی های روزمره ات رو فراموش کنی

 ...طوالنی تره؛ خودت رو بهش برسونی و واسه يه دقيقه هم که شده بيشتر کنارش بمونی

 :اشک از چشم هاش سقوط کرد. با حرص کنارش زد

کنی که  ذاری تا پيشش بمونی... که اگه مثل االن من، دلت رو بشکنه، بازم نمی تونی فکر که روی همه قانونات پا می_

 .شهاواسه يکی ديگه ب

 ت:با هق هق گف
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 ...واسه خودش انتخاب کرده باشه، بازم نمی تونی ولش کنی بره  که حتی اگه يکی ديگه رو_

زدن،  ديگه هيچ تالشی نمی کردم تا متوقفش کنم. مثل ديوونه ها ايستاده بودم و به هر پتکی که کلمه هاش توی سرم می

 ...اين حالت ها... يعنی .عقلم رو به کار می انداختم

مهسا از حال خودش می گفت يا داشت حس چند ساله و مخفی من به رها رو بلند بلند فرياد می زد؟! چيزی تو دلم فرو 

 .ريخت؛ مثل آوار

بی توجه به مهسا که به سمت اتاق ديگه ايی رفت و لباس پوشيده در پذيرايی رو به هم کوبيد و رفت؛ روی تخت نشستم و 

 .دايی که توی سرم فرياد می شد گوش می کردمبه ص

 "بعضی چيز ها هيچ دليلی ندارن"

دونم چقدر طول کشيد تا به خودم اومدم و معنی صدای درِ کوبيده شده رو فهميدم. کالفه به ساعت نگاه کردم که داشت  نمی

 !! تو اين ساعت تنها رفتلعنتی : روی عدد نُه مانور می داد. با حرص مشت به تشک زير دستم کوبيدم و غريدم

  . سنگين شده بودم، انگار واقعاً يه ساختمون توی سرم آوار شده بود.زيپ ساک دستی رو بستم و بلند شدم

بهش بگم! بعد  بايد وقتی جواب داد چیکه  ايده ايی نداشتم هيچماشين رو از پارکينگ در آوردم و شماره ی مهسا رو گرفتم. 

غال اومد و اين يعنی زيادی عصبيه. بی خيال شدم و گوشی رو روی صندلی کناری پرت کردم. از سومين بوق صدای بوق اش

 .شد زنگ می زدمی خودش که آروم 

و درست همون موقعی  رهاکالفه دستی به گردنم کشيدم و فکرم رفت به سمت سه سال پيش، درست کنار پارک دانشکده 

که مثالً کم کاريی در حقِ قولی که به آقا بزرگ داده بودم، نکنم؛ اما  که من رسيدم. مثل خيلی وقت های ديگه رفته بودم

نمی دونستم چرا هر بار که می ديدمش جسم تپنده ايی تو سينه ام ساکت می شد و اون هم مثل چشم هام خيره می شد به 

گرفت... آرامشی که هر بار آرامش عجيب و کشنده ايی می  و با تماشای اين ها صورتش، مدل راه رفتن و قدم های باوقارش.

 .ترغيبم می کرد به ديدن صورت معصوم وخنده های سردش برم

روی صندلیِ پارک نشسته بود و ليوانِ يکبار مصرفی که ازش بخار بلند می شد رو تو پنجه هاش گرفته بود. با دقت به 

راهش بود. دختری که بعد ها با کمی هر بار که می ديدمش اين دختر هم هم .دختری که کنارش نشسته بود نگاه می کردم

 .شهنزديک شدن به رها متوجه شدم اسمش مريمه و تنها دوست

نمی دونم دختر چی گفت که رها ناغافل و يکباره زد زير خنده. انقدر غافلگيرانه بود که من مبهوت صورت کوچک و ريز 

ل می خنديدن. از اون روز هر بار منتظر بودم نقشش بشم. مبهوت چشم های قهوه ای روشنی که بسته شده بودن و از ته د

 .خانومانه و سنگين همون قدراز ته دل.  همون قدربخنده. مثل اون روز کسی چيزی کنار گوشش بگه تا رها دوباره
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. پشت چراغ قرمز ايستادم و با حرص دستی به گردن د محوی رو لب هام جون گرفتبا يادآوری خنده ی اون روزش لبخن

 .دم. کاش امشب مهسا نمی اومد و تو اين پرتگاهی که هستم پرتم می کرددردناکم کشي

با تقه ايی که به شيشه ماشين خورد از جا پريدم. به پسر بچه ايی که اصرار داشت چيزی بفروشه، نگاه کردم و آروم شيشه رو 

 :پايين کشيدم

 !ه، بخر ديگهخری! امشب هم شب يلداست، ببين سرنوشتت چي آقا تو رو خدا! يه فال می_

ديوان حافظ که تو خونه باغ نبود پس بايد می  .خنده ام گرفت. سرنوشت من رو الی کاغذ های تو دست خودش می ديد

  .خريدم

  از کجا می دونی سرنوشت من الی شعرا گم شده؟ _

و با اخم کمرنگی که  مکث کرد و با چشم هايی که از جا داشتن در می اومدن به صورتم زل زد. کمی اين پا و اون پا کرد

 مگه شما نمی دونی؟ : سعی داشت جديتش رو نشون بده گفت

 .انگار زيادی مطمئن بود. دو تا برگ از البه الی فال ها بيرون کشيدم، يکی به نيت خودم و يکی به نيت رها

 .ايشاال که خوب گفته_

 ؟با گنگی نگاهش کردم. اگر خوب نگفته بود چی

ين خرافات بها می دادم؛ اما ترسی ملموس روی قلبم چادر انداخته بود. شايد هم راست می گفت. با ديوانه شده بودم که به ا

گنگی نگاهی به دو فال تو دستم انداختم. پسرک خودش رو باال کشيد و با صدايی که از بين بخار دهانش بيرون می اومد ريز 

  :گفت

 .بفروشمپولش رو زود بده؛ تا چراغ سبز نشده به يکی ديگه هم _

چی! اونوقت با اين سردر گمی که تازه توش افتادم چه می  می افتاداگه فال من، قرعه من از اين دنيا به دست يکی ديگه 

خيره ايی انداختم. شايد چيزی حول و حوش پنجاه تا فال ديگه تو دست هاش بود. حتماً  کردم؟ به فال های توی دستش نگاه

 .داشتنيک دو تا از اين همه فال؛ دو قرعه 

با حس ناامنی عجيبی همه فال ها رو از دستش بيرون کشيدم و روی صندلی کنارم انداختم. با اخمی کمرنگ پول پسر بچه 

 . رو دادم و در جواب تشکر های پی در پی اش فقط سر تکون دادم. زندگی من بايد کنار رها رقم می خورد

چراغ سبز شد و  .طرف دسته ی فال ها و حسِ ترسِ مسخره ام نچرخهنگاهم رو محکم چِفتِ چراغ کردم تايه وقت سرم به 

راه افتادم. به آينه ها نگاه کردم تا سرعتم رو تعيين کنم که متوجه سمند نقره ايی شدم. لعنت به من و جنگ درونم که اين 

پشت سرم؛ علی رغم ترافيک شب  نگاهی به تابلويی که روبه روم بود انداختم و بعد از اون به. ماشين رو از خاطر برده بودن



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

181 | P a g e  
 

به طور غير منتظره ايی سرعتم رو کم کردم و گذاشتم سمند نزديک تر بشه. بدون اينکه حتی  .يلدا کسی پشت سرم نبود

نگاهی به سمتش بندازم، تو يک خط راهم رو می رفتم و وانمود کردم مسيرم مستقيمه. ترافيک هر لحظه سنگين تر می شد. 

نگ با يک ماشين فاصله تقريباً کنارم بود. ماشين ها که از پشت داشتن نزديک می شدن تا پشت سرم ماشين نقره ايی ر

 .بهترين زمان بود تا از بريدگی کنار دستم مسيرم رو کج کنم ،بايستند

گاز اين سمت خلوت بود پس پام رو روی . با تيزی پيچی به ماشين دادم و از دور برگردون به سمت پايين خيابون روندم

  .کشيد تا راه رو برايش باز کنند پوزخند زدم فشردم، سرعتم رو بيشتر کردم و به صدای بلند بوق هايی که سمند می

 * 

با قدم های آروم و کم سر و صدايی وارد خونه شدم. ساعت دوازده رو هم رد کرده بود. بوی خورش قورمه سبزی که 

اصالً نمی دونستم با اين چيز ها که امشب شنيده ام چطور  .رو برداشته بود سفارشش رو به مرضيه خانم داده بودم تموم خونه

به سمت پذيرايی رفتم. تنها نور اتاق چراغ . بايد با رها روبه رو بشم؛ اما با اين همه باز صداش زدم و فقط سکوت عايدم شد

يی بود که امروز سفارش داده بودم. خواستم از ، ميز بزرگ و کم ارتفاعی گوشه اتاق بود که روش مملو از خوراکی هادآباژور بو

اتاق بيرون بيام که با تکون خوردن چيزی نگاه دقيق تری به ميز انداختم. نزديک تر رفتم. رها بود که سرش رو روی ميز 

ش مثل زنی که منتظر شوهرش بوده و خواب .گذاشته بود و خوابش برده بود. لبخند لذت بخشی ناخواسته روی لب هام نشست

 برده، نبود؟

َم محکمی از بوی موهاش گرفتم و  سرم رو نزديک تر بردم تا بوی خوشی که از صبح توی بينی ام می چرخيد رو تازه کنم. د

سرم رو باال آوردم. کمرش خشک می شد پشت اين ميز. چقدر بد شد که دير رسيدم. نمی خواستم امشب تنها باشه و بيشتر از 

 .بد بشهحال مزخرفی که داشت حالش 

چراغ رو روشن کردم و به سمتش رفتم تا صداش بزنم. دست رو بازوش گذاشتم و خواستم تکونش بدم؛ اما... ديدن مژه های 

ولی من باز هم لذت ؛ بد ذاتی محض بود .جفت جفت شده اش که خبر از گريه ی طوالنی اش می داد، دستم رو خشک کرد

 د.ناراحتی اش که با اين مسئله کنار نمی اوم بودنش. از اين همه زاللبردم. از اين همه 

ميز بزرگ رو کمی جلو کشيدم و دستم رو پشتش گذاشتم. خواستم روی دست هام بلندش کنم که با هول و وال از جا پريد و 

 :خودش رو عقب کشيد.با چشم هايی سرخ شده بهم زُل زد

 چيکار می کنی؟_

 .شدن يک رود از درونم عبور کردصاف ايستادم. همون حس مبهم هميشگی مثل جاری 

 .کمرت خشک می شد. خواستم ببرمت روی تخت_
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کف دستش رو روی چشمش کشيد. لبخند دوباره داشت روی لب هام می نشست که فوری سرش رو باال آورد و خيره ام شد. 

 :انگار چيزی به خاطر آورده باشه. به ساعت روی ديوار نگاه کرد و با پوزخند گفت

 ی خواستی بيای چرا دستور اين همه زحمت دادی به اون بنده خدا با اون پادردش؟ شما که نم_

و تنها راه کمک  کردننگران مرضيه شده بود؟ ابرو هام باال پريد. من چه کنم که اين زن و مرد هيچ کمکی قبول نمی 

قصير اون سمند نقره ايی بود که باعث دير سيده بودم درست؛ اما اين هم ت ...بهشون همين بود؟ چيز زيادی نخواسته بودم که

 .شد تا مسيری طوالنی اون راه يکطرفه رو برم و دوباره دور بزنم

ت خودم کشيدمش. مفقط نگاهش می کردم. از جابلند شد وخواست از کنارم رد بشه که بی فکر مچ دستش رو گرفتم و به س

 زمزمه کرد:. نوسان گرفتشده بود، دستم بود و چشمم که اسيرچشمش  نگاه متحيرش بين دستش که اسير

 ...برم بخوابم ديگه_

 .کرد انقدر مظلوم گفته بود که لبخند نزدنم رو غير ممکن می 

 درسته دير وقته؛ ولی اين همه زحمت رو حيف نکنيم... هووم؟ _

 :نگاه دو دلش روی ميز و مچ دستش گشت و گفت

 .ميرم غذا رو گرم کنم پس..._  

 اما بااين حال باز هم لبخندم سرمای اين فکر رو گرم می ه؛گفت تا دستش رو از دستم بيرون بکشحس کردم فقط اين رو 

شد؟  بايد انقدر شبيه زن های خونه دار می ردمک داشت فکر میش کرد. همين امشب که من داشتم به اسمی که احساسم به

واقعاً که مرضيه خانم کارش حرف تماشاکردم. ود ميز پر از ميوه و و آجيل که به جای روميزی پتويی روش انداخته شده ب

کتم رو در آوردم کنار ميز انداختم. خودم هم رفتم تا دست و صورتم رو با آب از اين همه گرمای عجيبی که از وقتی ت. نداش

ا خوب ام ؛دلم می خواست به آشپزخونه برم و تو آماده کردن شام کمکش کنم .به خونه اومدم صورتم رو گرفته خالص کنم

  .می دونستم رفته تا تنها باشه

ميز رو چيده بود و غذا ها رو روی ميز می گذاشت که سر رسيدم. نگاهی به سر ووضعش کردم، مثل هميشه همون شلوار و 

بشقابش رو برداشتم و براش برنج ريختم. سنگينی  .پيراهن رو پوشيده بود. پشت ميز نشستم، اون هم با فاصله کنارم نشست

 .رو ناديده گرفتم و به کارم ادامه دادمنگاهش 

 ه!کافي_

 .حرف نباشه! همش رو هم می خوری! دختره شده پوست و استخون _

 :بشقاب رو مقابلش گذاشتم و برای خودم غذا کشيدم
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 تو لباس ديگه ايی نداری؟ _

هش کنم براش ساالد ريختم و . بدون اينکه نگاتعجب کرد، نگاه گذرايی به سر و وضع خودش انداخت و بعد به من خيره شد

رو به سمت ظرف ساالد کشوند. سکوت کرده بود و من مُصر تر، اينبار  چشم هاشبا دهانی نيمه باز  .کنار دستش گذاشتم

 دوختم و گفتم : هووم؟چشم بهش 

 :کالفه سربلند کرد منتظر تماشاش می کنم،وقتی ديد قصد ندارم بی خيال شم و همچنان  .با برنجش بازی کرد

 !خيلی ناجورند_

شم. اون بخيال اين موضوع  جوونه زد؛ اما من نمی خواستم بی قلبمدوباره همون حسی که به پاک بودن رها می باليد توی 

لباس ها رو طی اين دو سال هر بار که خريد رفته بودم و چشمم لباسی رو گرفته بود براش خريده بودم. مطمئن بودم اول و 

 .شه. اون روز صبح که هيچ لباسی نداشت براش آوردم و بعد به شرکت رفتم آخر خانم خونه خودم می

 .قراره فقط من تو تنت ببينم. پس حرفی باقی نمی مونه _

دوباره شوکه به سمتم برگشت و نگاهم وصلِ چشم های آشوبش شد. لب هاش باز و بسته شد و انگار بين گفتن يا نگفتن 

 !بغضی شِکوه کرد: خودت گفتی کاريم نداری چيزی گير افتاد. با صدای آميخته به

ذهن منحرفی داشت!  چهخنده ام گرفته بود.  .که با اين حرفش از حرکت ايستاد بودنگاهم بين چشم چپ و راستش درگردش 

 : تک سرفه ايی کردم تا متوجه خنده ام نشه. با لحن جديی گفتم

 .هنوزم نظرم همينه _

 :ما انگار رها امشب قصد نداشت آروم بگيرها ؛سعی کردم سرم رو باغذا گرم کنم

 .گی! من با همينا راحتم. واسه تو هم که نبايد فرقی کنه پس چرا اينو می_

 بی اينکه سرم رو باال بگيرم گفتم: 

 . اينطوری صالح می بينم! خوشم نمياد از زنايی که خودشون رو تو خونه می پيچونن به لباس _

 .گفتم: غذات رو بخور رو حرف منم حرف نزن رانهاين بار آمخواست چيزی بگه که 

باحرص قاشق رو از برنج پر می  به بشقابش چشم دوخت.می خورم  متعجب نگاهم کرد و وقتی ديد بی توجه بهش غذام رو

چقدر مظلوم شده بود اين روز ها... شامش رو کامل خورد و خواست بلند شه به جمع کردن بشقاب ها که  د.کرد و می خور

 :اره دستم بندِ دستش شددوب

 .بگير بشين بعداً جمعش می کنيم_

م؟ با فاصله زيادی کنارم ردکمی ترس و ناامنی رو از چشم هاش بگيرم؟ چطوراعتمادش رو جلب  اينمن چطور می تونستم 
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و از قرمزیِ رو برداشتم و ظرف ها ر قرار گرفته بوددون شده ايی که تو کاسه سفالی و آبی رنگ وسط ميز  هایانار. نشست

سعی بود.  ؛رفته رفته لرزون می شدبه او که به کاسه انار خيره و نفس هاش حواسم پر کردم. از گوشه چشم  ونچشم نوازش

 فال باز کنيم؟: کردم جو رو عوض کنم

ز جيب کتم که با تعجب سرش رو باال آورد و نگاهم کرد. نذاشتم بيشتر از اين فکر کنه و نتيجه ها بگيره. دسته ی فال ها رو ا

حرف های پسر بچه فال فروش توی و مقابلش گرفتم. هر چه کردم لبخند به لبم نيومد.  بيرون کشيدمکنار ميز افتاده بود، 

 ! بالحنی آمرانه و چشم های جدی گفتم: نيت کنذهنم جلو و عقب می شد و کامم رو گس و ناجور می کرد. 

  :تعجب چشماش دو برابر شد. با در موندگی گفت

 اين کارا واسه چيه؟ _

دوباره نگاه لرزونش خيره شد. فقط نگاهش کردم و دستم رو باال تر آوردم تا فالی برداره. با حيرت به کاغذ های رنگ رنگی 

 : لغزيد

 کنی؟ چرا اين کارا رو می _

و نداشته باشم! يا مکث کردم. چرا؟! اين که پرسيدن نداشت! چون اون رها بود. مهسا نبود که حتی حوصله محبت هاش ر

 ! رها بوداون حاالم نبود که عشوه بريزه و من بی حوصله نگاهش رو پس بزنم.  سارا، همکالسی قديم و همکارِ

مردمک  حاال همون رهای شيطونِ دوازده ساله که دور حوض می دويد و سر و صورتم رو با آب خيس می کرد. اين دختر که

از  با جسارت تمام که تو هشت سالگی اش بود ، همون دختریدتکون می خور ازترس تو چشم هام های قهوه ای رونشن

 .دستم آويزون می شد و از منِ پونزده، شونزده ساله می خواست گناه شيشه شکستنم رو اون بگردن بگيره تا بابا تنبيه ام نکنه

براش نه ايی ازم می خواست موهاش رو رها بود ديگه... همون دختر چهارساله ايی که روی پاهام می نشست و با ذوق بچه گو

 :رفتن تنها گفتم . به جای همه ی اين ها که توی سرم رقص سماع میببافم

 !نيت کن_

بود که ازم می ترسيد که با اخم و بی حوصلگی کاغذی قرمز رنگ برداشت و سر به زير انداخت. وگرنه انقدر حرف گوش کن ن

 :کم جونش بيرون کشيدم و در مقابل نگاه پر از حيرتش، باز کردم کاغذ رو از البه الی انگشت های اين دختر!

 ديدی که يار جز سر جور و ستم نداشت"

 " بشکست عهد و زغم ما هيچ غم نداشت

 

اخم های بين پيشونی ام، صورتم رو . اين شعر رو برای سوزوندن من گفته بودی يا... کنجکاوانه نگاهم می کرد...! حافظ لعنتی
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 تو چی نيت کردی؟: رد و امشب عجيب بی منطق شده بودمبه درد می آو

 ا!چشم هاش درشت شد و زير لب گفت: و

 همه فکر و ذکرت اون بی شرفه؟: کاغذ رو مچاله کردم و با غيظ سرش غريدم

 گی؟ چشم هاش بيشتر از هم باز شد و گفت:  چی می

 :که هر لحظه يه عقيده داشت. محکم و عصبی گفتم بچه شده بودم. ماهانِ هميشه منطقی شده بود پسر بچه ايی هفت ساله

 د!يدونه ديگه برمی داری! وای به حالت اگه اين يکی اينطوری از آب در بيا _

 :نگاه حيرونش بين دستم و صورت جدی ام چرخ خورد. بغض داشت. با استيصال گفت

 ؟گی آخه مگه دست منه که چی در بياد، چرا زور می_

بی حوصله برگه های فال رو روی زمين ؟ صل لرزيد. چرا انقدر بد می کردم منِ احمقألحن مست چيزی از درونم برای اين

خير سرم می خواستم جو رو عوض کنم! اينطوری می خواستم اعتماد نگاه ترسونش . مثالً پرت کردم و چنگی به موهام زدم

 ند ساعت؟من که به فال اعتقادی نداشتم چی شد تو اين چ دست بيارم؟! اصالًه رو ب

زد جلب ی رو چنگ م پارچه اشگردنم همچنان درد می کرد. توجه ام به دست های کوچيکی که به شلوارش بند شده بود و 

پاهای کوچيکش به گردن درد عميقم چشمک می زدن. فاصله زيادمون رو پر کردم و به اونچه دلم از اين همه آشوب می . شد

 .خواست ماءوا بگيره، پناه گرفتم

اينکه بفهمه چه خبر شده سريع سرم رو روی زانو هاش گذاشتم و نفس سنگين شده ام رو آزاد کردم. از پشت پلک های بدون 

بسته هم می تونستم چشم های از حدقه بيرون زده و چونه ی لرزونش رو ببينم. تکون خفيفی خورد و خواست بلند شه که 

 .پاش رو محکم فشار دادم

به محض اينکه سرم روی پاهاش قرار گرفت،  .اما همچنان خيره ی صورتم بود؛ و آروم نشستای نثارم کرد «وحشی»زيرلب 

 .نگرانی ها همه آب شدن و توی قعر زمين دفن شدن. درد شعر حافظ از سرم بيرون رفت .آرامش تو خونم تزريق شد انگار

ز هايی که از دور می ديدمش و نمی دونستم حسم آروم شدم. به اندازه اين ده سالی که ازش دور بودم آروم شدم. به اندازه رو

 به اندازه ی... هوف! به قد همه سی سال عمرم آروم شدم.  .چيه و به قدرِ کالفگی اون روزها، آروم شدم

که از من عذاب وجدان گرفته؟  بود پيشونی من هم منقبض بود... خدايا چی تو سرش .دست هاش کنار پاها مشت شده بودن

کر دستش رو محکم گرفتم. شوکه شد. دستش شل شد و صاف نشست. همونطور که سرم رو پاش بود مشتش بی هوا و بی ف

 .رو باز کردم و دستش رو بين موهام فرستادم
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تعجب کرده بود. بی حرکت نشسته بود و به چشم های بسته ام خيره بود. انگشت های ظريف و کوچيکش بی حرکت توی 

 فت:ی خورد. آروم گتکون خفيف. موهام خشک شده بودن

 !بذار بـرم_ 

 :غير دوستانه گفتم یلحنبا ساعدم رو روی پيشونی ام گذاشتم و 

 لباسا اين بعد به اين از! بگرد خودت واسه خواستی که جور هر برو که نگفتم! ندارم کاريت گفتم  زنی رها! خيلی حرف می _

 .برم نکن که تا وقتی نخوام هيچ جا نميریاالنم بگير بشين هی برم تو!  و دونم می من ببينم تنت روتو

  .دست هاش که هنوز توی موهام بود رو با حرص بيرون کشيد

 !من اونا رو نمی پوشم _

 :دستم رو از روی صورتم برداشتم و با اخم بهش زل زدم. چشم هاش رو با حرص باز و بسته کرد و گفت

 گی کاری باهات ندارم! يه روز می نگار افتادم تو يه برزخ. يه روز میاصالً بذار ببينم! تو چرا تکليف منو روشن نمی کنی؟ ا_

گی لباسايی بپوشم که اگه هيچی نپوشم سنگين ترم! يه کاره هم پيدات می شه و کلی پول ميدی و منو مياری توخونه ات! دِ 

 آخه اگه کاری باهام نداشتی واسه چی منو از اون خونه آوردی بيرون؟

م؛ اما غروری رو که شکسته بود و با اون پسر فرار کرده بود رو نمی تونستم الل کنم و بگم برای چی منظورش رو می فهميد

ه ناين همه بدبختی می کشم تا تو اين خونه بمونه. به جاش ابرويی باال انداختم و با لحنی که مطمئن بودم عصبی اش می ک

 :گفتم

 !ذاريم و تو بدونی تکليفت چيهاگه خيلی دوست داری می تونيم پا روحرفای اونشب ب _

 :چشم هاش هر لحظه درشت تر می شد. با درموندگی گفت

 ...منظورم اين نبود_

 غريدم:با صدای خفه ايی . فقط «بغض نکن»و نگم سرش داد نکشم اخم کردم تا

ه دو کردن با من من زياد خودمو درگير منظور اين و اون نمی کنم! هرچی بفهمم همون رو عملی می کنم. به جای يکه ب _

  .سعی کن اون مردک قمارباز رو از تو ذهنت پرت کنی بيرون

لب هاش رو روی هم فشار می داد و به چشم هام نگاه گره می زد. تکه ای از موهاش رو که کنار صورتش افتاده بود رو با 

 .تونی به من فکر کن دستم برداشتم و با خونسردی و اخم کمرنگی گفتم: به جاش تا می

 د:وهاش رو از دستم بيرون کشيد و با استيصال ناليم

زنی کجا  خاطر اون عوضی نيست! تو که دم از خدا پيغمبر میه گم اون لباسا رو نمی پوشم ب چرا نمی فهمی! وقتی می _



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

187 | P a g e  
 

 !ديدی بهت بگه به زنی که شوهر داره با نظر بهش نزديک شو

 :تريک ، با خشونت نيشخند زدمام کنه. تلخ ، هيس ديونهعزمش رو جزم کرده بود امشب 

نگو که اين پاک و منزه بازيات واسه خاطر شوهرته! اونم به قول خودت شوهری که مدت عقدت باهاش داره تموم می شه  _

 ه!دو هيچ وقت ياد تو نبو

 بی انصاف! من به يادش نبودم يا... بغض آلود گفت: 

 ...ونمون وعلی من نمی خوام اينکارا رو کنم. می خوام برگردم خ _

تشويش و فشاری که روی سينه ام سنگينی می کرد از روم برداشته پلک هام ناخودآگاه بسته شدن ديگه صداش رو نشنيدم. 

 ...ماهانی متولد نشده و هصدام زد... انگار که از روز اول اسمم علی بودشد. 

و روی زمين کشيدم تا بلند شم؛ اما انگار فال ؟ دستم رردذوق ذوق می ک شتکه تو خونم دابود  اين چه شيرينيی! خدای علی

 .من همين بود که توی مشتم اومد

ش صدارفت؛ ولی  تو مشت گرفتم. سر از روی پاهاش برداشتم تا اشکی نريخته و خوشی امشب به باد نرفته؛ بره.برگه رو 

 «علی من نمی خوام...»توی سرم پژواک می شد: هنوز 

، ولی همين هم خيلی خوب بود. شنيدن اسمم از زبون اون بی وفا هنوز در نظر می گرفتکاش برای اولين بار جمله بهتری 

 شد: من تفال و داد خرج به مهربانی خيلی خوب بود. فال رو باز کردم،

 رسيد مژده که ايام غم نخواهد ماند "

  "چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند

* * * 

 بی افندی

 

 :وندم و با بی حوصلگی به امير که با خشم مقابلم رژه می رفت خيره شدمپنجه هام رو به شقيقه هام چسب

اين کارا کار تو نيست بی افندی! تو زير حرف و قولت نمی زنی! بهم بگو کدوم آشغالی جرات کرده دختری که واسه من  _

ه با توام! مگه اينکه احمق ! چطور ممکنه! من االن هفت ساله کرد کنه برهبوده رو، دختری که من بهت امانت سپردمش رو 

 دی.باور کنم تو همچين کاری کر تاباشم 

. رو به امير که ديگه از عصبانيت از تنگ سرخ، رنگ جام های روی ميز رو پر می کرد اشاره زدم از برهبه دختری که داشت 

 :خونسرد گفتم قرمز شده بود و مدام از اين سمت به سمت ديگه می رفت،
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 فتی با صد برابر گنده تر از خودت؟وخودم بوده. تو می خوای چيکار کنی؟ در بي آدمایبين  فرض کن يه کارشکنی _

 :کرد که با تموم شدن حرف هام از حرکت ايستاد و با حرص به سمتم چرخيدمی عصبی طول و عرض سالن رو متر 

 !من به شما سپردمش. گفتی می فرستی اش امارات... گفتی بِم برش می گردونی _

 :رو برداشتميکی از اون جام های سرخ رنگ سردی ساختگی پا روی پا انداختم و با خون

 !مقدم اون دختر ديگه واسه تو نيست اميرعلیِ _

 منظورت چيه؟ _

م به ا نوشيدم. اون دختر پيدا می شد، امّا ابداً قرار نبود دوباره پيش اين گربه صفت برگرده. از خونسردیش يه قلپ از محتوا

 :گفت بی صبریبا جوش اومد و 

 زنه؟ بی افندی زير قولش می _

 چشم تو چشم.رو محکم روی ميز کوبيدم و بدون تغيير دادن به حالت هميشه جدی ام بهش چشم دوختم.  گيالس

اردوانِ خائن هم تو غياب اون قولی در کار نبوده. اومدی گفتی اين دخترو به جای طلبم بردار و پولت رو زنده کن. اهورا و _

و ر آدمام رو فرستادم پيداش کنن. بهت گفته بودم! اين دختر خيلی نمی تونه بدهی سنگينتردش کردن رفته... دختره رو من 

چموش  م!صاف کنه و بايد به فکر بقيه اش باشی! خدايی کردم و بهت منت گذاشتم که اين دختره رو به جای طلبم برداشت

 .بازی هاش همه رو عاصی کرده بود

 بی حوصله تر و تندی تر ادامه دادم: باز داشت نگاهم می کرد،  نيمه یبا دهن

خاطر اينکار اردوان به سزای عملش می رسه! با تو هم حساب بی حساب می مونم و طلبتو رو از حلق اون باال می ه ب _

 ستی؟و نمی خوار کن! مگه همين ت روو زندگي تکشم... تو هم ديگه به دختره کاری نداشته باش برگرد سر کار

 به موهاش چنگ زد و با حرص مشتی روی شقيقه اش کوبيد. 

 ...خوام نه نمی خواستم! معلومه که نمی خواستم! من اون دخترو می _

 :با حرص مشت ديگه ايی به شقيقه اش کوبيد و غريد

 تموم شه! اين بازی نمی تونه اينجوری! هم خونِ منه اون دختر مال منه! اون گذشته ی سياه منه! اون تاوانِ _

با چشم هايی ريز شده به صورت غرق عذابش خيره شدم بلکه دوباره  ؛گه حرف هاش برام جالب شد. نمی دونستم چی می

دهن باز کنه به حرف زدن؛ اما سکوت کرده بود و با خودش درگير بود. يکباره سرش رو مثل کسايی که ناگهانی چيزی رو به 

 .خاطر آوردند، باال آورد

 .یينم! آدمی نيستی که کسی بهت خيانت کنه و بيکار بشينصبر کن بب _
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 .کف دست هام رو به هم کشيدم و روی زانو هام قفلشون کردم. می دونستم چی می خواد

حساب من و تو حساب امروز و ديروز نيست؛ چند سالِ که زير سايه ات دارم قد می گفتی آدمات رو فرستادی پی اش!  _

سی که بهت از پشت خنجر بزنه چه عاقبتی داره؟ جدای از اينکه حقتو هر جور شده پس می کشم و نونت رو می خورم. ک

 گی رفته که رفته؟ چرا قصه ی بی خيال شدن منو می خونی؟ میداری پس چرا گيری! 

 :سر و کله زدم جغجغهاز جا بلند شدم. امروز زيادی با اين 

 ! چون از حاال به بعد مالِ منه_

* * * 

 

مسخره ايی داشت اذيتم می کرد. سيزده چهارده سالی می شد که به جز خشم و لذت احساسات ديگه ايی رو  وربه ط کالفگی

تجربه نکرده بودم. تازگیِ اين کالفگی عصبی ترم هم می کرد. از ميز فاصله گرفتم و با نگاه خيره ايی که يقيناً هيچ کس 

 و وسط اتاق ايستاده بود.و به هم پيچونده بود وراش رو نمی تونست ببينه به سامان زل زدم. دست هاش ر

 ندياتو پيدا کردين؟ يعنی چی که هيچ هويتی با اسم و مشخصات علی روشن وجود نداره! بعد اين همه روز اين چر _

 بود مشخص اش پيشونی روی عرق ريز های دونه از  سر به زير انداخت. ته رنگ اخم روی پيشونی اش پاشيده شده و

 تره: کالفه خودش

پيداش می کنيم بی افندی! ولی کار راحتی نيست. يارو از اسم مستعار استفاده کرده. هيچ کس هم اين اسم و فاميل به _

اش چند تا خرده پورده کار و کاميون دار بودن. شنيدن يکی همچين  گوشش نخورده! ارميا واسطه اش شده. اونم واسطه

ارميام مطمئن شده اين کاره اند...  .اغشون زده و فوراً وا دادن با معرفی ارمياخواد بکنه و بوی پول به دم معامله ايی می

کاميون دارهاش گفتن براشون جنس رد کردن اونور مرز؛ واسه همين اعتماد کردن ولی حاال... ) نفسش رو کالفه بيرون 

ی نمی شناستش يا شکميز بوده که هيفرستاد و تکيه اش رو به مبل داد( نيست! آب شده رفته تو زمين! يا کارهاش حسابی ت

 .بردهاولين باری بوده که تو ايران بار زده و آدم 

نمی شد بيشتر از اين خونسرد بود. با حرصی آَشکار کمرم رو از صندلی جدا کردم، نيم خيز شدم و با صدای تقريباً بلندی 

 : غريدم

اردوان پيداش کنه. همين بی عرضه بازی هاتون باعث شد قبول من اين حرفا حاليم نيس! بايد پيدا بشه؛ اونم قبل از اينکه  _

کنم به اون اردوان بزمجه وقت بدم تا دختره رو خودش برام بياره. ولی خوب گوشا تووا کن! اون دختر پيداش می شه ولی نه 
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 به واسطه اردوان! من از خون اون از پشت خنجر بزن نمی گذرم.

 بشم: روی مبل نشستم تا کمی به خودم مسلط

 .االنم گمشو از جلو چشمم، برو ببين سپهر چيکار کرد_

اون دختر حق نداشت از دستم قِسِر در بره. اون هم نه وقتی که چيزی از درونم با اجازه ای زمزمه کرد و رفت. چشمی گفت و

ود. وای که اگر که می شناختم نبکدوم از کسايی برای ديدنش لحظه شماری می کرد. برای کشف کردن آدمی که مثل هيچ 

مستخدم داخل  ذاشتم.دست به چيزی که برایِ منه زده، زنده اش نمی  می فهميدمو  می افتاداون مردک خريدار به چنگم 

 د: سالن اومد و نزديکم ش

 .بی افندی اردوان خان اومدن _

رگ رو بهش نشون بدم اخم هام بدتر در هم رفتن. حرص از اينکه نمی تونستم جونش رو به لبش برسونم و تدريجاً م

  د.خشمگين ترم می کرد. با سرو صورتی کبود که کار آدم هام بود و سری افتاده همراه خدمتکار وارد سالن شد و مقابلم ايستا

با نگاه خونسردی که فقط خودم رگه های نفرت درونش رو حس می کردم به صورت سر به زيرش خيره شدم. خائن ها 

 :جزايی جز مرگ نداشتن

 .م آقاسال_

تو سکوت با چشم های ريز شده نگاهش می کردم. سرش رو کمی باال آورد و سريع دوباره سر به زير انداخت. چشم های 

 ن.سبزش با اون کبودی دور چشمش بيشتر خودنمايی می کرد. آخ که بايد چشم هاش رو از جا در می آورد

  .خبر آوردم براتون _

از سالن خارج بشه، اشاره کردم تا برام از مشروبی که روی ميز بود بريزه. ليوان کريستال  به خدمتکاری که منتظر فرمانم بود تا

، ه ای ويسکی داشت تو ليوان ها ريخته می شدميون صدای شُر .رو برداشت و توش رو پر از محتوای طاليی رنگ بطری کرد

 :گفت

گه، گفتم يه کم از بدهی اين پسره  میخوبی داره  می دونم از دستم عصبانی هستی؛ ولی باور کن منم وقتی ديدم قيمت _

 .امير رو برات پول کنم

 : دست هام داشت مشت می شد و برای فرود تو صورت مزخرفش بی تابی می کرد

 .مونه واسه بعد از پيدا شدن اون دختر! خبرتو بگو اينکه تو به چه جراتی بدون نظر من همچين غلطی کردی، می _

تونستم توی اون چشم  نزديک می کردم، به ترسی که فقط من می  م بره و درحالی که ليوان رو به لبمبه مستخدم اشاره کرد

 :ها ببينم، خيره شدم
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 .جبرانش می کنم بی افندی... االنم اومدم وفاداريم رو ثابت کنم _

 :بی حوصله سر تکون دادم تا حرفش رو بزنه

 .وش به فرمانت نيست. داره عليه اتون آدم جمع می کنهمسعود... خيلی عصبيه. ديگه اون پيرمرد هميشه گ_

 :ابروهام با پوزخند باال پريد. ادامه داد

تو اون وضعيت  تنها بچه اشنمی تونه ببينه اشه. کردم انقدر احمق ب ولی فکرشم نمی رو که فلج ديد خرفت شد؛اهورا  _

نمی تونه هيچ رم بهتون خبر ميدم. خودش هم می دونه منم از يه جای موثق دا. خواد زهرش رو بريزه روی تخت افتاده می

 غلطی کنه ولی عصبانيت کورش کرده.

 شاهد موثقت؟: نيمچه اخمی روی پيشونی ام نشست

 :به پشت سرش نگاه کرد و دوباره به سمتم برگشت

 .سوگل معشوقه مسعود. خودش هم اينجاست اگه اجازه بدی بياد داخل _

دم. دختر بيست و چند ساله و لوندی که قبالً هم ديده بودمش پشت سر اردوان وارد سالن شد سری به نشونه موافقت تکون دا

 :و با نگاهی که با وقاحت صورتم رو وجب می کرد، سالم داد. بی توجه به سالمش گفتم

 چی می دونی؟ _

 د.نگاه کوتاهی به اردوان کرد و قدمی جلو تر اوم

ولی پريشب که نيمه مست بود از يه محموله بزرگ  نه؛زياد هم با من حرف نمی زيه هفته ايی می شه که خيلی مشکوکه و _

حرف می زد که تو اين نزديکی ها در پيش داريد و قراره به سمت افغانستان بره. می گفت خودش رو از اين معامله می کشه 

 .بيرون و وقتی به مرز برسی سر بزنگاه محدث رو مياره باالسرت

! پس دست به دامن اون سرگرد احمق شده! محدث يکی از اون سرگرد هايی بود زپرتی مردک رده شد.ليوان ميون دستم فش

نزديک تر اومد و همونطور که قفلِ چشم هام . تيمم نيومد و در به در دنبال يک آتو از من بود تا... هوووف یتو که هيچ جوره

 :بود گفت

 حرفاش راسته و دقيقاً می خواد چيکار کنه؛ ولی چيز بيشتری می کردم که چقدر پرس و جوديروز تمام وقت داشتم  _

 .نفهميدم

 راندازش کردم، مشکوک بود.ب

 ؟واسه چی به من می فروشی اش ،گه معشوقشی اردوان می _
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 د:لبخند معنا داری ز

 ش... ش رو نابود کرده وفادار نيست؛ اما عوضا هيچ کس به پير مردی که با هوسش زندگی _

چاشنی لوندی  ص وتر شد، نگاهش خيرگی و عمق بيشتری پيدا کرد، بالحنی که کامالً قصد و غرضش مشخيه قدم نزديک 

 اش بود، گفت: 

 جونشم می ده ،نگاشه نيم کسی که لَنگِ يه به _

به قد و قامت بلندش کشيده شد. می دونستم توجه ها و نگاهش خاص تر از بقيه  طاليی و بلوندش. نگاهم از موهای 

از جام بلند شدم و بی توجه از کنارش ... فکرش رو نمی کردم. اون خونه ست؛ ولی اينکه بخواد به مسعود خيانت کنهدخترای 

 :رد شدم. وسط سالن ايستادم و با خونسردی رو بهش برگردوندم

فعته نقشه ايی برگرد خونه مسعود. اصالً نبايد بفهمه من چيزی می دونم. می دونی چرا اهورا رو تخت چپه شده! پس به ن _

 .تو کله ات نباشه و فکر خيانت به منو نکنی

 :سرش رو تند تکون داد و خواست چيزی بگه که بی توجه رو به سمت اردوان گردوندم

تو هم برو يه فکری به حال وضعِ داغونت کن! اگه نتونستی دختره رو پيدا کنی و من پيداش کردم، خودت خودتو خالص  _

 !مطمئن باش .ت بميریکن که من نمی ذارم راح

از سالن خارج شدم و به سمت پله ها رفتم. بايد می سپردم در مورد اين قضيه خوب تحقيق کنند. غير از اون گذشته ی امير 

 .رو نبايد دست کم گرفتکس هيچ قانون کار من اينه:  رو هم بايد می دادم حسابی زير و رو کنن.

* * * 

 «فصل سوم: تو کدامی»

 رها

 اينو نمی پوشم! ن گم؟ م فهمی چی می چرا نمی _

 برندازشون می کرد.زد و بی توجه به من  لباس های توی کمد رو يکی يکی کنار می

 ! خوام برمی کليد در رو بده م_

تماشاش کرد. قرمز بود و شايد قدش به زور تا سر زانو هام می بادقت بيشتری د و از توی کمد بيرون کشيرو يکی از لباس ها 

آرامش و بی خيالی صداش ديوونه ام  لباس رو روی شونه ها نگه می داشت. آتشين رنگ،بند های پهن و توریِ و اون  رسيد.
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 می کرد: 

 .برای شروع همين خوبه _

لباس رو به سمتم گرفت و وقتی هيچ عکس العملی به جز اخم های در هم گره خورده ازم نديد، قدمی نزديک تر شد و  

 : گفتموزيانه 

 ؟ من تنت کنمدوست داری گيری می پوشيش؟ يا می  _

 .نو پوستش رو خراش بد نناخن هام به دستش هم برخورد کن تالباس رو طوری از دستش چنگ زدم 

 ؟!ازصبح نشستی اينجا مگه تو کارو زندگی نداری_

! چقدر گاهی به آروم . چقدر نفوذ داشتن اين چشم های سياه وتوی چشم هام دقيق شد ابرو هاش باال پريدن. با مسخرگی

 نظرم آشنا می اومدن:

 .نمی دونستم بايد از تو اجازه بگيرم تا تو خونه ام بمونم_

می لباس نيم بند رو  اون. من چطور واقعاً توانايی به جنون کشوندنم رو داشت نمی خواستم اعصابش رو تحريک کنم؛ اما

. لباس رو کنار تخت پرت رداس چه صحنه ايی ايجاد می کلب اونپوست سفيدم با  دونستمدر حالی که خودم می  پوشيدم

 و جسورانه به سمتش قدم برداشتم. صدام از زور خشم می لرزيد: کردم 

خطر، يه روز  خودت می شی ؛ فرداشباشی گاهگی می خوای پناه میچرا هر روز يه شکلی؟ يه روز ميای و ؟ تو چته لعنتی _

. دنبال چی هستی؟!  می خوای ديوونه ام کنی؟ خب موفق شدی! ديوونه ام ردد می گی درمونی، فرداش تبديل می شی به

 کردی. 

به پشت سرم و درست روی لباس کذايی زوم شده بود و هر لحظه بيشتر از لحظه قبل برزخی می شد. جوابم رو نمی داد، 

 حرف نمی زد، اون لعنتی واقعاً می خواست مجنونم کنه. ناليدم: 

 بده! کليدو _

ر حواسش رو بهم داد؛ اما فقط واسه چند صدم ثانيه. فکش چنان منقبض شده بود که رگ های ريز و بنفشی روی چونه اين با

 اش نمود پيدا کرده بود. مچ دستم رو گرفت و همراه با خودش، به سمت تخت کشيد و در همون حال گفت: 

 تنت کنم.  اُکی هرجور مايلی. من هيچ معذوريتی ندارم که خودم اين کوفتی رو _

از لحن خشونت بارش پاهام خشک شد و اين مواجه شد با پرت شدنم روی تخت. پيرهن رو با خشونت از روی زمين چنگ زد 

و به سمتم اومد. نفس تو سينه ام گره خورد. خاطرات سياه و مزخرفی که تو اون عذابکده تجربه کرده بودم روی سينه ام 



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

194 | P a g e  
 

م خيلی خودم رو پس بکشم. زانوش رو روی تخت گذاشت و با اخمی که غلظتش سی و افتاده بودن و اين باعث می شد نتون

سه بند وجودم رو می لرزوند، بی رحمانه اولين دکمه شوميزم رو باز کرد. بوی گند اهورا توی اتاق پيچيد. دکمه دوم باز شد. 

کرد، دست هاش داغ می شدن و از همون  . نگاهم نمیلرزيدپياپی می  بغضی که به گلوم می کوبيد، نبضِ چونه ام از حسِ

فاصله پوستم رو می سوزوندن. دکمه سوم رو که باز کرد لباس زيرم پيداشد. دست هاش مکث کردن. گرمای مزخرفشون 

پوستم رو مور مور می کردن. با اکراه سر لعنتی اش رو باال آورد و باالخره اون دو سياهچاله عميق رو تو چشم هام فرو کرد. 

باره آتيش ميونشون جرقه زد؛ درست مثل بيرون اومدن يه کهشانِ سوزان از بين يه سياهچاله مکنده و مرگبار. دست به يک 

 های پر حرارتش وحشيانه چونه ام رو چسبيدن و فرياد کشيد:

 گريه، ناله و زاری نداريم رها!  _

کردم دست های عزرائيل بود و سنگينی که از  به حال مرگ افتاده بودم، خودم رو احساس نمی کردم. تنها چيزی که حس می

 نوک پاهام شروع شده و حاال به لب هام رسيده بود. جون به لبم کرده بود. بوی زننده اهورا هنوز زير بينی ام می زد. 

ی چه دردته که نمپس د! يکنی المصب! آخه چته تـو! مگه تو همونی نيستی که از خدا پيغمبر می نال دِ واسه چی بغض می_

 ؟رها منو نمی بينیکرده،  ت! به کی وفاداری که داری منو داغون می کنی؟ کی تو اون مغزته که کورشونپوشي

االن وقتش نبود، وقت اين حرف ها نبود؛ االن فقط بايد يا فشار دست هاش روی پيرهنم رو بيشتر می کرد تا روح از تنم 

ظارم به درازا نکشيد، نمی دونم چی تو چهره ام ديد که محکم تخت سينه خارج بشه، يا برشون داره تا جون به تنم برگرده. انت

ام کوبيد و از روی تخت بلند شد. نفس برگشت، بوی اهورا دور شد. و حاال من بودم و لباسی که دکمه هاش تا ناکجا آباد باز 

. هنوز آروم نگرفته بود و اتاق رو متر بود. بازو هام روبغل زدم، خودم رو عقب کشيدم و کنج ديوار کز کردم. هنوز می لرزيدم

 می کرد و دست تو موهای مجعد و سياهش فرو می کرد. يک دفعه به سمتم چرخيد. شاکی و مشکوک: 

 چقدر من کودنم! چقدر کودنم که عمر و جوونی ام رو...  _

 حرفش رو خورد؛ مکثش با عربده ای مهاجمانه تو اتاق کوبيده شد و روی سرم خراب شد:  

معلومه که نمی خوای... نبايدم بخوای... اين تحفه ها رو من خريدم نه اون بی صفتی که به خاطرش پا گذاشتی رو آبروت!  _

 آره خب... هر چی نباشه تو عاشق اون قمار باز حرومزاده ای. چرا بايد لباسی رو بپوشی که تو چشم يکی مثل منِ احمق مياد؟ 

از شدت عصبانيت داشت نفس نفس می زد. مشت هاش رو چنان تو هم پيچيده بود  اش ريشه دوونده بود واخم توی چشم ه
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که رگ های دست هاش برجسته شده بودن و من لرزون و کز کرده گوشه تخت رو به وحشت می انداختن. باالخره لب هام 

 از هم جنب می خوردن، از ترس، از بی دفاعی: بس کن...

رم روی عسلی بود خيز برداشت و با تمام قدرت توی ديوار کوبيدش. چشم هام رو ديوانه شد، به سمت چراغ خوابی که کنا

محکم بستم و دست هام رو روی گوش هام فشردم. بيشتر تو خودم رفتم و کنج ديوار کز کردم. نديدم اين بار چی رو کجا 

که با هق هق های ترسيده و بی پرت کرد و چقدر از وسايل رو تو در و ديوار کوبوند، فقط سر و صدای شکستن وسايل بود 

 رمقم تو اتاق رقابت می کرد. کوبيده شدن وسايل داشت روی اعصاب متالشی ام چنگ می انداخت؛ طاقتم تاب شد، جيغ زدم: 

 تمومش کن! بسه! بس کن!  _

 دست از شکستن کشيد و اين بار عربده اش در و ديوار خونه رو روی سرم خراب کرد:

 نمی تونم.  نمی تونم! لعنت بهت. _

چشم باز کردم. از پس اشک تار و ضعيف می ديدمش؛ آوار شد و کنار ديوار نشست. يک پاش قائم بدنش و دستش روی پاش 

 و تو موهاش رفت. صداش می لرزيد از حسی که نمی فهميدم:

ه و زندگی ام! از... ) به می خوام تموش کنم... جلوشو بگيرم... ) سر به سمتم گردوند( می خوام پرتت کنم بيرون! از خون _

 گيجگاهش کوبيد( از اين المصب. )صداش عاجزشد( ولی نمی تونم. نمی تونم بس کنم... 

به سکسکه افتاده بودم و پر حيرت تماشاش می کردم. ديوانه بود؛ يقيناً ديوانه بودکه از گرد راه نرسيده اين ارجيف رو در مورد 

 خش برداشت: منِ صد پشت غريبه سر هم می کرد. صداش 

بايد پرتت کنم زير دست همون بابات که يه لحظه ام از فکر کشتنت در نمياد. بايد... بعد اين همه دربه دری بزنم به سيم _

 آخر و غرورمو از اين ننگ پس بگيرم؛ ولی نمی تونم. منِ بی غيرت نمی تونم.

آبا و اجدادم رو بررسی کرده بود؟ سکوت نسبی اش ماتم برد. آقاجون رو هم می شناخت؟ مگه من چقدر براش مهم بودم که 

 با صدايی عاجز و زمزمه وار شکسته شد: 

زمونه، زمونه، زمونه... گيرم انداخت به توی بی وفا. تویِ دلداده به يه عوضی. توی بی حيا... تويی که به خاطر اون از خدا  _

 بی خبر بيچاره ام کردی. 



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

196 | P a g e  
 

قه اشک انداخت تو چشم هام: کی فکرشو می کرد؟ روزیِ من، واسه من باشه و دلش صداش آروم و پر درد شد. جوری که حل

 گيرم نباشه؟ چيکار کردم غير از اطاعت کردنش که اينجوری تاوون ازم پس گرفت؟ 

صداش لرزيد، باورم نمی شد، صداش از بغض لرزيد! و بعد ساکت شد. جوری که انگار بخواد جلوی هجوم اشکش رو بگيره. 

نبود؟ اين تازه به ماجرا رسيده ديوونه نبود که اين حرف ها رو می زد؟ مشکل عاطفی و روانی نداشت که به اين زودی  ديوونه

 وابسته می شد و  تا حد کبود شدن برام غيرتی می شد؟ 

ه و پنجه سکوت و خفقان اتاق رو پر کرده بود. به نيم رخ در هم رفته و پر دردش چشم دوختم، سرش رو به ديوار چسبوند 

هاش رو تو موهاش قفل کرده بود. دلم سنگين و شکسته بود؛ درست به اندازه تکه های وسايل شکسته شده ای که دور تا 

 دورمون رو گرفته بود. گلوم سنگين بود؛ درست به قد و اندازه بيست و دو سال عمرم. 

 به کاهدون زدی که بچه مومن! کشک چی؟ عشق چی؟  _

بعد از سکوتی طوالنی گوش ديوار های اتاق رو هم می خراشيد، چه برسه به اون مرد پر درد که هر  صدای لرزونم اون هم

لحظه چهره اش تيره تر و منقبض تر از قبل می شد. جلوی اشکی که از گوشه چشم هام سُر خورد رو نگرفتم و گذاشتم سر 

 اين بغض از ريشه باز بشه: 

؟ مگه تا حاال شده واسه ده دقيقه آرامش بيشتر تو خونه بابات، دوش گرفتنت رو چی می پرسم من! آخه تو از کجا بدونی_

 لفت بدی؟ يا راه برگشت مدرسه تا خونه رو با قدم های جويده جويده بيای تا دير تر برسی تو اون زندونی که برات ساختن؟ 

 دست روی سيبک لرزون گلوم کشيدم:

لم به خودت برسی تا تو کوچه و خيابون اون عشقی رو دريافت کنی که تو مگه تا حاال شده واسه يه ذره محبت هفت ق _

 خونه ات ازت دريغ شده؟ 

 ديوونه بود و درد و دل کردن برای ديوونه ها، لذت بخش ترين کار دنيابود: 

جازه شده از فحش و لگدهايی که آقات می پرونه، هيچ دوست و رفيقی واسه ات نمونه؟ درس خوندنت مشروط بشه به ا _

بابات...  انتخاب لباسی که دوست داری، خنديدنت تو اوج جوونی و شادابی، قدم زدنت تو برگ ريزون پاييز، سر خوشی هات 

 بگير خاتمه پيدا کنه؟ « خفه خون»تو شکوفه بارون بهار، عاشق شدنت تو اوايل بلوغ... همه اشون با يه جمله 



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

197 | P a g e  
 

 صدام لرزيد:

متی... تو رو تو اين مملکت هفت تيکه می کنن و هر تيکه اش رو يه شب می برن نشده... چون تو پسری! مردی! نع_

امامزاده تا عمرت برکت بگيره. نه مثل ما بدبخت بيچاره ها که عينهو يه مرغِ مادر مرده چه تو عزا چه تو عروسی سرمون رو 

 می برن.

 چشم باز کردم. هنوز چنگش تو موهاش بود و دستش قائم روی زانوش. 

ه آقا... عشق واسه جنس من نيست. اين چيزا واسه از ما بهترونه. ما جنس دست دو ييم. ما آفريده شديم تا مرد تنها نمونه، ن _

کنيزی شو کنيم، نياز هاش رو برطرف کنيم. تو عصبانيت هاش کيسه بُکس بشيم مشت بخوريم؛ تو ترس ها و بی اعتماد به 

 خالی کنه.  نفسی هاش زباله دونی بشيم که توش خودشو

 نمی ديدمش؛ اما صدای پر از بهتش می گفت توجه اش کامالً به من معطوف شده: رهـا! 

   وسط حرفش رفتم:

 هه! مسخره اس!«زن های شما کشتزار شمان!« »زنِ نافرمان رو بزن!»مگه تو همون کتاب به قول شما مقدس نخوندی؟ _

 کنه غير از اون... کی می تونه يه زن رو تا اين حد ناچيز و بدبخت فرض

 سکوت کرد و بغض همچنان توی وجودم جُلون می داد: 

اگه اين لباسا رو نمی پوشم نه از سر عاشقيه نه دين و ايمون. که اين حرفا از اولش قد دهنم نبوده و نيست. اصالً خودت  _

 بگو. کدوم خدا؟ خدايی که من رو برده زرخريد آفريده؟

 شتر به خودم چسبوندم:  پوزخند زدم و بازو هام رو بي

کدوم عشق؟ من فقط مرعوب شدم. مرعوب مردی که بهم بهاء می داد. اونجوری که دوست داشتم. اون جوری که از  _

نوجونی عقده اش تو دلم بود. يه دختر نوجوون چی می خواست غير فهميده شدن؟ ها آقا؟ چی می خواستم غير از اينکه بهم 

با ارزشم. اونقدر قوی ام که هر کاری که روياشو داشته باشم می تونم انجام بدم. اونقدر خوبم که اين باور رو بدن که زيبام. 

انگار آسمون تپيده و فقط من ازش بيرون اومدم. چرا آقاجونم دريغش کرد؟ چرا کمر بسته بود که بهم بفهمونه هيچ گوهی 

انداخت تا خفه خون بگيرم و واسه آينده ام رويا نبافم؟  نيستم؟ چرا هر روز يه جای تن و بدنم رو با مشت و لگداش خط می
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چرا مادرم يادم داد که زن خوب يعنی زنی که زير چشمش از شوهرش کبود می شه و به جای جار و جنجال به همه می گه 

 خورده زمين؟ يه مثقال اعتماد به نفس دادن چی بود که ازم دريغش کردن؟ 

 پس اشک نمی ديدمش:  هق هقم بند نمی اومد؛ ديگه حتی از

نکردن. نگفتن. منم هر روز کار هام پنهونی تر شد و دور از چشمشون آرايش هام غليظ تر. تا جايی که تو خيابون بهم اين  _

باور رو می دادن که زيبام، ارزش دارم، جنس دست دو نيستم. نبايد خفه شم. حق دارم حرف بزنم و اتفاقاً حرفم بد جور خريدار 

ی فهمی؟ اين عقده ها هيچ وقت تو يه دخترعقده دار از بين نميره. زن می شه، بالغ می شه، از دنيا زده می شه؛ اما داره... م

 هنوز چشمش دنبال اينه که تاييد بشه. 

 چونه ام واضحاً لرزيد: 

چهره ام آنتيکه. مظلوم و تا اينکه يه روز اون اومد سر راهم. امير علی مقدم...)با ياد آوری اش از بغض خنديدم( بهم گفت  _

 وسوسه انگيز برای کشف شدن. 

 خواست از جا بلند شه که دست به سمتش دراز کردم: 

 نه. تو ديگه نزن تو دهنم تا خفه شم. بذار حرف بزنم... می خوام حرف بزنم، ديگه دارم می ترکم! _

 ای من واقعاً درد می کردن: سر جاش نشست و بهم خيره موند. حال بد خودش از يادش رفته بود و لبخند ه

 بهم می گفت بازی کردنم حرف نداره... يه روز بزرگ ترين سوپر استار کشور می شم.   _

 ميون گريه ها خنديدم:

زمين تا آسمون با آقاجونم فرق داشت. حتی اون دين و ايمون مزخرف که منو تبديل به يه جنس دست دو کرده بود رو باور  _

ر نداشت. بهم گفت تا کی می خوای اين يوغ رو تو گردنت تحمل کنی؟ پاره اش کن! نذار بال هات نداشت! می فهمی؟ باو

 حروم بشن. پرواز کن... و من پرواز کردم. 

 اخم داشت و چشم هاش پر از دلخوری بود. اشک زير چشمم رو زدودم: 
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کردم، باهاش فرار کردم، بهش پناه بردم. به منِ بی کس و کار، نه از سرِ دوست داشتن! که از سر بی کسی باهاش پرواز  _

 جای اون هر کس ديگه ای بود و می گفت ازم حمايت می کنه؛ برام فرقی نمی کرد. 

  سر از ديوار برداشت و زمزمه کرد: پس چرا... 

 نذاشتم حرفش رو تموم کنه: 

وريت زندگی اش عشق يا ايمان نيست. اشتباه ات همينه. يه زنِ از همه جا رونده شده و دست دو خونده شده، ديگه مح_

خودشه. عزت نفسشه. ترسش از بی غرور شدنشه، ترسش از هتک حرمت شدنشه... منِ رونده شده ی دست دو خونده شده، 

 واسه خاطر ترسه که اين نيم بند پارچه ات رو تن نمی کنم. 

و مکنده بودن. شايد هم پر از حرف؛ ولی تو چشم از چشمم نمی گرفت؛ ولی اون سياهچاله ها هنوز از نظرم  هراس انگيز 

سکوت فقط تماشام می کرد. از جا بلند شد، روی تخت و مقابلم نشست. نمی دونستم واکنشش چيه؛ اما ازش نمی ترسيدم. 

حتی اگه اين هم آيينِ آقاجون درست مثل آقاجون تو دهنم می کوبيد هم ديگه برام فرقی نمی کرد. درد و دل کرده بودم. 

ی که هيچ وقت نمی کردم. دست های مشت شده ام رو روی چشم هام گذاشتم و اجازه دادم اشک هام پيشروی کنن. سد کار

شکسته بود، راز های مگو گفته شده بود. حرف هايی که ازشون خجالت می کشيدم گفته شده بود. ديگه چطور می شد جلوی 

تو خودم فرو رفتم. قبل از اينکه به خودم بيام تخت سينه ای اشک ها رو گرفت؟ دستش زير بازوم رو چسبيد و من بيشتر 

کوبيده شدم که دماش به شدت کاسته شده بود و قلبش ضعيف می تپيد. کمرم تنگ در آغوش گرفته شد و دست ديگه حصار 

تم. شونه هام شد. بغضم با صدای بدی شکست و اين بار سعی نکردم خودم رو جمع کنم. بی هيچ مقاوتی فقط اشک ريخ

 صداش خالف دمای بدنش گرم بود و گرفته:

 ببخش. _

و من باز هم نمی فهميدم برای چی اون متاسف بود. مگه گناه اون بود؟  اين همه عذابی که در پس همين يک کلمه بود، چه 

ت آرومم کنه، دليلی داشت غير از ديوونگی اش؟ پس به خيال اينکه واقعاً با يه روانی درد و دل کردم و حاال اون می خواس

 پيشونی ام رو محکم تر تو سينه اش فرو کردم واشک هام رو رها کردم.  زمزمه کرد: آی آی آی؟ ببينمت! 

 دست هاش سرم رو در برگرفت و از خودش جدا کرد: 

 نکنه اين الم شنگه رو به پا کردی که من يادم بره قراره اين لباسو بپوشی؟!  _
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جو رو عوض کنه خنديدم. کاش هميشه همين قدر خوب می موند... خودش حتی لبخند به لحن دمغ و کسلی که سعی داشت 

 هم نزد؛ انگار خيلی ناراحت بود. دو طرف صورتم رو تو دست هاش نگه داشت و آروم تر از قبل گفت: 

هردومونو هميشه حرف بزن! بذار بدونم داری به چی فکر می کنی. وقتی ساکت می شی و می ری تو خودت دلم می خواد  _

از اين زندگی نکبتی خالص کنم. حالم بده رها... وقتی می ری تو خودت و نمی دونم داری به کی و چی فکر می کنی ديگه 

 نمی تونم اين حال بدو تحمل کنم... 

قطره ای اشک بی اينکه حتی پلکم تکون بخوره فرو ريخت و روی دستش چکيد. فشار دست هاش رو بيشتر کرد و سرش رو 

 ن تر آورد تا اون سياهچاله های افسون کننده بتونن خوب ميخشون رو بکوبن. پايي

خاک برای هر کسی يه معنی داره؛ اما کيه که ندونه چقدر ارزشش زياده؟ کشاورز، بنّا، قصاب، دامدار، سرمايه دار وکيل،  _

 اس. بدون اون ما حيات ساقط می شه. وزير ... حتی يه سرباز... همه جيره خوارشند. چون اون زندگی بخش و پرورش دهنده

 گنگ نگاهش می کردم:

اما با اين حال فقط يه دهقان، يه فالح، يه کشاورزه که اهميت خاک رو با پوست و گوشتش درک می کنه. ياد گرفته بهش _

 احترام بذاره و قبل از استفاده ازش حتی دعا بخونه. می گيری منظورمو که؟

 زد. نه. نمی گرفتم. سخت حرف می 

فاصلۀ بين فالح )کشاورز( و فلّاح )رستگاری( فقط يه تشديده. اگه از من بپرسی بهت می گم اين نزديکی بی حساب نيست.  _

واسه رستگار شدن بايد مثل يه برزگر بود، ارج و قرب خاک رو فهميد و به قول خودمون روی سر حلوا حلواش کرد؛ ولی... اگه 

ندونه و کفران نعمتش کنه؛ اونوقت اون خاک نيست که ارزشش زير سوال می ره! بلکه يه کشاورز ارزش خاک مرغوبش رو 

 رستگاریِ اون کشاورزه که حبط و نابود می شه. 

 همونطور که صورتم رو در بر گرفته بود با انگشت های شستش زير چشم هام دست کشيد: 

 ؟ «شمانزنان شما کشتزار »می گيری حرفامو رها؟ می گيری چرا خدا می گه _

دهنم باز موند از اين همه جمالت قشنگی که از داخل همين نيم بند آيه ای که ازش بيزار بودم، بيرون کشيد. سعی داشت 

 چيکار کنه؟ طرز فکرم رو عوض کنه؟  
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ه برعکس اون چيزی که فهميدی تو باارزش ترين مخلوقی. تو همين دين و ايمانی که از هر سه تا جمله ات چهار تاش دار _

برو بهشون بگو » بهش بد و بيراه می گه؛ وقتی پيامبرش با تضرع از خدا فرزند می خواد، خدا با غروری غيورانه بهش می گه 

نسل انسان با مرد ادامه »و خالفِ عقايد شرقی که می گه « مقطوع النسل شماييد! پروردگارم به من کوثر: خير فراوان، ميده.

 رو با دخترش ادامه می ده و به همه می فهمونه تو جهالتن.خدا نسل پيامبرش « پيدا می کنه

خيلی حرف می زد؛ حرف هايی می زد که وجودم ردشون می کرد و متوجه بود داره اشتباه می گه؛ اما بلد نبودم باهاش 

 مخالفت کنم. پس سکوت کردم تا اون ادامه بده: 

تو ارزشمندی، باورات هم تا وقتی که به کسی صدمه نزنن  اينا رو نمی گم که باورات رو کنار بذاری. همون جوری که _

 ارزشمندن. اينا رو می گم تا با خودت رو راست بشی. 

 باز هم با بی حس ترين حالت ممکن فقط نگاهش کردم.  

اول با خودت رو راست شو. ببين که می خوای حقيقت رو همون جوری که واقعاً هست بدونی يا فقط می خوای اونچه که  _

وست داری رو بشنوی؟ اگه حقيقت رو می خوای پس نه به حرفای من گوش بده نه پيش داوری کن. خودت برو دنبالش. د

ازش نترس. ولی اونقدری دنبالش برو که تا آخر حرفش رو بشنوی و يه جمله رو برای خودت عَلَم نکنی و هی تو سر اين و 

؟ دقيقاً چطور بايد باهاش برخورد کرد و حدود اون برخورد چياست! تو يه اون بزنی. ببين زن ناشزه کيه؟ چقدر با تو فرق داره

 جمله خودت رو همدالنه جای پيامبر بذار و ببين اگه تو اون روزگار و اون وضعيت بودی خودت چيکار می کردی!

م های سرخ وقتی ديد اصالً قصد ندارم به حرف هاش واکنش نشون بدم، دست هاش رو عقب کشيد و در حالی که به چش

 شده اش شيطنت می داد گفت: 

 حاال هم پا می شی و اين لباس رو می پوشی.  _

 وا رفتم؛ خواستم  چيزی بگم که با ابرويی باال پريده گفت: 

مثل يه بازی می مونه. می پوشی تا با چشم خودت ببينی يه هم آيين پدرت تا کجاها می تونه به تو و حريمت احترام  _

 با وجود اين همه زيبايی ات! بذاره... اون هم

چيزی تو وجودم گرم شد و حس کردم نقطه تاريکی تو وجودم درگير بارقه ای از نور شد. موهای در همم رو پشت گوشم 

 فرستاد و آروم تر از پيش گفت:
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کنی اين يه کم استراحت می کنی. چه می دونم می خوابی، يا دوش می گيری، کتاب می خونی. يا هر کاری که فکر می  _

چشمای مظلوم رو دوباره سر حال می کنه. منم جريمه می شم و اين بلبشويی که ندونسته و نشنيده راه انداختم رو سر و 

 سامون می دم. 

نقطه نورانی ديگه ايی ميون ظلمات قلبم درخشيد. با زبون بی زبونی داشت معذرت خواهی می کرد. چقدر طرز بيانش دوست 

 خر اون سياهچالۀ مکنده بود: داشتنی بود. نگاهم مس

ولی بعدش... اين لباس رو بپوش. مو هات رو باز بذار. کفش و دمپايی نپوش و همين جوری پا برهنه بيا آشپزخونه. راستش  _

 آشپزيم صفره و نمی تونم غذای مونده هم بخورم... باشه؟ 

 ه من چطور موافقت کردم؟ چنان تو واژه هاش گم شده بودم که نفهميدم چطور موافقت کردم. لعنت ب

* 

که توی آشپزخونه سرگرم  معلوم بودو  می شدجا هم صدای ظرف و ظروف شنيده  همونبااحتياط از پله ها پايين رفتم. از 

ی آهسته به سمت اون که سعی داشت پيازی رو خرد کنه و مدام يشده. قلبم سرخود داشت تند به سينه ام می کوبيد. با قدم ها

انگار کسی قلبم رو تو چنگ گرفته بود و  دستش و چاقو درگير بود و چشم هاش رو محکم به هم می فشرد، رفتم.با تخته زير 

می فشرد. چطور تونسته بودم وارد بازيی که گفته بود بشم و اون کاری رو کنم که اون خواسته بود؟  برای بار آخر به سر و 

ه بود. فقط کمی از کبودی های سر شونه و بازو هام بود که از وضعم نگاه کردم. لباس سرخ رنگ روی بدنم خوش نشست

بدزخمی ام هنوز جاشون نرفته بودن و توی ذوق می زدن. پوست پا های برهنه ام روی سراميک های سرد قلقلک می شد. 

 دوباره به او که پشتش به من بود خيره شدم. من می خواستم چی رو به خودم ثابت کنم؟ 

 :ه رو کنار زدم، صدام رو صاف کردم و همون طوری که داشتم نزديک می شدم با صدای آرومی پرسيدمدلهربرای يک لحظه 

 کنی؟ داری چيکار می_

چاقو رو روی تخته انداخت و دست هاش رو که از آب پياز نم گرفته بود، به سمت چشم هاش برد. تو اون وضعيت پر از 

 :شيدماسترس خنده ام گرفت. فوری آستينش رو گرفتم و ک

 می شه! بد تر نکن_

خاطر پياز چشم هاش رو تنگ کرده و اخم روی پيشونی اش ه دستش رو پايين آورد و از الی چشم های بازش نگاهم کرد. ب

 :نشونده بود. دوباره اون استرس با قدرت زياد به سمت قلبم هجوم آورد؛ فوری و با لکنت گفتم
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 .کنم تو... صورتت رو آب بزن... من خودم خردش می_

و پشت بهش ايستادم تا پياز ها رو خرد  کورمال کورمال به سمت سينک رفت تا صورتش رو بشوره. خنده ام عميق تر شد

! حقا که تو آشپزی بی استعداد بود. صدای شيرآب قطع شد و حاال بود کنم. برای يه پياز فکَسَنی تخته گوشت خرد کنی آورده

سعی کردم حواسش رو از خودم پرت  .ام احساس می کردم و دستپاچه تر می شدمسنگينی نگاهش رو به خوبی روی شونه ه

 : کنم

 اون تلويزيون رو روشن می کنی؟_

نمی ديدمش اما صدای تلويزيون کوچيکی که تو آشپزخونه بود، بلند شد و اين يعنی کمی توی کارم موفق بودم. تخته رو 

از کی پشت سرم . رو بشورم که سينه به سينه اش در اومدم. نفسم گرفتبرداشتم و بی هوا به پشت سرم برگشتم تا پياز ها 

 :قد يک نفس بود. عقب تر رفتم و ظرف پياز رو مقابلش گرفتممون ايستاده بود؟! فاصله ا

 می خواستی درست کنی؟  ،می چی..._  

وخورده ای روی لب هاش نشسته بردارم. لبخند فرش از لکنت زبون و هول شدنم خودم هم تعجب کردم؛ اما نتونستم چشم از

از عذاب من  .بود. انگار که اون هم استرسم رو درک می کرد و از اين بابت حتی داشت لذت هم می برد. باز حرصم گرفت

 :! تخته ايی که توش پياز ها رو خرد کرده بودم رو آروم به سينه اش کوبيدمکردو تفريح می  دلذت می بر

 .بگير تموم شد _

رفم به موهام چشم دوخت. خواستم دوباره تخته رو به سينه اش بزنم که ناغافل دستش به پشت سرم رفت و بی توجه به ح

تند و غافلگيرانه کش موهام رو از سرم باز کرد. با دهانی باز به حرکاتش نگاه می کردم. دستش رو ميون موهام کشيد و آروم 

 :ی سمت چپم ريخت و با لبخندی کوتاه گفت سعی در نوازش موهام کرد، قسمتی از موهام رو روی شونه

 حاال شدی رهای شيش ساله! _

؟ نگاهش اول روی بودلباس ها شبيه دختر های شش ساله  اونکجای من، با  .عادت کرده بود مدام حيرت زده ام کنهانگار 

 شد محوغمگينش کم کم لبخند . نگاهش کش اومد و روی لب هام مکث کرد. طوالنی. قد و قامتم و بعد توی صورتم چرخيد

. دوباره و اين بار جدی و پر از سوال به چشم ها و بعد از اون لب هام خيره شد. انگار وحس نا آشنايی تو چشم هاش لونه زد

و  که هر لحظه از حيرت گشادتر نکه مردد بود و منتظر عکس العمل من مونده بود؛ اما تنها عکس العمل من چشم هايی بود

فاصله  پر صالبت تر از من با قدمی .راه فراری نبود .محکم به ميز برخورد کردم ولیيک قدم عقب رفتم  .نمی شد گشاد تر

رو جبران کرد و باز هم فاصله امون رو به يک اينچ تبديل کرد. نگاه گرمش روی صورتم می گشت و هر چند ثانيه روی لب 

ه آهسته بهم نزديک می شد، از شوک کار هاش حتی نمی هام توقف می کرد. با همون حالت جدی و پر از سوال سرش آهست
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. اختيار از کف داده بود و اين واضح ترين واکنشی بود که تو اين مدت داشتم ازش می ديدم. تموم وجودم تونستم تکون بخورم

گفته بودم : »و باز سرم فرياد می کشيد« قرار بود بهم نشون بدی به حريمم احترام می ذاری.»داشت سرش فرياد می کشيد: 

  «که هيچ تفاوتی در کار نيست!

صورتش ديگه فاصله ايی باهام نداشت. حتی نفس هاش به صورتم برخورد می کرد. تو نِی نِی چشم هاش خواهشی بود که 

 .نمی تونستم تفسيرش کنم و الل شده بهشون خيره شده بودم

نگاه می کردم که در لحظه آخر نفسش رو محکم بيرون  داشت دم می گرفت بازدممثابت و صامت به او که تو فاصله کم از 

و رفتارش نمی فهميدم. تا به خودم بيام دستش  نفرستاد و مسيرش رو به سمت پيشونيم عوض کرد. گنگ بودم. هيچی از او

ی . گرمای نفس هاش مثل سوزن توی پوستم فرو می رفت و بعد داغی لب هايه شدمو رو روی ميز نشوند قفل شدکمرم  دور

 .که با بی تابی پيشونی ام رو لمس کردن

 .حرکاتش به قدری نرم و غافلگيرانه بود که هنوز از شوک در نيومده، چشم هام از گرمای خاصی بسته شدن

شد صداهای تو سرم خفه دونم چی بود... اما اصال حس سياهِ شهوت نداشت... درست مثل نگاه هاش. و همين باعث  نمی

 نشسته، توی آغوش نصفه و نيمه اش بمونم.  بشن و ميخکوب و برجای

بعد از چند ثانيه کشدار، دو بوسه ريز پشت اون بوسه عميق کاشت و به تن هامون فاصله داد. چشم هام رو باز کردم. داشت 

 .نگاهم می کرد

با هر نگاهش  چشم های سياهش به اندازه خود خورشيد داغ و سوزان شده بودن. جوری که نگاهش، يه گرمای لطيفی داشت.

اشعه ای مثل ترکش تو تن يخیِ روانم فرو می رفت و گاردم رو باز و باز تر می کرد. برای يک لحظه احساس کردم دارم 

ديگه نمی تونم نگاهش رو تحمل کنم. چون به طور وحشتناکی داشتم می سوختم و بد تر از همه اينکه اين سوختن بدجوری 

و ن موهام از پشت گوشم سُر خورديين انداختم و چشم دزديم. با همين حرکت کوتاه، به مذاقم خوش می اومد. سرم رو پا

 .نروی گونه ام ريخت

دستش دوباره بين موهای درهم و صورت سرخ شده ام ميانجی گری کرد و به پشت گوشم روندشون. از تماس دست گرم تر 

با مُردنِ يخ ها پلک هام هم روی هم افتادن. حس از چشم هاش با صورتم اون ته مونده های يخ وجودی ام هم آب شد و 

 :می کردم پوست صورتم از گرمای دست هاش به ذوق ذوق افتاده. صدای خش دارش از کنار گوشم بلند شد

 کباب تابه ايی بلدی ؟ _

فه بيرون دادم و ؟! نفسم رو کالچه باليی سر حافظه ام اومده بودکباب تابه ايی؟ کباب تابه ايی ديگه چی بود؟ آهان! کباب! 

 :ازش فاصله گرفتم
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 .آ... آره... يه چيزايی بلدم _

کنارش زدم و از روی ميز پايين پريدم. تخته ی پر از پياز رو از کنارم برداشت و به سمت گاز رفت. نگاه حيرونم توی 

چرا چيزيی ؟ ده بودمچرخيد و دنبال چيزی می گشتم تا سرم رو باهاش گرم کنم. دست و پام رو که گم نکر آشپزخونه می

 نگفتم وقتی اين همه نزديکم شد؟ نبايد اينطور ساکت می موندم... شايد هم نه! من که کار بدی نکردم! يا کردم؟

نادپديد شد. به عکس دختری که روی اسکرين  ،فکر های درهم برهمم با صدایِ تلفنِ علی که کنار دستم روی ميز بودتمام 

 "مهسا"رشت نوشته شده بود خيره شدم زد و اسمی که د صفحه چشمک می

پلک هام از دقت داشت تنگ می شد و چشم از روی صفحه بر نمی داشتم که دستی گوشی رو از روی ميز چنگ زد و 

فوراً نگاهش به سمت من کشيده شد و صورتم رو با کنجکاوی کند و  زير و رو می کرد.برداشت. با اخمی ريز داشت گوشی رو 

 :اشاره ايی کرد و گفتبه گاز . کاو کرد

 .حواست به غذا باشه من االن ميام _

حسی موزيانه و خوره وار توی رگ هام جاری شد. حسی که به شدت شبيه حسادت بود. از آشپزخونه خارج شد و من هاج و 

ا و اون واج رفتنش رو تماشا می کردم. صورتم دوباره گر گرفت، نفس هام داشت مثل دقايقی پيش می گرفت؛ اما اين کج

کجا. دلم می خواست دنبالش برم و گوشی رو از دستش بگيرم و سر از کارش در بيارم؛ اما به چه بهانه ای؟ مگه چه کاره اش 

 بودم.

دست هام داشت می لرزيد. حس مزخرفی با حالتی خشن زير تابه رو خاموش کردم و به گوشتی که توی سبد بود خيره شدم. 

ای چيه. به اين خاطره که نمی دونم داره چيکار می کنه و معلوم نيست چند نفر مثل من رو داشتم که حتی نمی دونستم بر

خام کرده؟ يا از سرِ همون تبصره هاييه که به مردها اجازه می ده ده تا زن رو مديريت کنن؟ يا شايد... نه. هرچی که بود اصالً 

 اسمش غيرت نبود. 

، دلم می خواست کنترل رو تو صفحه اش بکوبم و فقط خفه اش روم می کردصدای تلويزيون لعنتی داشت توی سرم گروم گ

  وقتی با طمانينه و آؤامش وارد آشپزخونه شد، تمام وجودم چشم شده بود و رفتارش رو می سنجيد: .کنم

 چرا زير پياز رو خاموش کردی؟ _

د و حاال آروم بود... پس يقيناً اون دختر جوون کرد. وقتی داشت از آشپزخونه بيرون می رفت هول شده بوديدنش حالم رو بدتر 

 زنش بود. با غيظ رو گرفتم و  گفتم: 

 !واسه کباب تابه ايی پيازو رنده می کنن نه خرد! رنده رو بده _
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 ت و بی ربط گفت: ابرو هاش رو باال انداخ

 ؟شدی واسه همچين چيزی انقد خشن _

م خشمم رو نست. چرا هيچ وقت نمی توباشمساکت و بی تفاوت  ذاشت و نمیشده بود  چرا تا اين حد درونم پر از تشويش

می بود. خالص . اون دختر شايد راه حل رفتم از اين خونه و خالص شدن از شرش می موندمکنترل کنم؟ بايــد بی تفاوت 

  شدن. چيزی که اگه دقايق پيش ازم می پرسيدن، معنی اش رو به خاطر نمی آوردم. 

سمت  همين خاطر تو سکوت به تا چيزی از چهره ام معلوم نباشه و بی تفاوت به نظر برسم، به گرفتمار تمام زورم رو به ک

کابينت رفتم تا رنده رو پيدا کنم. درهای باالی کابينت ها رو باز کردم. با ديدن رنده که تو دورترين نقطه ی ممکن بود، قدم 

که  می شدمابدی  یلعنت بايد شامل ی موندم و حس خوب می گرفتم.رو کشيدم تا برش بردارم. نبايد اونطور توی آغوشش م

هر چی بدنم رو می کشيدم، ه بود. اون حس مزخرف از کجا تو اون لحظه ای که تو بغلش بودم، زير پوستم دوييد نبودمعلوم 

با حرص به هم کوبيدم و دستم به رنده نمی رسيد و اين با وجود درگيری ذهنی ام ديوونه کننده بود. در کابينت رو محکم و 

  "اَه"جيغ کشيدم 

ازش فاصله گرفتم و ، باال سرم ايستاد، دست دراز کرد و به راحتی رنده رو برداشت. انگار که از جسمِ منفور و چندشی دور بشم

 :رونده شد از زبونم اونچه که نبايد می شد

 اون دختر کی بود؟ _

 :زنه گفت خودش که معلوم نبود می خنده يا طعنه می يک تای ابروش باال جهيد و با لبخندی مخصوص به

  ؟وقت چه فرقی می کنه اون _

 ؟و االن اينجايی خيلی فرق می کنه! تو زن داری_

و در حالی که با پياز  رنده رو روی ميز انداخت. بی توجه به من به سمت ظرف پياز رفت و من هم پشت سرش روون شدم

 های تو دستش ور می رفت گفت: 

 زندگی کردم. بدون زنم رو خيلی روزا من _

 کشيدم:رنده رو برداشتم و با حرص روی ميز کوبيدم و جيغ  .ردکن اقلبم دقيقاً توی دهنم تپيد؛ حاش

 ی؟ يعنی چی، پس چرا ولش کرد_ 

 :با اخم به رنده و دستم نگاه تندی و سرسريی انداخت

 کی گفته که ولش کردم؟_ 

بيرون می اومد. صورتم از حرص و عصبانيت نبض گرفته بود و گرمای زيادی رو تو ه ام از حنجرنفس هام منقطع و لرزون 
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حال خوش چند دقيقه پيشمون  م.ه بودگونه هام احساس می کردم. قلبم جوری می زد که انگار يه مسير صد متری رو دويد

 بهم دهن کجی می کرد:

داری تو اين خونه می گردی ؟ واسه شما مردا ما زن ها چی ولش نکردی و شب يلدا اينجا موندی؟ ولش نکردی و از صبح _ 

خواد! تنوع طلبيتون حد و مرز نداره که تو  ؟ آهااان! دلت تنوع میونايـم؟ يه عروسک که هر جور دلتون بخواد برقصونيدش

 خونه های مورد دار دنبال دخترايی که بد بختشون کنی! اصالً تو چجور آدمی هستی؟

؛ اما اون ساکت و دست به سينه به کانتر تکيه داد و فقط نگاه کرد. اين بود که گلوم خراش برداشتهبودم  انقدر بلند داد زده

خونسردی اش به جنون می کشيدم. با حرص رنده رو برداشتم و به سمت اويی که کنار سينک و کابينت ها ايستاده بود پرت 

 :کشيدم، فريادم باشه کردم و با صدايی که مطمئن نبودم از بين جيغ ها قابل فه

دِ چرا حرف نمی زنی لعنتی! همه اتون همين طوريد! يه سری خود خواه که فقط خودشون و پايين تنه اشون براشون _  

 !مهمه

متوجه نبودم کلماتی که به کار می برم چقدر رکيک اند. تپش قلبم باال رفته بود و از حرص همه ی عضله هام منقبض شده 

ه شدت می سوخت. می گفتم و هر چيز که روی ميز بود رو به سمتش پرت می کردم. اصالً متوجه نبودم بودن و حنجره ام ب

حس می کردم به جای تمام زن ها من وجود دارم و به جای نوعِ مرد، فقط تو اون لحظه ، که چه کار احمقانه ايی می کنم

ز دست خودم حرص داشتم و بايد همه اش رو سر اون بی شايد هم کمی ا اون. و حاال من بايد انتقام جنس خودم رو بگيرم. 

  .غيرت که زنش رو ول کرده بود و ادعا ها داشت، خالی می کردم

با قدم های سريع به سمتم اومد و مچ جفت دست هام رو توی دستش اسير کرد و چشم های متحير و بيرون زده اش رو از 

با سری باال گرفته شده بهش خيره  ،با وجود فاصله قدی مون. شده باال دوخت به چشم هايی که يقين داشتم به رنگ خون

 :شدم

 !آروم باش دختر، آروم _

 : تقال کردم تا دست هام رو آزاد کنم

اون دختر چی کم داره که توی هرزه تو اين ! ازت متنفرم! از همتون متنفرم! از هرچی لنگه توئه متنفرم می فهمی متنفـر _

 ؟ش گذرونی می گردیدنبال خوخونه اون خونه 

  د.از گوشه پيشونی اش خون می اومد. نمی دونم چی به سرش خورده بود و اصالً مهم هم نبو

 ت بيرون نميای نه؟تا خودت رو به کشتن ندی از اين حالتِ خود درگيرِ _
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 :دستم رو دوباره کشيدم اما فايده ايی نداشت

 .منِ خود درگير شرف دارم به توی پست_

 .دختر خاله ام بود احمق! واسه خودت نبر و بدوز: سرم داد کشيد

 !خودت گفتی زن داریم: با ناباوری دست هام رو کشيد

 .بخور سکته کردی: آروم هلم داد تا روی صندلی بنشينم. يه ليوان آب ريخت و مقابلم گرفت

وياتش بنوشم. روی زانوهاش با دست های لرزون پس اش زدم که به زور ليوان رو کنج لبم گذاشت و وادارم کرد از محت

 :کنار زد، مقابلم نشست و با حرص موهای عرق کرده ام رو که به صورتم چسبيده بودند

 ؟خوش گذرونیخاطر تنوع رفتی يا ه و با يکی ديگه فرار کردی ب داشتیتوکه شوهر  _

 : و محکم گرفت و گفتو خواستم داد و بيدادم رو از سر بگيرم که دستم ردوباره گر گرفتم از قياس مسخره اش 

 .هيچ کدوم _

تقال کردم تا دستم رو از دستش بيرون بيارم؛ اما مثل هميشه زورم نرسيد. بی توجه به تقال های من با صدای آهسته ايی 

 :گفت

به اين فکر کن که شايد منم موقعيتم خاص بوده. شايد بايد  گاهی اوضاع اونطوری نيست که به نظر مياد. بعضی وقتاچون  _

يه کار هايی رو می کردم که پس فردا شرمنده خودم نباشم... انقد بد بين بودنت رو می تونم درک کنم؛ ولی بهت اجازه نميدم 

 .در مورد من اين فکر رو کنی

ذاشت که لجبازی ام عود  نمیاش دست از تقال کشيده بودم و با اخم های در هم به روبه روم خيره بودم. لحنِ بم و آهسته 

 .بخوام از ماجرا سر در بيارمو  هکن

عقد موقتش بودم  توبه مردی که . به نظر می رسيد همون قدر داغونشايد حق داشت... داستان زندگی من هم از بيرون 

خيانت کردم و با کس ديگه ای فرار کردم؛ اما خودم که خوب می دونستم چهار پنج روز مونده به فرارم متوجه اين عقد موقت 

 .شدم

می دونستم ماهان پیِ زندگيش رفته و اصالً معلوم نيست سرش کجا گرمه... اون اولين تحميل زندگيم بود. تحميلی خودم که 

مگه اين حقم  .که توی روزمرگی ها و حتی دنيای بچه گی هام هم گمشده بود. می خواستم خودم برای خودم تصميم بگيرم

 .عقد تموم بشه و پیِ زندگيم برم نبود؟خيانتی هم در کار نبود. منتظر می موندم تا مدت

شايد حق با علی بود... قضاوت کردن اصال کار راحتی نيست. من خودم هم تو شرايط بدی بودم نبايد به همين راحتی کسی 
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با شنيدن خنده ريزه اش به سمتش بر گشتم. مثل کُنده روشن و سوزانی که روش آب ريخته باشن و  .رو قضاوت می کردم

 يشش رو خاموش کرده باشن شده بودم. انقدر داد و فرياد کرده بودم که ديگه صدام به سختی شنيده می شد:سر و صدا و آت

 به چی می خندی؟  _

 لبخندش کمرنگ شد و به اطرافمون اشاره کرد: 

 به اينکه خدا خوب در و تخته رو با هم جور می کنه.  _

ست رو شکسته بودم و حاال داشت به آشوبی که دو ساعت پيش به پا دور و برم رو از نظر گروندم. تقريباً همه وسايل دم د

کرده بود ربطش می داد. خجالت کشيدم. هرچند عصبانيت دو ساعت پيش اون وحشتناک تر بود و تو اون لحظه داشتم از 

اده بودم. به ترس می مردم؛ ولی هيچ کدوم از اونا رو به سمت من پرت نکرده بود! کاری که من درست خالفش رو انجام د

زخم روی پپيشونی اش نگاهی انداختم و لبم رو تو دهنم کشيدم. من که هيچ وقت انقدر وحشی نمی شدم! مگه چقدر اين 

 تماس آتيشم زده بود که اين بال رو سرم آورده بود... 

 تلفن دوباره غذا از بعد ساعت نيم  غذا رو توی سکوت خورديم. انگار که هردو به اين سکوت نياز داشتيم تا خوب فکر کنيم.

 .خورد زنگ اش

آروم شروع کردبه صحبت و تقريباً می شه گفت پچ پچ کردن، انگار که نخواد من چيزی بفهم. بعد از حرف زدن با تلفن عزم 

 ه.زن رفتن کرد و بعد از کلی سفارش که مواظب خودم باشم و فکر های بی خود نکنم، گفت دوباره سر می

 . کاری هم که بهم نداشت شايد يه روز حکم آزاديم رو امضا می کرد. يعنی می شد؟آدم بدی نباشه اصالً به نظر می رسيد

می اومد روزی که ديدنِ صورتِ نازنين آرزو نباشه؟ پيچوندن گوش امير حسين وقتی که با بی دقتی هاش خودش رو به خطر 

اشن؟ يا شنيدن زبون بازی فاطمه وقتی می خواست می انداخت و لمس اون حرصی که با کار هاش منو می داد ، حسرت نب

 . دلبری کنه... کاش علی آزادم می کرد

* * * 

 ماهان

برای چندمين بار به درِ رنگ و رو رفته ی گاراژ کوبيدم و منتظر شدم کسی در رو باز کند اما بی فايده بود. تعجب برم داشت. 

يقه ايی گذشت تا در باز شد و قامتِ مرد قوی هيکل و قد بلندی مقابلم قد چند دق... س همين جا رو داده بود اما حاالريهودا آد

 :کشيد. با ديدنم فوری کنار رفت و گفت



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

210 | P a g e  
 

 رسن... چرا پياده؟ بفرما االن يهودا و دار و دسته اش هم می _

خودش بياد تو دهن پورخند تلخ کنج لبم نشست. کدوم احمقی بود که تحتِ تعقيبِ اون مردِ خالفکار باشه و با پالک ماشين 

 :نظری به داخل گاراژ بزرگ و نيمه تاريک انداختم و بدون جواب به سوال مرد خطاب بهش گفتم همچين گرگ هايی؟

 چرا در و باز نمی کردی؟ _

 :به سمتی اشاره کرد

در پشتی دست به سرش اونم جلو آدمای اردوان. حدس زدم شما باشی از  ،ارميا اينجا بود. آقا يهودا سپرده اصالً ديده نشين _

 .کردم

 :با شنيدن اسم ارميا گوش هام تيز شد

 چی می خواست؟ _

 :دوباره صدای در بلند شد همونطور که به سمت در می رفت، گفت

ميخوان بارِ اسلحه شون رو رد کنن افغانستان . اومده بود ماشين هايی که پالکشون مشکوک نيست و بارِ مواد غذايی دارن  _

  .رو سفارش بده

در گاراژ باصدای قيژ بلندی باز شد و چند تا ماشين داخل اومدن . يهودا بود و همه اون کسايی که گفته بودم جمعشون کنه تا 

 : به سمتم اومد يهودا زود تر از همه پياده شد و .حرف بزنيمبی افندی در مورد نابودیِ 

 .چرا تنها! من که مجيدو فرستادم دنبالتون_

 :ربان گرفتقلبم به يکباره ض

 اومدم. از کجا داشت ميومد؟خودم مجيد که نيومد. منم ديدم داره دير می شه _

 :انگار اون هم خطر رو حس کرده بود که با مکث گفت

 ...از خونه من_

چيزی که از مغزم می گذشت رو به زبون  ؟!خون توی رگ هام ايستاد. خونه يهودا؟ اونجا که پر از آدم های مرتضی بود! رهااا

 :آوردم

 !رهــا_

 :يهودا فوراً موبايلش رو از تو جيبش بيرون کشيد و آهسته و پر حرص زمزمه کرد

 .چيزی نشده، حتماً! چيزی نشده_

 :بعد از چند ثانيه ی نفس گير بلند گفت
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  .اه ! لعنتی... جواب نميده_

ين پرت کردم. اگر اتفاقی برای رها می ديگه معطل نايستادم. سوئيچی که تو دستِ يهودا بود رو کشيدم و خودم رو تو ماش

 بردم: بيرون شيشه از رو سرم و زدم کشدار بوق چند! ياعلی افتاد؟! يا اگر وقتی من اينجا بودم پيداش می کردن؟

  !ياال درو وا کن! ياال بجنب، زوووود _

د. ماشين رو گذاشتم رو دنده و پام رو روی مردی که در رو به روم باز کرده بود دوييد و فوراً در رو دوباره باز کرد و کنار کشي

  .گاز فشردم. از توی آينه بغل يهودا رو ديدم که با عجله سوار ماشين شد و اونها هم پشت سرم راهی شدن

اما مگه فايده داشت؟ از شدت  « نگران نباش! اون خونه سه تا نگهبان داره! رها هم بيرون بيا نيست» به خودم دلداری دادم 

 .گ گردنم نبض گرفته بود و معده لعنتی ام تير می کشيداسترس ر

* * * 

 رها

بی حوصله مقابل تلويزيون نشسته بودم و برنامه های بی سر و ته اش رو تماشا می کردم. حوصله ام جداً سر رفته بود. من 

الن... فقط حسرت. دلم روز تا شب خوردن و عالف گشتن! هميشه هدف داشتم و آرزو ولی انبودم. آدم اين مدل زندگی ها 

همينطور داشتم شبکه های تلويزيون رو باال و پايين می کردم و به  .می خواست باز هم تئاتر بازی کنم. با يک موضوع رئال

اينجور چيز ها فکر می کردم که صدایِ بلندی از طبقه ی باال توجه ام رو جلب کرد.صدايی مثل افتادن يه جسم روی زمين. 

  .ند شدم و کنار پنجره رفتمفوراً از جام بل

هم به درختی تکيه داد بود و با هم مشغول صحبت بودن. پرده رو ول کردم و با  هيکی از نگهبان ها تو حياط بود و يکی ديگ

ترديد به سمت پله ها رفتم. شايد اشتباه شنيدم آخه چی می تونست باشه اون باال؟! نگهبان ها هم که تو حياط اند. پس حتماً 

  .تی شدمخياال

می خواستم برگردم وباز هم خودم رو با تلويزيون سرگرم کمک که اينبار صدای بسته شدن در از طبقه باال شنيده شد. نگاهم 

. با می کردو باد اين سر و صدا ها رو ايجاد بود ؟ شايد پنجره باز مونده بود به باال دوخته شده بود وجدا نمی شد. چه خبر شده

 .عيف از پله ها باال رفتم و به در اتاق ها خيره شدمدو دلی و استرسی ض

مسخره است؛ ولی  .در ها همه باز بودن! پس صدای چی بود؟ اول از همه به اتاق خودم رفتم و سرک کشيدم، هيچ خبری نبود

 .به حدی ترسيده بودم که پاهای برهنه و سردم حتی داشتن زمين رو هم سرد می کردن

دم. تند تند نگاهم رو تو اتاق می چرخوندم تا مطمئن بشم کسی نيست و من خياالتی شدم. وارد اتاق باترس و لرز وارد اتاق ش

ه ش به اهم .ديگه ايی شدم با ديدن پنجره ی باز و پرده ايی که تو رقصِ با باد بود، نفس عميق و راحتم رو بيرون فرستادم
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 .خاطر اين پنجره بود پس

 .ونطور که دستم روی دستگيره پنجره بود صدای بسته شدن در اتاق بلند شدبه سمت پنجره رفتم تا ببندمش. هم

با  .شوکه شدم. نفس توسينه ام حبس شد و خشکم زد و بين لب هام فاصله افتاد. سريع و پرجهش به پشت سرم چرخيدم

تعجب کرده بود. با يک قدم ديدن مردی که دقيقاً پشت سرم ايستاده بود، دهنم بيشتر باز موند... اون هم خشک بود. اون هم 

رو صورتم دقيق شده بود و با دقت بيشتری صورتم رو آناليز می کرد که کم کم  .نزديک اومد و سر تا پام رو با دقت رصد کرد

 :صورت دقيقش طرح لبخندی گرفت و گفت

 !باالخره پيدات کرديم خانم محتشم_

در اتاق رو بسته و خودش هم مقابلم قد ! مرتضی و بابا بود... بی شکدلم هُريی ريخت... اصالً آوار شد توی سينه ام. از طرف 

بی معطلی به سمت پنجره ها  .جز پنجره هايی که پشت سرم بودن هيچ راه فرار ديگه ايی وجود نداشته علم کرده بود، ب

رو بست و تا  یای تمام قدبرگشتم و خواستم پا به تراس بذارم که دستم رو محکم کشيد و داخل اتاق پرتم کرد. درِ پنجره ه

 :من به خودم بيام و از جا بلند شم، دستم رو کشيد

  شما با من ميای! _

 کشيدم.بازويی که توی دستش اسير بود رو 

 من هيچ جا نميام! دستم رو ول کن مردک... اصالً تو کی هستی؟_  

 :دستش رو روی دهنم گذاشت و با حرص و دندون های کليد شده غريد

يداد راه ننداز که کاله مون بد ميره تو هم! عين يه دختر خوب لباست رو تنت کن، قبل از اينکه کسی چيزی بفهمه داد و ب _

  بايد از اين خونه بريم!

ترسيده بودم. نفس های منقطع و بريده ام به زور از سوراخ های بينی ام بيرون می زد و چشم هام تا آخرين حد باز شده بودن. 

. آرزوی خالصی کرده بودم؛ نه اسارتی که به مرگ می انجاميد. خونه می رسيد آقاجون زنده زنده چالم می کرداگر پام به اون 

 :آروم گفت. همونطور که با دستش جلویِ دهنم رو گرفته بود، کشون کشون به سمت در بردم

 اتاقت کدومه؟ _

ورده بودم بايد يه کاری انجام می دادم اين بی سعی کردم دستش رو از دهنم جدا کنم؛ اما فايده ايی نداشت. نفس کم آ

دنيام رو برام جلو می انداخت، خودم رو جمع کردم و با قدرت به عقب پرت کردم؛ اما باز هم فايده ايی نداشت و  حرکتی آخرِ

 :ره کردگوشی تلفنش شروع به ويب. دست های بزرگش بدجوری بازوم رو چسبيده بود. تو اتاق خودم پرتم کرد و در رو بست

 .کاری رو کنم که دلم نمی خواد م نکنلباست رو عوض کن! وادار _
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؛ ولی اين آخرين چاره نداره و صدام به گوش هيچ کس نمی رسهشروع کردم به بی وقفه جيغ زدن! می دونستم فايده ايی 

 :بود. با حرص به سمتم اومد که به پشت تخت پناه بردم

 ز سرم بر نمی داريد؟نميام، ولم کن بی شرف! چرا دست ا_  

تلفنش مدام زنگ می خورد؛ اما توجهی بهش نداشت. درِ اولين کمد رو باز کرد که از شانس بدم مانتوی بلندی که شب اول 

بارضايت مانتو رو بيرون کشيد و خواست به سمتم بياد و  .با اون از خونه بی افندی خارج شده بودم، توی همون کمد بود

اون مانتوی لعنتی. بی فکر و طی يه تصميم ناگهانی از روی تخت پريدم و به سمت در دويدم. خودم  مجبورم کنه به پوشيدن

رو روی زمين احساس نمی کردم و به قدری تند دوييدم که حس می کردم دارم پرواز می کنم. در اتاق رو باز کردم؛ با همون 

عی کرد در اتاق رو ببنده؛ اميد آخرم بود. شايد صدام از در سرعت خواستم از در بيرون بزنم که خيلی فرز به سمتم جهيد و س

های طبقه پايين بيرون رفت... قبل از اينکه در رو ببنده با تمام توانی که داشتم و از ته دل جيغ کشيدم. می دونستم کارم بی 

 فايده است... نااميدی به چشم هام نيش زد و می خواست تو قالب هق هق خودش رو آزاد کنه که

 :صدای مضطرب علی از پايين پله ها رسيد .کور سوی اميدی روشن شد

 ا!رهـ _

نفس هام داشتن آروم می شدن؛ اما تنم می  .فکرش رو هم نمی کردم که يک روز از شنيدن صداش انقدر خوشحال بشم

 و بزرگ و کرد رشد مگلو توی لرزيد. اين بار نوبت اون مرد بود که نفس هاش از ترس بلرزه و تن عقب بکشه. صخره بغضِ

 .کنم چه ش باها دونستم نمی که بزرگ حدی به شد؛ تر بزرگ

پاهام داشت سست می شد و می خواست باخيال راحت روی زمين فرود بياد که مرد به خودش جرات داد و ناغافل دست زير 

بی معطلی من رو  .ن سقوط نکنمانقدر شوکه بودم که يه لحظه دست دور گردنش انداختم تا روی زمي .پا ها و کمرم انداخت

 :با مشت به کتفش کوبيدم روی کولش انداخت و به سمت در پا تند کرد. به خودم اومدم و

 ...منو کجا می بری؟ ولم کن! ولم کن عوضـی_

بوم به خرج داد و از پله هايی که منتهی به پشت   صدای قدم های علی رو می شنيدم که از پله ها می دوييد؛ اما مرد چابکی

. عرض پشت بوم رو باقدم های بزرگ طی می کرد که بود از همين جا وارد خونه شده ظاهراً .در باز بود می شد باال رفت.

 :صدای داد علی بلند شد

  !وايسا_

 :ايستاد و همچنان روی کولش بودم. دقيقا کنارِ لبه پرتگاه پشت بوم بوديم. رو به علی با صدايی عصبی و تلخ فرياد زد

 !ه قدِ يه سوزن جون اين دختر برات مهمه وايسا سر جاتاگ _
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نمی ديدمش. پشتم به او بود و روی کتف مرد فقط می تونستم اين ارتفاعِ نفس گير و حالت معلقم رو ببينم و از ته دل داد 

هام رو جلوی  دوباره از ته دل جيغ زدم و دست .دونم چی شد که مرد باشتاب به سمت لبه پرتگاه رفت بکشم از ترس. نمی

 :چشمم گذاشتم

 .جلو نياا! تو رو به خدات نيا! اين ديوونه پرتم می کنه پايين_

 :صدای دويدن چند قدم و در آخر صدای داد علی

  !جلو نريد وايسيد_

 :رو به ما فرياد زدبودن. انگار که محافظ ها باشند که به پشت بوم اومده 

  .ذارم! به نفعته بذاريش زمين تا باهم حرف بزنيم اگه فقط از دماغش خون بياد، زنده ات نمی _

 :مرد يه قدم ديگه به سمت پرتگاه رفت

نچ نچ! تو نه! من حرف می زنم. من از اين پله اضطراری ها ميرم پايين و سوار ماشينم می شم! تو هم يه قدم نزديک نمی _

 نمی خوای که باليی سرِ اين دختر بياد؟ شی! خودت بهتر می دونی اين پله های آهنی ، کوتاه و با ارتفاع اند،

تازه چشمم به جايی که می گفت خورد. دقيقا کنار بريدگی ايستاده بوديم که به ديوارش پله های آهنیِ کم عرضی چسبيده 

ن پله چشم هام با ديدن اون همه پله، اندازه گردو شدن، واقعا می خواست من از اي .بود که نه نرده داشتند و نه چيز ديگه ايی

يه قدمِ خيلی ناگهانی به عقب جهيد که صدای جيغِ ترسيده ام توی فضا پيچيد و تکرار شد. مرد عصبی تر  ها پايين بريم؟

 :غريد

 !بهت ميگم نزديک نيا! همون جايی که هستی وايسا عوضی_

 :متعاقب اون صدای خشن علی فضا رو شکافت

! بذارش زمين و ببرش؛ ولی وای به حالت اگه باليی آشغالسه خيلی خب! اونجوری تکون نخور مگه نمی بينی می تر_

  !سرش بياد

حس کردم عضالت منقبضش کمی باز شدن. آهسته من رو پايين آورد و روی زمين گذاشت. با هول و وال به عقب برگشتم و 

نگاهِ عصبی اش تمام به صورت نگران علی که پنج شش متر با ما فاصله داشت خيره شدم. با نگاهش داشت ذوبم می کرد. 

 به و کرد اش پنجه اسير رو بازوم مرد  تنم رو از ديد می گذروند، انگار می خواست مطمئن شه حالم خوبه و باليی سرم نيومده.

هلم داد و با غيظ  ...کنم چه برسه نمی خواستم حتی فکرِ اون پله های وحشتناک رو .دوباره جيغ زدم .کشيد ها پله سمتِ

 :گفت

  !ينبرو پاي_
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 :رو به علی فرياد زد کشيد و با استيصال به سمت علی برگشتم و ديدم که داره نزديک می شه، مرد بازوم رو

 شد؟ بخوای خريت کنی و دنبالم از اين پله ها بيای پايين خودت مسبب خونِ اين دختری! حاليت _

  :فک منقبض شده اش از همين فاصله هم ديده می شد

دِ مگه کوری نمی بينی می  .معامله می کنيم ی در بری! اين ادا بازی هات رو جمع کن بيا با همهيچ قبرستونی نمی تون_

 ؟ترسه

 : رو به علی فرياد زد  به سمت پله ها هلم داد و

 .تماشا کن بشين و_

بود. از ترس  پاهای منم برهنه قدم که روی اولين پله گذاشتم، همه تنم لرزيد. پله ها بخاطر بارون خيس و ليز شده بودن و

پشت سرم مثل ميرغضب ايستاده بود و وادارم می کرد برم پايين. يک نگاهش به من . مستتون نمی .پاهام هم داشتن ميلرزيد

 :و نگاه ديگه اش به پشت سرش بود. چند پله پايين رفتم و با حرص گفتم

 .دست تنها. الاقل نه حق با اونه! هيچ جا نمی تونی بری _

پوزخندش حتی از اين پله های آهنی و خيس هم « داره تموم می شه » خودم اميد دادم  ين رفتم و توی دلم بهپله بعدی رو پاي

 :سرد تر بود

 .کی گفته من دست تنهام _

حواسم پرت حرفش شد که زير پام ليز خورد. صدای جيغ بلندم با صدای فرياد علی که باال سرم ايستاده بود، آميخته شد و 

که پله های اضطراری به اون ختم می شد، پيچيد. رویِ سه چهار تا پله ايی که مونده بود، دونه دونه سُر توی حياط پشتی 

درد کشنده ايی که توی پای راستم پيچيد، زورش به صخره ی توی گلوم چربيد و  .خوردم و در نهايت پخش زمين شدم

فکرِ رفتن تو اون خونه که مطمئن بودم اگه  .هق کردم صخره ی بغض رو شکوند. دستِ خودم نبود. بلند زدم زير گريه و هق

صدای  .از زير کتک ها آقاجون زنده هم بيرون بيام، بايد سر سفره ی عقدِ مرتضی بشينم؛ هق هق هام رو تيز تر می کرد

 :فرياد های زهر آگين علی لحظه ای آروم نمی شد... مرد تند تر از پله ها پايين اومد و با نگرانی گفت

 زی ات شد؟ خوبی خانم؟چي _

  :با حرص ضربه ايی به سينه اش زدم

 !ازم دور شو عوضی دور شو_

مرد با ديدن اون صاف ايستاد و با  .ديده بودمش همراه علی هم صدایِ پاهايی از پشت سرم اومد و در آخر مردی که قبالً

 علی تند پرسيد:دوست ترس عقب عقب رفت انگار که انتظار نداشت انقدر زود به حياط برسند. 
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 خانم چی شدی؟ کجاتون درد می کنه؟ _

پام درد وحشتناکی داشت؛ اما نه به قدرِ  .لب زيرينم رو زير دندون کشيدم و با پلک های بسته سعی کردم اشکم رو کنترل کنم

می داد يقه فکری که مثل خوره قشرِ خاکستریِ مغزم رو می خورد. به سمت مرد ترسيده قدم تند کرد وهمونطور که فحش 

 :اش رو گرفت

 .احمق تو فکر کردی آقا گذاشت بری ردِ کارت؟ قبر خودتو کندی ه!نه! می بينم که مرتضی خان دزد هم تشريف دار _

نگاهم به سمت پله های  پای راستم بدجوری تير می کشيد و امونم رو بريده بود، با درد بهش چنگ زدم و ماساژش دادم.

 .و خيزان و با صورتی که از جزء به جزء اش نگرانی بيرون می زد، به سمتم می اومد اضطراری بود که علی افتان

اشک هام ديدم رو تار کرده بودن و به زور می تونستم صورتش رو ببينم. جلوی پام نشست و با دست هايی لرزون دستم رو 

 :که سفت روی مچ پام گذاشته بودم گرفت

 تو وا کن! جايی ات چيزيش نشد؟ کمرت درد نمی کنه؟چی شده؟ درد می کنه؟ ببينمت رها چشا _

ديدن نگرانی اش... نمی دونم چه حالی؛ اما توی دلم غوغايی به پا کرد. واقعاً برام نگران شده بود؟ انقدر نگران بود که خودم و 

 :نفس هایِ بريده ام رو ناديده گرفتم و با سکسکه گفتم

  ...خوبم... نترس_

 :هم بود. از جا بلند شد و با قدم هايی که از زورِ حرص به زمين می کوبيد به سمت مرد رفتهاش بدجوری توی  سگرمه

نمی ذارم بی ناموس! مجيد رو چيکار کردی؟ اين کارا واسه اون رئيسِ بچه ننه ات، گنده اس! انقد مرد شده که از  ات زنده _

 تو خونه ام، ناموسمو بدزده؟

خورد و بر می گشت. نگهبان هايی که باال بودن هم بهمون رسيدن و پشت سرش صدای فرياد علی به در و ديوار می 

و لباسم رو خيس و کثيف کرده بود. با حرص و  ايستادن. بی توجه بهشون به سر و وضع اسف بارم خيره شدم. زمين خيس بود

م همان. صدای آخم علی رو الل کرد. درد دست روی زمين گذاشتم تا از جام بلند شم؛ اما بلندشدنم همانا و شديد شدنِ درد پا

 :با خشونت يقه ی مرد رو محکم به سمت ديوار هل داد و ولش کرد. رو به مردی که انگار يکی از آدم های خودش بود گفت

 .ببين مجيدو چيکار کرده _

رو ببينه! دوست  نمی خواستم انقدر عجزم .بدون اينکه منتظر حرکتی از سمتش باشه به سمتم برگشت و با اخم نزديکم شد

قدم برداشتم و  .نداشتم انقدر بدبخت و زبون به نظر بيام. اما ظاهراً بودم! هميشه تو شرايطی قرار می گرفتم که ازش متنفرم

غير از  .سعی کردم لنگ لنگون به طرفِ خونه برم که دست هايی زير پاهام نشست و از زمين جدام کرد. توانِ مخالفت نداشتم

نگرانی اش لذت برده بودم و از اينکه اينجوری حواسش بهم بود خوشم اومده بود. پس سکوت کردم تا به داخل اون، از ديدنِ 



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

217 | P a g e  
 

 :خونه بره. از تير رسِ نگاه ها که دور شديم آروم پيشونی ام رو بوسيد و همونطور که به سمتِ مبل می رفت گفت

 غيرِ پات جایِ ديگه ايی هم درد می کنه؟  _

رارتی که به پيشونی ام داده بود بسته شده بودن. آروم روی مبل نشوندم و خودش هم روی زانو هاش چشم هام از شدت ح

مچ پام رو تو دستش گرفت و شروع کرد به دست کشيدن روش... آروم ماساژش می داد، در همون حال دوباره  مقابلم نشست و

ثبت تکون دادم. با نگرانی به همه جای تنم نگاه کرد و با سوالش رو تکرار کرد. با پيشونیِ منقبض از درد، سری به معنایِ م

 :خشونتی کنترل شده گفت

کجات درد می کنه، رها االن تتنت داغه زياد متوجه نيستی نکنه لگنت شکسته باشه؟ پاشو وايسا ببينم می تونی وايسی يا  _

س کشيدم و سرم رو پايين انداختم. اگه اين از جاش بلند شد و دستم رو گرفت تا کمک کنه بايستم. با بغض دستم رو پ. نه

 :بغض رو می خوردم، جسمِ قرمز و تپنده توی بدنم منفجر می شد و هر تيکه اش يه گوشه ايی پرت می شد

 ...نه... لگنم نه _

 :به سينم کوبيدم و با بغض گفتم

 ی!کنه علـ اينجا درد می _

ارم نشست. پيشونی اش رو با نرتش کمی محو تر شد و آروم کنگاهش از اون نگرانی کشنده فاصله گرفت، خشونت توی صو

چسب زخم بسته بود و ردِ خونِ کم رنگی از زيرِ چسب زخم بيرون زده بود. صبح با چی زدم بهش که اينطور زخمی شد؟ 

 :خجالت زده لب به دهن گرفتم و اون دستم رو محکم فشرد

 .تموم می شن اين روزا، يه کم صبر کن _

 زنم! بسه اين همه عوض شدنم! بس دم و به صورتم چسبوندم. اگه فقط يه قطره اشک بريزم خودم رو دار میدستم رو کشي

 : با حرص گفتم. اين همه خرد شدن و اين همه بازنده بودنم بود

چی تموم می شه؟ هيچی تموم نمی شه! بهترين حالتش چيه؟ اينکه تو ولم کنی و من برگردم خونمون؟! می کشنم _  

يادم باشه تا آخرين روز اونا برام تصميم گرفتن! آقاجونم اگه پيدام کنه زنده  کهذارن رو دوشِ اون مرتضی  ! جنازمم مییلـع

 ...ام نمی ذاره ... اگه بفهمه من تو چه خونه ايی رفتم و االن کجام

علی و اين خونه تو ناکجا آباد رسيده ترسيده از جا پريدم. تا اينجا اومده بودن؟ اين يعنی رد خيلی جاها رو زده بودن که به 

 :با ترس و چشم های بيرون زده به صورت در هم و اخم آلودش چشم دوختم.بود

 ؟ چه بالهايی سرم اومدهدونن  دونن من کجام؟ می وااای! تا اينجا اومدن؟! يعنی می _

ام رو به هم وصله کردم. دست از فکرش هم دلم ضعف رفت. دستم رو محکم روی دهنم کوبيدم و با خشونت و بغض لب ه
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هام می لرزيد. تنم يک ريز رعشه می رفت و از غصه نمی دونستم دارم چقدر دهنم رو فشار ميدم. دستی روی دستم نشست و 

محکم اما با نرمش دسترو از دهنم جدا کرد. صورتش پر اخم بود و حاضرم قسم بخورم که اين اخم به رگه های چشم های 

 :يدا کرده بود. دست هام رو تو يه دستش گرفت و چشم ازم نگرفت. با استرس لب زدمقير گونش هم راه پ

هيچی تموم نمی شه... آخرين باری که فکر کردم آخر اين شب هام سپيديه وقتی بود که اون اميرِ عوضی تو خونه مسعود _

ی يه گرگ زخمی و درد دار هيچ فرقی  ! )صدام با زوزههراهی واسه خوب تموم شدن ندار اصالً زندگی منبردتم. می بينی؟ 

  فهميدن... رو چی همه اونا حاال؟ کنم چيکار مننداشت( 

دوباره بدون اينکه بفهمم اشک به چشمم دويده بود و بازهم بدون اينکه بخوام صدای گريه هام باال رفته بود. لعنت به اين 

کف دست  .ات يه دنيا دور بشیهتا از آرزو ها و منم منم کردندنيايی که از هرچی بدت مياد سرت مياره. انقدر بال سرت مياره 

هام رو رويی چشم هام گذاشتم و فشارشون می دادم که دست هام رو کشيد و محکم به سمت خودش پرتم کرد. سرم رو به 

 :سينه اش فشرد

 گم! مگه من مردم که بال سرت بيارن؟  گريه نکن دِ! گريه نکن بت می _

ا رو می واسه عليی که آدم. بشکافند و واسه خودشون راه بازکنن رو خواستن سينه ام بدجوری می هاش حرفنفسم بند اومد. 

چرا آورده بود؟ اصالً چرا من؟  .و بدذات بود. واسه اونی که تحقيرم کرده بود و با پول سياهش من رو اينجا آورده بود خريد

 د. وضع بدی داشتم.جايی درست  بين بی زار بودن و دوست داشتن. يقيناً برای رابطه داشتن صورت و بدنم رو پسند کرده بو

 : به زور هق هق ام رو خفه کردم تا صدای آهسته اش رو بشنوم

  .فتهوکه اين اتفاقا بي همُرده باش مردتشن اين روزا ... راه ديگه هم هست! مگه  تموم می _

وتاه فلج کرد. نيمه ی صورتم رو بيشتر به سينه اش چسبوندم مَردم؟ مرد من؟ بخشِ برائت جستنِ ذهنم رو با همين ترکيب ک

 و ناليدم: 

 بازوهاش رو بيشتر دور تنم می تابونهاونا تا اينجا دنبالم بودن! تا اينجا... می دونن تو منو با چه خفتی آوردی تو اين خونه ) _

مانم ديگه روش نميشه تو صورت کسی نگاه کنه... ( اونا همه چی رو ميدونن... زنده نمی مونم... نمی خوام ديگه بمونم... ما

ميندازه... چطوری بزنه تو چپ م کنه واسه کسی که به ناموسش نگاه لدورَبُ اُلدورَم و بگيره باال سر  امير حسين بعداً چطوری

 !تقصير من نبود، به جان خودشون که نبود ولیدهن کسی که به اونا بد بگه؟ من چه کردم باهاشون؟

هم درد می کشيد. انگار که اون هم حرف های يه دختر گم شده تو  نهاش هر لحظه بيشتر می شد. انگار که او فشار دست

 :صداش رو صاف کردمی فهميد.  تصميم های غلط خودش و ديگران رو

 ذابع خودی بی! دونن نمی اونا هيچی... کنه روت بلند دست کسی که نمردم برسه،ست هيچ بنی بشری بهت نمی ذارم د _ 
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 نکن. بارونی رو چشا اون هی خودی بی... خودتو نده

صدا صاف کرد؛ اما هنوز صداش خش داشت. هنوز پر از حس شکوفا نشده بود. سر از سينه اش برداشتم. دهنم خشک خشک 

 !اومدنتا اينجا  نمی دونن؟ ولی بود و لب هام به هم چسبيده. سر به طرفين تکون دادم و با بهت لب هام رو تکون دادم: 

 اون هم سر تکون داد و ابرو تو ابرو کشيد: 

  ...خاطر اينکه از تو بدونم... ردم رو گرفتن و شک کردن بهمه خاطر تو نزديکشون شدم. به ب _

لحظاتی رو چشم هام ناباور و منگ تو مردک های سياه و چشم های به خون نشسته اش گردوندم. سخت بود فهميدن چيزی 

رفته بود تا از من بدونه؟ آدرسم رو پيدا کرده بود؟ لب های خشکم رو با زبون . ب فشردم و ابرو به ابروکه می گفت. لب رو ل

 :تر کردم

 مطمئنی؟ _

بعد از چند ثانيه کشدار، با همون نگاه خيره ايی که می خواست تو سلول به سلول چشم هام نفوذ کنه، سر تکون داد. دوباره 

اخم هاش تو هم بود؛ نگاهش خيره بود؛ نفس هاش کالفه و سرگردون و... ... تا از من بدونه لب هام کوير لوت شدن. رفته بود

 د:هام کوبي رو تو چشمخاطر دويدنش از پله ها، آشفته هر کدوم به يک سمت افتاده بودن. ميخ سياه چشم هاش ه موهاش ب

کنم! می بينی که آخر اين همه سياهی  ديگه حرف از مردن نزن! زنده می مونی و می بينی که همه چی رو عوض می _

 .روشنايه

 محکم و بی مالحظه کشيد با حرص گفت: خيسمبا خشونتی دلنشين دستش رو روی گونه 

 .می بينی که تموم می کنم اين اشک ريختنا رو _ 

دم. جادو بود... می گفت و من دردهام رو فراموش می کر ش کردهخشکزمستون می گفت و من آب می ريختم پایِ دلی که 

 : مسير نگاهش رو از چشم های حيرت زده ام کَند و به پای متورم و قرمز شده ام تغيير داد حرفاش! می کردن

 تونی تحمل کنی؟ خيلی درد می کنه؟ می_

باز هم سر تکون ؟ پام؟! راستی پام درد می کرد! تو هم آغوشی با نگاهی که برام ممنوع بود، درد هام رو يادم رفته بود چرا

مچ پام رو کمی نوازش داد و با اخم و  .دادم و لب هام رو به هم فشردم تاحرفی نزنم و خودم رو از اين که هستم گيج تر نکنم

 .شجاعرهایِ هميشه _لبخندی کوچيک و محو گفت: 

 :از جاش بلند شد و تند گفت. يه چيزی مثلِ سُر خوردن ماهی از توی دست؛ توی دلم ليز خورد. امروز چه ام شده

  .ميرم لباسات رو بيارم. بايد هرچه زود تر از اين خونه بريم _
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. عجيب امروز حرکاتش برام نفس  گفت و به سمت پله ها قدم تند کرد. به قد و قامتی که ازم فاصله می گرفت چشم دوختم

کمی که کامل کامل بود. عجب روزی بود امروز! فقط از آسمون بال نازل نشده بود وگرنه کلکسيون بالهامون گير شده بود. 

مچ پام رو ماساژ دادم، دوباره برگشت. تو دستش ساک کوچيکی بود و همون مانتوی منحوس که وسط اتاق رهاش کرده 

گفت دست تنها نبوده د شالی رو به سرم انداخت. اون مر روی همون لباس خيس بپوشم و فوراً  بوديم. کمکم کرد تا مانتو رو

 .و به قربونگاه ببرهر خونه باز شه و جالدی بياد و من پس هر آن امکان داشت در

داشت وسايلش رو توی يه ساک دستی می ريخت و جمع می کرد که چند ضربه به در اتاق خورد. علی سری جنبوند بعد بلند 

 : گفت

 .يهودا بيا تو _

می کرد  ه تند تند وسايلش رو جا به جامردی که يهودا صداش زده بود يا اهلل گويان وارد شد و کنار علی ايستاد. همونطور ک

 :گفت

 گفت مجيد چی شده يا نه؟ _

 .نمی تونستم بايستم، با درد خودم رو روی مبل انداختم و منتظر نگاهشون کردم

مثل اينکه مجيد تلفن صحبت می کرده و به کسی که پشت خط بوده، گفته مياد دنبال شما. اينا هم که کيشيک خونه منو _

ش نمی کنن و دنبالش ميان. وقتی می بينن از تهران خارج شده, دو تا ماشين شدن، با يه تصادف ساختگی و می دادن معطل

بدون خسارت جانی مجيد رو عالف کردن و در آخر با خودشون به هوایِ اينکه مکانيکی رو همون حوالی می شناسن که بلده 

  .نجاساينه که االن اين بی ناموس اي .ماشين رو روشن کنه؛ بردنش

 :ساک رو محکم روی مبل انداخت و با غيظ گفت

 .رو تا آدم نکنم نمی ميرم قرتیاون بچه  تا هيچ جوره ولش نکن تا خودم بيام. من _

می کشيد. حوصله نداشتم دوباره سوال پيچش کنم مجيد کيه و يهودا پام دلم ضعف می رفت از تير های گاه و بی گاهی که 

سعی کردم از جا بلند شم که حواسش جمعم شد، با قدم های بلند به سمتم اومد و از  !چه کوفتيهگه و خونه اش ديگه  چی می

 :بازوم گرفت و کمک کرد بايستم

 می تونی راه بری؟_

 : آروم بازوم رو کشيدم

 .مشکلی نيست_

 :واد بره گفتخ با حرصی آشکار محکم پنجه دستم رو به دست گرفت و رو به يهودا که با نگرانی می پرسيد کجا می
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هر خراب شده ايی برم اون بی وجود پيدام می کنه. يا بايد از شرکت و کوفت و زهر مار ببرم و هی رفت و آمد نکنم به _

 .يه شهر ديگه تا پيدامون کنن؛ يا بايد بريم تهران مستقر شيم که رفت و آمد سخت نشه  و تهران

ام شده بود که همه ی هست و نيستش رو می دونستن؟ آدرس محل چی می گفت اين ديگه؟ انقدر نزديک خونه و خونواده 

 کارش رو حتی؟

 :يهودا با ترسی فاحش بازوی علی رو گرفت و گفت

 ...اون هيچ! اون مرده قاچاقچیِ کنه! اصالً پيدات می_

 :رادار هام داشت زيادی فعال می شد که علی با لحنی که می خواست آرومش کنه گفت

  رو  رو نگه دارم! هرجا  هون کردنش جاييه که فکرشم نمی کنن. اونا فکرشم نمی کنن من تو خونه ام رهابهترين جا واسه پن _

 .می گردن غيرِ اونجا. رها هم که از خونه بيرون نمياد! حواسمون رو جمع کنيم خطرش از همه جهت کمتره

 :دستم رو محکم تر گرفت و به سمت در کشيد

  .ی ميدونه از زير زبونش بکش ولش هم نکن تا من برگردمتوام بيکار واينستا، برو هرچ_

 :دوباره به سمتش برگشت

 .بفرست بيان دم خونه ام. خيلی نامحسوس بايد هوایِ اون دور و برو داشته باشن ريسک هم نمی کنيم. چند تا کار بلد رو _

دنبالش کشيده می شدم و تو دلم از اينکه از هميشه گيج تر بودم و با گيجی به امر و نهی هاش گوش می کردم. لنگ لنگون 

 .علی زود به خونه برگشته بود، غرقِ لذتی کمرنگ بودم

*  * * 

 

، هبودم. تو اين چند روزی که قفسم عوض شد  لبه پنجره نشستم و با ذوقِ تموم، به خيابون خيره شدم. حسابی نديد بديد شده

 .ونسته، پوشونده بود رو قدغن کرده بودعلی حتی رد شدن از کنار پنجره هايی رو که باهرچی ت

باالخره يه کم خيالش راحت شد و از زندانبان هایِ جديدی که گذاشته بود، مطمئن شد، از خونه بيرون زد. دلم برای  وقتی

م هوای دود گرفته و اين آسمون سياه لک زده بود. پنجره رو باز کردم و با همه وجودم هوایِ پر از گازوئيل رو به ريه ها

 .مهمون کردم و ذوق وجودم رو لبريز کرد

فتاده بود و ودلم می خواست مثل روز هايی که هيچ اتفاق بدی ني .به سمت آشپزخونه پر کشيدم  از مقابل پنجره کنار رفتم و

 خودمه، زندگی کنم. همون روزها که دور نبودن و خبری از خاستگاری مرتضی وۀ خونآقا جون ، خونه  هنوز فکر می کردم

صيغه بودنم، نبود. همون صبح هايی که ساعت هفتش، توی شلوغی مترو گم می شدم تا به دانشکده برم و بعد از ظهر ۀ قضي
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 .هاش توی شلوغیِ اجرایِ تئاتر

دلم می خواست بلند شم و با خودم تصور کنم مامان کلی غر زده که امروز ناهار با منه و بايد غذا بپزم. منم مدام غرولند کنم 

م رو از کنارِ پنجره بشنوم و سعی کنم با بی چولوصدایِ داد و بی دادِ فاطمه و برادرکو!« درس دارم به نازنين زهرا بگو» که 

 ؟که نکنه توی حوض بيافتن مهری بهشون خيره بشم؛ ولی توی دلم ولوله ای باشه ديدنی

باز کردم و  ن ها چه گناهی کرده بودن؟ در تراس روچقدر احمق بودم که کمر به متنفر شدن و بريدن از اون ها بسته بودم. او

برداشتم و بهشون آب دادم در همون حال  سر زد. آبپاش رو مون خونه باز هم با ديدن گل ها روحم به گل های کنار حوضِ

 م:زمزمه کرد

 .خوام بهتون آب بدم تا زنده بمونيد سالم ! من رهام... می_

فوق العاده ای داشتم تو اون خونه. تو اون خونه که مردش بی اينکه م؛ ولی حسِ ستدوننمی  رو حماقت بود يا ديوونگیاينکه 

  کوچيک ترين آسيبی بهم برسونه اجازه می داد برای خودم خياالت رنگی رنگی بکشم و حواسش به همه چيز بود.

اره که علی با ولع از اين خورش شبی ربط د اون به چقدر  م اين انتخاب غذاستنمی دونوباز  .ناهار خورش قرمه سبزی پختم

 .خورد؛ ولی چيزی از درونم می خواست اون دوباره با اشتها غذا بخوره و انقدر مثل اين چند وقت با غذاش بازی نکنه

که علی گفته بود  یو گرد گيری کردم و دوش گرفتم تا مرتب شم. و همه اين ها هيچ ربطی به ساعت دو ظهر  خونه رو جارو

! من فقط می خواستم مثل اون روز ها خودم رو تصور کنم! عقربه های ساعت هرچه به دو نزديک تر می ت، نداشرسه می

 ها اصالً اونوگرنه  کردم،آلرژی پيدا می شتم ساعت از روز دا اونمی کوبيد. فکر کنم به لگد شدن، قلبم بيشتر به سينه ام 

تو اين فکر ها غرق بودم که کليد توی در چرخيد و قامتِ بلند و ربطی به مردِ مهربونی که هميشه حواسش بهم بود، نداشت. 

 ت:با ديدنم لبخند خسته ايی زد و گف.علی توی قاب در نشستۀ خست

 احوالِ خانم حواس پرت؟ _

روی ميز انداخت و به سمت آشپزخونه رفت. با چشم   چشم هام رو ريز کردم و منتظر نگاهش می کردم که سوييچ و کيفش رو

خاموش   رو  می کردم. مستقيم به سمت گاز رفت و خالف انتظارم بدون اينکه قصد ناخونک زدن داشته باشه، زير برنجدنبالش 

 :کرد و با خنده ايی خسته و در عينِ حال سرخوش به سمتم سر کج کرد

 .باور کن از همون پارکينگ که بوش رو شنيدم گفتم اين بوی برنج ته گرفته از خونه ماست_

 .ند بلند خنديدگفت و بل

بابا ام جايی که متولد شده بودم رو خونه «... خونه ما»به جایِ هر حسِ تلخِ ديگه ايی، چنگی دلنشين توی دلم خورد. گفت 

يک باره از گرد راه رسيده حتی خونه اش رو  اونوقت اين مرد« هروقت به خونه ی خودت رفتی» خودم نمی ذاشت و می گفت
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بخند محوی زدم، نمی شد حرف بزنم و با وجود حس فوق العاده ايی که از حرفش گرفته بودم، لهم باهام قسمت می کرد. 

 و سرزندگی. شيطنت از پره: عادی برخورد کنم. صدام تغيير کرده بود و خوب می دونستم اين تغيير از چه جنس اي

 !چه برسه به بوی ته گرفتن برنجخوره، ديگه خودتم يادت ميره  سبزی به مشامت می  فکر می کردم وقتی بوی قورمه_

 :آشپزخونه پا تند کردم با شيطنت به قيافه مبهوتش خنديدم و به سمت 

 .دست و رو تو بشور بيا ناهار_

می دونستم محوِ حرکاتم شده و زير نظر گرفتتم؛ اما عجيب بود که نگاهش خالفِ گرمايی که داشت، اصالً حسِ بدی بهم 

رفتم تا ميز رو بچينم با صدای فوق العاده آروم و  طور که می می کرد و دستپاچه. هموننمی داد. فقط... يه کم گرمم 

 :مهربونی گفت

 پات هنوز درد می کنه؟ _

 شناخته که روزی چند همين طی  ؟ انقدر خوب و باور نکردنی کهبودسمتش چرخيدم. چطور انقدر خوب و بی چشم داشت به 

 .بمخو _: کردم تزريق هاش چشم به رو خوبم حس و کردم کج رو سرم. بود داده قرارم تاثير تحت همه اين بودمش،

 

ميز رو چيدم ومنتظرش نشستم. بعد از چند دقيقه از اتاق بيرون اومد و درست مقابلم نشست. جالب بود؛ ولی به طور خيلی آنی 

منتظر بودم غذاش رو بکشه و  ...باشم يا خوب پخته ام يا نه! نکنه نمک زياد زده که غذا رو و يکدفعه ايی استرسِ اينو گرفتم

بخوره تا عکس العملش رو ببينم؛ اما اون به جای بشقاب خودش بشقاب مقابل من رو برداشت وبرام برنج کشيد. از ديدن اون 

 :همه برنجی که کشيده بود دهنم باز موند

 !من اين همه نمی تونم بخورم_

 :کالفه نفسش رو بيرون داد

 !اين غذا بر نميگرده تو ديس. ردش حرف زديمرها قبالً در مو _

مشخص بود که کالفه و خسته است؛ اما باز هم حواسش به من بود. باز هم مهربون  گفت و بشقاب رو مقابلم گرفت. کامالً

 :بود... باز هم خودش بود. تخس شدم وبدون اينکه حتی به بشقاب توی دستش نگاه کنم، با لحنی لج در آور گفتم

 کنی الاقل بايد به اندازه غذا خوردن برام استقالل و آزادی عمل قائل باشی؟! میفکر ن_  

 :انگار که فهميده باشه دوست دارم باهاش بحث کنم ابرويی باال انداخت و با خنده ايی فروخورده گفت

 .خيلی خب! نخور _

فتش. با نگاهی متعجب سر تکون دادم که پيروزمندانه لبخند زدم و خواستم بشقاب رو از دستش بيرون بکشم که محکم تر گر
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 جمله قبل رو کامل کرد: با شيطنت

 .يه بشقاب می خوريم توپس دوتايی  حاال که نه اين برنج می تونه برگرده تو ديس نه تو انقد می خوری _

 :مردمکِ چشم هام گشاد و تنگ شدن و در آخر بلند گفتم

 چـی؟_  

 ادامه داد:موزيانه بی تفاوت شونه باال انداخت و 

 همش رو می خوری يا با هم بخوريم؟ _

حاال نوبت اون بود که فاتحانه بخنده.  .دندون هام رو از حرص به روی هم فشردم و بشقاب رو با خشونت از دستش کشيدم

 هم کشيد و در همون حال با خودش غررغر کرد: برای خودش

 ...م. انگار با خودشهرنمی خو ،ی خوامنم .کنه بازیلج ياد گرفتهشده پوست و استخون؛ فقط هم  _ 

خنده ام گرفته؛ اما اخم کرده نگاهش کردم تا کوتاه بياد و ساکت شه. سرش رو باال آورد و زل زد تو چشم هايی که سعی 

ولی اون بی توجه به اين همه نگاه و تشر، قاشق چنگال به « شنيدم که چی گفتی!»داشتن مواخذه گرانه نگاهش کنن و بگن 

 :گرفت و با همون نگاه خيره گفتدست 

 بله؟ مسئله ايی هست؟ _

پس بی خيال شدم و با لب هايی که به  .رو که رو نبود! سنگ پايی بود برای خودش. بيشتر خنده ام می گرفت تا اخم و تشر

کوتاه به اين  هم فشرده می شد، سری به تاسف تکون دادم و با غذای مقابلم مشغول شدم. اون هم با تک خنده ای مردونه و

  .بچه بازی های سرخوشانه مون؛ سرش رو با غذاش گرم کرد

می می خورد... بدون اينکه با غذاش بازی کنه. عجيب اينکه اين موضوع به من ربطی نداشت؛ اما سر خوشی ام رو تکميل 

و نگاهم رو غافلگير کرد،  سرش رو باال آورد .. شايد چون هميشه حواسش به من بود، ناخودآگاهم می خواست جبران کنهکرد

 :با لبخند کجِ مخصوص به خودش گفت

 از کجا می دونستی قرمه سبزی دوست دارم؟ _

حس از تنم پريد. از کجا می دونستم؟ آب دهنم رو به زور قورت دادم و به بشقابی که تقريباً همه محتوياتش رو خورده بود 

ور از اين غذا می خوردی و... اوف نه! سر باال آوردم و نگاهش چشم دوختم. چی می گفتم؟ می گفتم اون شب ديدم که چط

 :با فکری که ناگهانی به ذهنم رسيد، زبون باز کردم .رو منتظر ديدم. سعی کردم خودم رو نبازم

 مردا موجودات پيچيده ای اند؛ ولی نه خيلی زياد. _  
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خيال راحت آزاد کردم. انگار که بی خيال شد. هنوز چند لبخندِ کوتاهی زد و سرش رو دوباره با غذاش گرم کرد. نفسم رو با 

 :ثانيه بيشتر نگذشته بود که دوباره زبونم جنبيد و سوالی که چند روز توی سرم وول می خورد رو به زبون آوردن

 علی... اون مردِ چی شد؟ _

 :بدون اينکه سرش رو باال بياره کمی مکث کرد، حتی انگار کمی هم صداش گرفت

 .وبهحالش خ _

! خواستم سوال ديگه ايی بپرسم که کرداون مرد کجاست و چه می  نمی فهميدماگه  کردمهمين؟ خب من که سکته می 

گوشی موبايلش زنگ خورد. نگاهم به سمتِ اسکرينِ صفحه اش که رویِ ميز بود کشيده شد؛ اما علی تيز تر از من بود و 

ميدون فاصله سياهی رو سرم خيمه زد و ۀ وال ها از ذهنم پريدن. ساي. سقاپيدفوری با چنگی محکم گوشی رو از روی ميز 

 بام چی بود؛ ولی ستدون حس های تاريکِ دنيا با هم به درونم هجوم آوردن. نمیۀ کرد. هممولکول های اکسيژنی رو تنگ تر 

 یتی خاصی به دست هام رواينکه فکر کنم پشت تلفن دختری باشه از جنسِ مهسا يا شايد هم زنش که ازش گفته بود... کرخ

 .آورد

يعنی کی بود؟ چرا هيچ وقت جلوی من با  .قاشق رو کنار بشقابم گذاشتم و به او که به سمتِ اتاق می رفت چشم دوختم

خشم تو هم فرو می رفتن که با  اخم داشت چهره ام رو می پوشوند و تمام عصب های صورتم ازکسی صحبت نمی کرد! 

 .. با نگرانی از جا جهيدم و به سمت در اتاق قدم تند کردم. صداش می اومدنرفتگ به خودشون یديگه اي شکلصدایِ دادش 

گم مرتضی خان! خبربيارِ دوزاری! برو بهشون بگو من نه از اين حرفا می ترسم، نه از پليس  ببين چی دارم بهت می _

 .... االنم ديگه مرخصیدم!خواستم کرخواين بکنين که من خيلی وقته هر کار که  ودادگاه. هرکار می

 «لعنتی لعنتی لعنتی» گوشی رو قطع کرد و با حرص روی تخت پرتش کرد و چند بار پشت سر هم گفت

گوش هام درست شنيدن؟ گفت مرتضی؟ کدوم مرتضی رو می گفت؟ ترسيده عقب عقب رفتم. خواستم از در فاصله بگيرم که 

. حقيقتاً خجالت کشيدم؛ اما... به ديوارِ پشتِ سرم تکيه دادم و بهش خيره کردتماشام به سمتم برگشت و با اخم های در هم 

 موندم.

 کی بود؟ _

؛ اما به جای اين حرف ها آروم به خاطر گوش وايسادنم جار و جنجال راه بندازهفکر می کردم االن بگه به تو ربطی نداره و 

 .روی تخت نشست و سرش رو توی دست هاش گرفت

 .ر. خودم حلش می کنمبرو ناهارتو بخو _

 :کنار ديوار سُر خوردم و آروم گفتم
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 آره؟ ببرن منو می خوان... دارن؟ تلفنتم شماره که گفتی مرتضی... خودش بود آره؟ تا کجا واسه شناختن من پيش رفتی _

 :سرش رو از دستاش جدا کرد و با عجز نگاهش رو به چشم هایِ ترسيده ام دوخت . لبخند زورکی و تلخی زد

 ...نمردم که _

حسِ جالبيه... که وقتی يواش يواش از نوکِ موهات تا انگشتای پات داره سرد می شه از زمستون های کشنده اين دنيا؛ يه 

ولی يکی باشه که بتونه ؛ دفعه و ناگهانی گرمایِ دلنشينی به تنت چيره بشه. انگار که دنيا و سردی هاش سر جاشون باشن

 .دوباره، ههربار احيات کنه... دوبار

 د:لبخند من واقعی تر بو

 چرا انقدر مرموز و عجيبی؟ _

 :سيگارش رو برداشت و کنجِ لبش گذاشت. خواستم از جام بلند شم که گفت پاکت پوزخندِ بی حسی زد. از روی ميز

 ( چرا نرفتی؟اين همه سوال کردی! يکی هم من می پرسم... )سرتکون دادم و اون نگاه خيره و پر از حرفش رو بهم دوخت _

 :سيگار رو آتيش زد و پُکِ محکمی بهش زد

می تونستی اون روز با اون بی شرفی که دنبالت  تو که دنبالِ يه فرصت بودی تا از دست من خالص شی. يادت رفته؟ _

 ! فرستاده بودند بری

ه شده بود. گلوم سنگين شده بویِ سيگار هوای اتاق رو هم تلخ کرده بود يا حرفی که زد؟ صورتم جدی و نگاه من هم خير

 :بود، انگار که حجم يه دل سير گريه رو تو خودش جمع کرده بود

. خيلی شانس می آوردم و سگ جونی می کردم آخرش بايد عروسِ زنده ام نمی ذاشتچون اگه برمی گشتم آقاجونم _

 . مرتضی می شدم و يه عمر هر روز می مردم

 تلخند تبداری روی لب هام می شينه:

 فکر نکن از روی غريزه حياته که انقد جون دوستی می کنم. نه. من فقط از روزی هزار بار مردن می ترسم. _

 :دستی که ستون بدنش کرده بود، روتختی رو چنگ زدو با حرص پُک ديگه ايی به سيگارش زد

 رم کردن! آدميتم رو ازم گرفتم!تحقي !با پول معاوضه کردناينجا بودن سخته! پر از حالِ بديه که همش فکر می کنم منو  _

 .ام مونده واسه ی هستی کهولی خب... فکر کنم آدم بدی نباشی... شايد تو بهترين گزينه اي

 :کم رو تختی رو رها کرد و سيگار رو توی بشقابی که توش ليوان آب بود خاموش کرد دستش کم

  ...که خسته شدم از اين وضعيت ولی بازم )نفسم لرزون و عميق از سينه ام خارج شد( خيلی وقته_  
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. دستم رو دور زانو هام پيچيدم و سرم رو روشون می زدم، با هر حرفی بغض به گلوم چنگ ه بودچقدر دل نازک و لوس شد

  :گذاشتم. با صدايی دورگه که سعی داشت بغضش رو پشتِ گلو قايم کنه ادامه دادم

 فقط زندگی کنم! مثل اون روزا که بزرگ ترين دردم ساعت هفت و نيمدلم می خواد واسه يه روز هم که شده زندگی کنم. _

! دلم می خواد بچگی کنم علی! هيچ وقت بزرگ شدن نمی خواستم؛ ولی تو چند ماه منو خونه بود که آقاجونم می اومد غروب

گه... واسه اون روزا که من دلم تن ...کس نمی تونه تابشون بياره بزرگم کردن که هيچ روانيی بزرگم کردن! با شکنجه های

بعدش  .گذشتن... می خوام برم واسه خودم چند دست لباس بخرم و بعدش خودم رو ناهار مهمونِ بهترين رستوران شهر کنم

دونی؟ ما خيلی دوست  شايد دلم بخواد با مريم بريم سينما و به جای ديدنِ فيلم، به بازگيریِ بازيگراش نمره بديم... آخه می

هم  بازی کنيم... يا شايد دلم می خواد تو خيابون راه بريم و مثل ديوونه ها سرِ هر مسئله کوچيکی بخنديم و باداشتيم فيلم 

کنن... مثل اون وقتا... علی  لبو و باقالی و حتی پشمک بخوريم. از اين پشمک صورتی ها که تو قابلمه های بزرگ درستش می

  ...من

ه کلمه ديگه بگم و خودش رو نشون بده. فقط به چشم هاش خيره شدم تا مجبور بغض ديگه نذاشت حرف بزنم. می ترسيد ي

 .به ادامه نباشم

از جاش بلند شد و به سمتم اومد. دستم رو  .نداشت و همين نگاهش رو جادويی می کردش غمِ توی نگاهش ربطی به لبخند

 :د و آروم من رو به خودش نزديک کردبوسه غافلگيرانه ايی روی بينی ام ز .گرفت و وادارم کرد مقابلش بايستم

 

  .اگه به جایِ مريم منو کنارِ خودت فرض کنيی، فکر کنم بشه يه روز زندگی کنيم. هردومون ! باهم _

* * * 

 « فصل چهارم: يادآوران»

 ماهان

رو از هوا خالی هر چقدر که به در اتاق نزديک تر می شدم صدایِ داد و فريادشون واضح تر شنيده می شد. کالفه ريه هام 

کردم. اين دوتا برادر قصد نداشتند هيچ وقت اين دعواها رو تموم کنند. دستم رو باال بردم تا در بزنم که صدایِ بابا اکو وار 

 يد:داخل اتاق پيچ

 تقصير تو بود ياسر! بگو تو نبودی که يه دخترِ جوون رو راهیِ خونه هایِ فساد کردی؟ _

افتاد. يه قدم از در فاصله گرفتم و با استيصال دست تو موهام فرو کردم. از کجا فهميده بودند؟ دست هام شل شد و کنار بدنم 
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به پشت سرم نگاهی انداختم، بايد هر طور شده به خونه برگردم و مطمئن شم کسی دستش به ... اگه اينطور باشه که... رها

 ت:شکسرها نمی رسه. تا يه قدم ديگه برداشتم سکوت داخل اتاق دوباره 

اون دختر خودش خرده شيشه داشت! وگرنه قبول می کرد صيغه خودم بشه و نمی افتاد تو خيابونا واسه جور کردنِ يه  _

 .قرون دوزار طلبی که من داشتم

از حرکت ايستادم. صدای حاج ياسر خالف دقايق قبل می لرزيد و حتی يه جور حسرت رو هم می شد تو صداش حس کرد. 

 :يی بود! بابا با صدایِ تحليل رفته ايی غريداينجا يه خبر ها

دليلِ آقا بزرگ واسه اون يه سوم ارثی که به اسمم کرد همين بود! که تو زيادِ خواه و بی عاطفه ايی! راحت نزول می خوری _

نداری  و از يه قرون دو زار نمی گذری ولی مُحرم که می شه بازار و غذا ميدی! تو بودی که همه چی رو خراب کردی! حق

 !؟ بايــدملتفتیتالفيش رو سرِ اين دو تا جوون در بياری. بايــد بذاری خودشون تصميم بگيرن ياسر 

زن عمو با چهره ی تکيده در حالی که يه سينی چای تو دست هاش بود و گوشه چادرش رو به دندون گرفته بود به سمت من 

م به زمين چسبيده بود از شوک چيزايی که نمی دونستم و داشتم پاها .و اتاقِ حاج ياسر می اومد . عمالً خشک شده بودم

تقاصش رو پس می دادم. پاهام رو روی زمين کشيدم و به سمت زن عمو رفتم. هرچی که بود، زن بود. شايد خبر نداشت عمو 

 ...می خواسته

زد. به سمتش برگشتم و منتظر به با لبخندی زورکی سينی رو از دستش گرفتم و خواستم دوباره به سمتِ اتاق برم که صدام 

 :چشم هایِ کم فروغش خيره شدم. کمی اين پا و اون پا کرد تا با خودش کنار بياد و در آخر با لحنی آروم گفت

 ...رها _

چيزی توی سينه ام فشرده شد از اين همه نااميدی. چقدر خود خواه و مغرور شدم که اين همه غصه رو ناديده می گيرم. به 

 :م و با صدایِ آرومی گفتمسمتش رفت

 .جاش امنه _

 :ن شه. چشم های بی فروغش با خيسی اشک کمی درخشان شد و فوراً گفتئگفتم و با اطمينان پلک به هم زدم تا مطم

 !شه پس مرتضی دروغ نمی گفت؟ پيداش کردی؟ حالش خوبه ماهان؟ وای خدا باورم نمی _

 ن:منقطع و خسته بيرون می اومدديوار گرفت و تکيه بهش داد. نفس هاش  هدست ب

  ...ياامام حسين... قربون جدت برم آقا... دلم گرم بود که به شما سپردمش _

 ؛اشک سر خورد و از گوشه ی چشم هاش ريخت. حال دلم بد شد؛ کاش گريه نکنه که زانوهام توان طوفان نوح رو هم داشت

 :باال کشيد و مستقيم بهم خيره شد! چشم های خيس و اشکی اش رو ۀ دلِ شکسته رو نهاما گري
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تو رو خدا بذار ببينمش. مگه چی می شه اگه يه بار ديگه چشم هاش رو ببيينم و بعدش بميرم. کجاست؟ اين چند وقت کجا _

 بوده؟

 وشه ی چادرش رو گرفتم و با اصرار زمزمه کردم:گ .و دوباره بارون زد رو گونه هاش

 ...وبه آخه مـادر منگم خ دِ زن عمو گريه نداريما! می _ 

 د:دوباره مستقيم چشم دوخت تو چشم هام. نگاهش زالل و پر از قدر شناسی بو

 خدانشناساقربون قد و باالت بشه اين مادر که منو مادر خودت می دونی. قربون غيرتت برم که بچه امو از دهن اين  _

 سرت باال بمونه پسرم... . کشيدی بيرون. يه عمر رفتم زير منتت که وصله ی جونمو حفظش کردی..

دلم رفت پیِ اين همه محبت خالص و از ته دل؛ ولی باز خيسی چشم هاش بند دلم رو پاره می کرد و نمی ذاشت راحت آروم 

 :با دست آزادم گوشه چادرِ گلدارش رو محکم تر گرفتم و با صدایِ پايين اومده ايی گفتم .بگيرم. به زور لبخند زدم تا آروم شه

 .آروم شه. خودم ميارمش و ميام واسه دست بوسی و خاستگاری اوضاع... بذاريد بينمون فاصله می ندازهگردونم عمو برش  _

 . تصنعی بود و با درد؛ ولی باز هم لبخند صورتش رو زيبا می کرد... درست مثل رها

 دوسش داری؟ _

 . به سمتم اومد تا کنارم بايستهسرم رو پايين انداختم. تکيه اش رو از ديوار جدا کرد و يه قدم بلند 

 ...کوتاه نيا. اگه برگرده پس _

 :با عجله سرتکون دادم تا نگه و دوباره تن و بدنم رو نلرزونه. چای به دست به سمت در اتاق برگشتم که ناليد

 !حداقل بيار تا ببينمش _

رهای معصومی که سعی داشت با  تقصيری نداشت! اون هم تو دامِ .سخت بود قولی که می خواست؛ ولی می فهميدمش

سرتقی خودش رو قوی نشون بده افتاده بود. سر تکون دادم و يه لبخندِ سختِ ديگه ايی زدم تا خيالش راحت شه و زود تر بره 

در زدم و بدون فرصت واسه جواب دادنشون، در رو باز کردم. می دونستم  .که اگه بمونه می شنوه ناگفته هایِ اين دو برادر رو

 :روز کمِ کم يه سيلیِ جانانه از عمو نصيبم می شه ،پس سريع سالم دادم و سينی روری ميز گذاشتمام

 .من در خدمتم، صدام کرده بوديد _

 :جواب سالمم رو فقط بابا داد و در آخر گفت

 از کیِ که اينجايی؟ _

 :به نگرانیِ پشت سوالش اخم رو پيشونی ام افتاد؛ آروم گفتم
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 ...آماده هر جور داد و بيدادی هستم ولی خيلی نيست... من _

 :تو عرض اتاق راه رفتم و ادامه دادم

 !پس دادنش... اصالً _

 !دست مشت شده حاج ياسر روی ميز فرود اومد و بابا با حرص اسمم رو صدا زد : ماهان

اونم درست وقتی که بهم ميگن  گی چيکار کنم بابا ؟ هوم؟ زنم رو بيارم بذارم تو اين خونه تا دوباره فراری اش بدن؟ می _

 حق نداری بهش نزديک بشی؟

 :حاج ياسر خواست فرياد بزنه که زود تر گفتم

  .خان عمو من اگه اينجام، فقط بخاطرِ پيغاميه که ديروز مرتضی داد _

 رو به بابا پرسيدم: راسته ؟

  : مگه خودت يادت نيست؟و گفت اخم هایِ بابا تو هم رفت و سر به زير انداخت

 : به سمت عمو چرخيدم و منتظر نگاهش کردم. با اخم و غيظ نگاهش رو بهم بخيه زد و گفت! لعنتی

حاال خودت می دونی کجا وايسادی! يا دخترم رو پس مياری و نمی ذاری هيچ کس از اين ماجرا باخبر بشه، يا من می  _

 .دونم و تو و پليس

با حرص به هم کشيدمشون و با لحنِ کنترل شده  .صورت قائم گذاشتم کالفه روی مبل نشستم و دست هام رو روی زانوم به

 :ايی گفتم

شايد حق باشما باشه و صيغه نامه ايی در کار نباشه! ولی خدا شاهد ماست که آقابزرگ اين عقد رو خوند و شما ها هم  _

  !حضور داشتين

 :سرد خنديد و به بابا خيره شد

 .ميدی! يا رها رو مياری يا به زور پس اش ميگيرمنمی فهمی که اين حرف رو تحويل من  _

 :از جا بلند شدم. بابا هم چيزی در مقابل اين ناحقی ها نمی گفت، پس خودم بايد دست به کار می شدم

  ...به خبر چين تون هم گفتم. از پليس و دادگاه نمی ترسم. منتظر احضاريه می مونم... ولی _

 :داشتم خونسرد جلوه بده ادامه دادم يه سمت در رفتم و با صدايی که سعی

مطمئناً احضاريه ايی در کار نخواهد بود! شمايی که وقتی نمی دونستی رها کجاست به پليس خبر ندادی، بعيد می دونم  _

 .االن آبرو و بازار و حرف مردم رو فراموش کنين

هم درد داشت که جلویِ پدرت به ناحق دست روت منتظرش بودم؛ اما باز . با حرص از جا بلند شد و با کينه به صورتم کوبيد
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 :بلند کنن؛ سرم رو پايين انداختم و در همون حالت گفتم

کارايی رو کردم که فکرشم نمی کردم يه روز انجامشون بدم! االن نميارمش تا شما به  !از تو دهنِ گرگ کشيدمش بيرون _

 ... بی وجود! ... با اجازه صيغه نداری و بعد بشونيدش تو خونه اون واسه من بگی شاهدی

* * * 

 رها

با نااميدی به قابلمه نگاه کردم و کمی گالب دور برنج ريختم. اين بار هم سوخت! االن می اومد و اين دفعه ديگه راست 

نگاه سرسری به زخم عميقی که رو دستم انداخته بودم کردم و برای بار  !راستی مسخره ام می کرد. اين چه وضعشه آخه

صدای کليدی که به قفلِ در اتاق خورد از جا  «گفت آشپزی خوب ياد بگيرا مامان هميشه می»تو طول روز گفتم  هزارم

پروندم. با هول درجه هوود رو باال تر بردم و به سمت در پرواز کردم. مسخره است؛ اما بودنش رو تو اين خونه بيشتر از 

م اون لبخندِ عجيبش رو تحويلِ نگاهِ منتظرم بده و با شوخی در مورد در رو خودم باز کردم تا باز ه .نبودنش دوست داشتم

پالتوش رو از تنش . خالف همه ی انتظاراتم، با سری افتاده وارد شد و جواب سالمم رو سرسری داد .آشپزی کردنم بپرسه

ود و اصالً من رو نمی انگار که حسابی تو افکار خودش غرق ب .بيرون کشيد و بدون اينکه چيزی بگه به سمت اتاقش رفت

 :ديد. آروم گفتم

 شام که نخوردی؟_

آهسته ايی گفت. با حالی گرفته به سمت آشپز خونه رفتم و درجه هوود رو پايين « نه» طور که به سمت اتاق می رفت همون

ساعت حول و  .همتوجه نشد غذا سوخته! بايد از اين بابت خوشحال باشم ولی نمی دونم چرا حالم بيشتر گرفت آوردم. اصالً

حوش ده شب بود. يعنی تا االن کجا بوده که با اين وضعيت و فکری درهم پا به خونه گذاشته؟نکنه... نه! اين که امکان نداره! 

کثيف ميذاره و دختری رو به اسارت می گيره، بودن ۀ چرا امکان نداره؟ وقتی پا به اون خون» صدای زشتی از درونم گفت 

 «يد محال به نظر برسه؟پيش کسی ديگه چرا با

 :بشقاب ها رو از کابينت ها بيرون کشيدم و با حرص روی ميز کوبيدم. صدای ديگه ايی به دفاع اومد

خب معلومه که امکان نداره! اون اصالً با من بد رفتار نمی کنه! حتی باهزار بدبختی و پنهون کاری من رو از خونه بيرون برد »

اشتم انجام داد. چرا يه کم مثبت تر بهش فکر نمی کنم؟ آخه چی از من نصيبش می شه که و همه کار هايی که آرزوش رو د

 «گم اسير آورده؟ می

  .خاطرش دستم رو بريده بودم، ريختمه زير لوبيا پلو رو خاموش کردم و توی کاسه ها از ساالدی که ب

 :اره غريداون علی بود! مرموز و عجيب؛ ولی هيچ وقت بد نشد. صدای آزار دهنده دوب
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تازه ! کی گفته بودن تو تو اين خونه به اين  !وقتی از تو هيچ خيری نصيبش نمی شه معلومه که بيرون از اين خونه هم ميره»

 «معناست که اون هيچ کسی رو به طور جدی توی زندگی اش نداره؟ خودش گفت زن داره

خواست اون هم بازيی که من رو به سينما برد و تو هوای ! انگار که دلم بدجوری می منطقيی بغضم گرفته بود. بی هيچ دليل

جلوی گاز ايستادم و با حرص به درکی نثار همه ی فکر های در . سردِ بام تهران و لبو مهمونم کرد؛ فقط همبازی خودم باشه

 .هم برهمم کردم و خواستم قابلمه رو از روی گاز بردارم که دوتا دست دور کمرم حلقه شد

همه صدا ها هم نفس کم آوردن و با من خفه شدن! حتی جرات نداشتم سرم رو برگردونم و به صاحب دست . نفسم بند اومد

 :سرش رو به گودی گردنم نزديک کرد و صدایِ گرم و آرومش کنار گوشم بلند شد ها نگاه کنم.

 م؟کنن که اصالً نشنيدن سه بار صداشون کرد خانم محتشم به چی فکر می _

که از اون نقطه جدا کنه روی شونه ام گذاشت و با آرامش همه ی هوایِ اطرافِ بدنم رو يک نفس بلعيد. سرش رو بدون اين

 .نفس هاش به گردنم می خورد و با هر نفس يه نقطه از گردنم رو داشت سِر می کرد. سر من هم به سمت چپ بدنم خم شد

  .تميه دستم رو روی ساعدی که تنگ کمرم رو در آغوش گرفته بود گذاش

با دستِ ديگه ام زيرِ گلوم رو گرفتم و کمی فشار دادم بلکه .هم در نمی اومد «هيچی»صدام حتی برای کلمه ايی به کوتاهيه 

همه ی توانم رو توی دستم ريختم و از سمتِ  .اما انگار غير ممکن ترين کار دنيا شده بود؛ بتونم صدايی ازش خارج کنم

ز خودم جداش کنم؛ اما بوسه ی گرم و مکث داری که روی گردنم نشست، دست هام گردنم به سمت دست هاش کشيدم تا ا

  ؟رو کرخت و بی حس کنار بدنم انداخت. چه ام شده امشب

و با همه توانم پس نمی زدم و از دستش فرار نمی کردم؟ سرش رو ناگهانی از رویِ رچه فرقی با اهورا داشت که دست هاش 

 :ا صدای بلندی گفتشونه ام جدا کرد و تقريباً ب

 دستت چی شده؟ _

طور که تو بغلش بودم به  دستم؟ آره دستم! دستم درد می کرد از زخم عميقی که روش گذاشته بودم! مچم رو گرفت و همون

سمت خودش برم گردوند. آروم سعی کردم دستم رو از ميون انگشت هاش بيرون بکشم که چسب زخمی رو که به دستم 

رد. با ابرو هايی که هر لحظه به هم نزديک تر می شدن به زخم نسبتاً عميقی که روی انگشت سبابه ام بود بسته بودم رو باز ک

 : خيره شد

 اين چی شده؟ دختر تو حواست کجاست؟ سر جنگ داری با خودت مگه؟ اين چه وضعه بستنه آخه؟ _

 :رانه پرسيدسعی کردم دستم رو از دست هاش بيرون بکشم که محکم تر گرفت و سوالی و آم

 گم حواست کجاست؟ بهت می _
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بغض که داشتم؛ با اين لحنِ بی هيچ نرمشش پررنگ تر هم می شد؛ شکستنی تر هم می شد، تحمل نکردنی تر هم می 

 : شد... صدام رو صاف کردم و فقط گفتم

  .ساالد درست می کردم که بريد. ربط به حواس نداره _

از انقباضِ ماهيچه های پيشونی اش ذره بدون اينکه حتی يک  .لناً گفتم بی دست و پامچيزی بد تر از اين به ذهنم نرسيد! ع

 :کم کنه، گفت

 همين؟ واسه همين سه بار صدات زدم صدام رو نشنيدی؟ _

 : سرم رو پايين انداختم؛ اما کوتاه نيومد و دست آزادش رو به چونه ام رسوند و سرم رو باال آورد

 حواست کجاس رها؟ _

 :همه اصرارش کالفه دستش رو پس زدم. نمی شد هيچ جوره منحرفش کرد. آهسته اما با حرص گفتم از اين

 ! پیِ حواس تو_

 :سياهی نگاهش بين چشم هام دو دو ميزد انگار که چيزی که شنيده رو باور نداره. آروم گفت

 چی؟ _

 :ازش فاصله گرفتم و با صدایِ آروم تری گفتم

 ! ختهحتی نفهميدی برنج بازم سو_

و پقی زد زير خنده. يواش يواش صدای  رد شد و در آخر صورتش عم از تحير، ناراحتی، حرص ازتموم حالت های ممکن ا

آروم کنارش زدم و مسخره ايی نثارش کردم. همه اش آماده بود ۀ خنده هاش بلند شد و من رو کالفه تر کرد. با يک تن

 رد: بيرون کشيدم که صدای تلخش آروم زمزمه ک مسخره ام کنه! ليوان ها رو با حرص از کابينت

 ختر!هميشه فکرم رو پرت می کنی د _

  * * * 

 .با هيجانی که اين روز ها تکرارِ هرروزه ام بود، ازجا بلند شدم و برای بار هزارم به خورش فسنجونی که پخته بودم سر زدم

باليدم که صدای زنگِ آوِن بلند شد. بشقاب و قاشقی که  لذت ازش چشيدم؛ داشتم به کيفيت کارم می چشم هام رو بستم و با

روی ميز گذاشتم و به سمتش رفتم. سريع دستکش رو دستم کردم و در آون رو باز کردم،  باهاشون غذا رو تست کرده بودم رو

ی يک ذره خب! به موقع رسيدم. کيک مورد عالقه ام بدون حت. گرماش کمی صورتم رو سوزوند؛ با احتياط بيرون کشيدمش

 .سوختگی خوب پخته بود. ظرف رو روی ميز گذاشتم و با حوصله نشستم تا خنک شه

فردا هجدهم ديماه بود. روزی که پا به دنيا گذاشتم و انتخاب شدم تا اين همه سختی رو تجربه کنم. درسته که نه علی خبر 
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. يادم نمياد که هيچ وقت ديگه ايی اينطور عميق داشت و نه قرار بود که با خبر بشه دليل اين ضيافت کوچيک چيه؛ ولی ..

  . حس کرده باشم واقعاً تولدمه. متولد شدم تا به اندازه ی سر سوزنی خوشی و امنيت رو تجربه کنم

جا! ونکه جشن باشه. درست ا شتکه حس می کنم واقعاً هجدهم دی ماه پتانسيل اينو دابود  ! ولی اين اولين باریبود عجيب

دربسته و با محافظ هايی که  ۀخون تو اونا! اونج.بودمدر حالی که توش زندانی  بودن ايی که درهاش به روم باز خونه اونتو 

 ند کسی داخل خونه نشه؛ منبود م توی کوچه و خيابون مواظبند که مبادا بيرون برم؛ يا چه می دونم شايد مراقبستدون می

 .نزندا اونتولدمه! درست توی  کردماحساس می  داشتم

با کارد کيک رو از ظرف جدا کردم و با حوصله نشستم تا با خامه و گردو يه اثر هنری خلق کنم. کارم رو که خوب انجام دادم 

و از نتيجه اش راضی شدم، توی يخچال گذاشتمش و با نگاه دقيقی که به آشپزخونه و خونه ايی که از صبح برقش انداخته 

 .سر و ضع خودم هم برسم بودم؛ به سمت حموم رفتم تايه کم به

پيداش می شد. موهام رو باسشوار خشک کردم و يکی از  بايدولی ديگه  ؛ساعت حول و حوش هشت و نيم بود. دير کرده بود

رو از کمد جدا کردم تا بپوشم. با لمسِ لباس دوباره به ياد اون روز  خريده بوديمهمون لباس هايی که چند روزِ پيش باهم 

شايد مثل يه وقت استراحت ميونِ ميدون .دم که از صبح تا شبش همه خاطره بود! همش نفس کشيدن بودفوق العاده افتا

 .جنگ

شوميز سفيد و خوش طرح رو با شلوار مشکی و لول پوشيدم و گذاشتم موهام دور صورتم رو قاب بگيرن. نمی دونم چه دردی 

مرتب و زيبا به نظر  ،م هایِ کسی که االن ها بايد می رسيدبه تنم افتاده بود که با همه ی قدرتش ازم می خواست توی چش

الکی جا برای خودش باز کرده بود و به عنوان يه آدم مهم و محترم می ديدمش... با چشم ميز آرايشی رو،  برسم. انگار الکی

از فکرش هم  ...دم تاشايد دنبال اثری از لوازم آرايش بو م.دنبال اون چيزی که فکرش هم برام زيادی بود زير و رو کرد

صورتم گر گرفت. چه مرگم شده دقيقاً؟ چه فرقی می کنه تو چشم اون مردی که عجيب بود و مهربون چطور به نظر بيام؟ با 

مدت کم و چند روزه چيکار کرده  اونپشت دست هر دو طرف صورتم رو فشار دادم تا کمی از التهاب درونم کاسته بشه. تو 

می بايد سرکوب  بودچشمم پررنگ شده بود و محترم؟ داشتم تو اون سرما عرق می کردم. هر حسی که  بود با من که انقدر تو

م! اعتماد کردن و ستم... دوباره فروخته شدن نمی خواستخوا من حقارت نمیمی شد. بايد جوونه نزده خشک و سوزونده شد. 

 ...تمام عيار که سر زده زندگی ام رو به م! اصالً اون کی بود؟ هيچ کس! يه غريبه یستنامردی ديدن نمی خوا

با شنيدن صدایِ دَر همه ی فکر های سرزنش کننده و سرسام آور از مغزم جداشدن و به سمت در پرواز کردن. همه ی اين 

از روی صندلی بلند شدم و به طرف در قدم ... نمی خوام نمی خوام ها دود شدن و دودش هم به سمت در هجوم برد. اومد

م در همون حال با خودم فکر می کردم چرا از کليد خودش استفاده نمی کنه؟ با فکر اينکه البد جا گذاشته، قصد کردم برداشت
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صدايی که با کلی ناز و ادا  .در رو باز کنم که با صدايی که از پشت در بلند شد دست هام بين هوا و دستگيره در خشک شدند

 :گفت

 کسی خونه نيسـت؟ _

دستم مشت شد و محکم به دهنم چسبيد تا مبادا صدايی ازش خارج بشه و بشه اونچه که ارت نمی خوام! ه بودم که حقگفت

 :نبايد. دوباره زنگ در فشرده شد و اين بار صدای لوند پشت در با خنده گفت

شب که فقط دونم که اين ساعت از روز فقط می شه تو خونه ات پيدات کرد! اونم درست ام باور کن من بهتر از همه می _

 .دونم حالت سر جاش نيست من می

يه چيزی... مثلِ يه دستِ بزرگ دور گلوم چنگ انداخته بود و قصد داشت خفه ام کنه. يه چيزی قصد کرده بود امشب نفسم 

عقب رفتم تا به تکيه بدم و زمين نخورم؛ ولی از شانس درست خوردم به جا کفشی و گلدون روی اون. با  عقب رو تموم کنه.

دست های لرزونم به طرف گلدون  .صدایِ شکستن گلدون نگاهِ خشک شده ام از روی در برداشته شد و به زمين خيره موند

  .هزار و يک تيکه شده می رفت و هی دوباره برمی گشت. انگار که مغزم قفل کرده بود و نمی دونست بايد دقيقاً چيکار کنه

رسوندم تا حداقل راهِ نفسم رو باز کنم. تا اين نفس های کم آورده انقدر به چشم صاف ايستادم و دستِ بال تکليفم رو به گلو 

هام نيش نزنند و نخواند که با اشک به مردمک ها نفس بدن. صدای پشت در هم چند ثانيه فقط برای چند ثانيه خفه شد و 

 :بعدش بلند گفت

 ه...دست مريزاد آقایِ محتشم! مهمون نوازيت ديگه دار _

طع شدن. دنيا ايستاد و زمين ديگه نچرخيد... اصالً تمام هستی صداهاش قطع شد و تبديل شد به يه بوق ممتد که صداها ق

 گفت محتشم؟ آقای محتشم؟! کدوم محتشم؟ محتشم که من بودم! آقا کجا بود؟. بلند توی سرم جيغ می کشيد

الً ای کاش تنهايی اين روز ها ديوونه ام کرده باشه و گيج و گنگ دوباره به در زل زدم و آرزو کردم همش يه خواب باشه. اص

توهم زده باشم... نه خانی اومده باشه و نه خانی رفته باشه؛ اما همش يه آرزوی محال بود... گواه همه ی اين کابوس ها 

 :صدای مشتی شد که با حرص به در خورد. با کلمه ها بعدی اش زير پام خالی شد و کنار ديوار سقوط کردم

 ماهان می دونم حالت زياد جالب نيست؛ ولی اين دليل نمی شه اينطوری رفتار کنی! کليد ها رو چرا برداشتی؟ _

 .دست هام با همه ی قدرت به دهنم هجوم آورد و محکم گرفتتشون تا صدايی از حنجره ام بيرون نياد. خوابی درکار نبود

کدوم  .ذروندم و با کرختی بدنم رو به ديوار فشار دادم. آره گفت ماهانبا چشم های ترسيده دور و برم رو از ديد گ .گفت ماهان

؟ پس چرا گفت محتشم؟ مگه نبودمگه اين مرد عجيب و مرموزی که همخونه ی بی گزندِ من شده، اسمش علی  ماهان؟

نم و يا از طرف مرتضی طور نيست. يا دارم خواب می بي فاميلی اش روشن نبود؟ چی می گفت اين دختر ديوانه؟! نه! اصالً اين
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دستم  .بود و اومده بود جونِ من رو به لبم برسونه! آره کار خود مرتضی ست هميشه از اين مسخره بازی هاش متنفر بودم

مثل فکر هايی که تازه تازه داشت شکل می گرفت. نفس نداشتن تا حتی  جون نداشتن.  .ستون تنم نمی شد تا از جا بلند شم

 .ايستاده امفکر کنم کجای زمين 

حاال با حس و حالی که خودمم درکشون نمی کردم چه کنم؟ گفت ماهان ؟! دست به ديوار به سمت پذيرايی رفتم و خودم رو 

روی مبل ولو کردم. گفت آقای محتشم؟ يعنی اون... ديگه دستِ جون داری نبود تا بتونه جلوی هق هق هام رو بگيره و توی 

 ... شوهرم بود ...جيب که يکبار ازم خواست همسرش بشم، ماهان بودسينه خفه اشون کنه! اون مرد ع

* * * 

 نماها

حتی اين ترافيک کسل کننده هم نمی تونست حالم رو بد کنه. با بی صبری به ساعتِ مچ دستم نگاه کردم. نه و ده دقيقه! 

  .حسابی دير کردم

ريده بودم کردم و دوباره به صفِ طوالنی ماشين های نگاه گذرايی به کيک شکالتی و جعبه ی هديه ايی که برای امشب خ

مقابلم خيره شدم. ده يازده سالی می شد که هجده دی ماه فقط شبی بود که هوا سرده و رابطه ها يخ بسته؛ اما امشب دوباره 

ما باز هم هجده دی، تبديل به خودش شده. با اينکه فقط امشب من و رها کنار هميم و مثل قديم کسِ ديگه ايی نيست؛ ا

 .نسيمی گرم توی اين سرما جريان داشت

 .باالخره ترافيک مزخرف تموم شد و تونستم ده دقيقه ايی خودم رو به خونه برسونم

مثل هميشه کليد رو با حوصله توی در چرخوندم تا رها از سر و صداش متوجه اومدنم بشه. خالف اين چند روز اخير به 

نجونی که پخته بود حضور پر رنگش رو توی خونه به رخ کشيد. آهسته به سمت پذيرايی استقبالم نيومد؛ اما بوی خورش فس

 :رفتم و در همون حال بلند صداش زد

 رها؟ _

دسته کليد رو روی کانتر انداختم و جعبه ی کيک رو هم با احتياط بيشتری کنارش گذاشتم و با لبخند به بو و رنگی که راه 

خودش هم برای تولدش حسابی هيجان داشت. دوباره صداش زدم و وقتی جوابی دريافت انداخته بود چشم دوختم. انگار 

نکردم به سمت اتاق خواب ها قدم برداشتم. همينطور صداش می زدم که يک دفعه درد عميقی از ناحيه ی سينه ی پام حس 

نگاه دقيقی به خرده شيشه ها انداختم و با بود.  دمپايی پام نبود و اينجا چيزی شکسته! کردم و نگاهم رو به زمين دوختم. لعنتی

 !ديدن خرده چوب هايی که اين طرف و اون طرف ريخته شده بود چشم هام گرد شد. قاب عکس
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بدون توجه به پام به سمت اتاق خواب رفتم و با نگرانی رها رو صدا زدم. وارد اتاق که شدم شوک با همه ی توانش به تنم 

اتاق به هم ريخته بود و وسايل خونه روی زمين پخش و پال شده بودن. در های کمد ۀ هم .آوردم برخورد کرد و از پا در

به سمت در های باالی کمد ديواری کشيده شد؛  نگاهم فوراً .وسايلش بيرون ريخته بودندۀ ديواری ها باز بودند و تقريبا هم

ييچ ماشين که توی دستم بود از بين انگشت درست همون جايی که عکس ها و وسايل قديمی رها رو نگه داشته بودم. سو

  ت.های سِر شده ام بيرون افتاد و با صدای ضعيفی روی زمين نشس

  د.با ديدنِ در های بازشون که هر کدوم به يه طرف مايل شده بودند آه از نهادم بلند ش

ميونشون نبود صدام برای دوباره صدا  نگاهم دور تا دور اتاق به دنبال رها گشت؛ اما با ديدن قاب های شکسته ايی که عکسی

زدنش بريده شد. نگاهم بدجوری روی عکس های به هم ريخته ايی که روی پارکت ها ريخته شده بودند و خونی که روشون 

زد. ترسی ناگهانی به دلم چنگ زد. به سمت تخت رفتم وهمونطور که صداش می زدم به پشتش نگاه  ريخته بود، دو دو می

  ...نکنه حاج ياسر .جا هم نبودانداختم، اون

 ... معده ام از درد جمع و دوباره باز شد. خدايا .دلم هُری ريخت

 ا! مثل ديوونه ها صدا زدم : رها! رهـ

اونجا هم به هم ريخته بود؛ اما نه به اندازه اتاقی که تو  .در اتاق رو محکم به ديوار کوبيدم و با شتاب به سمت اتاق ديگه رفتم

 :به سمت سرويس بهداشتی پا تند کردم اما هيچ جا نبود کالفه داد زدم .رای من بوداين مدت ب

 لعنتی!لعنتی  _

به چه حقی سهم من رو از اين زندگیِ کوفتی برداشتن و با خودشون بردن؟ ؟ کالفه يه دور دورِ خودم چرخيدم. حاال چه کنم

با  !سوييچ! کليد هام .بشو معده درد لعنتی کالفه ترم می کرددست روش بلند نکنن؟ ميون اين بل !اصالً کجا بردن؟ وای خدا

سردرگمی به طرف اتاق پا تند کردم و اين بار هم يه تيکه چوب پام رو بريد و من گيج تر از اونی بودم که متوجه چيزی به جز 

اتاق شدم و گيج تر از وارد  داد و بيداد های رها باشم که توی ذهنم کمک می خواست. با قدم هايی ناميزون و با شتاب وارد

انقدر عصبی بودم که اصالً يادم نبود کجا انداختم و اصال چه کردمش با حرص فحشی  .شدنم دنبال سوييچ، چشم گردوندم

  .نثار خودم کردم و به طرف کمد رفتم تا يدک رو بردارم

 

هقی نفس به سينه ام برگردوند. بدون  ريزِ هق در نيمه باز کمد رو بيشتر باز کردم و خواستم جعبه رو بيرون بکشم که صدایِ

دست هام هنوز  خدايا! چطوری شکر کنم تا جبران بشه؟.تعلل لباس های آويزون روی ميله رو کنار زدم و به زمين خيره شدم

ون می لرزيدن. قلبم تو سينه گروم گروم صدا می داد و صورتم گر گرفته بود. نفس های تندم رو لرزون و کنترل شده بير
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فرستادم و با حرص چند تا از رگال های لباس رو از روی ميله کَندم و به پشت سرم پرت کردم تا راحت تر بتونم جسم 

 .لرزونش رو که روی زمين نشسته و سرش رو روی زانوهاش گذاشته، ببينم

 .از ترسِ ضعفِ زانو هام نشستم تا نيافتم و ضعف و اسپاسم ماهيچه هام رو نبينه

م شده بود و تو خودش جمع تر شده بود؛ اما سر بلند نمی کرد تا ببينمش. با شونه هايی لرزون خودش رو بغل متوجه حضور

از ديدن اين همه ضعفش بی طاقت شدم، دست هام با بی تابی و حرص زير بازوش  .گرفته بود و بی صدا هق هق می کرد

صدای گريه هاش باال رفت و بی تابانه  .کشيد خودم سمت به ديواری کمد همون داخل از رو لرزونش جسم هوا بی و  خزيد

دست روی سينه ام مشت کرد. نفس های لرزون و عصبی ام توی موهاش رها می شد و به حدی به خودم چسبوندمش که 

 .معلوم نباشه صدای گريه اش از حل شدنش تو آغوشمه يا از دردی که به اينجا کشونده بود

 :درد خودش رو توی آغوشم جمع تر کرد و با صدای ريز و نامفهوم ناله کرد خدايا اگه بُرده بودنش... با

 چرا بهم نگفتی؟ چرا آخه نامرد؟_

روی زمين نشستم و همون طور که توی بغلم بود از کمد بيرون کشيدمش.سرش رو محکم به سينه ام چسبوندم و دستی که 

نجا بود و سالم قدرت به تنم برگردوند. دستش رو محکم از مشت شده لباسم رو تو چنگ گرفته بود رو فشردم. همين که اي

 :دستم بيرون کشيد و با قدرت مشت به شونه ام کوبيد

اين مدت نشستی به اين همه عذاب من خنديدی آره؟ گذاشتی من فکر کنم اسيرتم و هرروز از غصه دق کنم؛ که چی؟!  _

 !.. که بهم بگی توام يکی لنگه اونايیکه بهم بفهمونی تو رئيسی؟ هرچی تو می خوای همونه؟! که.

صداش هر لحظه رساتر می شد و فرياد هاش از ته دل تر. ديگه نمی شد نگه اش دارم. با خشونت از حصار دست هام خودش 

 :رو بيرون کشيد و فرياد زد

ی کردی؟ که چی؟! تو اصالً از کدوم قبرستونی پيدات شد؟ چند سال آزگار دنبال من بودی و قايمکی از من عکس جمع م_

که ثابت کنی آدم خوبه ی قصه تويی؟ تو اونی هستی که متعهد می مونه؟ اونی که هيچی يادش نميره؟ پس الل بودی که 

نيومدی به خودم بگی؟ صُم و بُکم شده بودی و بی خيال من که هيچی يادم نيست؟ آخه بی وجدان من تا همين چند ماهِ 

 ...نوقت توپيش حتی نمی دونستم شوهر دارم او

 :مشتاش رو زمين کوبيد و با حرص جيغ کشيد

 پس االن چی از جونم ميخـوای؟ _

انگار که بيشتر از من از خودش عصبانی بود. معده ام هنوز برای خودش می تازوند و وحشتناک تير می کشيد؛ صدای فريادش 

 :دوباره رو تن اتاق خط انداخت
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هستی؟ چرا از اول نگفتی ماهانی؟ می خواستی دِق ام بدی، آره؟ می خوستی  چطوری اينکارو با من کردی؟ فکر کردی کی_

 ؟تالفیِ احساست رو سر من در بياری؟ مگه من چيکارت کرده بودم بی مروت

دستم رو به ميزپاتختی گرفتم و سعی کردم از ظاهرم درد امون بُر ام رو نفهمه... رو زانو خودش رو روی زمين جلو کشيد 

 :ه قرار گرفت بی تعلل با مشت کوبيد توی سينه اممقابلم نشست ک

حرف بزن لعنتی! توی عوضی بد تر از اون بی افندی باهام کردی! بد تر از امير حالم رو بد کردی! تو با من چيکار کردی _

 ان!ماهـ

از صورت سرخ شده  معده ی لعنتی! چشم هام .هر مشتی که به سينه ام کوبيده می شد بيشتر شونه هام رو از درد خم می کرد

دستش رو که  .دندون هاش رو به هم می فشرد وصورتش از خشم داشت هر لحظه تيره تر می شد .از خشمش کَنده نمی شد

 :عصبی و هيستيريک رفت که موهاش رو بکشه، گرفتم و با صدای آرومی که سعی داشت حال داغونم رو نفهمه گفتم

 زنی؟  ت رو میبيا منو بزن! حرصت رو خالی کن! چرا خود _

 :با جيغ جيغ گفت

خوای عروسکی که واسه خودت ساختی و دور  يا نه! می ...مثل هميشه ادای آدم خوبا رو در نيار! ادا در نيار لعنتی! ادا در نيار_

 ت؟از چشم همه آورديش اينجا از دستت نره؟ می زنم خودمو می کشم اصالً به تو چه؟ حس تملکت گرفته تو اين وضعيـ

وی معده ام جوشيد. با حرص بهش چنگ زدم و اخم هام توی هم رفت؛ رها بدون توجه به من به سمت کشو ميز رفت خون ت

 :و با حالتی عصبی تو کشو دنبال چيزی گشت و با جيغ و داد می گفت

ن می کنم دونی چيه؟ می بُرم هر بندی رو که به دست و پام زدی! کی گفته هر چی توبخوای بايد بشه؟ می زنم داغو می_

 ... هرچی رو که تو بخوايو

درد معده و صدايی که بايد کنترل می شد   قيچی رو از توی کشو در آورد و به موهاش نزديک کرد. درد معده به اوجش رسيد

 :تا آروم ترش کنه فراموش شد. با همه توانی که برام مونده بود؛ خشمم رو بروز دادم و عربده زدم

 ی!زه يه باليی سر خودت مياربذارش کنار ديوانه! تي _

 .صدای فريادم تو اتاق اکو می شد و از بس بلند و ناگهانی بود که وسط اتاق خشکش زد. با بهت و ترس نگاهم می کرد

با حرص و قدم هايی که از درد ضعيف . نگاهش... آخ که نگاهش از اين حس خونی که به دهنم هجوم مياورد هم بدتر بود

م و قيچی رو از دستش بيرون کشيدم. دست سستش رو کشيدم و به سمت سينه ام پرتش کردم. شده بود به سمتش رفت

شوکه بود يا واقعاً نياز داشت نمی دونم؛ ولی بدون هيچ مقاومتی تو آغوشم اومد و صدای هق هق اش رو رها کرد. مشت بی 

 :جونی به سينه ام کوبيد
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 و تحقير شم؟چرا بهم نگفتی نامرد! چرا گذاشتی هرروز بميرم _

از درد صورتم توی هم جمع شده بود . دست روی موهای به هم ريخته اش کشيدم و سرم رو سمت منبع آرامش اين روزام 

هم مسکنه هم مست کننده! نفس عميقی از موهای به هم ريخته و آشفته اش ، نزديک تر کشوندم. آخ که اين بود مخدره

مثل هميشه گردنش رو جمع کرد. صداش می لرزيد و کلکه  .مسکّن به خود ببينهبرداشتم بلکه اين درد عصبی معده ام کمی 

 :هاش با سستی ادا می شدن

 چجوری من تو رو ببخشمت آخه نامرد؟_

دستم رو از گودی کمرش تاب دادم. مو های باز و بهم ريخته اش روی ساعد دستم می خورد و قلقلکم می داد. آروم دستم رو 

 :آروم تر شده بود و مثل اول تنش نمی لرزيد ولی هنوزم پر از گله بود روی موهاش حرکت دادم.

 چجوری گذاشتی عذاب وجدانِ شوهر داشتن خفه ام کنه و واسه تو لباس تنم کنم؟ _

 :سرش رو روی سينه ام فشرد

 گله تو رو به کی کنم نامرد؟ !از همه دنيا واسه تو گله کردم _

محکم از خودم جداش کردم و روی زمين خم شدم؛ ناخودآگاه عق زدم و  .رو بريديه لحظه گرفتگی عجيب معده ام نفسم 

حس کردم خون به دهنم مزه داد. ميون اون همه لباس و اسباب و اثاثيه روی زمين خم شدم و دست هام رو ستون بدنم 

پلک هام رو روی هم گذاشتم...  .کردم و هوارو بلعيدم بلکه اين حجم از درد که می خواست از دهنم بيرون بزنه رو آزاد کنم

کی زندگی ما هم عادی می شد؟ با حس دستی که نگران روی کمرم کشيده می شد پلک هام رو از هم باز کردم و زير 

 .کنارم زانو زده بود و با چشم هايی ترسيده به صورتم خيره بود.چشمی از نظر گذروندمش

 زدمت؟ آره؟ت شد يهو؟ کجات درد گرفت؟ خيلی محکم  هخوبی ؟ چ _

 :تو اين وضعيت خنده ام گرفته بود. چه اعتماد به نفسی هم به زورِ بازوش داشت! سر تکون دادم

  .خوبم_

 :نفسم رو بيرون دادم و صاف نشستم. رو دست هاش چشم چرخوندم و با ابرو های درهم زمزمه کردم

 تو کجات رو بريدی که رو عکسا خونيه؟_

 :نگرانی گفت اخم هاش رو پررنگ تر کرد و با

 !دور دهنت خونيه!... وای خدا معده ات مشکل داره؟ پاشو بريم دکتر_

از جا پريد و با گيجی به طرف کمد رفت، مونده بودم از نگرانی اش ضعف کنم يا بخندم. دست به دور دهنم کشيدم و با اخم 

  .به رد کمِ خون نگاه انداختم
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  ! بينم تو چه دردتهمن دردم دوا نداره... زخم معده اس، بيا ب _

 :با حرص به طرفم برگشت و با حرص موهای پريشونش رو با دست عقب فرستاد

 .درد منم دوا نداره! نه تا وقتی درست توضيح ندی چرا همچين کاری باهام کردی _

ز اين فشاری که تکيه ام رو به ديوار پشت سرم دادم. سکوت کردم و آرزو کردم که کاش مغزم خواب بره؛ خواب بره و يه کم ا

سرم رو به ذوق ذوق انداخته بود، کاسته بشه. بعد از مکث طوالنيی آروم در حالی که سعی می کردم کُتم رو از تنم در بيارم؛ با 

 :صدای به ظاهر خونسردی غريدم

 می اومدم چی می گفتم مثالً؟  _

 :کنارم و محکم ادامه دادم  خواست چيزی بگه که کتم رو پرت کردم

تم رها اين کسی رو که حتی يادت نمياد، عين ديوونه ها همه جا دنبالت بوده و االنم با اينکه می دونه دستات رو به می گف_

 جناب قمارباز دادی بازم اومده ببرتت؟

 .با در موندگی به ديوار تکيه داد و نگاهم کرد. چند بار دهن باز کرد که چيزی بگه؛ اما در آخر ترجيح داد سکوت کنه

هيچی رو ازت مخفی نکردم. هيچ وقت حتی سعی اش رو هم نکردم! ولی توقع نداشته باش اين يه ذره غروری هم که من  _

  م!برام مونده بود رو می ذاشتم کف دستم و ميومدم بهت می گفتم من شوهرتم و تو اصالً نمی دونی من چه شکلی ا

نکه بهم بگی کی هستی بيای و ز اون خونه بياريم اينجا! که بهم تو.. تو... تو نبايد همچين کاری می کردی؟ نبايد بدون اي _

 ...بگی به تو فکر کنم..که.. که

انگار که دنبال کار های بدی که تو اين مدت باهاش کرده وبدم می گشت اما چيز خاصی يادش نمی اومد. تکيه ام رو از ديوار 

 :کندم و با ابرويی باال پريده وسط مِن و مِنش پريدم

نزن! بگو! چيکار کردم؟ مجبورت کردم به چيزای مسخره ايی که توذهنت بود؟ اصالً يه لمس ساده هم کردمت؟ من  تپق _

 چيکار کردم در مقابل فرار تو با يه عوضی ديگه وقتی که زن شرعی من بودی؟

 .بين اخم ابرو هاش فاصله افتاد. با دلسوزی چشم تو صورتم گردوند و در آخر سر پايين انداخت

 ...من... اصالً تو رو نمی شناخـ _

 :دست باال گرفتم و وسط حرفش رفتم و با اخم وتحکم گفتم

راحت داشتی دور از چشم آقاجونت زندگی می کردی. تئاتر بازی می  بهونه نيار رها که هر چی بگی باز خودت بدهکاری!_

 !م فقط يه کم در مورد من کنجکاوی کنیکردی و هر جا که دلت می خواست می رفتی! اصالً سخت نبود که تو هم يه ک

حداقل در حدی که يادت بمونه من چه شکلی ام... دِ المصب چطوری فقط بعد ده سال اون همه خاطره رو چال کردی و 
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 ...اصالً يادت نياورديشون! اون همه با هم بودنمونو

 :کنار ديوار سُر خورد

دروغ چگی تو ذهنم کمرنگ تر از حالت عادی شد ولی... تو به من بعد رفتنتون تب افتادم... بعدش کم کم خاطره های ب_

 ...گفتی

 :انگشت شستم رو گوشه لبم کشيدم

 .نگفتم! برو فکر کن ببين کجا دروغ گفتم يا حتی سعی کردم تو نفهمی من کی ام _

 :لع صالح بودخچشم هاش رو با درد بست . حسابی 

 ن...بدی بود ماهـا خيال.. خيلی فکر می کردم اسيرم... خيال کردم خريديم تا._

 م:با نيشخندی بدجنسانه حرفش رو کامل کرد

 .حقت بود _

سرم رو به ديوارتکيه دادم. معده درد کم و کم تر داشت می شد. انگار که منتظر بود کمی جو آروم شه. چشم هام رو بستم و با 

 :صدای آرومی زمزمه کردم

 .دوست داشتنیتولدت مبارک فراموشکار  _

* * * 

 :آخرين تيکه ی شيشه ها رو هم برداشتم و تو کيسه زباله انداختم. می دونستم می شنوه پس آروم غر زدم

 .برداشته همه وسايل خونه امو داغون کرده _

 :کيسه رو کنار ديوار گذاشتم و با لذت به تخسی کالمش گوش سپردم

 .هِـــی! شنيدم چی گفتی _

 د:دا آخرين دسته ی لباس رو توی کمد جا

 .گفتم که بشنوی! خسارت همه اش رو بايد بدی _

 :با صدای ريز تری زمزمه کردم

 .اونم اونجوری که من حساب می کنم _

ولی گونه هاش رنگ گرفت و روش رو برگردوند. باز دلم سُر خورد از اون گونه های رنگ ؛ فکر نمی کردم انقدر تيز باشه

 .لم بازی اش گرفته بود، با هر حرکتی از جانب رها، تو سينه چرخ می خورداين روز ها د .گرفته و چشم های درشت شده
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در واقع من شاکی ام! مقصر تو بودی پس حقت بود همه وسايلتو داغون کنم؛ ولی االن خودم همه اش رو تميز کردم. پس _

 .زحمتِ يه ليوان چای با تو

  !قيهدستم رو تو هوا گردوندم و همراه با گردش چشم هام گفتم: منط

فکر نمی کردم انقدر زود طوفان بخوابه و آرامش جزيره ی اين خونه ی کوچيک رو بغل بگيره؛ ولی شد. نمی دونم چرا اما به 

چای رو گرم کردم و کيک شکالتی که خريده بودم رو با تک شمعی .طرز مرموزی بعد از اون همه داد و بيداد ساکت شده بود

 .که تو خونه داشتيم، روشن کردم

يچ وقت فکرشم نمی کردم دختر بچه ايی که روزگاری همه به جز حاج ياسر نازش رو می خريدن انقدر محکم بار بياد و ه

بتونه طوفان پشت سر بذاره. آروم پشت ميز نشست و با ديدن کيکی که يک شمع گوشه اش بود پوزخند به سمتم نشونه 

 .... فقط سرد بودپوزخندی که نه طعمِ کنايه داشت نه بویِ مسخرگی .گرفت

 !يادت بود_

 :چای رو مقابلش گذاشتم

 .بيست و سه ساله که يادمه _

نگاهش از پشت شعله های اشکیِ شمع باال اومد و روی صورتم نشست. چشم های قهوه ای روشنش همراه با اشکی که روی 

کرد. چشم و دهن و لب و بينی لبخند از ته دلش توی صورتش شلوغ بازی می  .شمع ريخته می شد می لرزيد. می درخشيد

 :همه تماماً می خنديد! آروم گفت

 .پس کاش هيچ وقت نمی رفتی _

چشم های لرزونش رو روی هم گذاشت و با ته رنگِ لبخند و ترديد، شمع رو فوت کرد. دست هام رفت تا هر دو دست 

رد و با صدای نکير االصواتش مدام به کوچيکش رو در بربگيره و با همه وجود بوشون کنه که گوشیِ کنار دستم حسادت ک

 .خودش خوندتم

آرامش بود... پس اين پشت هر کس که بود طوفان تو راه داشت. شکم با ديدن شماره ی يهودا به يقين تبديل شد. با اين 

 :حال فوراً جواب دادم

 سالم! کجايی پس تو اين چند روز؟ _

 .ختم تا مجبور به ديدنِ نگاهِ پرسشگر رها نشمتکيه ام رو به صندلی دادم و چشم هام رو به کيک دو

 .آقا دير کردم ولی کلی خبر پيدا کردم که مطمئناً خوشت مياد  _

 :کف دستم رو به ته ريشم کشيدم و با عجله تکرار کردم
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 !فقط بگو کار اون مردک تمومه _

 .تمومه اگه... يه نقشه حسابی واسه اين موقعيتی که توش گير کرده بريزيم _

 .د از مدت ها نفس آسوده ايی از ته دلم بيرون خزيد. اين سری هيچ رقمه نمی ذاشتم که قِسِر در برهبع

انگار که اين سفر براشون بيش از حد مهمه  .ظاهراً محموله فروش اسلحه اشون به تعويق افتاده و تو اين هفته عازمند _

تو اين سفر هستند و يه سور و ساط حسابی هم اونجا برپا  چون تقريبا همه ی افراد مهم باندش به عالوه ی خودبی افندی

  .کردن

  !کالفه گفتم: خــب

مسعود، پدرِ همون يارويی که بی افندی فلجش کرد روی دورِ تند افتاده و می خواد با يه نقشه ی حسابی بزنه تو پَرشون  _

ر نداره غير از اونايی که با بی افندی خصومت وبزم شون رو عزا کنه. اين وسط آدمام خبر آوردن هيچکس از اين ماجرا خب

 .دارن و ميخوان سرش رو زير آب کنن

 :با پای چپ روی زمين ضرب گرفتم

تونن يا نه! اونايی که از اونور برات خبر ميارن رو خبر کن که بايد يه نقشه  عاليه! ولی ما قرار نيست بشينيم و ببينيم اونا می _

يم اين يارو کلکش کنده اس! اين نقشه ی مکمل رو هم بنا به اون دخترای بدبختی بذار که ی حسابی تر بريزيم تا مطمئن ش

  .محموله اسلحه اش باشه پای مسعود  تو خونه هاش اسيرن.

 .فردا خبرشون می کنم _

 :سر تکون دادم و چشم از چشمای مقابلم که با بُهت بهم خيره بود گذروندم

 .هفت، جای هميشگی _

 .شبِ من بود اون شبيز انداختم و ليوان چای رو به لب هام نزديک کردم. عجيب، گوشی رو روی م

 داری چيکار می کنی؟ چی شده؟_

 :برشی به کيکی که کنار دستم بود دادم و با ابرو های باال پريده و لبخند کج، گفتم

 .چيزی نيست که بشه گفت _

 !دُمش بازی کنی بی افندی نيست باشه نگو. فقط تو يه کلمه بهم بگو اون کسی که قراره با_

انگار زيادی دست کم گرفته بودمش. يه کم زيادی تيز بود. بايد فکرش رو منحرف می کردم چون اين رهايی که به تازگی 

 :دست به سينه به صندلی تکيه دادم و با تفريح به صورتش خيره شد .شناخته بودم بی خيال هيچی چيز نمی شد

 ؟از کی انقدر باهوش شدی _
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 :خالف تصورم اخم هاش تو هم رفت و بلند گفت

 !تو اصالً اونو نمی شناسی! نمی دونی چه کارايی از دستش برمياد! می کشتت ديوونه_  

 :زدم به شوخی بلکه بی خيال ادامه بحث بشه

 آدم با کسی که هفت سال و نيم ازش بزرگ تره بهتر صحبت نمی کنه؟  _

 :جدی نمی گرفتمش، با خشونتی بيشتر کف دستش رو به ميز کوبيد و فرياد زد انگار که خيلی عصبانی شده بود که

 فکر کردی اونم مثل منه که بخوای راحت سرش کاله بذاری و نفهمه؟ _

 :تکيه از صندلی گرفتم و به سمتش خم شدم. با صدای آهسته و آميخته به حرصی گفتم

 ...که بُرده بودنت تا يه عمر اين ننگ رو گردن بگيرم بشينمسيب زمينی عين  _

 ت:به دست مشت شده ام خيره شده بود. نگاهش رو به سمت صورتم سوق داد و تند گف

 !نمی تونی به همين راحتی زمينش بزنی. تو در و ديوار هم آدم داره، راحت می کشنت ماهان_

 :بی توجه به فريادش آروم تر گفتم

و خودت می تونی يه عمر به دخترای اون خونه فکر کنی و راحت سر م هم کرده! تمتو خودت چی؟ گور بابای من و غيرت _

 تو بذاری رو بالش؟

 ن...باالخره ساکت شد و بهم خيره موند. زير لب ناليد: جانا

 :در عرض چند ثانيه چهره اش ازحالت استيصال به خشم تغيير وضعيت داد و سريع خودش رو عقب کشيد

 .نمی خوام چيزی از اون خونه و آدماش بشنوم. تمام می تونم! توام بايد بتونی! ديگه هم _

ی بيشتر أانگار کالهم با اين دختر خودر .از جا بلند شد و با قدم های محکم به اتاق خودش رفت و در رو محکم به هم کوبيد

  .از اونچه که فکرش رو می کردم تو هم خواهد رفت

* * * 

 بی افندی

جذابش انداختم و گيالس مشروبی که می دونستم فقط از همين نوع استفاده می کنه  نگاه دقيقی به چهره ی تکيده اما هنوز

  :لبخند موقرانه ايی زد و با خنده گفت .رو مقابلش گرفتم

 .اوم ويسکی بوربن! هنوزم مثل قديم جنتلمنی اورهان_

 :ادمقبل از اينکه نگاه خيره ام رو از چشم های آبی تيره اش کش بدم با تک خنده سر تکون د
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 مين.تو هم هنوز زيبا و با وقاری ث_

 :پشت صندلی نشست و به شلوغی جمعيت داخل سالن خيره موند

 .ذارم به حساب حرف های هميشه قشنگت. خب! می دونی که اهل حاشيه رفتن نيستم می _

 :روی صندلی پايه بلند مقابلش نشستم وتوی اون شلوغی و صدای آهنگی که سالن رو برداشته بود گفتم

 .عوضت نکرده! هنوزم مثل قديميی ظاهراً اين چند سالی که گذشت اصالً _

بالبخند چشم هاش رو از جمعيت گرفت و يک تک قلپ از محتوای ليوانش نوشيد و اون رو روی ميز گذاشت. موزيک عوض 

 برقصيم؟ _:شد و نور ديوار کوب ها کمرنگ. من هم ليوانم رو روی ميز گذاشتم و مقابلش ايستادم

 !حتما_: سر تکون داد

 :دستم رو دور کمرش قفل کردم و به خودم نزديک ترش کردم. کنارگوشم زمزمه کرد

 .حاال که می دونی فرقی با قديم نکردم پس زياد طفره نرو و بگو دليل دعوت شدنم به اين ضيافت چيه _

 :گفت و موشکافانه به صورتم خيره شد

 .ته و واسه کشتنم نقشه ريختنسگای قديمی هوای گرگ بودن برشون داش _

 :بدون هيچ تغيير حالتی توی صورتش دنباله ی حرفم رو گرفت

 !و تو هم مثل هميشه يه قدم جلو تری... خب بکششون _

 :از خودم جداش کردم و با چرخوندن دستش به دور خودش تابوندمش

 .پای مسعود وسطه ولی ؛معلومه که اين کارو می کنم _

 :حکم شد ونگاهش متحير و پر از کنکاش تو چچشم هام چرخيدن؛ لب هام کش اومدندستش روی شونه ام م

  .دلم نيومد تنهايی از مردنش لذت ببرم_

 :چشم هاش برای اولين بار توی طول شب درخششِ خاصی به خودش گرفت و صورتش با لبخند عميقی نقاشی شد

 .گفتم که جنتلمنی! منظورم دقيقاً برعکسش بود_

 :د و سرش رو عقب فرستاد؛ اما به ثانيه نکشيده سرش به سمتم برگشت و نگاهش رنگ جديت گرفتمستانه خندي

 .طرفتم! حتی بدونِ ثانيه ايی درنگ _

 م:نيشخند زدم و زمزمه کرد

  .واسش شرط دارم ولی ؛می دونستم _

فس هاش بخاطر رقص بود يا سوالی نگاهم کرد که با همون لبخند به عقب هلش دادم و دوباره به سمت خودم کشيدمش؛ ن
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 :از شدت هيجان اما به تب و تاب افتاده بود

 .علی روشن... می خوام برام پيداش کنی. بدجوری آب شده رفته زير زمين _

 د:دستش رو دور گردنم حلقه کرد و با لبخندی عريض زمزمه کر

اين فرصتی که بهم دادی تا اون سگ رو زير فرستم اطالعات کامل ازت بگيره. به ازای  مثل آب خوردنه... رهايش رو می _

 .پام له کنم، برات هرکاری بخوای می کنم

ثمين يکی از قدرتمند ترين زن های اين عرصه است. هميشه موش های نفوذی و وفادارش تحسينم رو برانگيخته اند . الزم 

ار به آب نزنم. چشم های هميشه لبريز از بود که سر از نقشه ايی که مسعود توی اون کله ی پوکش داره در بيارم تا بی گد

اونم نه به  ...نفرت ثمين مطمئنم می کرد امروز به کارم مياد. هر چی که نباشه مسعود تنها دخترِ ثمين رو ازش گرفته بود

  .سادگی

* * * 

 رها

يی که گذاشته ساعت شش بود و خوب می دونستم علی رغم همه ی اخم ها و بد عنقی هام يک ساعته ديگه سر قرار کذا

بدون اينکه در بزنم وارد اتاقش شدم و خودم رو روی تخت پرت . حاضر می شه و به اخم و تخم های منم توجهی نمی کنه

يقيناً داشت حاضر  .با نيم تنه ی برهنه مقابل آينه ايستاده بود و پيراهن سياه رنگی رو تو مشتش گرفته بود .کردم و نشستم

خجالت انداختم پايين و با لبه ی پيرهنم بازی کردم. انگار فهميد خجالت زده ام که دست به کمر و می شد که بره. سرم رو از 

 :بی حرکت مقابلم ايستاده بود و بِر و بِر نگاهم می کرد. سرم رو باال آوردم و با تخسی گفتم

 ـه؟يچ _

  :و با لودگی گفت لب هاش جمع شده بود تا تک خنده ی معروفش از صورتش بيرون نزنه. سر تکون داد

  .هيچی فقط می خواستم معذرت خواهی کنم که سرم رو انداختم پايين و خودمو انداختم تو اتاقت _

 :سرم رو بيشتر توی يقه ام فرو کردم و اون هم مثل هميشه با لحنی موزی از خجالتم سوء استفاده کرد

 .ماگه خيلی دوست داری می تونيم مثل خونه باغ تو يه اتاق بموني_

ذاشت؛ اما همه ی اين ها هم نمی تونست من رو سر لج بندازه تا بگم به درک و پاشم برم پی  می گفت و سر به سرم می

زندگی ام. اگه بخواد با بی افندی در بيافته حتما يه باليی سرش مياد! وقتی که ديد خالف هميشه دندون به هم نساييدم و 

 :زديکم اومد و کنارم روی تخت نشستجوابش رو با سکوت و سری افتاده دادم، ن

 !چيزی نمی شه رها. بهم اعتماد کن _
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بغض تو گلوم گير کرد. با سرفه سعی کردم که مانع نفس کشيدنم رو بردارم. خودم هم نمی دونستم چه مرگمه که اينقدر برام 

بوده پس نبايد به همين راحتی ها از خاطر اينه که اون تنها فاميليه که االن دارم و هميشه پشتم ه ب مهم شده. ولی حتماً

 :دستش بدم

 هرچقدرم که بگم... بازم ميری نه؟_

  :بی هوا دستم رو تو مشتش گرفت و من رو به سمت خودش کج کرد

 .هيچی نمی شه رها! اصال نگران نباش! فقط يه نقشه ی درست و حسابی الزم دارم همين _

 :ورددستش رو زير چونه ام گذاشت و صورتم رو باال آ

 !سختش نکن خانمم _

تو چشم های تيره اش دو دو زد. راه نفس کشيدنم بسته شد. حس متفاوت و جديدی به نرمی و سبکیِ يه نسيم توی  منگاه

رگ هام جاری شد. پلک هام رو روی هم گذاشتم و چشم از قفسه ی برهنه ی سينه اش برداشتم. حال دلم رو نمی فهميدم و 

حتما دوباره از وضعيت لباس پوشيدنش خجالت زده شدم! امير هم اين » اشتم. با خودم گفتممدام سعی تو توجيه اش د

 «ه.اينطوری صدام کرده بود ... ربطی به اون کلمه ندار

 :چونه ام رو از دستش آزاد کردم

 .گم بهتره لباست رو بپوشی. جدی می _

ريع تنش کرد و از جا بلند شد. خواست به سمت ميز با خنده کش داری ازم فاصله گرفت، پيرهنی که توی دستش بود رو س

مُهر به  .ناگهانی به سمتم چرخيد و تند و بدون ذره ايی فاصله روی صورتم خم شد و گونه ام رو مُهر کردۀ بره که تو يه لحظ

؟ من ردش درست روی صورتم نشسته بود. چشم هام چرا يکدفعه گرم شدنحاال مهربونيی که هميشه تو چشم هاش بود و 

 !آخه؟ بود چه مرگم

 :دستم رو روی جايی که حس می کردم ازش داره جوونه بيرون می زنه گذاشتم و با پلک هايی رو هم افتاده زمزمه کردم

 ت...گفتی تو سفرش يه سور و سات حسابی هم هس_

. حاال که می خواست اين قبل از اينکه به سمتم بچرخه دستم رو از صورتم کَندم و صاف نشستم. تصميم قطعی ام رو گرفتم

کار رو بکنه و هيچ چيز جلو دارش نبود دلم می خواست کنارش باشم نه مقابلش. اما ديگه يک اخم خشک و خالی که می شد 

 به اين همه سماجت و لجبازی اش بزنم، نمی شد؟ 

 يهودا اينطوری گفت. چطور مگه؟ _

 :گره بين پيشونی ام رو کور کردم
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  .ر و ساتی راه نميندازهبدون دختراش هيچ سو _

 :متفکرانه تکيه به ميز داد و منتظر ادامه ی صحبتم شد

تا اونجايی که من فهميدم هيچ کدوم از دخترا رو تو خونه اش راه نمی ده واصالً کاری با اين کار ها نداره؛ ولی از بخت بد _

 اتفاقايی افتاده که يه مدت بعضی از دختر ها رو اونجا نگه می دارن.

 رتش در هم و متفکر شد.صو

نفوذ به خونه خودش محاله. ولی... من خوشبينانه دارم فکر می کنم که اگه سور و ساتی هم بخوان راه بندازن از خونه بی  _

  ...اونا رو نمی بره ديگه! پس ...اووف... چون همه اونجا ... باکره اندافندی کسی رو نمی برن... 

 :کرددست هاش رو با حرص قفل سينه اش 

 چی ميخوای بگی؟  _

 :از جام بلند شدم

فقط کافيه چند تا دختر از خونه ی اردوان پيدا کنی که از همه زيباترند و مثل من و جانان نمی خوان تو بازی کثيفشون  _

و مطمئن که شدی همون ها رو باخودش می بره باهاشون معامله کن. اونوقت يه برگ برنده داری تا بی افندی ر دخيل بشن.

 .گير بندازی

بزرگ واسه خودش می ريزه. آروم به ۀ تو سکوت و با اخم هايی در هم بهم گوش می کرد. مشخص بود که داره يه نقش

 :سمتش رفتم

 !ولی شما جناب محتشم_

سخته حرف بزنی و نخوای کسی بفهمه يه قلوه سنگ تو گلوت گير کرده و داری جون ميدی تا نفس بکشی. انگشت سبابه ام 

 :هديد وار به سمتش گرفتم و سعی کردم به لبخندی که لحظه به لحظه داشت روی صورتش عريض تر می شد فکر نکنمرو ت

 نمی که فتی و نيست و نابود بشی! مفهومه؟ بايد قول بدیو؟ حق نداری گير اون عوضی بيفهميدیشما حق نداری بميری! _

 !ذاری هيچ باليی سرت بياد

دو بازو هام رو به سمت خودش کشيد. توی آغوشش محو شدم. با حسِ غير قابل وصفی خودم با مهربونی صورتش رو جمع کر

  .رو بهش چسبوندم

 !الاقل نه تا وقتی که من تالفيه اين پنهون کاری و باليی که سرم آوردی رو سرت در نياوردم_
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  :دستش آروم روی موهام لغزيد و با صدای شادی زمزمه کرد

  .قول ميدم ...باشه _

* * * 

عقربه ها از يازده و نيم شب هم گذشته بودند و من هنوز تنها تو خونه نشسته بودم و به طوفانی که تو راه داشتيم فکر می 

يه چيزايی . يه چيزی تو دلم وول می خورد و باال و پايين می رفت و نمی گذاشت يه لحظه هم آروم سر جام بشينم .کردم

  .مثل اضطراب... انتظار... ترس

دو دستم رو تو موهام فرو کردم و نفسم رو محکم بيرون فرستادم. حاضرم هر کاری بکنم تا يه خبر کوچيک، فقط يک  هر

خبر کوچيک بشنوم و بدونم همه چيز روبه راه می شه. کاش هيچ وقت خون به خون نمی رفت و اين يه دندگی وکله شقی 

خواد مقابل اون مردِ مغرورِ قوی بايسته. کم حرفی که نبود.  توی من و ماهان وجود نداشت. حتی نمی دونستم چطوری می

 ..ههيچی براش مهم نيست و هر کاری که بخواد می کن الاقل من يکی خوب می دونستم .اون بی افندی بود

 با کدوم قوا؟ آخه ماهان رو چه به در افتادن با اون! اصالً

تا بلکه با برنامه های بی سر و ته اش بتونم يه کم از اين همه  کنترل رو از روی ميز چنگ زدم و تلويزيون رو روشن کردم

اضطراب و تشويشی که درونم رو مثل موريانه می خوره و پوک می کنه کم کنم. شبکه ها رو بی هدف باال و پايين می کردم 

اعت قرآن رو با که با شنيدن صدای قرآن دستم روی يه شبکه مات موند. شبکه هشت بود که داشت مثل هميشه تو اين س

 .زير نويس فارسی و انگليسی پخش می کرد

  .چقدر دوست داشتم که يه آدم احمق، درست مثل نازی خواهرم بودم و به اين چيزها اعتقاد داشتم

شايد يه آدم مثل پنج، شش ساله پيشِ خودم هم اگه بودم، خيلی خوب می شد. اون موقع ها که فکر می کردم خداشون به 

کلمه ارحم الراحمينه. شايد اونوقت کمی اين صدا می تونست آرومم کنه... اون وقت ها که خوب اين کار رو می  معنای واقعی

کرد؛ اما االن فقط تصوير جانان و امثال اون رو تو ذهنم زنده می کنه... جيغ هايی که از سر درد کشيده می شد و ضجه هايی 

 .که راه به هيچ جا نمی برد

ی عربيی که کم و بيش معناش رو می فهميدم، پوزخند رو لبم بزرگ و بزرگ تر می شد... چهره ی جانان با شنيدن هر کلمه 

يه لحظه هم از جلوی چشمم کنار نمی رفت... دختر معصومی که دلش نمی خواست تو اون خونه باشه االن کجاست؟ همونی 

د و خدا خدا می کرد، خداش کجا بود تا نجاتش بده؟ بی افندی کنارم می خوابيد و از ته دلش هق می زۀ که شب ها تو خون

 بود... االن ديگه رفته

دونم کدوم خراب شده؛ ولی ديگه رفته! االن می دونه من راست می گفتم. می دونه  قطر، امارات، عربستان ... نمی دونم! نمی
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با حرص کنارم پرت کردم و مثل کنترل رو  .وقتی سرش داد می زدم که تو گوشم انقدر خدا خدا نکن برای چی می گفتم

  :هميشه همه ی حرصم رو سر اون خالی کردم

اصالً تو کجا بودی وقتی اون همه دختر رو بردن که بدبخت کنن؟ تو کجايی وقتی جانان هجده ساله صدات می زد و می _

  ن؟گفت کمکم ک

و خونه ی کبريايت نشستی و فرمان صادر می اون دختر فدای اعتياد باباش شد! می فهمی؟ اصال می دونی اعتياد يعنی چی؟ ت

با حرص دستم رو از روی گردنم رد  می دونی فروخته شدن يعنی چی؟ کارو کنيد اون کار رو نکنيد! توکه خدايی اصالً کنی اين

 :کردم و غريدم

 ...ازت بدم ميادبيشتر  2گی ان مع العسر يسرا وقتی می د!ازت بدم ميا 1گی اال به ذکر اهلل تطمئن القلوب وقتی می_

همه ی اون مدتی که توی اون خونه ها زجر کشيدم و دادم به گوش هيچ کس نرسيد از جلوی چشمم داشت رد می شد و 

  .اعصاب شقيقه هام رو تحريک می کرد تا منفجر بشن

فروشا؟ يا اون  خاطر هيچ و پوچه يه پدر افتاده تو دسته آدمه ميگی يادت قلب آروم می کنه؟ کدوم قلب؟ همونی که ب_  

هستی اصالً؟ می فهمی روزی دو هزار تا  قلبی که از گرسنگی داره جون ميده تو آفريقا و هيچ خدايی براش غذا نمی فرسته؟

 کودک از گرسنگی مردن يعنی چی؟ 

کردم. صفحه  کنترل رو از کنارم برداشتم و محکم به سمت تلويزيون پرت« آخه تو اينجور وقتا کجايی؟!! »  هم زمان با فرياد

ی روشنش با صدای بدی شکست و جرقه به سمتم پرتاب کرد. دستم رو کالفه روی صورتی که اصالً نمی دونم کی خيس 

 .شده بود کشيدم و با خشونت پسشون زدم

 :دست هام رو بين زانوها و سرم ستون کردم و با عجز ناليدم

  چرا خلق کردی؟ مسبب همه اش تويی... اگه نمی تونستی حواست به همه باشه_

 :با درموندگی زمزمه کردم

 !باشی و شرمنده نباشی خيلی واسم زورهاينکه اصال هستی؟... کاشکی نباشی... _

 :با هر دو دستم به شقيقه هام فشار می آوردم که صدايی از پشت سرم بلند شد

  !نه! ظاهراً تو يه مشکلِ تموم نشدنی با اسباب اثاثيه ی اين خونه داری _

به شدت به عقب برگشت و با ديدنِ صورت درهمش در حالی که دست، به سينه زده بود و به ستون پشت سرش تکيه سرم 

                                                           
1
28تنها با یاد خدا دل ها آرام می گیرد. رعد    

 
2
  5با دشواری آسانی ست. شرح 
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 :داده بود؛ کمی از اون همه فشاری که روی شونه هام بود برداشته شد. با شتاب از رو مبل بلند شدم و به سمتش برگشتم

 تو آخه تا اين وقت شب کجايی! نبايد يه خبر بدی؟  _

 :رو هاش باال پريد. تکيه اش رو از ديوار کنداب

  .از قديم گفتن بايد زن و تو چهار ديواری خونه ات بشناسی، راست گفتنا، کالً خشنیبه...!  به _

 : اخم کردم

 بايد بگی دقيقاً چی شد؟با اين چيزا حواسم پرت نمی شه. _

 : . در همون حال گفتبه سمت مبلی که روش نشسته بودم رفت و منم به دنبالش روون شدم

  .رحم نمی کنیتلويزيون هم اين همه بهم ضرر زدی، اول بايد بشينی بگی چته که به _

  :دست به کمر مقابلش ايستادم و با لحن آروم تری گفتم

 بدی.ولی قول بده هر اتفاق تاثير گذاری که افتاد به من خبر ؛ باشه نگو_

الم انداخت و با نيشخندی موزيانه ناغافل دستم رو گرفت و به سمت خودش سرش رو باال آورد و نگاه به صورت پر از سو

. کشيد. چون کارش خيلی ناگهانی بود قبل از اينکه به خودم بيام و بتونم وزنم رو کنترل کنم، خودم رو روی پاهاش ديدم

 :دستش رو دور کمرم حلقه کرد و با شيطنت گفت

 ...ه باشیگم. منتهی تا وقتی اينجا نشست باشه! می _

دهنم از اين همه پررويی اش باز مونده بود و تو باورم نمی گنجيد بتونه انقدر صميمی با کسی که بعد از سال ها ديده رفتار 

 :کنه. چيزی که توی ذهنم بود رو بلند گفتم

 شناسی؟  چطوری يه جور رفتار می کنی که انگار چند ساله منو می_

 :ام کشيد و با لبخند کم جونی زمزمه کرد دستش رو به نوک موهای به هم ريخته

 اصالً کی رو بيشتر از تو می شناسم؟ ...چون چند ساله می شناسمت _

 !ولم کن: لحنش جوری بود که بيشتر از وضعيتم معذب می شدم. تکون آرومی خوردم و گفتم

  .لبخند موزيانه اش عريض تر شد و به جای فاصله گرفتن حصار دست هاش رو محکم تر کرد

 اول شما توضيح ميدی يا من! مشکلت چيه که انقدر با خودت درگيری؟ _

 ؟اخم هام در هم رفت و تقال کردم از روی پاش بلند شم؛ اما مگه ممکن بود

 .نخواستم که تو هم بگی ولم کن ای بابا! اصالً_

  .شی رها جان می دونی تا نگی ولت نمی کنم پس درست تعريف کن تا زود تر از شر ام خالص _
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شر؟ شر بود يا شرم ؟ اين فضای چند اينچی ميون بازو هاش که شری نداشت! همه اش گرمای شيرين بود که گونه هام رو 

  .بغل می گرفت و از اين حس خوبی که بهم می داد شرم تو وجودم می ريخت

 .گم. بذار بشينم رو مبل تا بگم خيلی خب باشه می_

داد فقط اين تاالپ  حس و حال متفاوت که داشت واسه خودش تو مغزم جولون میلبخندش شد دندون نما. تو اين همه 

 د.نمی شد که بيشتر تو اين وضعيت مون تولوپ های غير متعارف رو قلبم کم داشت تا رسوای عالمم کنه. ديگه واقعاً

 !نـاماه_ 

 :لبخندش کمرنگ و کمرنگ تر شدو با حس و حالی خاص زمزمه کرد

 !جانـم _

. آخه مگه تا کجا می ياهچاله هايی که امشب به شدت مرگ بار و کشنده به نظر می رسيدن خيره شدم. غرق شدماون ستو 

هجمه ی عظيمی که  اونبا  می شد، مقاومت کنم؟ مگه  بود تونم در مقابل کسی که حتی تو نبودم هم من رو از يادش نبرده

کنار بيام و مدام به علی روشنی « همين يه بار رو اشتباه نکرده باشم شايد : » می زدسراغم اومده و هی تو سرم داد اون روزا 

که اين روز ها ماهان محتشم شده و هنوز شوهرمه، بی تفاوت بمونم... مگه کر بشم تا نشنوم اين روزها دلم چه سر و صدايی 

 «کنمن اشتباه خاطر ه ببين! ببين که همه ی تحميل ها هم بد نيستن! اين يه بار رو ب»راه انداخته که 

انقدر توی سياهيه چشم هاش گم شده بودم که حواسم نبود نگاهش به چيزيه که نبايد! صدا هنوز داشت توی سرم انعکاس 

اما واقعا نگاه خيره اش داشت لب هام رو ذوب می کرد. خواستم حاال که حواسش حسابی « اين بارهم اشتباه کن » می کرد 

 .تو نيمه های راه مچ دستم اسير دست هاش شد و دوباره به سر جای قبلی ام پرت شدم پرت لب هامه از جام بلند شم که

صورتش بی وقفه و آروم آروم داشت نزديک می شد. ديگه حتی هرم نفس هاش رو هم می تونستم روی گونه هام حس کنم. 

هرچه بادا »صدای توی سرم عوض شد سرِ از خجالت پايين افتادم رو با دست چپش باال آورد. پلک هام که روی هم افتاد و 

با پلک هايی روی هم افتاده، منتظر داغ خوردن و سوختن بودم که صدای جرقه ايی مغزم رو از جا پروند. سرم به سمتِ « باد

  .بلند، صفحه ی نيمه روشنش سياهِ سياه شد "تَق"دوباره جرقه بلند تری زد و بعد از يه صدای  تلويزيون چرخيد.

ترس و هيجان شدت گرفته بود و هردومون به تلويزون ِديوانه که همچين ترسی رو ايجاد کرده بود خيره شده نفس هام از 

بوديم. به کلی تلويزيون و حس و حال مزخرف ده دقيقه ی پيشم رو فراموش کرده بودم. هنوز نفس زنون به صفحه ی سياه 

برگردوند و محکم و بی محابا لب هاش رو به لب هام  و شکسته اش خيره بودم که دستی قويی صورتم رو به سمت خودش

چشم ها و لب های بال تکليفم از فرط تعجب و هيجان باز مونده بودند و به ماهانی که داشت با محبت خاصی من  .پيوند زد

 .رو می بوسيد نگاه می کردند
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 :شيد، دستش رو کنار صورتم نگه داشداشتم نفس کم می آوردم که آروم ازم فاصله گرفت و با محبت روی گونه ام دست ک

 ...بابت تلويزيون حساب بی حساب شديم _

ه که دست هر چی بدذات متحير به چشم های نيمه باز و خنده ی موزيانه ايی که سعی داشت پنهونش کنه، چشم دوختم. واقعاً

 :وی کاناپه نشونداز پشت بسته بود. دستاش به کمرم رسيد و آروم از روی پاش بلندم کرد و کنار خودش ر

 حاال بگو چه دردی با خودت و اون باالسری داری که انقدر خودتو عذاب ميدی؟  _

ازخجالت حتی نمی تونستم تو صورتش نگاه کنم اونوقت توقع داشت کنارش بشينم و از زخم عميقی که چرک و عفونتش تو 

 خونم هم ريشه دوونده بود حرف بزنم؟

 ی پيدا کردی که اينجوری از آيه های رحمتش متنفری؟بگو چه مشکلی با اون باالسر _

صورتم از تصور گذشته ايی که کامل نگذشته بود، ناخودآگاه تو هم جمع شد. با اين تفاوت که اين بار يه چيزی فرق کرده بود. 

اد همه چيز رو اين بار ته دلم اون همه نااميدی و تنهايی وجود نداشت. انگار ته دلم قرص شده بود که يکی هست و ميخو

 .ريشه درمانی کنه... اما واقعا االن وقتش نبود

 .نمی خوام در موردش حرف بزنم_

آروم خنديد و در همون حال  .کاش خودش بفهمه که بيشتر دلم ميخواد از دستش فرار کنم تا بشينم و باهاش حرف بزنم

 :د کرده بود از خجالت ذوبم کنهدستش رو زير چونه ام گذاشت و انگشت شستش رو زير لبم کشيد، انگار قص

 .اگه به خواستن تو باشه دفعه ی بعد به جای تلويزيون ميزنی دست و پات رو می شکنی _

دستش رو گرفتم و از صورتم پايين آوردم. اما لمس دستش همان و حيرت از گرمی غير طبيعی بدنش همان. خودش از من 

ر رفتار می کرد؟ خجالت رو کنار زدم و تو چشم هاش دقيق شدم. رگه های سرخ داغون تر بود و اينطور خونسرد و انگار نه انگا

از اين همه انرژيی که برای تسلط خودش  .دور چشم هاش رو گرفته بود و هنوز نفس هاش داغ و پر حرارت بيرون می زد

شد و با صدای به شدت آهسته بی خيال ن .خرج می کرد تا من رو آروم کنه شرمنده شدم. چونه ام دوباره به سينه ام چسبيد

کاش تموم  .. گرمای گونه هام توان گرفت. نبضی که تو لب هام داشت با شدت می زد ديگه می لرزيد.ايی اسمم رو صدا زد.

با سماجت چونه ام رو به سمت خودش باال کشيد اين دفعه ديگه واقعاً لرزيدم و چشم  ...کنه اين سوال های حال بگيرش رو

  :بستم هام رو با اخم

 !خوام... برم... ولم کن ولم کن! می... می _

  :اما جديت و نگرانيی داشت که ورای انتظارم بود ؛صداش هنوز آهسته بود

چته؟ چی تو سرته که انقد تو عذابی؟ چی ديدی که اين همه با خودت کلنجار می ری و همه چی رو به هم می ريزی؟  _
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 ی؟بايد بگی! بايد بگی چرا اينطوری می کن

سعی کردم خجالت رو پس بزنم و نهايت جدی بودنم رو با نگاهم تو مغزش فرو کنم؛ البته اگه می شد؛ سر باال گرفتم و با 

 :همون اخم محکمی که روی ابرو هام نشسته بود تا يه کم مثل اون به خودم مسلط بشم گفتم

اينم درست. بهت ايده دادم بری با بی افندی درگير  ببين ماهان! من االن اينجام، درست! سعيی هم تو فرار کردن ندارم، _

بشی درصورتی که می دونم تو تنها فاميلی هستی که االن برام مونده... اما با همه اين ها فکرِ تحميل کردنِ عقيده ات به من 

خوشم نمياد که همه  طور... اصالً رو از کله ات بيرون کن! تو يه سری اعتقادها داری و با دل و جون باورش کردی، منم همين

  .چی رو با هم قاطی کنيم؛ تو عقيده ی خودت رو داشته باش، منم مال خودم رو

 :صاف نشست؛ صداش رو صاف کرد و روی پيشونی اون هم چين کمرنگی افتاد. حاال يابرای تسلط يا از روی ناراحتی

، انتظار داغون می کنیطوری داری خودت رو  اينهيچ وقت دوست نداشتم از عقايدم حرف بزنم! ولی... وقتی می بينم تو  _

داری ساکت بشينم؟ بشينم و ببينم داری خودتو شکنجه ميدی با اون مغلطه هايی که حاليت نيست ذهنت داره به خوردت 

 !ميده؟... دوست دارم حقيقت رو بهت نشون بدم. نه عقيده ام رو

   !حقيقتآهــان! آره ديگه! عقايد من سفسطه اس، عقايد تو عين _

 :سرش رو تکون داد و با حوصله جواب داد

کنم! آره راست ميگی، شايدم عقيده ی تو عين حقيقته. تا وقتی ازش حرف نزنی که هيچی معلوم  نشونم بده اشتباه می _

  .زنيم و از اونجايی شروع می کنيم که من شنيدم شه... پس حرف می نمی

 :اضافه کرد کنه؛ ی که می خواست جو رو دلپذير تربا شيطنتو 

 .يعنی از اولش _

قصد نداشت کوتاه بياد. نگاه خيره ام رو به زور از صورت و بوسه گاهی که مهمون صورتم بود، گرفتم؛ اما واقعاً ديگه نمی 

تونستم اينطور وانمود کنم که هيچ اتفاقی نيافتاده. چطور وانمود کنم درصورتی که تنم هنوز از لرزه های جديدی که قلبم 

با کالفگی دست به صورتم کشيدم و درحالی که سعی می کردم چشم هام رو از نگاه نافذش بدزدم  تجربه کرده، آروم نگرفته؟

 :گفتم

 !ماهان جداً االن وقتش نيست... بعداً_

از جام بلند شدم و از مقابلش گذشتم. چقدر راحت می تونست تظاهر کنه کک اش هم نگزيده. چقدر عادی و معمولی می 

ونست برخورد کنه، جوری وانمود می کرد که انگار هزار بار من رو بوسيده بود و هيچ چيز عجيبی بينمون شکل نگرفته. اگه ت

 .و سياه نماييه شرم رو زير پا نگذاشته بودم و تو صورتش دقيق نمی شدم، اصالً نمی فهميدم همه اين عادی بودن ها تظارهر
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 :ای آهسته و خسته ايی اسمم رو صدا زد. بدون اينکه به سمتش برگردم جواب دادمقبل از اينکه وارد اتاقم بشم، با صد

 بله_

 :باز هم سکوت کرد اما وقتی خواستم دوباره حرکت کنم به حرف اومد

3.زمين و آسمون ها بر پايه ی عدل بنا شده ه بودمحمد )ص( گفت _
 

 :رفش رو کامل کردپوزخندِ تلخ و سردم که دوباره روی لب هام به رقـص در اومد ح

 .وقتی به اين جمله ايمان آوردم که فهميدم بزرگترين منابعِ الماس جهان تو آفريقاست_

بی اراده، تند و بدون هيچ فکری سرم به سمتش برگشت. لبخند نيم بندی رو لب هاش نشسته بود و به صورت پر از سوالم 

 :نگاه می کرد. بدون اينکه دل از چشم هام بکَنه گفت

.ماً شنيدی که تو قرآن نوشته شده، خدا حال و روز هيچ قومی رو تغيير نميده، مگه اينکه خودشون تغيير کننحت _
4

 

اماادامه نداشت. حرف ها و کار هاش  ؛بدون اينکه بدونم چرا، با خطی محکم به روی پيشونی ام منتظر ادامه ی حرفش بودم

دلم می خواست به  .به اتاقم برگشتم و پشت درِ بسته اش سُر خوردم مثل رباتی پر از سوال .هميشه نصفه و نيم بند بودن

نمی تونستم اَنگ دروغگويی بهش بزنم تا وجدانم خفه خون ... کوتاه و بلندی که شنيده بودم بی تفاوت باشم اماۀ چهار جمل

که...  هستند ی معادن الماس توی آفريقابگيره و تحقيق دوره دبيرستانم رو به يادم نياره. اوراپا... يواننگ... کاتوکا... شهر ها

  اند...به استعمار رفته  ونهمه اش

ترسی که حتی نمی دونستم از  .برای يک لحظه فقط يک لحظه ی کوتاه ته دلم خالی شد و ترسی عجيب بهش چيره شد

 .ولی انقدر بد و قوی بود که تا وقتی خوابم ببره احساس نا امنی عجيبی بکنم؛ چيه

 * * * 

صل و ترسيده به دور و برم نگاه انداختم تا جايی رو برای أ. مستجايی که پادرب ها پهن بود رسيدماه پله ها دوييدم و وارد از ر

 :پناه گرفتن پيدا کنم. آقاجون از پايين پله ها داد کشيد

 .من که دستم به تو می رسه! ای تف به شرف نداشتت که آبرو واسه ما نذاشتی _

 :پله ها باال بياد که از جلوی در رد شدم و وارد خونه شدخيز برداشت تا از 

 فکر کردی دستم بهت نمی رسه ها؟ _

خشک شده بود و به جاش چشم هام بود که داشتند همه ی صورتم رو تر می کردند. نگاهی کلی به  منفس گلو از شدت نفس

                                                           
3
 .78، ص 6میزان الحکمه ، محمد محمدی ری شهری ، ج   

4
  11سوره رعد آیه  
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 :ش سد شده بود و فرياد می زدخونه انداختم و دنبال راه فراری بودم، نگاهم به مامان افتاد که مقابل

ذارم!  خوای با اين چاقو بال سر بچه هام بياری؟ ديگه نمی نمی ذارم دوباره دخترم رو ازم بگيری! بس کن مرد! دوباره می _

 چرا خون به جيگرم می کنی آخه؟

تون بدنم شروع کرد به تازه نگاهم به چاقوی توی دست هاش افتاد. ديگه مثل بيدی که توی مسير باد قرار گرفته چهار س

صدای دعوا و مشاجره اشون باال رفت که جرات به پاهام برگشت و به سمت در  !م که من رو می کشهه بودلرزيدن. گفت

صدای فريادش ستون  .دوييدم تا از خونه بيرون بزنم. اين همه مدت رو قسر در نرفته بودم که اينجا ذبح اون پير مرد بشم

 :مياورد های خونه رو به لرزه در

ذاشتم که چی بشه؟ بااون بی آبرويی که باال آورد کسی در خونمون رو ميزد؟ مگه کسی تو رومون نگاه می  زنده اشون می _

 کرد زن؟!! اصالً زنده اش بذارم که چی بشه؟

 :خواهرام!... کجا بودن؟ در جا ايستادم و به سمتشون برگشتم

 فاطمه و امير االن مدرسه اند؟ نازی کجاست؟_

 :مامان با خشونت به سمتم برگشت و داد کشيد

 !االن فقط دهنت رو ببند رها! ببند و برو گورتو گم کن تا نيومده! بــرو _

خونه تاريک بود چرا؟ به در و ديواری که تو هجمه ی تاريکی فرو رفته بودند نگاه می انداختم که چشمم رو خون های 

و صدا هاشون که هيچ، حتی صدای نفس هامم ديگه نمی شنيدم و دنيا  سر.آويزون وخشک شده ی روی ديوار مات موند

حس کردم آقاجون .انگار ايستاده بود تا من نگاهم رو از از خون خشک شده به جسم معلق و آويزون روی ديوار برسونم

ی که روی ديوار باالخره از دست مامان خالص شد و تونست به سمتم بياد اما من هنوز خشک و بی حرکت به پاهای آويزون

 .می رقصيدند، خيره بودم با ديدن صورتِ غرق خون خواهرها و برادرم جيغ از ته دلی کشيدم و صاف نشستم

شباهتی به اون خونه ی قديمی که توش بزرگ شده بودم، نداشت. خواب بود... همش  هيچاينجا  .اتاق تاريک تاريک بود

فاطمه ی  .ش خواب بود. امير حسين من نمردها هيده بريده ام بيرون پريد. همخواب بود... بغضم ترکيد و از ميون نفس های بر

 برای کنکور درس میشت و باز هم دا بودنازی... وای که نازیِ هميشه مهربونم البد بيدار .مدرسه می رفتدلبرم خوابه و فردا 

 :در سايه انداخت، با هول و تشويش گفت در اتاقم با شدت باز و به ديوار کوبيده شد؛ قامت ماهان تو تاريکی روی .دخون

 رها؟ چی شده؟ چرا داد می کشی؟  _

باالخره دست های عجولش که روی ديوار کشيده ميشد، کليد برق رو پيدا و روشنش کردند. با صدايی که انگار از ته چاه در 

 :ميومد ناليدم
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 !خاموشـش کن_

 :تخت رو روشن کرد. بالفاصله برگشت تا برق اتاق رو خاموش کنهبدون اينکه به حرفم گوش بده نزديک شد و آباژور کنار 

 ...خواب ديدی؟... نصف عمرم کردی که دختر! فکر کردم ريختن تو خونه و پيدات کردن_

با شنيدن حدسش بغض تو گلوم سنگين تر شد و قطره های اشک باشدت بيشتری روی گونه هام فرود اومدند. کنارم روی 

 :نشست و ليوان آبِ روی پاتختی رو به صورتم نزديک کرد تخت يک و بيست سانتی

 .بياد جابخور نفست  _

با دست های لرزون ليوان رو از دستش کشيدم و به لب های نيمه جونم نزديک کردم. دستش نوازش شد و روی کمرم 

 :کشيده شد

 . شا تعريف کن چی ديدی تا دوباره نبينی _

 .جونم. جونم_رفه افتادم نوازش هاش مشت شد و آروم به پشتم کوبيد: با يادآوريش آب به گلوم پريد و به س

زار بزنم و براش بگم که ديگه پر شدم  م.اين همه محبت تو دست هاش نرمم می کرد که تو آغوشش بخزم و زار زار گريه کن

دلم تنگِ ديدنِ آب بازی گيره و من حتی به روی خودم نميارم که چقدر  از دسته اين همه دلتنگی که هر روز جونم رو می

  .فاطمه و امير حسينه

بگم که من چهار پنج ساله که فقط تو ظاهر شدم آدم آهنيی که هيچ حسی به خونوادش نداره وگرنه... وگرنه همه ی روز 

د بگم من! همون رهايی که وانمود می کرد از مادرش متنفره؛ چن .جهنمی رو به اميدِ بغل نازی سپری کردم ۀهای اون خون

همه ی غروری که . ماهه که مثل ماهی دور افتاده از دريا شده که دلش نفس نفس زدن تو چادر نمازه مادرش رو می خواد

مانع رفتن به آغوش مرد کنار دستم ميشد، با بازشدن دست هاش به سمتم پر کشيدند و گورشون رو گم کردند. با هق هق 

 .خودم رو ميون بازوهاش جا دادم

 :با پنجه های پر از مهرش نوازش کنه، گذاشت پيرهنش رو با اشک های ترسيده و پراز دلتنگی ام خيس کنم گذاشتم سرم رو

 .چی ديدی رها؟ بگو تا آروم شی_

 :با هق هق ناليدم

ا و .. روی ديوار... ماهان خواهر... که ... امير حسين صورتش خونی خونی.خواب ديدم نازنين و فاطمه رو کشتن... ديدم که_

 ادرم کجان؟ بر

 د:ش شد. مثل مهربونی هاش که هيچ وقت تموم نمی حرکت پنجه هاش داخل موهام قطع نمی

 .چند روز پيش ديدمشون. خوبه خوب اند... الکی نگران نشو فقط يه خواب بوده_
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 :تو سکوت اجازه داد پيرهنش روبيشتر خيس کنم. انگار که بدونه همين کافی نيست با لحن آرومی ادامه داد

 .امير حسين و فاطمه کارنامه هاشون رو گرفتن. هر دوتاشون قبول شدن و زن عمو براشون پلی استيشن خريده _

 :آروم تر شده بودم و با گوش هايی حريص و بی تاب کلمه هاش رو می بلعيدم

يتونه يه حقوق دان نازی اين بار هم تو آزمون سنجش رتبه آورده و خيال زن عمو رو راحت کرده که حداقل اين دخترش م _

 .درست و حسابی بشه

 :تک خنده ی کوتاهيی کردم و با مشت آروم به سينه اش کوبيدم

  .بدجنس_

 :اون هم خنديد. خنده هاش عجيب با ريتم دلم بازی می کرد

  .ولی رفتی علوم اجتماعی انتخاب کردی ؛گم! کلی آرزو داشت تو حقوق بخونی خب مگه دروغ می_

 يده غر زدم:با ابرويی باال پر

 !دونه همه چی رو هم می _ 

سرم رو از روی شونه اش جدا کرد و روی بالش  «!دونم شغلش چيه اونوقت من حتی درست و حسابی نمی» توی دلم نق زدم 

 :گذاشت

 زنم تا خيالت راحت بشه. خوبه؟ بخواب اينجا می مونم تا خوابت ببره. فردا هم ميرم دوباره يه سر به خونتون می _

ولی بايد سعی ام رو می کردم تا به دست هايی که روی سرم کشيده ؛ سخت بود .تکون دادم و آروم چشم هام رو بستم سر

می شد و بوی الاليی های مامان رو می داد، فکر نکنم. شايد دلم سر خود تصميم گرفته باشه که باز اشتباه کنه، ولی عقل 

  .يشه بزنهبايد مانع بشه و نذاره اين حس عجيب توی دلم ر

* * * 

 بی افندی

طور که مقابل پنجره ايستاده بودم؛ سيگارم رو درآوردم و کنج لبم نشوندمش.  ليوان نوشيدنی رو روی ميز گذاشتم و همون

خواستم کبريت محبوبم رو از روی ميز بردارم که شعله های فندک روشنی مقابل چشم هام به رقص در اومد و توجه ام رو 

 :ه فندک رو گرفته بود، جلب کرد. ثمين با لبخندی عميق تر فندک رو به سيگار رسوند و گفتدست های ظريفی ک

 .اين يه بار رو با من باش ولی؛ می دونم با کبريت های خودت بيشتر کيف می کنی _

ز و فندک همه ی لذت سيگار کشيدن به بوی گوگرديه که از کبريت بلند می شه. نمی فهمم برای چی اين لذت رو با بوی گا
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خودش هم سيگاری روشن کرد و گوشه ی لب هاش گذاشت. بدون اينکه صورتم رو از فضای مقابل پنجره ! حرومش می کنه

 :برگردونم زير چشمی نگاهی بهش انداختم

 نمی خوای بگی چيزی فهميدی يا نه؟ _

 ت:منقطع گفبا چند تا سرفه ی عميق سيگار رو توی جاسيگاری روی ميز خاموش کرد و با نفس های 

 !گه وای که سيگار بعد از الکل فقط مخصوص بدن خودته که آخ هم نمی _

 :بی اعتنا به سرفه ها و حرف هاش ابرو هام رو به هم نزديک کردم و با لحنی جدی گفتم

 خوای بحث رو منحرف کنی؟ نطوری می باالخره می خوای بگی که فهميديد دقيقا چی تو کله ی مسعوده يا همی _

 :ندی سرش رو باال آورد و دست از سيگارِ توی جاسيگاری کشيدبا لو

تنها کاری که من نمی تونم بکنم، کشتن مسعوده؛ وقتی که زير پرچم توئه! غير از اون هيچ کاری نيست که نتونم انجامش  _

 .بدم

 خب ؟_لب هام به نيشخند باز شد : 

حرف اول رو بزنه و بزرگترين قدرت بين ما بشه. خب اين  خيلی وقت پيش شنيده بودم بهداد تو سرش افتاده که خودش _

 !مستلزم چيه؟ اينکه قدرت اول رو از سر راهش برداره. يعنی تو

 .پُک عميقِ ديگه ايی به سيگارم زدم و منتظر ادامه حرفش شدم. تا اينجا رو که خودم هم می دونستم و براش نقشه ها داشتم

 ... گفته کمکش می کنه، خالصه کالم کهمسعود بهش پيشنهاد همکاری داده و  _

 ت:از من فاصله گرفت و روی اولين مبل سياه و چرمِ مقابل پنجره ها نشس

در مقابل ازش يه سری اطالعات خواسته مثل  .با بهداد دست به يکی کرده و گفته کمکش می کنه که بعد از تو باال بياد _

، کدوم مرز و دقيقا تو چه تاريخی قراره محموله جابه جا بشه تا به سرگرد اينکه، چه کسايی باهات تو اين عمليات همراه اند

 .محدث خبربده... و در نهايت اينکه بهداد هم االن مقابلت ايستاده

با شنيدن هر کدوم از کلمه هاش لبخند روی لبم عريض تر می شد. پای راستش رو روی ديگری انداخت و با خنده ايی 

 :فاتحانه گفت

 .شم تا نقشه ات رو بشنوم بی افندیسراپا گو _

 .تلفن رو از روی ميز برداشتم و تک زنگی که به گوشی سپهر زدم. خودش می دونست اين به معنای حضورش تو اتاقمه

 : تلفن رو دوباره روی ميز انداختم و همزمان سيگار رو گوشه ميز خاموش کردم

 از اون پسره چی؟ علی روشن... از اون چی فهميدی؟ _
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 د:تش رو از زير چونه اش کَند و معترض اسمی که تقريبا هيچ کس نمی دونست رو صدا زدس

تو باورم  ،اورهـان! باورم نمی شه تو اين موقعيت از اونا می پرسی... وقتی رهايش برام تعريف کرد ماجرا از چه قراره _

  تو ربط داشته باشه!يه زنی که به خاطر يه دختر باشه... اونم ه اين دردسر ها ب ۀنگنجيدکه هم

 :اخم روی پيشونی ام غليظ شد و تکيه ام رو از ميز برداشتم

 تو واقعا به خاطر يه دختر زدی اهورا رو فلج کردی و مسعود رو مقابل خودت قرار دادی؟_

و صدايی داشت از نرمشی که مقابلش به خرج می دادم سوء استفاده می کرد و پا از گليمش فرا تر می ذاشت. با لحنی خشن 

 :آهسته غريدم

چی در  خوش دارم فقط بگیتو که از همه قديمی تری بايد بهتر از همه بدونی خوش ندارم کسی تو کار هام دخالت کنه... _

 !موردش فهميدی

 :پاش رو از روی پاش برداشت و صاف نشست. نگاهش جدی شد و تند گفت

ای دوربين ها رو هم که مربوط به روزِ خريدن اون دختر بوده رهايش همه ی اطالعات رو از خونه ات جمع کرده. فيلم ه _

اما می دونم از کجا اون شماره ؛ رو از دوربين ها ريکاروی کرده و برگردونده ... شماره پالک ماشين ها همش تقلبی بوده

نبال اسم اصلی اش پالک ها رو گير آوردند. تصوير اون پسره علی روشن رو هم تونست واضح کنه و االن با چهره نگاری د

 .خوای ايم... روزی که قراره سرِ مسعود رو زير آب کنم همش رو بهت ميدم. اسم... آدرس... همه ی اون چيزی رو که می

بعد از اين همه روز نفس هام به آرامش برگشتن. فقط حسِ اينکه اون دختر دوباره به اين ويال مياد و من وقت دارم برای به 

هنی ام؛ آرامش از دست رفته ی اين چند ماه رو برمی گردوند. می دونستم که ثمين می تونه پيداش هم زدن معادله های ذ

اما قبال خوب می دونستم که چون نمی ذاشتم باليی سر مسعود بياره اين کار رو به اين خوبی برام نمی کرد، اون هم  .کنه

بود ونبودش برای بقای باند نيست! بلکه فقط واسه  وقتی که می دونست چقدر پيدا شدن اون دختر برای شخص من مهمه و

 .منه. حاال که قرار بود مسعود بميره، بذار به دست خودش بميره و ثمين وفادار تر بشه

و ديگه هيچ  گشتبر می گشت.  برمیام فقط اين مهم بود که چند روز ديگه اون دختر دوباره به خونه  االن هيچی مهم نبود.

افکار دلگرم کننده ام با تقه ايی که به در اتاق خورد ازم فاصله گرفتن و به سمت مسعود  .بره ام نهاز خو ذاشتموقت نمی 

 . ر حال حاضر انداختن مسعود تو چاهِ خودش برام تو اولويتهد .برگشتن

* * * 

 :پشت ميز بزرگ و از جنس چوب گردوی قمارم نشستم و به قامت مسعود که به پام ايستاده بود خيره شدم

 .بشينيد _
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هر سه نفر نشستند و آروم سالم دادند. بهداد با چشم های قهوه ای روشن اش داشت اخمِ پيشونی ام رو رصد می کرد که رو 

 :به سمتش برگردوندم

  !بدون آدمات اومدی _

 :زد، انداخت و گفت نگاهش رو مشکوک به سمت مسعود که با بی خيالی داشت ورق ها رو بُر می

 !خونه بی افندی و خون و خون ريزی؟! اينجا معنايی نداره محافظ تو حياط اند. _

  :با نيشخند سر تکون دادم و رو به مسعود که کنار مقابلم نشسته بود گفتم

 .کنم طرف بهداد باش! من با سپهر بازی می _

 ا مسعود عوض کنه برگشت.نگاه مسعود از ورق ها کنده شد و با تعجب به من و بعدش به سپهر که ايستاده بود تا جاش رو ب

 :بی چون و چرا از جا بلند شد و جاش رو با سپهر عوض کرد وقتی نشست گفت

 . ما رو واسه بازی صدا نکردی مطمئناً _

 :ورق ها رو از دستش کشيدم

 .درسته _

 :بهداد نگاهش رو از ورق هايی که داشتم می شمردم گرفت و با تلخند گفت

 نی نداره! نه؟تو بازی با شما قرعه کشی مع _

پلک هام رو با مکث از برگه ها جدا کردم وبه چشم های سياه و ريزش دوختم. از همين جا هم می شد فهميد تو نفرت از من 

 ه:خودش رو رئيس بعدی فرض کرد چتا کجا ها پيش رفته و تا کجا ها 

 شه.رسته! چون هميشه من حاکمم... بازی دو دست بااينم د _ 

 :سپهر دادم تا دست رو پخش کنه در همون حال گفتمورق ها رو به دست 

  .آخر هفته يه محموله ی بزرگ دارم. انقدری بزرگ که نشه سپردش دست هرکسی _

 :بدون اينکه کوچيک ترين تغييری به صورت هاشون بدند گوش می دادند

 . بين آدم هام فقط به شما سه نفر اعتماد کامل دارم _

بايد می شد؛ نيشخند کوچيکی زدم و سيزده تا ورق ام رو از روی ميز برداشتم و در همون حال  سخت بود که پوزخند نزنم اما

 :که مرتبشون می کردم ادامه دادم

سه تا کاميون بار مواد غذايی که ال به الش اسلحه است و قراره معاوضه بشه. طرفِ معامله امون از افغان هاست و به  _

 !حکم خشته... سمت افغانستانه
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 : ه ی اول رو انداختم و بازی رو شروع کردم مسعود نگاه دقيقی به صورتم انداختبرگ

  . فکر نمی کردم من رو انتخاب کنی _

 :بهداد برگه ی بعدی رو انداخت و با نيشخند دنباله ی حرف مسعود رو گرفت

 .به فکر تو بستگی نداره! اين کارا هميشه با حاکمه _

 : لبخند عميقی زدم

گم کدوم مرز  بايد همراه يه کاميون بريد و يکی از قسمت ها رو امن کنيد. مثل هميشه، صبحِ روزِ معامله می هرکدومتون _

  ن.شه و همه کاميون ها با فاصله زمانی مشخص به اون سمت بايد بيا معامله انجام می

 :رو به سپهر گفتم

 .بايد يه نصف روز اونجا اطراق کنی .سپهر مقصدت کاريزه _

 :داد و با جديت گفت سر تکون

  .چشم بی افندی _

 :رو به بهداد ادامه دادم

 .فتی به سمتموتو هم يه دوساعتی رو تو قاسم آباد بايد بمونی تا بهت خبر بدم معامله تو کدوم مرزه و چه ساعتی بايد راه بي _

 :رگه انداختمسومين دست رو هم به نفع خودم جمع کردم و دوباره ب .سرتکون داد و به ميز خيره موند

تو  نکه برگشتنی مياريجنس هايی گناباده ... همتون مطمئن شيد جايی که بهتون گفتم بمونيد، امنه. چون د ومسع مسير  _

 .اين قسمت ها بايد اطراق کنه

قشه دونستم دليلش بهم خوردنِ ن به قيافه های در همشون که خوب می. سپهر لبخند کمرنگی زد و دوباره حرفم رو تاييد کرد

 د:هاشونه؛ نگاه گذرايی کردم و هفتمين دست رو هم جمع کردم و با نيشخند کمرنگی زمزمه کر

 !کوت _

 ( شه بر صفر ببره ، به جای يک دست دو دست برای اونها ثبت می ۷)کوت: اگر تيم حاکم موفق بشه دست را با نتيجه *

* * * 

 ماهان

فشردم و منتظر ايستادم. در، بعد از مدتی تقريبا طوالنی باز شد و گرمای با دست هايی سنگين و پر به زور زنگ در خونه رو 

اين تکرار هر روزه ی گرم بودن خونه ومنتظر بودن خانمش، .داخل خونه به سمت صورتِ سرخ شده از سرمام هجوم آورد

 .عجيب زير دندونم نشسته بود
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 :ستم کشيدبا ديدن دست های پرم به سمتم اومد و کيف و بروشور ها رو از د

 اينا ديگه چيه؟ _

 :قسمتی از کاغذ ها و کالسور ها رو به دستش دادم و از کنارش رد شدم

 .چند وقته حسابی کارا عقب افتاده. تو اين هفته همش رو بايد تموم کنم _

ه . دست هام بخودم رو روی مبل پرت کردم و پاهام رو با خيال راحت روی ميز انداختم. بوی خوش غذا توی خونه پيچيده بود

 ::خاطر بيرون موندن از کت و گرفتن کيف دستی و کالسور ها تو همين فاصله ی ماشين تا خونه يخ بسته بود

 .حسابی هوا سرد شده ها! ديگه اصال نمی شه بدون ماشين تا سر کوچه هم رفت _

 :جا گفت داخل اتاقم رفته بود تا بروشور ها و وسايلم رو جا بده. از همون

لی. نگران گُالمم؛ واسه تراس يه کاور بکش يخ نزنن يه وقت... راستی ماهان امروز می خواستم آش بپزم تو سرما آره خي_

 ...می چسبه ولی

چه حال خوبی داشت اين زندگی نصفه و نيمه با رها. همين که علی رغم همه ی آتيش هايی که دورمون رو گرفته بودند يه 

بوديم و اون خانم اين خونه شده بود و من همسر اين زن پر از حس و حالِ زندگی.  ديوار نامرئی دور تا دورشون ساخته

 :همونطور که از اتاق خارج می شد ادامه داد

 ...ولی حبوباتمون تموم _

 :با ديدن من که با آرامش خيال پاهام رو روی ميز کشيده بودم، اخم هاش تو هم رفت و بلند گفت

 !رو تميز نکردم بيای اينجوری بريزيشا! کتت رو بردار ببينم. چه پاهاشم کشيده اين چه وضعشه؟ من از صبح خونه_

 :با خستگی اما همراه با لبخندی رضايت بخش، تکيه ام رو از مبل گرفتم و بلند شدم تا به سمتش برم

 ...سمت من نميايا! همين االن ميز رو تميز می کنی که ديگه اينجوری_

ت و اخم هاش رو محکم می کرد که مچ دستش رو گرفتم و به سمت سينه ام کشيدمش. طور عقب عقب می رف داشت همين

 :محکم ميون بازوهام نگه اش داشتم تا فکر فرار نکنه. با خنده گفتم

 .وای رها! اين مدلی دقيقاً ورژن دوئه عزيز جونی _

 :هم کردتوی بغلم ساکت و بی هيچ واکنشی مونده بود. سرش رو کمی باال آورد و سوالی نگا

 عزيز جون يعنی زن عمو؟_

رو م سرم رو به معنای تاييد کمی پايين آوردم و چشمک ريزی زدم. تند و با استرس موهاش رو پشت گوشش فرستاد و نگاه

 :محو حرکاتش کرد
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ونم اون شب که مرتضی اومده بود خاستگاری و عمو سر رسيد، از رفتارای عمو حس کردم منو دوست داره... زن عمو چی؟ ا_

 از من خوشش مياد؟

 :با اومدن اسم مرتضی يه کم اخم هام تو هم رفت، اما باز هم مانع اين نمی شد که حساسيت جالبش نظرم رو جلب نکنه

آره... خيلی هم دوست داره. وقتی آقا بزرگ پيشنهاد صيغه رو داد همه می دونستيم فقط دليلش راحتی من و تو نيست. آقا  _

ارثيه رو به نام بابا کنه و می دونست اين موضوع عمو رو عصبی می کنه. می ترسيد که رابطه ها به  بزرگ می خواست بيشتر

 .هم بخوره. آخرين تيرش رو زد تا مطمئن باشه يه روزی همه چی درست می شه. اون روزا همه مخالف بودن الّا عزيز ام

 ت:با يادآوری اون روزها اخم هام باز شد و لبخند رولب هام نشس

 .می گفت از روز اول که ما واسه هم بوديم. االن رسمی ترش کنيم که خيالش راحت باشه _

 د:خنده ايی رو لب هاش نبود اما چشم هاش بدجوری می درخشي

 همه ناراضی بودن يعنی... تو هم ناراضی بودی؟ خيلی گنگ يادم مياد... )سرش رو يک دفعه باال مياره( _

ال رفت. عجيبه که امشب انقدر حساس و شيرين شده. بينی اش رو کشيدم که صورتش رو عقب با ديگه صدای خنده ام واقعاً

 :کشيد

من... وقتی به دنيا اومدی و آقا بزرگ تو بغلم گذاشتت، يه طوريم شد. خيلی کوچولو و ضعيف بودی. آدم حس می کرد اگه  _

شی. آقا بزرگ نزديکم شد و گفت  غلت کنه له میيه کم شل نگه ات داره از زير دستش می افتی، اگه يه کم محکم تر ب

به خودم که اومدم ديدم هيچی به جز تو و محافظت ازت توزندگی ام نمونده. اون وقتا همه با هم « مواظبش باش. تا آخرش»

زندگی می کرديم، بزرگ می شدی و ترس های منم بزرگ تر می شدن. راه می رفتی و دلم هزار راه می رفت که زمين 

ی. سن و سالی نداشتم، دلم هوای بازی با بچه های هم سن و سالم رو داشت؛ ولی همين که از گردنم آويزون می نخور

ام زير و رو می شدن. دل می دادم به دلت و به جای ديگرون بيشتر  شدی و برام می خنديدی انگار تمام اولويت های بچگونه

شدی. ترسای من بزرگ تر می شد. دامن های چين دار می پوشيدی و وقتم رو با تو می گذروندم. بزرگ می شدی. دلبر می 

موهای بلندت رو باز می ذاشتی تا وقتی پا برهنه تو حياط می دويی و ازم می خواستی بگيرمت، واسه خودشون اين ور و اون 

 ور برن. 

 آه کشيدم، به تمام روز هايی که رفتند اما هيچ وقت دست از سرم بر نداشتن.

شدی. باز هم ترس هام بزرگ تر شد؛ ولی اين بار جنس ترس هام فرق می کرد... می ترسيدم کسی اين وجود  بزرگ تر _

دلبر و که وقتی يه خطا می کردم به گردن می گرفت تا من سرزنش نشم، همون دخترکوچولويی  که وقت ناراختی هام با 
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خودمو فراموش کنم رو از دست بدم. می ترسيدم از بزرگ  لوپای گل انداخته می نشستکنارم و انقد با بغض نگام می کرد که

 شدنت... 

 ترديد تو چشم هاش لونه کرد. نگاهش بين چشم هام و پشت سرم نوسان گرفت و باالخره دل به دريا زده پرسيد: 

 يعنی می خوای بگی...  _

 می خوام بگم اون روزا اون عقد رو بيشتر از اونچه فکر کنی دوست داشتم.  _

 د. طره موهاش روی صورتش جولون داد و چهره اش رو درست شبيه رهای شش ساله کرد. خندي

 مواظبت ازت رو دوست داشتم. اونقدر زياد که شد معنای زندگی ام. حتی وقتی پيشم نبودی...  _

يچ وقت لب هاش می لرزن از بغض اما لبخندی لرزون از پسش طلوع می کنه. با دست هام صورتش رو قاب گرفتم. اون ه

کنارم نبود؛ و حاال که خوب نگاه می کنم می بينم پايند بودنم نه از سر انجام وظيفه بوده، نه بنابر قولی که به آقا بزرگ داده 

سمتش بودم. خاطره های شيرينش اونقدری برام حقيقی بودن که مجازِ باقی رابطه ها به چشمم نيان و تا امروز دووم بيارم. به 

 شدم.رو روی پيشونی اش قفل کنم که صدای ممتد زنگ در اتاق بلند شد. شوکه و متحير به در خيره  خم شدم تا لب هام

 ی که از اون همه آرامش بعيد بود زمزمه کرد:آهسته از آغوشم بيرون خزيد و با استرس

 اين ديگه کيه؟ _

طوری زنگ در خونه ام رو  سی همينکنگهبانی اول تماس می گيره و  خوب نبودن. دونستن اينکه هيچجواب های توی سرم 

نفس های رها هم تند شده بود و با ناامنی به در خونه خيره مونده بود. نزديک تر   .نمی زنه به ضربان قلبم سرعت می داد

 :شدم، دستم رو دوبار روی بازوش کشيدم تا آروم تر بشه

 خب رها؟برو تو اتاقت. هرصدايی هم که شنيدی بيرون نيا! باشه؟! هر صدايی! _

شد، تن می لرزوند، اخم به  سرش رو تند تند تکون داد و به سمت اتاقش پا تند کرد. بوی خطر از همين پشت هم حس می

با اخم های کمرنگ و صورت جدی دستگيره در رو چرخوندم و با ديدنشون مطمئن شدم خود خطر پا به  صورت می دووند.

  .خونه ام گذاشته

* * * 

 رها
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های لرزونم در اتاق رو بستم و از پشت بهش تکيه کردم. يعنی آدم های بی افندی اومدن؟ يا باز هم همون آروم و با دست 

سرم رو به در تکيه داده بودم و از فکر های جور واجور م؟ اون دختر کی بود؟ چرا هيچ وقت ازش نپرسيد دختره بود که... اصالً

 :ر دست هام مشت شد و به دهنم چسبيدبه خودم می لرزيدم که با شنيدن صدای منفور پشت د

 .بگو کدوم گوری قايمش کردی تا همه ی خونه ات رو رو سرت نريختممرتيکه! من اين حرفا حاليم نيست  _

عقب رفتم. می ترسيدم صدای قلبم رو از اينجا بشنوه و وارد اتاق شه. آقاجون اينجا چه می  تنم رو از در کندم و با بُهت عقب

ری خواب مزخرفی که چند شب پيش ديده بودم تنم از ترس لرزيد و پنجه هام روی بازوهام قفل شد تا اين همه کرد؟! با يادآو

نلرزند. نگاهم رو دور تا دور اتاق گردوندم و با ديدن کمدديواری بزرگ بدون تعلل به سمتش رفتم. آروم درش رو باز کردم و 

پشت لباس های آويزون شده رفتم  .کر که کمد های اين خونه در داشتندداخل شدم و به همون آرومی دوباره بستم. خدا رو ش

از همين جا هم به خوبی صدای داد و فريادشون می . و تو گوشه ايی ترين نقطه ی ممکن نشستم و زانو هام رو بغل گرفتم

 :اومد. صدای مسالمت آميز اما جدی ماهان تو خونه پيچيد

 .نمياداينجا گيرتون  چيزیبه هم بريزيد!  _

 : مرتضی پشت سرش بلند شد و چشم هام رو از حيرت درشت کرد صدای بم وستيزجويانه

گه حاجی! باور کن که رها تو همين خونه است! من چند وقته زير نظرش دارم. خونه ، شرکت. خونه اون يارو  دروغ می _

 ن... و همييهودا باز هم شرکت. هيچ جای خاصی نرفته که بخواد قايمش کرده باشه. رها ت

 : صدا ها قطع شد. به جاش غرش ماهان بود که ستون های خونه رو به لرزه انداخت

 د. زنمت تا همين جا جونت در بيا فته گردنم بچه!! می دونی من کله ام خرابه! انقد میونذار خونت بي _

می نداشت. همه رو جمع کرده شوک تمو. از ترس گوش هام رو سفت چسبيده بودم و سرم رو روی زانو هام فشار می دادم

 :بودند سرِ ماهان. حاج رضا فرياد کشيد

مگه دست خودته! قلدر شدی، الت بازی در مياری... اگه هيچی بهت نگفتم به حرمت بابات بوده. بخوای پا از گليمت  _

 .همن با درازتر کنی اونوقته که طرف حسابت

 شد: صدای فرياد بابا پشت سرش بلند 

 است يا بگم بريزن سرت و آش و الشت کنن؟گی رها کج می _

که انگار نه انگار عموش کنارش ايستاده بود. تهديد می کردن ماهان تنها رو  واسه ماهان مظلومی دلم کباب شد. کباب شد

 و  پخش زمين کنند و عموش دهن بينانه دنبال حاج رضا افتاده بود. ماهان مثل همه وقت هايی که می خواست آروم باشه

 : با صدای آهسته ايی غريد، تونست نمی
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عمو! شما خودت شاهدی که اون زن منه! االن اومدی يوغِ بی غيرتی گردنم بندازی که زنم رو پس بدم تا ببريش سر  _

 سفره ی عقده اين بی شرف! بعد انتظار داری منم وايسم و بگم چشم؟

 :به جای بابا صدی حاج رضا تو خونه چرخيد

  .فقط بايد زور باالسرش باشه تا حرف بفهمه !ا ما راه بيا نيستنه حاجی اين بچه ب _

 :آقاجون تهديد وار گفت

گی يا بشينم اونا شروع  . به زبون خوش میبيرون بينی! آدم آوردم تا از چنگ و دندونت بچه ام رو بکشم خودت که می _

 .کنن

هام فشردم تا صدای هق  يی لعنتی؟ مشتم رو روی لبزد؟! قشون کشی کرده بودند؟ چه خبر بود تو اون پذيرا از چی حرف می

 :ماهان بلند گفت هق ام باال نره، چرا يک روز آرامش برای من زياده؟

پس  خوايد بکنيد. از اين خونه رهايی برای شماها در نمياد! ... من زنم رو نه فقط امروز و فردا که ديگه عمراً هر کاری می _

 زن. منه عقد تو دختر اون. ونمم شاهد! گفتيد هيچ سند محضری ندارم؟ افتادم دنبال کارشنميدم. خدا شاهد، شما شاهد آقاج

 :با صدای آروم تری غريد .کنم مدت تموم شه چون تو اين مدت زنم شده بدون نظر شما عقدش می هم وقتی! منه

 .به حکم يه زن مطلقه_

 :عصبی فرياد زدچشم هام نه از اشک که از حرف های ماهان بيرون پريد. آقاجون 

 !که بی همه چيز! بزنيد زنده اش نذاريد اين کثافت روتيتو گه می خوری مر_

اين رو که اون مردِ سياهِ شب و روز هام گفت، صدای داد و فرياد و شکستن اسباب و اثاثيه خونه باال رفت. دستم روی ديوار 

... ماهان گفت هر صدايی شنيدی می رفتم. اگه تندی کشماهان رو م نمی رفتمخشک شده بود که بلند شم يا نه. اگه بيرون 

 ! بيرون نيا

صدای مرتضی در حالی که اسمم رو تکرار می کرد توی خونه پيچيد. درِ اتاق ها به هم کوبيده می شد و بی وقفه ذکر رها از 

دادم که پسر عموی من داد يک لحظه هم قطع نمی شد. به خودم دلداری  گوشه گوشه خونه شنيده می شد. صدای داد و بی

نمی تونستم قدرتِ تو زانوهام رو ساکت کنم  .اما دست خودم نبود ؛قوی هيکل و محکمه! هيچ باليی نمی تونن سرش بيارن

شد اينجا نشست.  نه نمی .که صاحبش ماهان بود، به خودم پيچيدم ناله ایو يه جا بنشينم. از جا بلند شدم و با صدای هر 

ون برم که تمام روز های اون خونه و اتفاقاتی که برام افتاده بود مثل يک فيلم سريع از جلوی چشمم اومدم تا از کمد بير

در اتاق به شدت باز ه بودم. دوست شداش  نه حاال که با گل های توی تراس... خونه برم اونکه از  خواستمنمی  .من گذشت

 : شد و صدای مرتضی از نزديک بلند شد
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 / مخفی اش کردی کثافت اينجا هم نيست! کجا _

فته. يه وقتايی مرتضی رو خيلی دوست داشتم. هميشه ناجی من وفکرش رو هم نمی کردم که يه روزی تا اين حد از چشمم بي

صدای ناله ماهان که بلند شد پاهام بدون توجه به  .اون فقط کسی بود که دشمنِ ماهانه... از چنگ آقاجون می شد ولی امروز

با ه شد. اتفاقات وحشتناکی که تو خونه ی بی افندی و اردوان و مسعود کشيده بودم؛ به سمت در پر کشيدسرو صدای دلم و 

ولی مطمئنم ماهان نمی  ؛برای من شايد ديگه فرقی نداشت. القيدی شالی از کمد بيرون کشيدم و روی موهام انداختم

 .خواست مرتضی من رو تو اون وضع ببينه

ممتد خورده شد و بعد در محکم کوبيده شد. سراسيمه به سمت در اتاق رفتم و گوشه در رو باز  صدای زنگ در اتاق به طور

باديدن صحنه ی مقابلم قلبم برای يک ثانيه از کار ايستاد و باز دوباره به کار افتاد. با چهار نفر که تقريبا هم قد و هيکل . کردم

 .خودش بودند درگير بود و راه نفس کشيدن نداشت

اما باالخره به ماهان غالب شده بودند و دوتا از مرد ها دست هاش رو گرفته  ؛هر چهارنفرشون غرق خون و زخمی بودصورت 

انگار که هر کدوم از اون مشت  .بودند و دوتای ديگه با بی رحمی به سر و صورت و هر جايی که دستشون می رسيد می زدند

 بی وقفه به در می کوبيدند و زنگ رو می فشردن. .قدر دردم گرفته بودها به جای جای بدن خودم ميخورد که از ديدنش ان

 .مطمئنا اين در ها با اين ضربات نمی شکنند

می دونستم پشت در محافظ هايی اند که ماهان برام گذاشته بود که با وجود اومدنش به خونه کم کاری کردند و االن به 

 .فريادمون رسيدند

بمونم تا محافظ ها واردشن که با ديدن برقِ چاقويی که به سمت ماهان گرفته شد در رو با شدت خواستم در رو ببندم و منتظر 

 : باز کردم و فرياد کشيدم

ولش کنين بی شرفا! با چاقو اومدين تو خونه اش و چهار نفره ريختيد سرش که چی رو ثابت کنين؟؟ جونمردی و مرووت _

 .از پشت بستينه ستحاج ياسر يا حاج رضا رو؟؟ دست هرچی آدم پَ

با صدای فرياد ناگهانی ام همه به سمتم برگشتند، ماهان از اين شوک ناگهانی استفاده کرد و با سر به صورت فرد مقابلش 

 شد:کوبيد و خودش رو از دست اون دو نفر که نگه اش داشته بودند، بيرون کشيد. صدای آقاجون اولين صدايی بود که بلند 

 .گلوت می پيچم که ديگه نه صدات در بياد به چزوندن ، نه نفست که دنيا رو آلوده کنه دورو من اون زبونت _

دويدم و در رو باز  می کوبيدنش،صداش رو باال برد و به سمتم حمله ور شد که به خودم جنبيدم و سمت در اتاق که محکم 

 : مرتضی فرياد زد .ارد خونه شدندکردم. ماهان با سرفه هايی خشک نفس می طلبيد و محافظ ها با هول و شتاب و

 فهميدی؟! رها يه چيزی تنت می کنی و با ما از اين خراب شده بيرون ميای  _
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 .دوباره شروع شد. منم منم کردن ها و تحميل هاشون شروع شد. هر کسی دستور بده و رها فقط بگه چشم... شروع شد

ه نفسش جا اومده بود با خشونت خودش رو به سمت مرتضی عقب و با ترس به سمت ماهان می رفتم اما اون که تاز عقب

 :کشيد و محکم تخت سينه اش کوبيد

 تو کی باشی که اسم زن منو به زبون نجست بياری؟ _

 :دوباره و اين بار محکم تر به سينه اش کوبيد و بلند تر گفت

 تو کی باشی که به زن من امر ونهی کنی؟ _

 : پشت سرش پخش شد و صدای ماهان اوج گرفتاين بار که کوبيد مرتضی روی ميزِ 

 !! تو کی باشی که بخوای زن منو از خونه ام بيرون ببری؟ _

 ؟باقی می موند، جايی برای ترس ردک مگه وقتی ماهان اينطوری قد علم می با هر جمله اش دلم گرم و گرم تر می شد. اصالً

ده بود، ايستاده بودند. يکی اشون همونطور که نگاه از غولتشن محافظ ها با غيظ و خشونت کنار کسايی که آقاجون اجير کر

 :های حاج ياسر نمی گرفت، گفت

 آقا چی دستور می ديدن؟_

ماهان با خشم به سمت صدا برگشت و با چشم هايی که از خشونت سرخ شده بودن نگاه خشمگينی به من و بعد اون به آدم 

 : های همراه بابا انداخت

 .ز خونه من پرت کنين بيرون ، من خودم عموم رو راهنمايی می کنماين چارتا سگ رو ا_

با صدای به زور  .ازنگاه سرخ و خشمگينش معلوم بود يه جنجال حسابی هم برای بيرون اومدن من از اتاق در نظر گرفته

 :کنترل شده ايی گفت

نه تا وقتی خودش نخواد که برگرده! واسه  .گم. من زنم رو نه به شما که به خدا هم پس نميدم يه بار گفتم، باز هم می _

 .ش من ردشينئبردنش بايد از ن

 د:به محافظ ها که داشتند با خشونت آدم های حاج ياسر رو بيرون ميبردند اشاره ايی کرد و ادامه دا

  .شم هم به همين سادگی ها نيستئبينين که! رد شدن از ن می _

 : ی اومد با حرص زمزمه کردحاج رضا که تازه تازه داشت از شوک بيرون م

 خوای دخترش رو بگيری و به زور نگه داری. مملکت هم که صاحب نداره! ها؟؟ فکر کردی شهر هرته! می _

 :ماهان بدون اينکه صداش رو باال تر ببره اخم هاش رو بيشتر تو هم کشيد، گفت

شهر هرت هم نيست؛ بريد مأمور  نش. راست ميگيگردونم هيچکس به زور اينجا نيست! گفتم رها اگه بخواد برگرده ، برمی _
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 .بياريد! مرد نيستم اگه پای دادگاه و کالنتری و شکايتاتون واينستم

 : مرتضی اما صداش رو روی سرش انداخت

 خوای تو اين خراب شده بمونی ؟ رها تو می _

با ترديد   .رو وجب می کرد در نوسان بودنگاهم بين ماهانی که به مقابلش خيره بود و آقاجونی که با اخم های درهم صورتم 

 :سر تکون دادم که باز هم داد مرتضی باال رفت

 ماهان رو نمی شناختی االن اينجا چه غلطی می کنی؟ چرا؟ چـه مرگته که برنمی گردی خونه ات؟ تو اصالً _

د و خواست به سمت مرتضی حمله ور شه اما بعد فوراً با خشم باز ش؛ پلک های ماهان برای ثانيه ايی، با آرامش روی هم افتاد

چی می گفتم؟  .باغيظ از روی دستم تا صورتم می چرخيد و منتظر جوابم بودند که بازوش رو تو پنجه ام اسير کردم. نگاه ها

مگه خودم می دونستم چه مرگمه که به اين زندگی با اين همه دنگ و فنگ خو گرفتم و روزم رو به عشق شب که سر يک 

 :می خوريم دارم می گذرونم؟ آقاجون دستش رو روی ستون وسط سالن کوبيد و فرياد زدميز شام 

 ؟ حرف بزن! دِ مگه اللی بی آبرو _

بگو حامله ام تا همين جا  می گفتمی دونستم تو ذهنش چی می گذره و از چی نگرانه! شيطونه ميگ. اخم هام تو هم رفت

م که بگم؟! بگم اگه بيام کی حواسش به ماهان باشه که غذای مضر خب چی دار! ته و همه از شرش خالص بشنوفپس بي

 . نخوره تا دوباره معده دردش عود کنه؟ اصالً مگه فرقی هم می کرد؟ اون ها که جواب نمی فهميدند

ن می بری. حتی اگه او، خوای منو از اين خونه ببری حاال دليلش هر چی که باشه مگه فرقی هم می کنه که چرا؟! شما می _

خوای منو ببری. نمی خوام دوباره چيزی رو  می "شما"من نمی خوام بيام چون  چيزی که تو ذهنتونه رو بگم بازم می بری...

 .بهم تحميل کنين

 د: بابا به سمتم اومد و خواست دست به روم باز کنه که ماهان مقابلم ديوار ش

اما اگه دست به زنم تون بی احترامی نکردم و باز هم نمی کنم. . بهوايسادينامشب قصد جونم رو کرديد و با چاقو باال سرم  _

  .از خونه ام بريد تا حرمت ها سر جاش بمونهبزنين ديگه هيچی رو تضمين نمی کنم. 

 : انگشت اشاره اش رو به سمتش گرفت، گفت

، ريختن خون که برام مهمهولی از االن به بعد هست! از االن به بعد تنها چيزی  !خوب گرفتی که هيچی برام مهم نيست _

  .اين دختره. تا اين مايه بی آبرويی رو خونشو نريزم راحت نمی خوابم

چشم های همه مون از .بعد از پايان حرف هاش آب دهنش رو روی شستصش زد و شستش رو به گوشه ی گونه اش کشيد
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... بذاره برای کشتن من؟ می کشت؟ می کشت تعجب باز مونده بود... آب دهن به صورت می زد که آبرو گرو بذاره؟ آبرو گرو

 ... می دونم که می کرد

 * * * 

 ماهان

گوشی تلفنم بی وقفه زنگ می خورد و  .هر لباس و وسيله ايی که نظرم رو جلب می کرد، تند تند داخل چمدون می ريختم

 :ثانيه ايی قطع نمی شد. کالفه نفسم رو بيرون دادم و فرياد زدم

 ! حب مرده رو يا قطع کن يا جواب بدهرها پاشو اون صا _

زانوهاش رو بيشتر توی بغلش فشرد و بی تفاوت به حرص و جوش من به مقابلش خيره شد. چمدون رو با پا هل دادم و با غر 

 :غر از جام بلند شدم و به سمت تلفن رفتم

 له! بله! بله! ب _

 : صدای عصبی يهودا تو تلفن پيچيد

 گه اين صادقی؟ چطوری يه همچين چيزی پيش اومده؟ یکه نصف عمر کردی؟! چی م آقا چرا جواب نميدی منو _

 : پنجه ام رو تو موهام چرخوندم و با حرص گفتم

خوای بگی  هرچی می ...خودم خونه بودم خيالشون راحت بوده. وقتی ديدن کسی بيرون نرفته نگران شدن اومدن باال _

 .بجنب که دستم بنده

گرفتم و به رها که تو اتاق خواب زانوی غم بغل گرفته بود، خيره موندم. خدا بگم چيکارتون کنه که با دستم روی ميز ضرب 

 ن.يه روز خوش برای ما نميذاري

صادقی گفت چی دستور دادی. خونه رو فراهم کردم. تو فشم يه ويال دارم که تقريبا هيچ کس اونجا رو بلد نيست. کليدشم  _

يدا رو بهتون بده. همه ی وسايل دفترت رو هم گفتم شبونه ببرند اونجا که تو روز هيچ کس دست سرايداره، سپردم همه کل

 مشکوک نشه... ولی... واقعا الزمه که انقدر فاصله بگيری از همه؟

 :دوباره به رها نگاه انداختم و تند گفت

 ً .دستم االن خيلی بنده. لوکيشنش رو برام بفرست لطفاً. فعال _

چمدونِ وسط اتاق رو « لعنت بهتون»پرت کردم و با حرص دستم رو تو موها و بعد از اون گردنم کشيدم  گوشی رو روی ميز

 : تکميل کردم و با اينکه خودم هم حوصله ی چندانی نداشتم، سعی کردم رها رو از اون حالتِ اغما بيرون بيارم

 ببينم! من همه لباسات رو به نظرم خودت لباساتو جمع کنی بهتره. می دونی که شايد خوشت نياد _
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نيشخندم با سکوت و خيرگی اش محو و محو تر شد. آروم به سمتش رفتم و روی زانوهام نشستم. همچنان به مقابلش خيره 

حق هم داشت.  ...نگفتنی به نقطه نامعلومی خيره شده بود. طاقت اين همه غصه دار بودنش رو نداشتم؛ اما خب بود و با غمی

 : طور که روی زمين نشسته بود به آغوشم هدايتش کردم همون دستش رو کشيدم و

  چه ات شده تو آخه رهای ماهان؟ _

شونه هاش رو به سينه ام چسبوند و سرش رو نرم کنار شونه ام گذاشت. بدون اينکه جوابم رو بده سرش رو روی شونه ام 

 : فشرد

 ! ذارم هيچ باليی سرت بياد. تاوقتی زنده امهيچ اتفاقی نمی افته! بهت قول ميدم تا روزی که زنده ام ن _

 : دست های بالتکليفش از زير دست هام عبور کردن و کمرم رو چنگ زدن

 کشتم ماهان! کدوم پدری همچين کاری با بچه اش می کنه؟  فت میگ_ 

 :سرش رو از روی شونه ام برداشت و سوالی نگاهم کرد

 کشه؟فقط يه تهديد بود. نبود؟ مگه می شه منو ب_  

 :کالفه ادامه داد

کی اينکار رو می کنه؟ حيون ها هم بچه  وسايل ها رو بذار سرجاش. اون باليی سر من نمياره الکی ترسيدی. اصالً_  

 !هاشون رو نمی دَرند

لش سر جاش بياد. تو چشم های اون پيرمرد هر چيزی پيدا می اسر تکون دادم در تاييد و خدا شاهده که فقط می خواستم ح

 :اال شوخی! با لحن شاد تری ادامه حرفش رو گرفتم شد

 .آره منم مثل تو فکر می کنم ولی چون اينجا پيدات کرده نمی خوام اينجا بمونی و دلم هر دقيقه اينجا بمونه _

خاطر ه و باز خدا شاهد بود که داشتم حرف مفت می زدم. من اون مرد رو بهتر از هرکسی می شناختم. می دونستم که ب

دخترک ساده و  .کردحاال که جلوی حاج رضا احساس کنف شدن هم می  وش و بازاری ها هر کاری می کرد، مخصوصاًآبر

نديده بود دادگاه هايی رو که پر بودن از اين  .خوش خيالم فکر می کرد دنيا پر از گل و بلبله و اين کارها از هيچ پدری بر نمياد

بدون حرف از جا بلند شد و  ؟کرد؟ کدوم احمقی اينکار رو می می کردمنش ريسک پدر ها و اين جنايت ها... من چطور با جو

 : به سمت چمدونم رفت

 .ذارم سر جاش؛ حرف رفتن هم ديگه نباشه اينا رو می_  

 : نچ کالفه ای گفتم و با حرص از جا بلند شدم. کوتاه نمی اومد! بازوش رو کشيدم و زل زدم تو چشم های آب دار و داغدارش

 ! وقت نداريم! بايد هرچه زود تر اين خونه رو خالی کنيم. يه بار هم که شده به حرف من گوش کن! فقط واسه يه بار صالًا_
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آروم بود اما انگار همه اش ظاهر سازی بود که يک دفعه منفجر شد و دستش رو کشيد. با پاش به چمدون کوبيد و بی محابا 

 :فرياد زد

. خسته شدم هی اين خونه اون خونه... خسته شدم هی فراری باشم. نميام چرا نمی فهمی من نميام. هيچ گورستونی نميام_ 

 !!هيچ جا نميام. )صداش با درد پايين اومد و در نهايت عجز و ترديد زمزمه کرد( فقط تهديد کرد، من بچه اشم

 و داد به توجه بی و ريختم بيرون کمد تو باز رو  ساعت نزديک دوازده شب بود، ديگه بايد کم کم راه می افتاديم. لباس هاش

داد می کرد و قصد کرده  رها همچنان داشت داد و بیکشيدم.  رو زيپ سريع و ريختم چمدون توی زدن، تا بدون فريادهاش،

بود گند بزنه به آرامش ظاهری ام و مجبورم کنه فشاری که روم بود رو تو صورتش فرياد بزنم. کاش فقط يک ذره به حرف 

 م.مانتويی رو از کمد بيرون کشيدم و به سمتش رفت .اعتماد داشتهام 

 ! مآفهمی نه؟ نِـ... می...  حرف من رو نمی_  

 : بی توجه به لجبازی هاش دستش رو کشيدم و مانتو رو تنش کردم

 .من هر قبرستونی که برم تو هم باهام ميای! ديگه حرف نمی مونه _

 : به سر و وضعش نگاه کردمشال رو روی موهاش انداختم و با اخم 

 .با همين دامن بيا _

 : چمدون ها و مدارکم رو برداشتم و با اخم بهش زل زدم

 ! ياال _

 : با بغضی مظلومانه ناليد

 ! نميام ماهان _

 : اين وضعيتِ کشنده فقط بغض لعنتی اش رو کم داشت. بدون اينکه بتونم خودم رو کنترل کنم فرياد زدم

  ذاره تو بغلم يا فقط لب و دهنه؟ بجنب ببينم! بيکار بشينم اينجا و تماشا کنم که حاج ياسر سرت رو میتو غلط می کنی!  _

 .بغض داشت و اين به مرز جنون می کشيدم. مظلوم و با چشم هايی لرزون از اشک بغ کرده ايستاده بود و بهم زل زده بود

سترس و فشار بهمون تحميل کرده بودن که حتی نمی تونستم سکوت و اشکش ديونه ام می کرد. خدا لعنت کنه که انقدر ا

 .درکش کنم. درک کنم دختری رو که نمی خواد باور کنه تا اين حد پدرش ولش کرده

 : نفسم رو با حرص و محکم آزاد کردم و سعی کردم حاال که نمی شه تسکين باشم، الاقل آروم تر برخورد کنم

  رون نيا. گفتم يا نگفتم؟امشب بهت گفتم از اون خراب شده بي _

 : اشک روی گونه اش خط انداخت و آرامش ظاهری ام در دم نابود شد
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 گفتـم يا نـه؟ _

 : مثل خودم فرياد کشيد

 ! گفتی، گفتی، گفتی_

 !فتی که همش زير سرخودته! بجنبوپس االن راه مي _

 :کودکانه پاش رو به زمين کوبيد و با حرص نق زد

 ! کشتنتاومدم چون داشتن می  _

 : حواسم پرت حرکات کودکانه اش شد؛ اما نذاشتم اين رو بفهمه و با جديت گفتم

  ...خوان تو رو بکشن االنم می _

چشم های لرزونش تو چشم هام گشتن. از اين مردمک به اون مرمک. نگاه پر خشمش عاجز شد؛ انگار برای يک لحظه 

رو گرفت و نيم رخش مقابلم قرار گرفت؛ ديدم که سيب گلوش با زور و  .مفهميد تو چه وضعی گير افتاديم و تو چه حالی موند

طور که من بودم. يک دندگی می  لجباز بود همون .حرص پايين رفت و بعد با قدم هايی سنگين و پرحرص از مقابلم گذشتن

حضه که يک دندگی کرد چون سالمتی ام براش مهم بود و حرفم يکی بود، وقتی حرف حرفِ جونش بود. به نظرم دروغ م

حال آدم ها رو خراب می کنه. نه... هر چيزی که زير راديکال عشق بشينه، ناچاراً جذرش حال آدم رو به بهترين حال تحويل 

  .می کنه

* * * 

چمدون ها رو زير کانتر گذاشتم و سويچ رو روی ميز پرت کردم. هنوز اخم هاش تو هم بود و با اکراه به اطراف نگاه می کرد. 

محو  .ستش رو روی بازوی چپش کشيد و خودش رو جمع تر کرد. فوراً پالتوم رو از تنم بيرون کشيدم و به طرفش رفتمد

اطراف بود که کت رو روی شونه های ظريفش انداختم و يقه هاش رو به هم نزديک کردم. نگاه مبهوتش رو از اطراف گرفت 

 :و باگنگی به کت نگاه کرد

 .  خودت سردت می شه_

 : شخند زدم و دست هام رو به بازو هاش کشيدمني

 .کم کاری منه که يادم رفته لباس گرم برات بخرم؛ پس حقمه _

 : نگاه سرسريی تو خونه گردوند و گفت

 !اينجا خيلی سرده که، يخ می زنيم تا صبح_

 : به شومينه اشاره کردم
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 .تا يه چند دست رختخواب پيدا کنی روشنش می کنم _

به سمت اتاق ها رفت. به طرف شومينه می رفتم که در خونه کوبيده شد. رها سراسيمه از اتاق خارج شد و با سرتکون داد و 

تنم نه از سرما که از اين همه ترس و حس ناامنی تو وجودش يخ بسته بود. حوصله به خرجِ نگاه . تشويش به در خيره موند

 : اره کردمنامطمنش دادم و با مهری که بوی امنيت بده به اتاق اش

 .قراره يخ بزنيم برو شما... سرايداره. تو برو ببين رخت خواب پيدا می کنی يا واقعاً_

نگاه مشوش و پر استرسش آروم گرفت، سر تکون داد و راهی که اومده بود رو برگشت. لبخند رو لب هام طرح زد از اين همه 

م داشت نکنه. در رو به روی مرد جوونی که کليد ها رو اعتمادی که بهم داشت، خدا من رو شرمنده ی اين يقينی که به

 : بهمون داده بود باز کردم

 بازم سالم آقا. خانمم گفت اتاقا سرده و نمی شه تو اتاق خواب ها خوابيد. براتون رختخواب گرم آوردم اجازه ميدين؟ _

خت. جواب سالمش رو دادم و در رو کامل تشک و پتويی که توی دستش بود رو باال و پايين کرد و منتظر نگاهش رو بهم دو

 .به روش باز کردم

 ... بده من کمکت کنم _

 عقلمم به اصالً گفت نمی اگه. منه از فکرتر به خيلی گم، می رو خانمم نا؛نه آقا خودم ميارم. اين کارا که وظيفه منه. حس _

 رسيد!  نمی

 : بهش زد، دوباره حرف رو از سر گرفت تشک و پتو رو روی مبل گذاشت و کمرش رو راست کرد و دستی به

نکنه يه وقت بگيد زنش حامله است و  .هر چی که الزم داشتيد کافيه به من يه زنگ بزنيد. جَلدی خودمو می رسونم _

 .مزاحمما! آقا يهودا گردن من حق برادری داره. به خدا که اگه نگيد دلخور می شم

فی و ساده بودن اين پسر جوون بدجوری لبخند رو به لبم آورده بود. به علی رغم شب مزخرفی که پشت سر گذاشتيم، پرحر

 :سمتش رفتم و تشکی که سعی داشت بازش کنه رو از دستش گرفتم، با خنده ايی کمرنگ دست رو شونه اش محکم کردم

 .واقعاً الزم نيست. سرت سالمت مرد! هر وقت الزم شد مزاحمت می شم واسه کمک _

 :با همون صميميت خاص خودش تکرار کرد نچ کالفه ای کشيد و

 .گی مزاحم؟! آقا قول داديا! گفتی هروقت الزم شد گم حق برادری شما می من می _

سر در جهت تاييد حرفش تکون دادم و سرم با صدای دخترکی که بلند بلند اسم شوهرش رو صدا می زد به عقب برگشت. 

 : بود، با مهربونی سالم کرد و ظرف غذايی رو به سمت در گرفتدختر جوان که با شکم برآمده مقابل در ايستاده 

 .کم ما رو زياد حساب کنيد، نمی دونستيم تشريف ميارين واال حتما تدارک می ديديم _
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 : به مهمون نوازی شون لبخند زدم و خواستم تشکر کنم که صدای رها تو خونه پيچيد

 .ون ما راحتيمزحمت کشيديد. خودتون رو اذيت نکنين با اين وضعت_

ظرف غذا رو از دستش کشيد و روی کانتر گذاشت. مرد جوون سر به زير و با حجب و حيا از خونه خارج شد و دوباره تاکيد 

 . کرد برای هر کاری خبرش کنيم. در خونه رو بستم و به سمت رها که با تشک و لحاف ور می رفت، رفتم

  اين که همش يدونه است؟_

 : گاهی بندازم با لبخندی موزيانه ای راهم رو به سمت شومينه کج کردمبدون اينکه بهشون ن

 .دارم می بينم _

 .فندک طاليی ام رو از جيبم بيرون کشيدم و گازِ شومينه رو باز کردم

 ! زنی خب اينطوری که تو يخ می_

که با تخسی دست به کمر شومينه با يه گرِ حسابی، روشن و نورِ آتيشش روی صورتم پهن شد. با نيشخند به سمت رها 

 : ايستاده بود و سعی می کرد شيطنتِ نگاهش رو پنهون کنه خيره شدم

 .می بينی که تشک و پتو دو نفره ست. هيچ کدوم سرما نمی خوريم خيالت تخت _

 : تشک رو از روی کاناپه کشيدم و مقابل شومينه باز کردم

 ! ودن استفاده کنيم. ولی ما که نمی کنيمبله کسی سرما نمی خوره اگه بخوايم از اين دونفره ب_

 : بالش رو زير سرم انداختم و ساعدم رو روی پيشونی ام گذاشتم

 .من که مشکلی ندارم _

 : از حرص جيغ خفيفی کشيد و تندتند گفت

 !خورم رو مبل سرما می _

 بود بودنش. غر زدن و جدل راه انداختنش.  لبخندم غليظ شد، چقدر خوب

 . بخور بيابگير بخواببرو غذات رو  _

 : دستم رو از روی ساعدم برداشتم و با جديتی تصنعی به سمتش نيم خيز شدم

 خوای که بلند شم به زوربيارمت سر جات؟ نمی _

چشم هاش درشت و درشت تر شد؛ دل من برای بغل گرفتنش تنگ و تنگ تر... اخم هاش رو تو هم جمع کرد و دست به 

 : کمر زد. با غيظ گفت

ديت نشه يه وقت؟! چون قبول کردم بيام اينجا دليل نشد که هرچی زور بگی بگم چشما!... اصالً خوبی به تو نيومده؛ ياال زيا_
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 !خوابم. پاشو پاشو خودم تنها می

 : باال سرم ايستاد و باز تشر زد

 .زود باش خوابم مياد_

ينه که حاال روی صورتش نشسته بودن و نگاه قهوه ايی تنها نور توی سالن، آباژور کنار مبل بود و شعله های تند و تيز شوم

اش رو رقصون و لزرون نشون می دادن. بی اراده دستش رو گرفتم و کشيدم، با جيغ خفه ايی روی سينه ام پرت شد و با 

 د: حرص به شونه ام کوبي

 چيکار می کنی ديوونه! تو اصالً خطر حاليته؟_

 : ار پشت هم و به صورت دورانی دست روش کشيدکف دستش رو روی بينی اش گذاشت و چند ب

 ه. يا اعصاب، بی اعصاب بود يا ديوونآدميکه راهش به من افتاد هر_

 : بی توجه به غر غر هاش آروم و نامحسوس به خودم فشردمش و لحاف گرم رو روی تنش کشيدم

درست بود. از اون خونه دارن با خودشون  چند نفری رو باواسطه فرستادم خونه اردوان تا با دختراش هماهنگ کنن. حدست _

 .دختر می برند

 : به طور ناگهانی دست از تقال و بد عنقی برداشت و با چشم هايی منتظر و حريص به دهنم خيره موند تا ادامه بدم

کردن. ناراحت بودن و وقتی بچه ها بهشون پيشنهاد همکاری دادن قبول  خيلیاگه خدا بخواد همه چی حله. دو نفرشون  _

  .دو تا جی پی اس بهشون دادند تا ردشون رو گم نکنيم

 : دستش رو روی سينه ام گذاشت و خودش رو باالتر کشيد. نيم خيز و منتظر به صورتم چشم دوخت

 می خوای چيکار کنی؟_

 : کشيدم. با مکث گفتمتر دست راستم رو دور کمرش محکم تر کردم و سرم رو نزديک 

خود پليس هم پيگير اين ماجرا بوده؛ ولی بخاطر قاچاق اسلحه نه انسان. قراربود بی افنديشون تو مرز به پليس خبر داديم.  _

دستگير بشه؛ اما وقتی شنيدن که من چند تا دختر دارم تا شهادت بِدن بی افندی دزديدتشون؛ تو پوست نمی گنجيدن... اگه 

  ... گردن. وگرنه و اماراتند بر می بشه که در حين ارتکاب جرم بگيرنش، همه اونايی که تو قطر

 :: تو چشم هاش لبخند درخشيد با هيجان و لکنت زمزمه کر

 گردن ماهان؟ گرده؟ اون دخترا برمی يعنی .. يعنی ... جانان بر می_

 : خنده های نيمه جونش محو و محو تر شد

خاطر من ازت کينه به دل داره. ه ی کنه. بخطر داره! اگه نشه چی؟ اگه فقط بو ببره دستت تو اين ماجراست مُثله ات م_
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 ... ماهان بفهمه تو داريی اين کارا رو می کنی

نبودنم... دست هام باز يک درجه محکم تر شدن و يک  بود که اين همه از نداشتنم می ترسيد... از نگرانم بود. چقدر خوب

 : ر شددرجه بيشتر تنش با تنم در گير شد. سرم کنار گوشش نشست و نفسم تند ت

  .بازی شروع شده رها. فردا همه به سمت سرنوشتشون ميرن _

 : سر کنار کشيد و از باال چشم دوخت به چشم های آرومم. پر از ترس، پراز حيرت... اخمم کمی تيز شد

 و...تونم بشينم  میبه عنوان کسی که به زنش زخم زدن ميرم تا مطمئن شم اين بار قسر در نميره. ن_

 فردا؟_: مد. انگار تازه صداش رو پيدا کرده بودميون حرفم او

 : سرم رو تکون دادم

می خواستم بهت بگم که... نشد... اومديم اينجا تا مطمئن شيم کسی خبر نداره ما کجاييم. که من تا برم و برگردم نه  _

  . هديدای عمو کنيمآفتاب روت رو ببينه نه مهتاب! وقتی هم برگشتم يه مدت اينجا می مونيم تا يه فکری واسه ت

 : دست هاش رو محکم به دهنش چسبوند و لرزون گفت

گی؟ تو می خوای بری خودت رو به کشتن بدی، منم بمونم منتظر که آقاجونم مياد يا نه؟ که تو بر  االن به من می_ 

 ميگردی يا نه؟ که چی می شه؟! ماهان جونت تو خطره می فهمی؟

 : توی صورتش پخش کردمسرش رو روی بازوم گذاشتم و موهاش 

 .هيچی نمی شه. گفته بودم که درستش می کنم. مطمئن باش هر طور شده می کنم _

تو سکوتی پر از سوال و مبهم به صورتم خيره شد. ايمان و جديتم رو که تو چشم هام راسخ ديد، ياس تو چشم هاش خروشيد. 

تب کردم و سرم رو تو موهاش ثابت کردم. اين آرامش و پتو رو رو هردومون مر .سرش با بی حالی روی بازوم فرو اومد

 اين... رو داد می بهم که آرامشی. خواستم می رو بود ياس بوی موهاش، مخدر بوی و بود  اعتمادی که تو بغلم آروم گرفته

 * * *  .خواستم می خيلی... رو طوفان قبل آرامش

  رها

 : ه و عصبی از روی مبل بلند شدم و فرياد زدمگرما داشت به ريزريزِ نقاط بدنم چيره می شد. کالف

من که گفتم نمی شه! تو گوش نکردی. من که گفتم اون باهوش تر از اونيه که کسی بتونه باهاش در بيافته ماهان! تو _

 ! نفهميدی

 : طول اتاق رو عصبی قدم زدم و دوباره سرجام ايستادم

 .کنم! ميام تا دست از سرت بر داره! ميام تا اين بار من تو رو نجات بدم دونی چيه؟ اين بار گند تو رو من جمع می اصالً می_
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احساس می کردم سرم از شدت گرما و کالفگی داره می ترکه. مستاصل يه قدم به سمت در برداشتم و در همون دم، خاطرات 

ه نفس نفس ب و گذاشتم عقب قدم ترس با. کرد  مثل گردبادی ناگهانی دور و برم رو گرفت و هوای نفس کشيدن رو کم

 : افتادم. اشک تو چشم هام نيش زد و... ئاقعاً ديگه نفسی نمونده بود

  ... اگه برم باز همه چی شروع می شه... مثل همون روزا _

عرق های ريز و درشت روی پيشونی ام نشستن. صحنه ها يکی يکی از جلوی چشم هام پر ميزدن و جلوی چشمم جون می 

 :ست و بی جونم رو باال آوردم و به گلوم چنگ زدم تا راه نفس باز شهگرفتن. دست های س

 ...تونم خــدا یديگه نم_

کوير گلوم پر خار و خاشاک بود و با هر نفسی خاری روی حنجره ام می کشيد... ديگه نمی تونم خدا... خودم رو روی مبل 

 : پرت کردم و سرم رو با جفت دست هام چسبيدم

 م... وش نکردی ماهان... حاال از کجا پيدات کنچقدر گفتم نکن و گ_

 

پلک هايی که انگار به هم چسبيده بودن  .تکون های دستی همراه با کشيده شدن پتو از روی تن عرق کرده ام از جا پروندم

 : رو به زور از هم باز کردم و به صورت درهم و پر خشونتش خيره شدم

 ؟چرا انقد داغ شدی؟ رها ؟ کابوس می ديدی _

پتو رو با شدت از روی پاهام پرت کردم به کناری و به زحمت توی جام نيم خيز شدم. با ناباوری به صورت در هم و پر 

 پس.  بود واقعی انقدر چرا يعنی؟ بود خواب. ريخت هام چشم تو رو خودش زهر  خشونتش خيره شدم و دوباره بغض،

  !اين کابوس های لعنتی ات کی تموم می شن خدا عالمه_

 : با همون نفس نفس های خشک و کوير زا به دندونی که روی دندون می ساييد چشم دوختم

 .چيزيم... نيست... گرمم شده فقط_

درد داشتن چشم هاش خدايا... خدای ماهان... درد داشتن چشم های بنده ای که بد نبود. بخاطر من لعنت شده. نگاهم چطور 

و پر حرص نفس از سينه خالی کرد؟ ازم فاصله گرفت و طبق عادت با يه ياعلی زير بود که انقدر سريع و کالفه چشم گرفت 

 د: لب از جا بلند ش

 گرسنه ات نيست؟ _

بود...همين جا بود و اون اتفاق مسخره فقط يه خواب کذايیِ شيطانی بود که هرگز تعبير نمی شد! آب دهنم رو با زور و فشار از 

 : نی گفتمسيب گلو پايين فرستادم و با نگرا
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 ساعت چنده؟ تو چرا بيداری؟_

 : غذايی که هنوز روی کانتر بود رو برداشت و وارد آَشپزخونه شد

 .نزديکای پنج. ديگه بايد برم _

دوباره دلشوره به تنم يورش آورد. از وقتی از خواب بيدار شدم يک لحظه هم اون صحنه ها از توی پرده ذهنم کنار نرفتند. از 

 :به دنبالش روون شدمجام بلند شدم و 

نمی فهمم، تو واسه چی داری ميری! خب پليس ميره ديگه. خودش هم از جی پی اس، مسير دختر ها رو رديابی می  هيچ_  

 .کنه و پيداشون می کنه. اين وسط تو فقط گير دادی که بری تا يه باليی سر خودت بياری

 :برگرده گفت ظرف غذا رو داخل ماکروويو گذاشت و بدون اينکه به سمتم

 .درموردش صحبت کرديم رها. من ميرم و شما هم از اين خونه بيرون نميای_

 : به سمتم چرخيد و درحالی که جدی ترين نگاهش رو به چشم هام می دوخت تکرار کرد

اينبار تحت هيچ شرايطی! اين بار رو به حرفم گوش ميدی! تو که نمی خوای امشب دوباره تکرار بشه؟ هوم؟ معلوم نيست  _

  .آقا جونت دنبالت باشه يا خود اون مردکی که دنبالشيم. پس تحت هيچ شرايطی حق نداری خودت رو به کسی نشون بدی

اخم هام از اين همه دستوری که بی هيچ ابايی می داد و يک ذره حس قدر شناسی نداشت تو هم رفت. من از ترس از دست 

 .له ام نمی گنجيد می زنم و اون اين همه بی پروا تن به آتيش می زنهدادنش، دست به کار هايی که فکرش هم تو مخي

تحت هيچ شرايطی آره؟ اگه من امشب به قول تو خودم رو نشون نداده بودم چی می شد؟ هوم؟ اون چاقو االن گلوت رو _

 داد؟ ه نبودم کی نجاتت میمن اگ فته! وامشب مجبور بود که اتفاق بي .بريده بود! ولی تو به جای تشکر فقط بلدی دستور بدی

مشخص بود خنده اش گرفته و داره خودش رو کنترل می کنه تا پقی نزنه زير خنده. خودم هم ميدونم کار خيلی شاقی  کامالً

نکردم اما همون کار کوچيک باعث شد امشب جون سالم به در ببره. همون کار کوچيک کابوس خيلی از شب هام بود و باورم 

اشم همچين کاری کنم. رو در رو شدن با مردی که اصالً نمی خوام فکرش رو بکنم اگه دستش بهم برسه نمی شد تونسته ب

چی می شه! پس حق نداشت انقدر من و تصميم هام رو کوچيک بدونه. می خواستم دعوا از سر بگيرم که با لحن جدی و 

 :نسبتاً آرومی شروع به حرف زدن کرد

ا هم ميگی چشم! من خدايی دارم که حواسش بهم هست، شما اصالً فکر نجات من رو اين دفعه ديگه نميای! گفتم شم _

 !نمی کنی. بگو خب

 :با حرص دستم رو روی کابينت زدم و مثل خودش با جديت غريدم

 نمی گم! نمی گم تا وقتی انقدر ساده انگارانه فکر کنی و مثل بچه ها به اميد معجزه بشينی! خدا خدا خدا! کجا بود خدات_
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وقتی چاقو زير گلوت بود؟ بس کن ديگه داری حالم رو بد می کنی با اين همه بی خيالی و تفکراتِ عهد بوقی ات!... تو رفتنت 

واجب نيست؛ ولی يه رگ لجبازی تو وجودته که چون من ميگم نرو می خوای پاشی بری خودت رو به کشتن بدی! مسئله 

 ه!هم همين

 : ش با دکمه های فر گرم بود و بعد از تموم شدن حرفم فقط گفتبی توجه به حرص و جوش های من، سر

 ! آخرين بار قرار گذاشتی هر کسی اعتقاد خودش رو داشته باشه. نگفتی اجازه توهين هم داريم_

 : با حرص به سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم تا بهم توجه کنه اين اسطوره ی بی خيالی

ون چه کارا که نمی تونه بکنه!... وقتی تو خونه اش بودم از زبون نگهبان هاش شنيدم چرا متوجه نيستی آخه؟ تو نمی دونی ا_

 فتی؟ويکی رو انداخته تو کاميون چرخِ سيمان! تو اصال حاليته با کی می خوای در بي

 : دکمه آفِ فر رو زد و از تو کابينت ها بشقاب بيرون کشيد

 گفتی می خوری ديگه؟ _

 !ماهــان_  

 : ه اما پر از آرامش جواب دادمثل خودم کشيد

 !جانــم _ 

انقباض سختِ بدنم آهسته آهسته از هم باز شد و حس کردم از توی دست های داغم يخ ليز خورد. اگه می رفت و اون مرد 

باليی سرش می آورد چطور زندگی می کردم من؟ کجا رو داشتم که برم؟ کی بود که دوباره بی توقع و اين همه هميشگی 

 : بمونه؟ نرم شدم... آروم شدم و با صدايی که به زور به گوش خودم هم می رسيد ناليدمکنارم 

 ... نـرو_

اين بار بی توجه نموند و نزديکم شد. اونقدر نزديک که اگه يه قدم ديگه جلو می اومد فاصله ايی بينمون نمی موند. اگه می 

يی رو؟ نگاه اون هم نرم شده بود و پر مهر؛ مثل من... محکم جوابم رفت تا خوابم رو تعبير کنه از کجا بيارم اين همه بی ريا

 :من خالف  رو داد.

نمی تونم بشينم و منتظر پليس ها بمونم. منم آدم های خودم رو دارم. نزديک نمی شم؛ ولی ردياب ها مال منه و منم  _

همه ی زورمو بزنم تا اون دخترا برگردن، تا به خودم قول دادم  .دنبالشونم. لجبازی نيست رها، وجدانم دست و پامو بسته

ديگه اون مردک کثافت و باندش همچين غلطی نکنن. اگه نرم و عمليات پليس ناکام بمونه؛ يه عمر پيش وجدانم شرمنده 

  ... نکن اين کارو باهام .ام... منو نذار بين خودت و وجدانم

 :د و اين بار ناليدتو همون فاصله نزديک دستش رو نوازش گونه روی صورتم کشي
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 ... با اين نگاه عاجز، نبند پای دلمو _

دستی که هنوز روی گونه ام بود رو، گرفتم. محکم گرفتم. جوری که انگار آخرين باره، گرفتم. نمی تونستم مثل اون باشم و 

م. نمی تونم مثل اون انقدر خالص دوستش داشته باشم. هنوز جای زخم امير توی دلم خوب نشده... هنوز به همه بی اعتماد

  . انقدر خالص باشم ولی... می خوام واسه يه بار هم که شده خود خواسته اشتباه کنم

 : دستش رو پايين آوردم و تو صورتش زل زدم

اگه وجدانت آروم شد... اگه خوب شد حال دلت... اگه سالم برگشتی... قول بده ديگه هيچ وقت ولم نکنی. قول مردونه! از  _

  .ه يه بار به آقا بزرگ دادی و بيست و چند ساله باالش وايسادی! از اون قوال بده ماهانهمونا ک

نگاهش روشن تر از هر وقتی بود که ديده بودمش. حتی روشن تر از اون شبی که اون همه بی ريا بوسيدتم. اون شب تو 

 :تيره ايی که تو تاريکی برق ميزدنچشماش رگه های ناامنی بود؛ اما االن فقط درخشش می ديدم تو اين تيله های 

  قـول_

* * * 

 بی افندی

 :پايين دادم و رو به سپهر که با اون عينک سياه و تيپ مشکی کناردر گاراژ ايستاده بود گفتم شيشه ماشين رو

 همه چيز مرتبه؟ از بهداد و مسعود خبری نشد؟ _

 : داد جواب فوراً  حرفم به نقطه رسيدتا . دست هاش رو مقابل صورتش گرفته بود و از سرما ها می کرد

چرا قربان. سوگل زنگ زد گفت همه چيز مرتبه و مسعود راه افتاده. سر ساعت مياند گاراژ و بار هاشون رو تحويل می  _

 .گيرند. من و سامان و اردوان هم با ماشين من، سومين کاميون رو اسکورت می کنيم

 : سرتکون دادم و دوباره تاکيد کردم

 ! اين آدمات بسپر قدم به قدم، متر به متر حواسشون به اين دوتا باشه. يه حرکت اشتباه مساويه با قسر در رفتنشونبه _

 :سر تکون داد و با لحنی اميدوار کننده ايی گفت

رو امن  جای هيچ نگرانی نيست. هم آدمايی که تو کاميون اند قابل اعتمادند، هم راننده های ماشينِ بهداد و مسعود که راه_

 .می کنن

 : ثمين از گاراژ خارج شد و با قدم هايی نامطمئن از روی برفی که تازه ديشب باريده بود، گذشت و سوار ماشين شد

 .وای اورهان اين بخاری رو زياد کن يخ زدم؛ هميشه از اينکه تو ماموريت باشم متنفر بودم _

 : شيشه ماشين رو باال دادم و بخاری رو زياد کردم
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 ی ماموريتِ کشتنِ مسعود؟حت _

 : خنده مستانه ايی سر داد و باسرخوشی زمزمه کرد

 ! نــه استثناً_

 : شيشه رو کمی پايين دادم و رو به سپهر گفتم

 .گم بايد بيايد فتيد که شب به اونجايی که میومن راه می افتم. بی معطلی راه بي_

 : سپهر سر تکون داد و با اطمينان گفت

 .حتما آقا_

 : استارت رو زدم و راه افتادم. در همون حال که فرمون رو می چرخوندم تا از محوطه خارج بشم رو به ثمين گفتم دکمه

 ازت که چيزايی  قرارمون که يادته؟! امشب گلوی مسعود رو ميدم تو دستت تا جايی که دوست داری فشارش بدی! _

 اس؟ آماده خواستم

 : چشم هام زل زد پوزخند سردی زد و با اعتماد به نفس تو

 ! گه علی روشنی وجود نداره منظورت همون پاکتيه که همين االنم تو کيفمه و بهت می _

اما پشت نگاه يخ زده ام مخفی اش کردم. نگاه گذرايی به چشم هاش که داشتند با دقت رفتارم رو ديد ميزدند  ؛کنجکاو شدم

 : انداختم

 ...اسه زن صيغه اييش داده نه واسه يه دخترغريبهاسم مستعار! پالک قالبی! پول کلونی که و _

 : رو بهم که با نگاه بی تفاوت؛ اما درونی مشوش به صورتش خيره مونده بودم، خنده دلبرانه ايی کرد و با لوندی ادامه داد

بهت اوه اورهان! توقع نداری که همش رو االن بگم؟ همه چيز در موردش رو حتی آدرس خونه پدر و مادرش رو شب  _

 ! ميدم. بعد از گرفتن خرخره ی مسعود تو مشتم

مثل . شب... امشب يه شب منفور ديگه است. مثل همه ی اون شب هايی که گذشتند و خاطره هاش تو سينه ام دفن شدند

همون شبی که گلوی زن مو بلوند رو انقدر فشار دادم که قرچ قرچِ شکسته شدنش رو زير تک تکِ انگشت هام حس کردم و 

 .  آره... امشب درست به اندازه ی شبی که مادرم رو کشتم مهم و منفوره .نِ امعاء و احشای بدنش دستام رو کثيف کردخو

 

چشم به اسکرين دوختم و با ديدن شماره ی مسعودی که هميشه يه قمار باز . صدای زنگ تلفن رشته ی افکارم رو پاره کرد

می دونستم دنبال  .ديد که داره کوت می شه، لبخند قويی رو لب هام نشستحرفه ايی بود و حاال با چشم بسته هم می شد 

 : جواب دادم و مثل هميشه بدون سالم يا هيچ حرف ديگه ايی، جوابی که می خواست رو بهش دادم. چيه
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دقيق رو برات  معامله تو مرزه يزدانه. به بهداد و سپهر هم خبر بده تا منتظر خبرم باشند که به سمت يزدان بيان. لوکيشن _

 .می فرستم

 .بدون اينکه بذارم حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم

  .شه امشب... سايه يه سياه ديگه از دنيا کم می

* * * 

خسته و کالفه از ماشين پياده شدم و به برفی که روی پايه های کوه نشسته بود خيره شدم. ون و کاميونی که پشت سرم می 

صدرا و آدم هاش هم با فاصله ی کمی پشت ماشينم پارک کردند. گوشی رو از جيب کتم  اومدند هم از حرکت ايستادند.

 : بيرون کشيدم و يقه های کت رو به هم نزديک تر کردم. می خواستم شماره اش رو بگيرم که خودش زنگ زد

 آقا ما دوساعته که تو کاريزيم. دستورتون چيه ؟ _

 : به ثمينِ توی ماشين خيره بود گفتم پام رو روی برف کشيدم و با نيمچه اخمی که

وقتشه که همه ی محاسباتشون رو به هم  بيارند.  االن ديگه محدث و دار و دسته اش تو يزدان منتظر من اند تا دخلم رو _

تيل بريزم. تو از همه دور تری سپهر.از کاريز راه بيافت به سمت شاهرخت. نيم ساعت ديگه هم زنگ بزن به باديگاردا بگو با ا

وقتی رسيدی  .با اين محاسبه زمانی هر سه تاتون با هم می رسيد .فتن سمت شاهرختواِتر جفتشون رو بيهوش کنن و راه بي

 .شاهرخت بهم زنگ بزن تا آدرس دقيق رو بهت بدم

 بود ريز کوه بيشتر نزديک اونجادر واقع  .بدون منتظر شدن تاييد سپهر گوشی رو قطع کردم و نگاهم رو به بلندای کوه دوختم

 من بود!ولی احتياط رفيق شفيق ؛ تا شاهرخت

* * * 

نی که حاملِ چادر ها و وسايل بزم امشب بود، رفته بود تا سربزنه، اشاره کردم تا پياده بشه. ثمين هم وبه صدرا که داخلِ کامي 

 : از ماشين شاسی بلند پايين پريد و سريع پالتوی پوستش رو روی تنش کشيد

 ! جای بهتری سراغ نداشتی؟ اينجا که تا خورشيد غروب کنه سرما کشنده می شه و گرگ ها بيرون می ريزندبی افندی  _

 د: صدرا از کاميون بيرون پريد و با قدم های جدی نزديک ش

 .جانم بی افندی _

 : به صدرا چشم دوختم و جواب ثمين رو دادم

 ! يرن چه برسه به آتيش بازیماموريت نيومدی. گرگ ها طرف آتيش نم تا حاالمعلومه  _
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 : رو به صدرا ادامه دادم

از کوه ميريم باال. يه جاده ی فرعی و مخفی داره که به جز اهالی روستاش کسی بلد نيست. جايی که ماشين رو نگه  _

 .داشتم، بايستيد و خيمه ها رو برپا کنين

 : دست هام رو به هم کشيدم و با تفريح ادامه دادم

پر کباب بّره و بريونی درست کنن. دخترا رو تو يه خيمه بذار که تفنگ دار ها رو تا شب سرگرم کنن. کاميون به آشپز ها بس_

بسپر دخترا رو زياد خسته نکنن که مهمونی اصل کاری شبه! دلم هوس يه آتيش بازی . ها و آدمام که برسند حسابی خسته اند

 .با شکوهو کرده

وسط اين همه سر و  .ه جز من خيره کننده به حساب می اومد مهر تاييد به حرفام زدثمين با لبخندی که برای هر مردی ب

يعنی اون دختر سرتق وقتی ميخنده چه شکلی . صدا و بلبشو؛ بدجوری دلم هوس لبخندی رو کرده بود که هرگز نديده بودم

 می شه؟

   * * * 

 صدای صدرا از مقابل وردی چادر پيچيده شد: 

 .اونجور که دستور داديد آماده کردم. بيايد نظارت کنيد بی افندی همه چيز _

از خيمه ايی که اول از همه برای من آماده کرده بودند تا استراحت کنم بيرون زدم و رو به ثمينی که با استرس به پايين کوه 

 م: زل زده بود گفت

 خوای که امشب کسل باشی؟ شه. نمی کم سرد می برو تو چادرت هوا کم _

 کشيد: سر نفس يه رو بود دستش تو که ليوانی متحوای  ندی فاتحانه به سمتم چرخيد وبا نيشخ

 .! حتی اون خيمه و آتيششکنه نمی گرمم بوربنهيچی مثل  _

خواد تو حالت نيمه هوشيار انتقام مرگ  با پوزخند سر تکون دادم و به سمت صدرا چرخيدم. ديوانه است اين زنی که می

دشمن رو بايد هوشيار کشت. بايد انقدر هوشيار باشی تا صدای خس کشند! رو که تو نيمه مستی نمی دخترش رو بگيره.دشمن 

 .خس و نفس نفس زدن هاش رو بدون کمترين دقتی بشنوی و يادت بياری تا چه حد سوزوندتت

 :بی توجه به ثمينی که دوباره به پايين کوه خيره شده بود به صدرا گفتم 

 .دلم می خواد اون مسعود رو بکشهفته. وحواست باشه ني _

 :وارد خيمه آشپز ها که شدم به احترامم صاف ايستادن و يکيشون تند گفت
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 .همه چيز رو به راهه قربان. تا ده دقيقه ديگه غذا رو ميزتونه _

 .خوبه _سر تکون دادم :

 :نگاهم رو دور تا دور خيمه و آذوقه هاش گردوندم و رو به صدرا گفتم

 کجان؟ تير اندازا _

سه تاشون سر پستند و دارند و دور چادر ها کشيک ميدن. سه تای ديگه هم تو خيمه دارند استراحت ميکن... نوبتی کشيک  _

 .ميدن

 چادر ورودیِ صدرا. رفتم ، بود شده برپا ها آشپز چادر از متری چند فاصله با  از خيمه بيرون زدم و به سمت چادر ديگه ايی که

  بشم. وارد شد رمنتظ و زد کنار رو

سرم رو خم کردم تا وارد بشم؛ اما با ديدن چند تا از دختر های نيمه پوشده ايی که تو آغوش تير انداز هام لوندی می کردند 

چادر رو انداخت و به سمت  .صاف ايستادم و جلویِ صدرا، که می خواست بهشون چيزی بگه رو با دستی باال آورده گرفتم

 د: که يکی از محافظ ها با نفس هايی تقريبا منقطع خودش رو بهم رسونخيمه ديگه اشاره کرد 

 .بی افندی، دارند ميان. پايين کوه اند _

 : سر تکون دادم و رو به صدرا گفتم

 .قمار، غذا، نوشيدنی و و دو تا از دخترايی که خوب ميرقصند رو تو خيمه ام بر پا کن طبسا_

 : با لبخند به سمتم اومده بود گفتمبه ساعتم نگاه کردم و رو به ثمين که 

 !تا بيست دقيقه ديگه می رسند... مدارک_

 : خنده اغواگری کرد و از جيبِ داخل پالتوی پوستش پاکتی رو بيرون کشيد

 .می دونستم طاقت نمياری _

 * * * 

چادر باال گرفته بود و  سر و صدا های داخل .نگاهم رو از آسمون ابری و برفی برداشتم و دست هام رو مقابل آتش گرفتم

 د:سامان از چادر بيرون زد و به سمتم پا تند کر .صدای خنده و حرف هاشون کل کوه رو برداشته بود

 .دارن به هوش ميان بی افندی _

بی هيچ جوابی از مقابلش گذشتم و وارد چادر شدم. دو تا از دختر ها مثل ماهی ميون مرد های جمع ليز می خوردن و می 

خيمه بزرگم حسابی پر شده بود و هر کسی مشغول کاری بود. خواستم بشينم که تقال های يکی از دختر ها توجه ام  رقصيدن.

چشم به چشم های گريونش سپردم و بی هوا دلم هوای چشم های براق و جسوری رو کردن. دخترک بازوش  .رو جلب کرد
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بغل پرتاب می شد. با مکث اما بی تفاوت و خونسرد چشم هام رو از رو از دست آدم هام می کشيد و تقريباً از اين بغل به اون 

 .صورت در هم و خيسش کش دادم و نيم خيز شدم واسه نشستن

 مگه می شد که نشه! چند ساله امثال اين سياه ها رو می بينم که تالش واسه سفيد جلوه دادن صالًا .بعد از امشب رام می شد

؟ يا شايد... به اندازه ی سی وشش سال... سی و شش سال بود که مستثنايی نيومده بود خودشون دارن؟ ده سال؟ پونزده سال

به پشتی پوستم تکيه زدم و دست و پا زدم تو فکر تيله های قهوه ای روشنش.  ...نه! ولی حاالبيرون از اين همه مستثنامِ

ن می خواستم. بدون اينکه بدونم چرا! شايد مسخره ست، غير قابل باوره، غير منطقيه ولی... من اون چشم ها رو همين اال

چون فقط يه دختر وجود داشت که تحت هيچ شرايطی با اين مسئله کنار نمی اومد. شايد هم همه اين بی منطق بازی های 

ذهنی ام يه به هم ريختگی ساده ی فکريه و هيچ صاعقه ی مهيبی به ريشه عقايدم نخورده و می خوام به خودم ثابت کنم 

يکيه عيــن همه... سر تکون دادم و اخم به پيشونی نشوندم. فرقی نمی کرد چرا، مهم نبود برای چی؛ اون بايد مال من  اونم

 حتی اگه پای مردی به اسم شوهر وسط باشه و ناجونمردانه اونو قُر زده باشه.  .می موند

وم می رقصيدند، باال گرفتم و با نيشخندی که روی ليوان نوشيدنی ام رو برای دو رقصنده ايی که با دلبری داشتند رو به ر  

لبم داشت نمودار می شد سعی کردم اين آشوب فکری رو از خودم دور نگه دارم. امشب وقت فکر کردن به پيچيده ترين 

 .مسئله دنيا نيست! بهداد که با فاصله ی کمی کنارم نشسته بود تکون بيشتری خورد و آروم ناله کرد

 ت:تکون داد و با صدای تو گلويی گفسپهر با خنده سر 

 !انگار اين بی وجودا خوب به هوش نيومدن_

 :خيره بود اشاره کردم به اردوان که با شادی به جمع  

 .ورق ها رو بُر بزن_

 :کم کم مسعود هم از گيجی بيرون اومد و با چشم هايی که هر لحظه گشاد تر می شد به جمع خيره شد

 . چه خبره؟..اينجايـ...ا_

 .لبخند روی لبم وسعت گرفت. شايد هم لبخند نبود، نفرت بود که واکنشش شده بود کش اومدن لب هام

 کنيم.  قمار می _

 صدای بُر خوردن ورق ها تو اون سر و صدا تيز ترين صدای ممکن بود:

 سر جون اردوان! کی به نفعش بازی می کنه؟_

ردوان روی زمين ريخت. بهداد که تازه تازه داشت به محيط ورق ها از دست های خشک شده ی ا صدای تيز قطع شد و

 : مسلط می شد، با نگاهی حيرت زده به صورتم خيره شد



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

289 | P a g e  
 

 ؟نمی کني نکار داريـ... چي؟ چيبودماينجا چه خبره؟! چرا من بيهوش _

 د: اردوان حرف بهداد رو قطع کرد و با استرس و خشم غري

  !بی افندی من بهت وفاداريم رو ثابت کردم_

اسلحه اش رو بدون معطلی از کمرش  .رو به سامان دستم رو باال گرفتم که سريع از جا بلند شد و به سمت اردوان رفت

 : بيرون کشيد و پسِ سرِ اردوان گذاشت

خاطر توی احمق من تازه ه چطور انقد احمق شدی که فکر کردی با يه خبر آوردن، يادم ميره به جای من تصميم گرفتی! ب _

 نفع به زدی اش بُر تو و داره بُرش ملت يه بين که حرفی تونستم چيزی رو که از دست دادم پس بگيرم. اعتبارمو! امشب

 ی که من هيچ وقت نمی بخشم چيه اردوان؟چيز ! ...خودت

 : ه های سبز روشنش تو چشم هاش نمی گنجيدن و مدام جمع و باز می شدن. مسعود با گيجی گفتيخشک شده بود. قرن

 !کار داری می کنی بی افندی؟چي_

 : با جديت تکرار کردم

قمار! کی به نفعش باهام بازی می کنه؟ اگه من بردم... می کشمش... اگه هم نه که... فکر نمی کنم اردوان شانسی داشته _

 .باشه امشب

يانت من دو بار مردنه! با اگه سزای هر خيانتی مرگه، جزای خ .تقريباً ساکت شده مۀگفتم و با سرمستی قهقه ول دادم تو خي

پرده مقابل چادر کنار رفت و ثمين درحالی که خودش رو توی پالتوی  .ميره ترسش می ميمره. قبل از اينکه با گلوله بميره، می

 : پوستش جمع می کرد وارد شد

 .قمار با ورق! بازی مورد عالقم... من بازی می کنم بی افندی_

د. ثمين با لوندی کنارم نشست و سالم تمسخر آميزی رو به جمع متحير و بهت زده داد. با ديدن ثمين رنگ از رخ مسعود پري

 : مسعود با چشم های درشت و نفسی که هر آن امکان داشت برنگرده به ثمين خيره مونده بود

 ...ثمين رو يادت مياد مسعود! يکی از بهترين ها مون! هنوزم بهترينه _

 : خشم بود انداختم و ادامه دادم پر از درد و نگاه کوتاهی به ثمين که لبخندشم

 قبول داری چيزی نيست که ثمين بخواد و ازش سر در نياره؟ _

 رو به ثمين دوباره گفتم: می دونی چيه؟

  .نظرم عوض شد_پوزخند کمرنگی روی لبم نشست: 

 : بود، انداختمنگاه کوتاهی به اردوان که رنگش سرخ شده بود و نفس هاش از ترس به سرفه تبديل شده 
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. اردوان اگه اين کمک آخرت نبود نمی ذاشتم به اين راحتی بميری...  ندارم رو وقت واسه بازی سرِ جونِ بی ارزشِ يه خائن_

 ! )لب هام رو با مسخرگی کج کردم( هميشه بخشنده بودم

فه ی گلوله و خونی که روی چادر خنده تو گلويی و پر حرصی صدام رو پوشوند و دستم رو برای سامان پايين اومد. صدای خ

اولين کسی که فرياد کشيد، همون  .پاشيد همگی رو حيرت زده کرد و نگاه ها رو روی سر متالشی شده اش خشک کرد

دختری بود که با تقال می خواست اردوان دست از سرش برداره و اردوان مدام از بغلی به بغل ديگه شوتش می کرد! دختر 

 :بهش فوراً و با جديت غريدم ود! رواحمق! جای شادی اش ب

 خفه نشی می فرستمت ور دستش! _

به زور و با جفت دست های لرزونش، دهنش رو فشار داد و صورتش رو از رد اشک خيس کرد. رعب و وحشت دختر ها و  

 : پر کرده بود. اولين کسی که به خودش جرات داد تا حرفی بزنه مسعود بود  مسعود و بهداد چادر رو

 ! اينجا چه خبره بی افندی! اردوان از وفادارترينات بود! اصال ما اينجا چيکار می کنيم مگه قرار نشد بيايم يزدان _

موش های جاسوسِ ثمين خبر آوردن محدث و اون تيمِ کله خرابش، تو يزدان ريختن تا من نرسيده، تيمم رو تير بارون  _

 !فکرشو بکن! کنن و خودم رو غل و زنجير

 : ور فکر های خامشون خنده ام صدا به خود گرفتاز تص

 مگه نه؟ !اش رو خوب می دونی مسعود معنی که تو... چی يعنی افندی بی دونن نمی  انگار يادشون رفته من کی ام! انگار_

 :نقشِ خنده رو از صورتم گرفتم و آمرانه پرسيدم

 بی افندی يعی چی بهداد؟ _

ی جواب نمی خواد، ناچار اون هم می دونست. با ترس به آدم های پشت سرش نگاهی همه می دونستن بی افندی سوالی رو ب

 :انداخت و با ترديد گفت

 .عاليجناب... توکار ما، يعنی کسی که هيچ وقت اسمش نبايد گفته بشه ...... يعنیـي _

 : از جام بلند که شدم همه اشون ايستادن. دست هام رو از هم باز کردم

وقت می خوان منو  اون !حدث به خوبیِ تو نمی دونه من کی ام! رئيس باندی که اسمشم هيشکی نمی دونهانگار م !می بينی_

 !بکشونه تو اون دادگاه و زندان های مسخره و بی ديوارشون! ولی تعجبم از توئــه! تو که می دونستی من کی ام

 بهداد زمزمه کرد: بی افندی؟!

ار پهلوهام باز کردم و با هر دو دست به تير انداز هام که مقابل ورودی چادر بودند اشاره با همون لبخند فاتحانه دستام رو از کن
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کردم که داخل شند. سر مسعود به پشت برگشت و در کمال تعجب ديد که شش تا اسلحه دار به داخل اومدند و جلوی راهه 

 :از حفظ می کرد، گفتم  ترسِ مسعود روخيمه رو بستند. با قهقهه رو به ثمين که با لذت داشت ثانيه به ثانيه ی 

 !دونی ثمين... اين روزا قاچاق و عملياتاش ديگه برام هيجان نداره می_

 : ثمين خنده ی از ته دلی کرد

 گی؟ واسه تو؟ چی می_

و  اين روزا همه چيز زيادی کسل کننده و امن شده. خيلی وقت بود نديده بودم مغزه يه خائن چطوری از هم می پاچه آره!_

 .خونش رو زمين می ريزه

 : ثمين با حالت شوخی قيافه اش رو در هم کرد و با خنده گفت

 بی افندی؟ _

 : با اخمی عميق غريد مسعود 

 ! ما کاری نکرديم. چرا بهمون شک داری! بخاطرِ يه شک ميخوای خونمون رو بريزی؟ تو اينطوری نبودی بی افندی _

که فکر فريب من رو هم می کرد. به جای هر پاسخ به حق ديگه ای، لبم رو جمع مردک بزدل. کارش به جايی رسيده بود 

 : کردم و با حالت متفکری گفتم

 ن! هم که شما دو تا تو اولويتي شايد حق باتو باشه... شايدم نباشه! ولی ميدونی، دلم بدجوری هوای ريختن خون کرده! فعالً _

آماده باش در اومدند. دوتا از باديگاردای مسعود و بهداد که هميشه همراهشون  با اشاره ام رو به اسلحه دارها همه به حالت

 .بودند و زود تر به هوش اومده بودند هم، کُلت هاشون رو به سمت آدم هام گرفتند

 . مسعود واسه تو ثمين _

اسلحه دارها با شتاب  ثمين خنده ی از ته دلی کرد و کُلت طاليی اش رو از پالتوش بيرون کشيد و به سمت مسعود رفت.

صدای جيغ و داد باال گرفت و هر کسی به . من همه شروع به شليک کردند« شليــک»دورتا دور خيمه حلقه زدند. با فرياد 

 هر. بشه تکرار لعنتی زندگیگوشه ايی پناه می برد. همه ی صحنه ها آشنا بودند و انگار... قرار بود صد هزار بار ديگه تو اين 

 پرده پيش و محو رو شد می متمايل سمتی هر به درگيری و آشوب تو که طاليی های مو من و دويد می ای گوشه به کس

به سمتم اومد، سپهر ديوار دفاعی اش رو از مقابلم شکست و درگير نبرد تن به تن با اون  مسعود باديگارد. ديدم می چشمم ی

 .شد

فکر کرده  آخر سعی داشت نظر ثمين رو برگردونه جلب شد. واقعاً توجه و پوزخندم به سمت مسعودی که تو همين لحظه های

و باز صدا های آشنايی توی سرم  .هميشه يه احمق بود و يه احمق هم می ميره. فقط مغز خوبی توی قاچاق داشت! می تونه؟
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ت در راه بيافتم که اکو شد و مثل يه تيز پای فراری از ذهنم رد شد و فرار کرد. کالفه سر عقب کشيدم و خواستم به سم

 : سردیِ نوکِ اسلحه ايی رو روی گردنم حس کردم. صدای فرياد بهداد توی سرم پيچيد

 .زنم می خالص روصدای يه شليک ديگه بياد، تيره  _

نگاه عصبی ام به مسعودی افتاد که با خوش شانسی هنوز زنده بود و با اميدواری به بهداد خيره بود. سپهر آب دهنش رو 

 يد: پرت کرد و با غيلظ غربيرون 

بی افندی هر چيزيش بشه من اينجا می سپرمت دست گرگ ها تا طعم زنده قطعه قطعه شدن رو بفهمی! بچه بازی درنيار  _

 !  و اون اسلحه رو کنار بنداز

ه رو روی کتفم دستم رو باال گرفتم تا از اين غفلت استفاده کنم و اسلحه رو از دستش بيرون بکشم که بهداد سريع تر اسلح

 : گذاشت و بی درنگ شليک کرد. چشم هام سياهی رفت

 ! شوخـی نـدارم بی حرکت بمونيد _

 : درد کشنده ايی کل بدنم رو گرفت و گرم کرده بود. اخم هام توی هم رفت و فرياد زدم

 ! نمی ذارم راحت بميری بی صفت _ 

دختر ها و بی سالح ها با عجله از چادر بيرون رفته بودند و  همه دست از حرکت کشيدند و تو سکوت به هم نگاه می کردند.

 : اسلحه رو فوراً روی شقيقه ام گذاشت و بهش فشار آورد .مابقی يا زخمی بودند يا بی تکليف

  !فتوراه بي _

 : با اخم های تو هم رفته سرجام ايستادم که دستش رو روی جای گلوله فشار آورد

 ! عاقل باش بی افندی_

دی رو با حالت مسخره ايی تکرار کرد. از درد و خشم توی بدنم نمی گنجيدم و فقط منتظر بودم ورق برگرده. به قدری بی افن

بهداد بدون اينکه به  .تو خاطره بازی های کشتن خائنين غرق شده بودم که حساب بی سالح بودن خودم از دستم در رفته بود

 : کسی توجه کنه فرياد زد

می کنين تا ما از اين خراب شده بيرون بزنيم. بخوايد دست از پا خطا کنيد مرگ رو به جون ميخرم و يه يه ماشين آماده  _

  گلوله تو مغز بی افنديتون و يه گلوله تو مغز خودم خالی می کنم!

* * * 

  ماهان
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 : با عصبانيت دستم رو روی فرمون کوبيدم

 ! لعنتی لعنتی لعنتی _

 : باالخره وصل شد بعد از کلی انتظار برای تماس

 ! الو يهودا! فقط بگو يه سرنخی پيدا کردی_

 : صدا خيلی ضعيف از اون طرف خط شنيده شد

 ... آ...قا...هی...چی...آ...ب... شده رفته... زمی_

 با حرص تلفن رو قطع کردم و پرت کردمش به کناری. سه ساعت تمام بود که جی پی اس ها از کار افتاده بودند و اصالً نمی

دونستيم اون کثافت کدوم گوری بود! همه برنامه هام به هم خوردن. بايد يه راهی باشه... خدايــا! دست هايی که از شدت 

 :هيجان می لرزيدن رو روی شقيقه هام گذاشتم

 ...فکر کن ماهان! فکر کن. محاله تونسته باشه جی پی اسا رو پيدا کرده باشه پس چرا قطع شدن؟ خدايا _

زده بودم بغل و با حرص و جوش سعی می کردم از اوضاع سر در بيارم. نمی خواستم بذارم همه چيز به همين  کنار جاده

راحتی تموم بشه. نمی خواستم و نمی ذاشتم اون دختر ها تو امارات بمونن. نگاه عاجز و بدون چاره رو به سمت آسمون کش 

 : اصالً ناليدم. ناليدم بلکه کارگر بشه .دنی زمزمه کردم. يا نهآسمون نيمه تاريک و پر ابهام... با دردی وصف نش .دادم

  ...نذار همه چی ازبين بــره... نذار دست خالی برگردم پيش وجدانی که چند وقت پيش الل شد تا امروز دادش رو برسونه _

 دست رو ابرو ها و چشم های گرمم کشيدم : 

 ... نذار اون دخترا اونجا بمونن _

 

چشم ريز کردم و با دقت بيشتری  .ک های لرزونم رو از آسمون مقابلم بکنم که نگاهم در گير کوه مقابلم شدخواستم مردم

اما اونقدری هم نبود که توجه ام رو به خودش جلب  ؛فاصله اش باهام زياد نبود .بهش کوهی که پشت مه گير افتاده بود کردم

 ر زمزمه کردم:تو ذهن دلگير و تاريکم چراغ روشن شد و ناباو .کنه

 ! کـوه! کوه خدا کوه _ 

فتن! وتک خنده ای ناباور حنجره ام رو شکافت و چشم هام رو درشت تر کرد. کوه باعث می شد جی پی اس ها از کار بي

دوباره و اين بار با شادی حيرت انگيزی به تنه ی درشت و صخره صخره اش خيره شدم و در حالی که دکمه استارت رو می 

 .خدا نوکرتمکردم:  زدم زمزمه
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بی تعلل گوشی رو چنگ زدم و شماره ی سرگرد محدث رو گرفتم. همين حاال هم حيرون و مستاصل داشتن دنبال اون جی 

پی اس های خاموش و مسعودی که از ظهر الل شده بود و به اس ام اس هاشون جواب نمی داد، می گشتن. يزدان هم 

 .د که اين جی پی اس ها رو نصب اون دختر ها کرده بوديمخبری از بی افندی نبود و چقدر شاکر بو

  * * * 

بعد از سه ربع تالش باالخره تونستم شماره ی سرگرد رو بگيرم و حدسم رو اعالم کنم. هرچند يک ربعی می شد که خودشون 

به جای کوه رو  هم متوجه کوه شده بودند و بهش شک کرده بودن و به سمت کوه سرازير بودن. تو اين چهل دقيقه جای

گشته بودم و هر چی بيشتر می گشتم؛ کمتر نشونه ای پيدا می کردم. فکر اينکه اشتباه کرده باشم و تو اين کوه لعنتی نباشن، 

 . داشت مثل خوره مغزم رو می خورد. کوه کوچيکی هم نبود که بتونم دست تنها همه اش رو زير و رو کنم

ترسيده ی رها که روز اول تو آيپد ديدم، لحظه ای از مقابل چشمم کنار نمی  تو همه ی اين چند ساعت، صورت زخمی و

پام  .جواب بايد پس بدن! هم اونا، هم اون بی صفتی که سپردتش دست اونا .رفت. نمی ذاشتم اون همه ترس بی جواب بمونه

تقسيم شده بودن تا مبادا از دستمون در  رو روی پدا گاز فشردم و باز هم پيچ رو پيچيدم. اصالً نمی دونستم دقيقاً کجام. همه

برن و حاال... تو همين افکار دست و پا می زدم که صدای مسيج گوشيم از فکر بيرون کشيدم. سريع زدم کنار و پيام رو باز 

  .کردم. از طرف محدث بود

  !« نمی کنی! اين يه دستورهدوتا گروه رو فرستادم تا کوه رو خوب بگردن. اگه اونجا بودن اصالً خودت رو داخل ماجرا »

پوزخند تلخی گوشه لبم جا خوش کرد. کی بيشتر از من داخل ماجرا بود! بسته سيگار رو از داشبورد برداشتم و با حرص از 

ماشين بيرون زدم. از همون اول هم نمی ذاشت ما دخالت کنيم؛ اما وقتی ديد من جی پی اس ها رو به دختر ها دادم و هيچ 

نميام، قبول کرد به شرط در گير نشدنمون ما هم همراهشون بريم. البته می تونستن بريزن خونه ی اون مردک جوره کوتاه 

اردوان و دستشون رو رو کنند؛ اما اينجوری نمی شد بی افندی رو گير انداخت و اينجوری اون ها باز هم قسر در می رفتن و 

 .فقط يه جزء کوچيک از دار و دسته اشون گير می افتاد

فقط خدا می دونست چه کثافت کاری ها نکردن و هنوز پليس هم خبر نداره. با کنجکاوی اطرافم رو از نظر گذروندم. هوف.  

هوا  .يک ساعتی می شد که کلی از کوه رو گشته بودم و تقريباً به مسير سنگالخی وبی جاده ی نزديک قله داشتم می رسيدم

ز دور کوه عبور می کرد. خسته و کالفه به تنه ی ماشين تکيه زدم و کام عميقی از اينجا به شدت سرد تر بود و مه آهسته ا

  . سيگار گرفتم تا بلکه اين دود کمی طوفان فکر های اجق وجق تو ذهنم رو آروم کنه و تصميم بگيرم که بايد چيکار کنم

سوی نوری ببينم. تمام حواسم به پايين کوه و خيلی باال اومده بودم. کمی خم شدم و پايين کوه رو از ديد گذروندم بلکه کور 

به  و برگشتم عقب به وال و هول با  حرکت نامحسوس حيون هاش بود که صدای گلوله ای فضای پشت کوه رو شکافت.
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صخره های مقابلم خيره موندم. بی توجه به ماشين، سيگار رو گوشه ای پرت کردم و به سمت صخره ها رفتم و با دست های 

مطمئن بودم که صدا از همين نزديکی ها  .کش سعی کردم از سنگ های خيس و برف گرفته ی کوه باال برم بدون دست

بود. با هزار زور و بد بختی خودم رو به قله که فاصله کمی باهام داشت باال رسوندم و نيم خيز به نور آتشی که پشت کوه 

باره برگشت. کمی پايين تر اردوگاهی شده شده بود و به نفسم يک لحظه از شادی قطع شد و دو .نشسته بود چشم دوختم

دقت اطراف رو ديد می زد،  با که دستی به اسلحه نگهبانِ به جستجوگرم نگاه  فاصله هر چند متر يکبار، آتشی روشن بود.

ون که چارقد ابری به نفس تو سينه ام نمی گنجيد و بريده بريده بيرون می زد. به آسم !پيداشون کردم .افتاد و فوراً سر دزديم

 سر انداخته بود زل زدم:

 !به علی که يدونه ای _ 

هول هولکی دست رو جيب هام کشيدم تا گوشی ام رو پيدا کنم و به سرگرد خبر بدم اما نبود. با يادآوری آخرين باری که با 

خيره شدم و خواستم راه اومده رو دوباره به اردوگاه  .حرص پرتش کرده بودم رو صندلی کناری ماشين آه از نهادم بلند شد

برگردم که صدای ديوانه وار شليک شدن گلوله درجا متوقفم کرد! تا جايی که می شد خودم رو عقب کشيدم و به چادری که 

توش صدای گلوله و جيغ و داد بلند بود زل زدم. سايه هايی که يک به يک خون ازشون روی چادر می پاشيد و روی زمين 

  .می افتادند

قلبم گروم گروم به سينه ام می زد و آروم و قرار نداشتم. فکر اون دختر هايی که به من اميد  ؟!جهنم دره اونچه خبر بود تو 

  . بسته بودن و االن در معرض خطر بودن، داشت به جنون می کشوندم

عشه به تنم می انداخت و من... اين بد تر از اون... فکر مرگ بی افندی که برگشتن اون همه دختر در گرو زنده بودنش بود؛ ر

وسط عاجز ترين بودم! هيچ کاری از دستم بر نمی اومد... برف زير انگشت هام فشرده می شد و نفسم تنگ شده بود. تو 

همين فکر ها دست و پا می زدم که صدای تيز اندازی به يک باره قطع شد و سکوتی مرگ آور همه جا رو احاطه کرد. سرم 

آوردم و با چشم هايی دو دو زن، سعی کردم از روی سايه ها بفمم تو اون خراب شده چه خبر شده؛ اما هرچقدر رو کمی باال 

  . بيشتر گردن می کشيدم و بيشتر نگاه می کردم؛ کمتر چيزی می فهميدم

ساس می صدای دوباره ی يه تک شليک اعصابم رو به مرز تشنج فکری ضعيف کرد. جرات و قدرت زيادی رو تو پهام اح

کردم که می خواست از کوه پايين بره و از نزديک شاهد ماجرا باشه. تو دل دل زدن های بين رفتن و نرفتن بودم که مردی 

قد بلند و چهار شونه که در حالی که کتفش رو چسبيده بود از چادر بيرون زد و پشت سرش مردی ديگه که اسلحه پشت 

 .سرش نشونده بود
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 مرد اين »زد می فرياد سرم توی لعنتی حسی  بدنی ام تحليل رفت و دوباره به اوج خودش رسيد. با ديدن وضعيتش نيروی 

و به مشت هايی که قوت می گرفت برای خراب کاری؛ می فهموندم  فرستادم پايين گلو از محکم رو دهنم آب «!نامردشه خود

ردی که پشت سر اين دونفر از خيمه خارج شد، پنبه اين آدم اون بی صفت نيست. اما هر چی که رشته کرده بودم، با صدای م

  : شد

ردی، عين سگ می نک قناعت ساده مرگ به. ببری اينجا از رو افندی بی تونی می کردی  بهداد خريت محضه که فکر _

  . کشمت

رده بود... خودش بود! خود بی ذات و صفتش! با دقت بيشتری بهش خيره شدم. همون کثافتی که اون همه فاجعه به بار آو

جوون تر از اون چيزی بود که فکرش رو کرده بودم. سنش حدوداً سی و چند ساله می زد وخالف تصورم ظاهر آراسته ای 

داشت که اصالً بهش نمی خورد خالفکار باشه. دندون روی دندون ساييدم و مشتم رو توی کف دست ديگه ام کوبيدم. داشت 

 رو اش اسلحه بود، سرش پشت که مردی  رم باليی سر اون سر بی ارزشش بياد.به کام مرگ می رفت و محال بود که بذا

 برو!  _: کوبيد رفت می خون ازش که زخمی روی

 اش:  جدی و خشمگين صدای اون بعد و. شد شنيده  صدای ناله اش از بين دندون های به هم چسبيده اش خيلی ضعيف

 !ايد ذبح بشه. دست و پا زدنش تو خون ديدنيهسگ حيوون با وفايه! حقش مردن نيست!اين بی شرف ب_

 : بهداد اين بار دست آزادش رو باال آورد و تو زخم خون آلودش فرو کرد و فشرد، از ميون ناله ی ضعيف بی افندی فرياد زد

 سپهر! يه ماشين واسم آماده می کنی يا ترجيح ميدی رويست امشب باهام بياد به قعر جهنم؟ _

 ودی زد و با حرص و مسخرگی گفت: سپهر پوزخند خشم آل

 هه! امر ديگه؟  _

 بهزاد بی تعلل در جواب تمسخرش، با جديت گفت: 

 ! مسعود... اونم می برم. بيا بيرون مسعود _

مردی که شاخ و شونه می کشيد و ظاهراً اسمش سپهر بود به صورت بی افندی خيره شد که با فرود اومدن سرش به نشونه 

ی از ماشين ها رفت. مردِ تقريباً مسن و متوسط قدی از خيمه خارج شد و پشت سرش زنی خزيده داخل موافقت، به سمت يک

 تو  پالتوی پوست از خيمه بيرون اومد. بی افندی که چشمش به مرد ميان سال خورد، خود داری و خونسردی که تا اين لحظه

 :زد فرياد زد نارک بوده؛ خاکستر زير آتش شد مشخص حاال و بود رفتارش جزء جزءبه

 چه گهی داری می خوری ثمين؟! اين چرا زنده اس؟_

 : صدای ظريف و لرزون زن فضای وهم آور اون سمت کوه رو شکافت
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 گه زنده اس... بچه ام زنده اس... باورت می شه؟ می_

 ريخت:  پايين ها ديواره از  صدای نعره ی بعدی اش کوه رو تکون داد و حتی چند تکه سنگ معلق

 احمق! احمق شدم که سپردمش دست تو! سامان؟ســامان؟ _

 : به جانب يکی از محافظانی که نگاهش از همين فاصله هم آروم و قرار نداشت فرياد زد

 ! خودت تمومش کن _

 : بهداد اسلحه رو آماده ی شليک کرد و عصبی فرياد زد

 ! تو دستور نمی دی بی افندی! اينجا ديگه حاکم منم _

 !دم با نيشخند جلو اومد و هنوز خيلی نزديک نشده بود که يکباره فرياد زد: بهداد پشت سرتمسعود چند ق

مردی که دنبال ماشين رفته بود با جهشی ناگهانی روی بهداد پريد و هر دو روی برف ها پرت شدن. با ديدن اين هوش و اين 

باز مونده بود. اسلحه ی سامان روی سر مسعود  همه بازيگری که در عرض چند ثانيه اين تيم بازی اش کرده بود، دهنم

 : نشست و سپهر هم بعد از کمی درگيری دست بهداد رو پيچوند و با نيشخند فرياد زد

 ! گور خودتو کندی... بدجوری هم کندی _

محکم  زنی که تا چند دقيقه ی پيش صداش از شوق و هيجان می لرزيد و به هر کسی شبيه بود الّا يه خالفکار؛ چند قدم

  :برداشت و نزديک تر شد. با صدايی جدی که انگار آدم ديگه ايی شده بود گفت

 !اونا قرار نيست بميرن _

 جمعيت سرمست، خنده ای سر دادن؛ اما بی افندی تو سکوت زن رو تماشا می کرد:

 ! يک دقيقه وقت دارين که ولشون کنين _ 

 : رو جلو داد و با حرص غريدخنده ی جمع دوباره به هوا رفت اما بی افندی فکش 

تو کی احمق بودی که االن تا اين حد خودتو گول زدی؟ نااميدم کردی ثمين. اون دخترت رو کشت... جلو چشم هردومون.  _

 ! با همون خوی گه وجودی اش دخترِ هفت ساله اتو ازت دزديد و تو بيابونای زاهدان انداختتش تو کوره

ر اون جمع کثيف هم از بوی تعفن مردک مسن دهن هاشون رو بسته بودن. نمی دونستم از صدا ها همه الل شده بودن. انگا

زنده بودن اون بی وجود خوشحال باشم يا از حرف هايی که می زد عق بزنم و آرزوی مرگش رو کنم. گندِ هر چی خالف و 

پايين انداخت. انگار که عذاب بکشه، ناليد:  قيافه زن در هم رفت و سرش رو  .بدذاتی رو در آورده بودن اين از خدا بی خبر ها

 ! نــه
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االن انقد کودن شدی که با يه کلمه همه اين چهار ده سالی که گذشتو دود کنی بره هوا؟! اون گفت زنده اس، توچی؟  !آره_

 صدای جيغ و داد دختر کوچولوتو يادت رفته که تو آتيش ازت کمک می خواست؟ 

 !و اين بار با گريه فرياد زد: نه صورت زن بيشتر تو هم فشرده شد

 : سرش رو محکم تکون داد

چی شده که با يه کلمه همه برنامه ها رو می خوای بريزی به هم؟ يادت رفته که صدای بچه ات ديگه معلوم نبود جيغه يا  _

 گريه؟ کمک می خواد يا داره صدات می کنه؟ يا يادت رفته خنده های اين بی وجودو؟ 

سه درجه عرق رو تنم نشست. باورم نمی شد... اصالً تو ذهنمم نمی گنجيد. مثل يه ربات به حرف های حال تو سرمای منفی 

 .به هم زنش گوش می کردم و جای اون زن من دلم پر از نفرت و کينه می شد

 :باز ناليد ثمين

 !نه!نـه! نــه _

دادن؛ انگار هيچ کس از ماجرا خبر نداشت.  ش میدر تمام اين مدت همه الل شده بودن و با بهت به جنايت های مسعود گو

زن کلت طاليی که تو دست های لرزونش بود رو باال آورد. به سمت مسعود نشونه رفت و با کينه زل زد تو چشم هاش؛ اما 

  : قبل هر حرکتی مسعود به خودش تکونی داد و با صدای لرزون اما مطمون به حرف اومد

تا وقتی جون اين آدمو نگيرم هم نمی ميرم. می دونی چرا؟ چون من سی و  .اهورا اينجام فکر کن ثمين! من واسه خاطر _

چند ساله که دارم با قاچاق زندگی بچه امو می سازم؛ اما اون يه باره حسرت راه رفتنو رو دلش گذاشت. تا وقتی زنده امو اونو 

  من بچه خودمونو می کشم؟ اونم بخاطر يه شک؟رو ويلچر می بينم، تو خودم می سوزم و می ميرم... فکر کن دختر! 

همه چشم ها به سمت مسعود چرخيد. حتی اون مرد مو بور که تا اين لحظه مثل ميخ داغ، خاطره ها رو تو ذهن اون زن فرو 

  .می کرد

 :گفت ثمين

سوزونی... جلو چشمم  باور نکردی بچمون باشه عوضی... گفتی گـ ـناه منو رسول رو می سوزونی... گفتی هستیِ منو می _

 ...سوزونديش

 :مسعود قدمی نزديک تر اومد، آهسته زمزمه کرد

باآزمايش از چند تار موی دخترمون يقين کردم  !حتی اگه به رابطه نصفه و نيمه مون شک کرده باشم... يقين که نداشتم _

ای دنيا که برم ميای و ازم می که اون بچه دخترمه... اون صحنه سازی ها واسه پس گرفتنش بود! می دونستم هر ج

  ی... با صحنه ساز .دزديش..و جزای خيانتی که زت ديدم با اون رسول بی شرف و اينطوری ازت گرفتم
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سرم از شنيدن وحشی بازی ها و بی شرفی هاشون گيج می رفت. باورم نمی شد اين همه رذل دور هم جمع باشن و مثل 

رام جالب بود که چرا بی افندی با وجود اون همه ب .کنن. نگاه ازن از اشک رقصيد الشخور ها سر زندگيشون اينطوری معامله

 : آدم باز هم نظر اون زن انقدر براش مهمه. فريادش رشته افکارم رو بری

داری زر می زنی مردک! از ترس جونت داستان بافتی که دو روز بيشتر زنده بمونی؟ چقدر حقيری که واسه زنده موندن تن  _

 ذارم زنده بمونی؟ خفتی ميدی! فرض کن از اين خراب شده جون سالم به در ببری، فکر کردی چقدر ديگه می به هر

 : صدای زن بلند اما مرتعش کوه رو پر کرد

  ...بذار بره... اون به من قول داده دخترمو پس بده، در ازای جونش_

 جدی و بدون ترس گفت: اگه نذارم؟

 : گرفت و به بی افندی خيره شد زن نگاه خيره اش رو از مسعود

 .می دونی که کارم چقدر تميزه! هيچ وقت منتظر نمی شم که اتفاقات لحظه آخری غافلگيرم کنن _

 : ريموت کوچيکی از جيب پالتوش بيرون کشيد

 .ميريم اگه اون بميره، همه مون با هم می _

ه می کرد. بی افندی اما ساکت و متفکر به صورت زن بهت و حيرت همه رو به بند کشيد و هر کسی ترسيده به اطرافش نگا

 .خيره مونده بود و انگار انتظار همچين چيزی رو داشت

 .می خوای خيانت کنی! بهتره از همه ميدونی چه تاوانی داره _

 : زن قدمی پيش اومد

از گرفتن دخترم طرفت می مونم.  تا زنده ام بهت وفادارم. امشب دخترم با وجود تو پيدا شد... حتی اگه تو نخوای، من بعد _

  ...بی قيد و شرط

 !بهداد که تازه تازه به خودش می اومد دوباره از سر گفت: ماشيـــن

سپهر مستاصل به رئيسش خيره شد و وقتی تاييد اون رو ديد،رفت تا ماشين بياره. دوباره خواستم سمت ماشين برم که حرف 

 : مسعود ميخ کوبم کرد

  .ما، شما دو نفر هم همراه ما ميايدواسه امنيت جون  _

  .بی افندی با حرث فکش رو روی هم فشرد و خواست چيزی بگه؛ اما ثمين بی حرف به سمت ماشينی که آماده شده بود رفت

انقدر اين کوه رو دور زده بودم که حس می کردم می دونستم کجا  .به انتهای راه يک طرفه ای مه مقابلشون بود نگاه انداختم

 رو گوشی. شدم ماشين سوار و پريدم پايين ها صخره روی از شتاب با شد ماشين سوار هم افندی بی وقتی  خوان برن.مي
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ن صحنه و دختر های هراسونش دور می شد؛ اما هيچ اعتباری به اين او از افندی بی نبايد. گرفتم رو سرگرد شماره و برداشتم

 : از فرعی سنگالخی پيچيدم و پام رو روی گاز فشردم. باالخره گرفت .يارنبی صفت ها نيست. ممکنه بی راه بااليی سرش ب

دختر ها هم اونجان. رويسشون ولی داره به  .الو! سرگرد پيداشون کردم. تو ريزکوه اند. ضلع غربی نزديک قله اردوگاه زدن _

  .سمت پايه های کوه ميره. بجنبين جونش در خطره

ی توجه به صدای توبيخ گرش گوشی رو قطع کردم. خدا ياری کرد که پيداشون کردم و همه اين ها رو خبر وار گفتم و ب

  ... گرنه

ماشين از روی سنگ ها پرت می شد. دقتم توی شب فوق العاده کم شده بود. بعد از مسير کوتاهی کوه رو دور زدم و از دور 

رفتن. ماشينم سياه بود و چراغ های رو خاموش ماشينشون رو ديدم که با سرعت ديوانه واری به سمت پايه های کوه می 

کرده بودم تا با وجود فاصله تقريباً زيادمون اصالً تو ديد نباشم. از فرعی کوتاهی پيچيدن و طی يک حرکت غافلگير کنندهه 

يدوار بودم دليل ايستادنشون رو نمی دونستم اما ام .روی ترمز زدن. خيلی از جايی که اردوگاه زده بودن فاصله گرفته بودن

مسعود از ماشين پياده شد و در رو باز کرد. يک به يک، همه از ماشين پياده شدن. سياهی  .اونچه که حدس می زدم نباشه

 . شب ديدم رو بسته بود و مه غليظی که کوه رو گرفته بود به اين کم سويی دامن می زد

ده بودن و صدای جيرجيرک ها تنها صدايی بود که تو از ماشين پياده شدم و از همين فاصله بهشون خيره شدم. سکوت کر

فضا جاری بود. سخت بود ديدنشون؛ اما کلت طاليی رنگی که قبالً دست اون زن بود و حاال تو دست های مسعود بود رو 

  .تنفقط يه نابينا نمی ديد. قلبم محکم می کوبيد و خوب می دونستم نقشه هايی که تو سر می پرورونم همه محکوم به شکس

 : دستم رو به صخره ای گرفتم تا زمين نخورم و کورمال کورمال جلو رفتم تا صداشون واضح شنيده بشه

خب خب... دست فلک همه چی رو برگردوند بی افندی )پوزخند زد و بامسخرگی دوباره گفت( عاليجنـاب! ... االن تو مقابل  _

 .منی و حاال تو بايد واسه جونت التماس کنی

 د: مو بور حتی ذره ايی هم ترس و يا هيجان نداشت. آرامش محض بود و خونسرصدای مرد 

جرات داری شليک کن... آدمام زنده زنده  .مثل هميشه بزدلی! انقد بزدل که رو حرفت واسه سالم بودن ما هم واينميستی _

 .پوستتو ميکنن و توش کاه پر می کنن

 :ثمين اما صداش لرز داشت

 !بهم آشغال! خودت گفتی بی سيرتگفتی دخترم رو ميدی _

 : با لحن جدی و شاکيی گفت

 ! فرستادم به جهنمی که دخترت رو ميدم! معلومه که ميدم... ولی نه تو اين دنيا... برو_
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به  می خواست که راست گفته باشه و زمين همچين روز ننگينی رو وجودمتموم  .داستانشون برای من هم جالب شده بود

 : اما... انگار واقعاً اين وحشی ها توحش رو به حد اعال رسوندندخودش نديده باشه 

بسوزونم. اما نه وقتی که جواب   کامل کنم. راست گفتم، من اونقدر رذل نيستم که بچه خودم رو يا نه! اول بذار داستانت رو_

 !بچه من نيست آزمايش منفی از آب در اومد و معلوم شد اون حرومزداه اصالً

 :و با انتهای اسلحه به شونه اش ضربه زدنزديک زن شد 

 !!رو پس انداختی نيست از کی اون بچه توی هرزه معلوم_

 : دوباره توی شونه اش کوبيد

 !  زدی؟ اون دختره هفت ساله شاهده هفت سال خيانتت به من بود می  از کِی داشتی بازيردستام بهم نارو_

 ر: اين بار محکم تر زد و صداش بلند ت دوباره و

 ! من احمق به خاطر تو زن و زندگيم رو ول کردم! بخاطر تو هرزه_

 : با ضربه ی آخرش زن روی زمين افتاد و فريادش توی کوه منعکس شد

واسه جزای تو خائن به مرگ اون  !تويی که تا همين االنشم نمی دونستی پدر دخترت کيه! ثمين تو حتی حيوون هم نيستی_

 . خودم بايد پاک کنم م قد کشيدی تو لکه ی سياه روبچه رضايت دادم که امروز جلو

با بهت و حيرت به صورت خشمگين مسعود خيره بود. حتی اجازه نداد زن يک کلمه از خودش  ثمين روی زمين افتاده بود و

 .دفاع کنه

چيزی توی لحظه ايی درنگ ماشه رو کشيد و سر زن محکم به عقب پرت شد.حالم از ديدنش دگرگون شد.  بدون معطلی و

ضعف کرد و وقت ضعف نشون  پستی. دلم از اين همه بود غير قابل تصور رذالتاين همه  .معده ام جوشيد و تا گلو باال اومد

نه از عواقب  چرا نمی رسيد اين سرگرد محدث! نه ميتونستم بذارم که بميره و .اسلحه به سمت بی افندی برگشت .دادنی نبود

ته و بدون جلب توجه نزديک تر شدم و دستم رو به اسلحه ايی که يهودا بهم داده بود تا در درگير شدنم مطمئن بودم. آهس

کار کردن باهاش  بياد. با اينکه هم نمی کردم که به کارم موقع نياز ازش استفاده کنم رسوندم. وقتی ازش گرفتم فکرش رو

 .انی اسلحه بکشمنمی کردم يه روز روی انس روخيلی سال قبل ياد گرفته بودم، هرگز فکر

 : اين بار بهداد رجز خوند

 !آخر راهته بی افندی! التماس و عجز و البه ايی اگه داری... سرتا پا گوشم_

غرورش هنوز خدايی می کرد. از اين فاصله هم می تونستم چشم های روشن و شيشه ای اش رو ببينم که بی هيچ حسی به 

 : ثمين خيره بود
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اگه بهترين عضو يه تيم مافيايی هم باشند باز يه رگ زودباوری و احساسی دارن که هميشه زن ها، زن ها زن ها! حتی _

 ! . بهش گفتم باورت نکنه زنه همون زمينشون می

 : نزديک تر شدم يه قدم

 نوک اسلحه اش رو به سمتش نشونه رفت و گفت:  مسعود

 .يدا نکردیت پمرگزمان  درياب. ذکر خوبی واسه خودت رو_

 : داد به اون بدون ذره ايی ترس به سمت ماشين رفت و تکيه اش روبی افندی 

 . بگم بهت  مرگ چيز خوبی واسه ترسوندن يه بی افندی نيست. بذار لحظه آخری يه رازی رو_

با کبريت آتيشش زد. دستی روی  توی جيبش کرد که مسعود ضامنِ اسلحه رو کشيد. سيگاری از جعبه بيرون آورد و دستش رو

 : گفت ش کشيد و با صدای بمزخم کتف

تنها چيزی که يه بی افندی ازش می ترسه... خودشه. اينکه يه ثانيه احساسش به عملش بچربه و يه عزيز واسه خودش _

 .وقت فقط يه نقطه ضعف داره بتراشه. اون

 :به سيگار زد و دود غليظش رو به آغوش فنای مه سپرد پوک

 ! مسعود تو که بهتر می دونی من خودم همه ی عزيزام رو دهه پيش کشتماينکه دشمنش عزيزش رو آزار بده...  _

گفت و زد زير خنده؛ کاش چاره ايی داشتم تا می ذاشتم خون بی مايه اش رو بريزند و شرش رو از هستی کم کنند. مسعود 

 : اسلحه رو باال آورد و غريد

 ! عزيز خودته نوبتی هم باشه اين بار نوبت جون_

 : دستم محکم گرفتم و باذکر يا علی محکم جلو رفتم اسلحه رو توی

 ! بذاری زمين بهتره خريت نکنی و اون ماسماسک رو_

با شنيدن ناگهانی صدام هر سه به سمتم چرخيدند و با شوک نگاهم کردند. پشت سرم نور ماشين بود و صورتم معلوم نبود که 

از دستش بگيرم که مقابلم  استفاده کردم و خواستم اسلحه رو اونطور چشم ريز کرده بودن برای تماشای صورتم. از شوکش

 : صاف ايستاد و با پوزخند گفت

 ! تو ديگه اينجا چه غلطی می کنی؟! چه اعتماد به نفسی هم داری بچه! ما دو به يک ايم. اصالً کی هستی؟ بيا تو نور _

 :مقابلش ايستادم همونطور که سر اسلحه هامون به سمت هم بود به طرف بی افندی رفتم و

 ! همونی ام که عمراً بذاره اين آدم کشته بشه_
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هر دو زدند زير خنده. بی افندی با کنجکاوی رصدم کرد موقعيتمون جوری بود که اون بهتر می تونست صورتم رو ببينه تا 

 ؟ هستی کی:  گفت لب زير  اون دوتا.

 : با مسخرگی گفت بهداد اسلحه اش رو بيرون کشيد و

 !. بيا تو نورظر آشنا ميایبه ن _

پوزخند زدم از حرفی که زد. زندگی بی حاشيه من کجا و اين بی صفت ها کجا. ديدن جنازه ی زنی که کنار پام افتاده بود 

 :ضربان قلبم رو باال تر می برد

نجا گم می شين. منو اين بی اينکه اينجا شلوغ بازی در بيارين سر به سرمون نمی ذارين و بی دردسر راتونو می کشينو از اي _

 .آدمم با هم ميريم. نمی ذارم باليی سرش بيارين؛ هر فکری کردين همين جا چالش کنين

 .اوکی نذار! جفتتون رو می کشيم_

 :ضامن رو کشيدم و قبل از اينکه به خودش بياد به مچ دستش شليک کردم و با پريشونی وتشويش فرياد زدم

 !جلو نياين_

مسعود   ش با صدای ديوانه وار فريادم، توی کوه می پيچيد. با ديدن مهارتم تو تيراندازی کمی عقب رفتن وصدای فريادِ از درد

 :با حرص غريد

 گفتم بيا تو نور! کی هستی؟! پليسی؟_

به  بهداد از غفلتم استفاده کرد و خواست تير .هم رفته بود گرفته بود و اخم هاش از درد تو نگاه کردم. کتفش رو به پشت سرم

 :رو به بی افندی فرياد زدم .يه تير به خطا زدم تا دستش بلرزه  سمت بی افندی نشونه بره که کامل مقابلش قد علم کردم و

 .سوار ماشين شو! زووود! من سرگرمشون می کنم_

ه رو مسعود به سمت ماشين پاتند کرد که زيردستش زدم و با درگيری به زمين پرتش زدمش. صدای چرخ ماشين های ديگ

روشن   شد معطلش کرد. بی افندی با شونه ايی زخمی و سست ماشين رو ولی بيشتر از اين نمی؛ بود می شنيدم. محدث نزديک

صدای شليکش توی سکوت کوه  .کنه که به سمتش خيز برداشتم بهداد به سمت ماشين حمله ور شد و خواست شليک، کرد

ه ام سوزشی عميق و آتشين به خود گرفت و ماشين شاسی بلند باالخره راه سمت راست قفسه سين ...پيچيد هزار بار پيچيد و

 :لحظه ی آخر سرش رو از شيشه ماشين بيرون آورد و فرياد زد .افتاد

 ! جبرانش يادم می مونه ناشناس _

اغ و برنده به صدای پر از درد او هم برام لحظه محو محو تر ميشد. تمام سينه ام درد عميقی گرفته بود؛ انگار که جسمی د

 : وسط استخونم اصابت کرده باشه. مسعود جلو اومد و با خشم فرياد زد



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

304 | P a g e  
 

 ! تو کدوم آشغالی هستی؟ از طرف کی هستی بی شرف_

می ديدم که هرکدوم  يهودا رو  اسلحه اش رو با خشونت از زمين برداشت و به سمت سرم نشونه گرفت. ماشين های پليس و

و من با خيال راحت تری به سياهيی  .با ديدن ماشين ها سرشون به شدت برگشت. رفته بودند به دنبال بی افندی، به سمتی

  .گفتم  که چشم هام بهش دعوت می کرد لبيک

 * * * 

 رها 

دست هام رو ديوار خشک شدند. انگار زمين با اون همه عظمتش از هم کش اومده بود تازير پاهام رو خالی کنه و من رو به 

 .قعرش فرو ببره

 گفت:  يهودا

 ...يا خدا! خانم چی شدی ؟ تو رو خدا يه کم از اين آب بخور! عجب غلطی کردم خدا_

صدام رو گم کرده بودم. کلمه ها توی ذهنم يکی يکی جون می دادند و من هر لحظه گنگ تر از لحظه قبل می شدم. با 

  : گم اونچه تو سرم داشت انفجار راه می انداختگيجی و التماس به چشم های نگرونش خيره شدم و آروم آروم سعی کردم ب

 ه!تونـه بمير ماهانم زنده اس... نمی_

 .زانوهام خم شده بودند و ميلشون واسه زمين افتادن، داشت ديونه ام می کرد

 .رنگتون عين گچ شده؛ جان ماهان از اين آب بخوريد تا حرف بزنيم_

خورد؟ مگه نمی دونست جون اون  ه چه حقی رو جون ماهان قسم میبا حرص دستش رو پس زدم و به سمت اتاقم رفتم. ب

 :مشت کردم و مثل ديوونه ها شروع کردم باهاشون دعوا کردن دست های لرزونم رو برام از همه با ارزش تر شده؟

 !ميگم نمرده نفهما! آروم بگيريد_

 : يهودا پشت سرم صدا زد

 . ميريد به خدا حق باشماست، اينجوری از بين .گی خانم درست می_

بينن و مدام  بی توجه به صدای بد يُمنش به طرف اتاقم رفتم. اسباب و اثاثيه های اين خونه همه امشب کور شدند، من رو نمی

 .جلو پام سبز ميشن تا هی زمينم بزنند

 با پا عسلی رو هول دادم و جيغ زدم: 
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 کنه؟ اين جلو پام چيکار می_

بيدم و مانتوم رو تو تن نزارم پوشوندم. اشک ها زبون نفهم ترين مخلوق اين جهانی اند؛ هيچ رو با شدت به هم کو در اتاقم 

 :يهودا از پشت در صدا زد چرا نمی فهمن وقتی ميگم ماهان من نمرده؟ .وقت حرف آدميزاد حاليشون نمی شه

  ...و سينه اشبه پير به پيغمبر آقا نمردن. چرا گوش نميدی آخه خانم؟ من فقط گفتم تير خورده ت_

 :با حرص باز کردم و فرياد زدم در اتاق رو

 .انقدر نگو تيرخورده... اون فقط يه کابوس بود. معلومه که با اين تير نمرده !تونه هم بميره نمرده! نمی_

  :مثل اينکه با ديوونه ايی طرف باشه نگاهم می کرد. بی توجه به مرد بهت زده ی مقابلم به سمت در اتاق رفتم

 ! تو روبه مقدساتت فقط من رو ببر پيشش. همين _

  :نگاه عاجز و مستاصلی به ليوان توی دستش و صورتم انداخت

 ...خطر داره. چطوری از خونه ببرمتون آخه... بی افندی هنوز زنده اس_

  م: ، به طرف در اتاق رفتنوحه سرايی می کردبی توجه به او که هنوز هم داشت 

 گردم. خودم دنبالش می پس همه بيمارستانا رو_

 * * * 

با يه ته لبخند کوچيک که ميونِ ته ريش قشنگ و مردونش مثل هميشه ديدنی بود. آروم دستم  تو آرامش و .خواب خواب بود

 : روی موهای به هم ريخته اش کشيدم و نق زدم رو

 .گفتم يه باليی سر خودت مياری! حرف تو گوشت نرفت_

نوازش گونه روش  ه اش که فقط با يک بانداژ سفيد پوشيده شده بود، قفل کرد و دستم رو نرم وچشم هام رو باال تنه ی برهن

 :کشيدم

 و کنم می ات زنده خودم بشه چيزيت يه اگه( ساييدم هم روی رو هام دندون خشونت باخودت رو به کشتن دادی آخرش؟! )_

 چی! يعنی من گذاشتن تنها ميدم نشون بهت

  .ده بود. دست بی جونش رو تو دست هام گرفتم و باال آوردمشبغض صدام رو تغيير دا

دکتر گفت بيدار نميشی ولی به هوشی و صدامو ميشنويی پس... االن بهترين وقته که بهت بگم... بگم و خودم رو واسه يه _

 .بار راحت کنم

 : دستش رو محکم تر تو مشتم فشردم و با بی توانی ناليدم

دونستم زمين تا آسمون فرق دارم با اونی  می .خوای، نيستم لش هم می دونستم که اونی که تو میمی دونی پسرعمو... از او_
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ذارم بری...  یپس نم... خوام. همه ی اون چيزی که بايد باشه تويی که تو اليقشی ولی... ولی... تو درست همونيی که من می

 ! کنی سرگردون خوای با کله شقی من رو حيرون و نمی شه که هروقت می

پلک  .رو به لب هام نزديک کردم و ميون شوری اشک ها و لب های نم دارم، بوسه عميقی به کف دستش نشوندم دستش

به صورت آرومش که داشت بيدار می شد  با عجله دستش رو فشردم و. هاش لرزيد. درست عين دل من که زلزله گرفته بود

 :  خيره موندم

 ماهان؟  _

 : دوباره صدا زدم. باز کرده باشه شد؛ اونقدر کم که شک داشتم چشم هاش روچشم هاش آروم آروم باز 

 بيدار شدی؟_

  .به جای هر جوابی، با بی حالی و به قدر يه اپسيلون دستم رو فشرد و چشم هاش رو دوباره بست

* * * 

گرفتم و به سمت پذيرايی  سبد لباس ها رو بغلم .ساک دستی ها رو زير تخت جا دادم و لباس های چرک رو تو سبد ريختم

  .که ماهان نشسته بود و همچنان نطق می کرد، رفتم

 !زنی اووف ماهان بس کن ديگه از صبح داری غر می_

رفتم تو آشپزخونه و لباس ها رو توی ماشين ريختم. دکمه روشن رو زدم و به اون که با اخم غليظی بهم خيره بود، چشم 

 : دوختم

 .ندارهتخم ها هيچ فايده ايی و ريه که شده. االن اين اخم کا ؟گی چيکار کنم خب می _

 ن. فايده داشت« شما از خونه بيرون نميای » بله االن فايده ندارن؛ ولی اون وقتی که من اينجا گفتم _

حاال هم چيزی نشده. من هم اگه می خواستم بی دقتی کنم يهودا حواسش بود که کسی متوجه من نشه. تازه! از خونتون _

 ... احتمال اينکه بابا منو ديده باشه و اينجا رو ياد گرفته باشه صفره. البته .م که کسی نميدونه تو زخمی شدیه

نگاه سرزنشگرش تيز شد. به سمت ماشين لباسشويی برگشتم و نيشی که تو دلم جا خوش کرده بود رو به سمتش نشونه 

 : رفتم

به رد تماس کردن های من شک نکرده باشه و فردا روزی همه شون  اگه اون مهسا خانمی که هر روز تماس می گرفتن،_

 !اينجا رو سرمون خراب نشن

خوب منظورم رو فهميده بود که اينطور چشم درشت کرد و بعد از اينکه حرص زير پوستی ام رو ديد قهقه می زد. با حرص به 

 م:سمتش چرخيدم و پام رو زمين کوبيد
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 !درد_

فی کافی بود تا همه ی اين مصيبت های هفته ی اخير تو ذهنم جون بگيرن و از مقابل نگاهم همين يه کلمه کوتاه سه حر

بی اختيار زبونم رو گزيدم که از چشم های تيز بينش دور نموند. با خجالت به سمت ماشين لباسشويی برگشتم و خودم . بگذرند

د شده بود و بهم نزديک می شد. اين رو کامل می تونستم رو مشغول جلوه دادم تا آب نشدم و زير زمين نرفتم! از روی مبل بلن

حس کنم. انگار تو اين يه هفته که يه لحظه هم تنهاش نذاشته بودم؛ صدای نفس هاش رو از بر شده بودم که بدون نگاه 

ست کردن بهش، حسش می کردم. خودم رو سرگرم با لباس هايی که از خشک کن بيرون می آوردم، نشون دادم. نميدونم د

  .هام چه مرگی شون می شد که تا تو نزديکی خودم حسش می کردم، شروع می کردند به لرزيدن

به زور لباس های نم دار رو تو سبد ريختم و تموم انرژی ام رو روی حواس پرتی از قدم های منظم و محکمی که به سمتم 

 .می اومد، گذاشتم. نتونستم

من دست و دلم لو نده چه بلوايی درونم داره شکل می گيره... با کالفگی از جام نمی شد که اين همه نزديکم باشه و  اصالً

بلند شدم و وقتی به سمتش چرخيدم درست رو به روی خودم ديدمش. تو يه فاصله ايی که به زور چند سانت می شد. سرم رو 

 :پايين انداختم و با صدايی که داد می زد داره می لرزه گفتم

  ...؟ يااينا رو پهن می کنی_

نگاهش خالف من نه هول کرده و نه خجالت زده شده بود... محکم بود و جدی! سبد رو از دستم کشيد و سرش رو آورد پايين 

 : تا چشم های سر به زيرم رو بتونه ببينه

 .خونه نيومدی يهودا می گفت اصالً _

گاش نمی کنم تا نفهمه تو دلم قيامته، حق بند دلم پاره شد... حق نداشت بفهمه با خودم درگيرم؛ حق نداشت بفهمه ن

 : نداشت... سبد رو دوباره از دستش کشيدم و به طرف حياط رفتم

 .من ميرم يه سر هم به حسنا خانم ميزنم. از صبح شوهرش رفته شهر ازش خبری نيست، دست تنهاس دختر حامله _

 .فلگير کننده بود که سبد از دستم روی زمين افتادمی خواستم نفس راحتی بکشم که مقابلم سبز شد. انقد حرکتش برام غا

می گفت يه هفته باال سرم عزا گرفتی! دکترا به زور سِرُم زنده نگه ات داشتن و بخاطر کولی بازی هات گذاشتن يه همرا  _

 .زن تو بخش مردونه ی بيمارستان بمونه

نفسم  !شتند. همه چی رو هم که گفته اين يهودا خانچشم هام تو نگاش ديوونه شده بودند و سرگردون اينور و اون ور می گ

 : رو محکم بيرون دادم تا صدام نلرزه. همه جراتم رو جمع کردم و جدی گفتم

 خب که چی؟ _
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 : دستی روی روسری ام کشيد .ولی نخورد از اين جديتم؛ فکر می کردم جا بخوره

 چرا از صبح روسری ات رو در نياوردی؟  _

 : شد و گوشه ايی پرت کرد. ديگه حال دلم دست خودم نبود. محکم وبی قرار تو سينه ام باال و پايين میشال رو از سرم کشيد 

 هی داری چيکاری می کنی؟  _

دستش رو دور کمرم انداخت و به شدت به خودش نزديک کرد. چشم هام با ترس و هول و وال بسته شدند و نفس نفس هام 

اما  ؛تم رو محکم روی سينه اش گذاشتم تا اين شدت عملش توی سينه اش پرتم نکنهپوست اون رو هم سوزوند. دس مطمئناً

 : بد ترشد. با آخ ريزی که گفت چشم هام رو باز کردم. دستم رو دقيقا روی زخم سينه اش گذاشته بودم. با شتاب برش داشتم

 نکنه يه وقت؟ وای دوباره خونريزی. نابود کردی خودت رو! بزن کنار پيرهنت رو ببينم چی شدی_

 ی: با حرص و نگروونی تند تند دکمه هاش رو باز کرد

 !از دردسر های بی افندی جون سالم به در ببری خودت يه باليی سر خودت مياری و آخرش ميندازی گردن من _

کردم، با وجود تندی نفس هايی که روی صورتم می نشست دست هام شل و شل تر شد. تازه به خودم و کاری که داشتم می 

 : دست های بال تکليفم رو مشت کردم و خواستم عقب برم که محکم تر به کمرم چنگ زد. اومدم

 چرا کارت رو تموم نمی کنی؟ _

نمی خواستم بفهمه چه حسی بهش دارم. نمی خواستم بفهمه بدون اينکه خود احمقم بخوام برام شده هوايی که نبودش برام 

انگار که همون رهای قدرت طلب . هاش خيره شدم و باقی دکمه ها رو هم باز کردم نمی خواستم بفهمه پس تو چشم .مرگه

بخواد به خودش و ماهان ثابت کنه هيچ چيز تغيير نخواهد کرد. حتی اگه يه هفته باال سرش عزا بگيره. با يه حرکت پيراهن 

رف کمرم چنگ زد و نگاه طغيانگرش رو به رو از تنش در آورد و روی سراميک های وسط آشپز خونه رها کرد. دوباره به دو ط

 .چشم هام دوخت

نگام رو بدنش چرخيد و روی پالک گردنبند  .نفس هام بدون اجازه ی من داشتند تند می شدند و دست دلم رو رو می کردند

تو سينه ام گير  نفس های ديوانه وارِ چند ثانيه ی پيش به طور ناگهانی و بی خبر .آشنايی که روی گردنش آويزون بود ايستاد

ان باال که حاال اينطوری قلبم از حرکت ايستاده؟ با چشماش رد نگاهم رو گرفت و روی پالک بکردند... چی شد اون ضر

 .نشست

 :لبخند ترکوتاهی زد و بيشتر من رو به خودش فشرد

 يادت مياد؟ _

 ره؟خاطر گم کردنش آقاجون دو روز تو زير زمين انداختتم! يادم به يادم بياد؟ ب
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يه دستش رو از کمرم گرفت و با محبت روی لغت خوش خط و نقره ی پالک کشيد و از سينه اش جدا کرد. خوندن حروفش 

 «يا علی»درخشيد اين اسم روی پوست تن ماهان  هم غريب و بعيد بود اما باز می

  .آقا بزرگ يکی به من داد، يکی به تو_

که کمرم رو سفت در برگرفته بود، با دست آزادش تند دکمه های باالی طور  باخنده ای کودکانه و شيطنت آميز، همون

خيلی نامحسوس خودم رو کنار کشيدم اما فايده ايی .شوميزم رو باز کرد. انگار انتظار داشت اون رو همچنان تو گردنم بينه

 :گفتبی خيال باز کردن دکمه ها نداشت، محکم تر من رو به خودش نزديک کرد و 

 .ون من عاشق اين پالک هامون بودم از خودت دورش نمی کردیاون روزا چ_

 :دوباره با عشقی عميق به اسم نگاه انداخت وبه زهر خند من قوت بخشيد! چه حماقتی

 ! شبيه هر چيزی هستی اِال مريد علی_

 :دونه، بين پيشونی اش چين انداخت با لبخندی که انگار همه چيز رو می

  .ميد بشمپس بايد خيلی از خودم ناا _

 : باالتنه ام رو عقب کشيدم و دست هام رو روی قفل دور کمرم نشوندم. با لحنی ناباور و خالصانه زمزمه کردم

 تو خيلی بهتری ماهان!_

  : نيشخند تلخی زد و به همون تلخی لبخندش گفت

 شايد.  با معيار هايی که تو سرت ساختی، _

 : ون زدم و ازش جدا شدمدست هاش شل شده بود، با يه حرکت آنی کنارش

 .گی آره معيار های من همه غلطه تو راست می _

 :سبد رو از روی زمين برداشتم و غر غر کنون ناليدم

 .دونه ازشون نمی هم يه آدم خيالی تو ذهنش ساخته و بتش کرده. هيچی _

 ازش شنيده بودم. درواقع من هم چيز زيادی ازش نمی دونستم. در حدِّ همون يکی دوتا جمله و حديثی که 

 !شايدم تو يه آدم خيالی تو ذهنته_

خواستم به سمت حياط برم که باحرفش دُمل ذهنی ام دوباره سرباز کرد. سبد لباس رو محکم روی زمين رها کردم و بی 

 : اختيار فرياد کشيدم

پس طبيعيه که ! ناقص العقلم گه طوری که مرشدت، علی می فهمم! ناقص العقلم ديگه! همون آره من خياالتی ام! من نمی _

  .همیبفمن نفهمم توفقط 
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 :پوزخند به لبخند کمرنگش زدم و سبد رو با پام از مقابلم کنار زدم

که سرش زير برفه... کبک شم يه  من نمینيستم. علی علی علی! اين چند ماهه خودت رو کشتی با علی! ولی من لنگه تو  _

! کلها شر! می فهمی؟ انقدر عربی بلدی يا يادت بدم؟! اينا رو به لطف «سا کلها شرالن»کی بود که تو نهج البالغه اش گفت 

طوری به جون  اين آقا جانت باعث شده يه عده اين "شره تماماً زن "اون آقا جونی که هميشه تو گوشم ميخوند خوب حفظم! 

 . دت بت بتراش مدحش کنفتن و دنيا رو برامون سياه کنن. حاال تو هی بشين واسه خوومن و امثال من بي

پر بودم از عقده های نگفته و سکوت کرده بود. پر بودم از حرف های به جنون کشونده و اون تو سکوت و اخمی  .سبک نشدم

ه می کرد. با حرص رو زمين نشستم و لباس ها رو دوباره تو سبد ريختم. عجب مصيبتی شد امروز قکمرنگ حرکاتم رو بدر

لباس ها رو . بار با اين مرد يک پارچه آرامش بشم و آرامشم رو طوفان نکنه، حالمو بهم نزنه کاين لباس شستنم. نشد ي

 تونستم. برداشتم و از آشپزخونه بيرون زدم. تو سکوت خيره بهم بود. نمی

گاهم زير اين هجمه ی از خود مطمئن نمی تونستم کوتاه بيام. سبد رو روی زمين کوبيدم و به سمتش که همچنن ايستاده ن

 .می کرد، برگشتم

ن خوای بگی که انقد از خود مطمئ شنوم چی داری که بگی؟ دارم می ميرم که بدونم چی می خيلی خب!... منتظرم. می _

 داری نگام می کنی. 

 : لبخندش پررنگ تر شد و با خنده ايی کوتاه گفت

 5کار سخت بهشون سپرد. گی فرمودن زن ها مثل ريحانه ظريف و لطيفن... نبايد همين آقايی که می _

 در حالی که برشون می داشت ادامه داد: ها رفت و  بی توجه به من به سمت لباس 

 من لباسا رو می برم. سرده... خيلی  هوا _

می خواست ديوونه ام کنه؛ ولی من به حد کافی جنون داشتم. به سمتش قدم تند کردم. مقابلش مثل يه سد ايستادم و در 

 می زدم غريدم:  حالی که نفس نفس

نه ديگه نشد. سفسطه نداشتيم! حاال که من دارم حرف می زنم تو جا نزن. يا واسه يه بار از بتت دفاع کن و از شکستن  _

 نجاتش بده، يا ديگه واسه من قصه حسين کورد نخون!

 اون هم کالفه شده بود؛ اما حسابی حوصله به خرج می داد: 

                                                           
«کارگزارزن را به کار بیش از توانش مگمارید.همانا زن ریحانه است نه » 5 534، ص 1غرر الحکم و درر الکلم، ج    
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تو سوء تفاهمی. ترجيح می دم جوری حرف نزنيم که فکر کنی دارم دفاع می کنم و تو رو  آخه من چی بگم بهت که از پايه _

گی. چيزی که ما رو به  برم. دختر تاريخ معاصر رو دارن تحريف می کنن تو داری از هزار و پونصد سال پيش می زيرسوال می

ریِ راويان اونه. خويشتن داری و نوع دوستی علی چنان باور می رسونه واقعاً يه اتفاقی تو گذشته افتاده يا نه نشونه ها و کثي

متواتره که با هر چی خواستن روش سر پوش بذارن آخرش آبروی خودشون رو بردن! شيعه سنی يهودی کافر همه متفقن 

ی رفتار اسطوره ای علی رو نقل کردن فقط کافيه بدون پيش داوری و حس نژاد پرستی همه اقوال رو بخونی؛ ولی تو به جا

اينا ترجيح دادی بچسبی به همين دو تا قولِ صد اما دار و ازش بيزار بشی. حاال هم انتظار داری من وايسم و از علی دفاع 

کنم. من خيلی واسه اين کارا کوچيکم رها. علی هم نخواست از خودش دفاع کنه من کی باشم؟ زندگی زاهدانه اش تو عين 

زندنی اش، رحم و انسان دوستی اش انقدر مسحور کننده اس که حتی يه  قدرتمندی و حکومت داری اش، عدالت مثال

مسيحی به اسم جورج جرداق هم براش کتاب می نويسه و مدحش می کنه! مدافع علی نه منم، نه هيچ کس ديگه. مدافع اون 

اً بدون که معيار عقل و زندگی نامه اشه. من فقط می تونم بهت سنگ محک بدم. اوالً اقوال مشهور و سند دار رو بخون، دوم

قرآنه. اين رو امام رضا گفته. اگه با عقل و قرآن نساخت می تونی به ضرس قاطع بگی قول امام نيست. اينکه تو می گی زن 

ناقص العقل يا تماماً شره مخالف با نص صريح قرآنه. چون جزا و پاداش اخروی برابره. اگه قرار بود وجود زن ناقص باشه 

پاداشش هم قد عقل و طينتش بود. می بينی؟ ممکنه اين حرف رو نزده باشه يا اگه هم گفته باشه اصالً مسلماً جزا و 

منظورش چيزی کامالً متفاوت از برداشت تو باشه. ولی تو بدترين برداشت رو انتخاب کردی و من باز هم به انتخابت احترام 

 می ذارم و سکوت می کنم. 

لم می خواست جوابش رو بدم و بپرسم مثالً چه برداشتی غير از اين می تونه وجود داشته دندون هام روی هم ساييده شد. د

 باشه؛ اما اون زود تر از من به حرف اومد: 

  حاال می شه بری کنار تا من به ريحانه ام کمک کنم؟  _

ون بيرون از اتاق می ره و وا رفتم. مثل يه مسلسل پر آماده شليک که يک باره خشابش ازش جدا می شه. کنار می کشم و ا

 در رو زود می بنده. بد جوری برف می باريد. 

 * * * 

و خوراکی گرمی برای خوردن ببرم. زير  برمکردم  اتاق مدام مجبورم می شب از نيمه گذشته بود و هوای بيش از اندازه سردِ

 .شير رو بيشتر کردم و از آشپزخونه به داخل اتاق سرک کشيدم

 نميای؟ _

 :ه من بود و مقابل شومينه روی پتو و کوسن ها لميده بود آقا! دست به کمر زدم و طلبکارانه گفتمپشتش ب
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 !چشم قربان يه کم ديگه صبر کنين با شير گرمتون ميام خدمتتون _

صدای خنده ی تو گلويی اش سکوت داخل اتاق رو می شکافت. خدای خودش شاهد بود که عاشق اين غر غر های زنونه و 

که داشتم به اين زير لب دکر گفتن استغفراهلل ايی زمزمه کرد و شاهد بود  .های تو گلويی بعدی که تحويلم می داد شدمخنده 

 هاش هم عاشق می شدم: 

 ! يه جوری حرف نزن بيام اونجا به جای شير شما رو ميل کنم _

ردونه و آرومش باال رفت. آهسته اما جوری که بدون اينکه صورتم رو ببينه متعاقب اون صدای خنده ی م، ابرو هام باال پريد

سر شب حالش خوش نبود و  مطمئن بودم به گوشش می رسه، پررويی زمزمه کردم و دو ماگ از سبد ظرف شويی برداشتم. از

زياد تو فکر و اخم هاش تو هم فرو می رفت. همين شوخی بی حس و حال و نيم بند هم برام اميد می شد که زود برم و 

 بشينم. کنارش 

 . ماگپز خونه خارج شدم. به احترامم تکون مختصری خورد و کمی صاف نشستشبدون سينی ليوان ها رو برداشتم و از آ 

 .دادم  لم شومينه مقابل های کوسن روی کنارش هم خودم و گذاشتم اش زده يخ های دست تو رو شير

 ! دن نمی جواب که مه ها شوفاژ! خونه اين تو زدم يخ. شده کشنده روزا اين سرمای_

 : کرد اشاره اش سينه به و کرد دراز رو دستش. پيچيدم خودم دور رو پتو

 !اينجا بيا_

. کشيد کمرم روی دورانی رو دستش کف و شد نزديکم که شديد انقدر. افتادم سرفه به و پريد گلوم توی نوشيدم می که شيری

 و زمزمه کرد: 

 جانم... جانم...   _

 هر روی رو پتو و چسبوند اش سينه به رو سرم سرخودانه و اجازه بی اومد، جاش سر که ده بودم... نفسمو من عاشق جانش ش

 که کنم تر دور ازش رو خودم خواستم !غريب مرد اين کرد می برخورد راحت چقدر .شدم سرخ خجالت از عمالً. انداخت دومون

 :گفت وار زمزمه کشيدم، که عصبی آخ ميون .شد تر محکم دستش حصار

 ...باشم نزديکت کم يه... کنم بوت کم يه بذار_

داشتم اعتياد پيدا می کردم به اين آغوش و اين فضای مهر آميز ولی هر بار  .شد خشک اش سينه روی شدم مشت های دست

طوالنی رو  دقايق .گرفتم می گر بازدمش با و زد می يخ گرفت می که عميقی دم هر با با خجالت. هر بار بدون عادی شدن. تنم

بی حرف نشسته بوديم. لب هاش رو به موهام چسبونده بود و حس می کردم داره تالش می کنه آروم بشه، ولی می تونستم 

 تشويشش رو کامالً احساس کنم.
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شدم. صداش آروم  فشرده اش سينه به بيشتر .ندم تحويلش جانم که نبود خودم دست  و کرد زمزمه رو اسمم آروم زيرگوشم 

 کالفه:  بود و

 رو تو بندازه؟ کی می تونست فاصله ما بين تونست می وقت اون کی. رفت نمی بينمون از بزرگ آقا وقت هيچ می گم...کاش_

 !ديگه؟ يکی بغل بندازه اينجوری رو می چرخيد دورم پروانه مثل که رهايی اون تونست می کی کنه؟ عوض انقد

 رفت. پس از سر شب تو همين فکر ها بود که صداش در نمی اومد...  نفسم بند .شد برابر دو تنم دور هاش دست فشار

 خيره هاش چشم به و کردم بلند اش سينه از رو سرم. شد می تزيق منم به زياد نزديکی و گرما همين از داشت بدش، احساس 

 : رو هاش چشم سوال آورد زبون به. گشت می چيزخاص يه دنبال و نگاهم تو زد می دو دو هاش چشم .شدم

 و کرد فرار دستم از خواست نمی چيزی من غير که رهايی! رها! تو شدکه چطوری! رها؟ شرف بی اون خونه تو رفتی چطوری_

 گرفت؟ پناه ديگه يکی خونه تو

 :انعطاف بی و شد سخت بمش شدن؛ صدای بسته روزا اون درد از هام چشم

 من؟ ديدم  چشم به رو چيا دونی می_ 

 از دور دست شنيده می شد:  صداش مات شد و انگار

! مردن همه... شدن بزرگ من بغل تو که هايی گی بچه مُردنِ... دادنش دست از !ديگه مرد يه با زنم بودن دست تو دست_

 ...رهای بود شده ماهان رهای

... راشب بود سخت چقدر .کرد می ام له داشت هاش دست فشار زير رسماً و بود شده تر محکم هم هاش اخم از هاش مشت

 ! زخمت ماهان : پريدم جا از زخمش يادآوری با ...ما گذاشتيم سر پشت سختی چقدر

 رها؟: غريد آمرانه و گرفتم تر محکم فريادم، به توجه بی

 نياره زبون به که شد می سرش حرمت و حيا انقدر اما زد؛ می فرياد سرم داشت سوال يه هاش چشم مواجِ تمناهای تموم توی از

 ها چه و بوديم تنها اش خونه تو تموم ماه يه امير و من که فکر اين فشار زير ده می جون داره دونستم می .نزنه نگا زنش به و

 پرستيدنی برام عذابش و نپرسيدن اين .بپرسه خواست می نگاهش با و بود دوخته لب اما! باشه اومده رهاش سر نبود ممکن که

 چجوری  نشد؟ آلود اخم مرد اين عاشق و گرفت رو گرما فوج اين جلوی شد می چطور ...و ذاشت می احترام بهم انقد اينکه. بود

 به اومدی نشده، دوا قبليت های زخم...  دلم بيا کوتاه»دل گفت:  به و گرفت رو ليشتری صد ی زلزله اين جلوی شد می

 : گفتم اخم با. بود شده دوخته گردنش به نگاهش حرمت از نگاهم. انداختم زير رو سرم «ميدوون؟

 دست... طوری همين رو من. نديد هم خواب تو رو کرديم تجربه باهم که چيزايی اون وقت هيچ... گرفت دستمو فقط اون_

 شرفا. بی اون پيش بفرستتم... تا... تا خواست می نخورده
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 شد تر برجسته گردنش رگ. آد می کوتاه و گيره می آروم هام حرف شنيدن از بعد کردم می فکر که بود محض انگاری ساده

 غرششمو بر بدنم راست کرد:  صدای

 ! ولدزنا حرومزاده کرد غلط! ... کرد غلط_

 لحظه به لحظه که صورتی به بودم زده زل زده وق های چشم با. باشه ريخته هم به همه اين ثانيه چند طی شد نمی باورم

 :شد می تر سرخ

 ... گيرم می تقاص ازش... کنم یم پيدا رو ديوث اون باشه مونده عمرم به روز يه_

 :فرياد کشيد واقعاً بار اين و چسبيد رو دستم مچ خشونت با

 پس تقاص باس گم؟ می چی می فهمی! انداخته نظر بهش حرومی اون و بوده من واسه که چيزی به درازی دست تقاصِ _

 !   زدن مون پيشونی رو ننگ اين که اونايی بدن

 :کرد ريز چشم هام چشم تو تهديد، حالت به و شد آروم باره يک به صداش

 تو رو نون اين کرد می جرات خطايی به مادر کدوم دادی، نمی وا ها ترسو مثل و داشت جنم جو يه اگه تو! آره! تو خود حتی_

  بذاره؟ دامنمون

 که شد می هيواليی ونهم به تبديل داشت دوباره که شد نمی باورم. دويد چشمم کاسه به قدرت با تو اشک لرزيدن، هام پلک

 . باشه داشته مهربونی ذات حد اين تا کردم نمی فکرشم

 می. گرفت نوسان خشمش از سرخ وصورت داشت خونريزی امکان آن هر که زخمی بين نگاهم. کردم جدا ازش رو تنم

 فرياد ناگهانی ايی بوسه با و شدم خم صورتش سمت به آنی، جراتی با و فکر بی که کنه زدن حرف به شروع دوباره خواست

 از گرفت گر تنم و شد محو پيش لحظه چند سرد عرق هامون لب تماس اولين با. کردم خفه گلوش توی رو اش احتمالی های

 کرد می سعی نه. بود نشسته حرکت بی و متحير  .بود باهاش حق زيادی که حامی هميشه مرد همين. مرد اين خواستن حس

 صورتم، پوست روی گرمش های نفس   نفس گذاشتم و بردم عقب کمی رو سرم . کرد می ما همراهی نه کنه، جدام خودش از

 :شد باز هم از ناخودآگاه هام لب. بياره جاش سر رو عقلم

 کنه، می خونريزی زخمت باال ره می فشارت... بوده من تقصير اش همه. آشغالم. رذلم من اصالً... بگی تو هرچی باشه... باشه_

 !باش آروم

 عقب رو سرم خواستم بسته، های پلک همون با. نداشتم رو سنگين شدت به نگاه اون تماشای و کردن باز چشم تجسار

 هرآن و بود گرفته نبض گلوم توی دقيقاً قلبم .داشت ام نگه ثابت و گرفت بر در رو صروتم طرف دو هاش دست که بکشم

 ماهان ميگفت بهم ميشد تر گرم و گرم دمش باز هر با که صورتم. بشه پرت زمين روی و بشکافه رو ام سينه داشت امکان
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 تغيير ام گونه سمت به هام لب روی از سنگينش های نفس هرم .بکشه هيجان اينهمه هجوم از رو من امشب کرده قصد

 نتسا و بوسيد طلبی سلطه و خواهی زياده از پر... حرص از پر و عميق. نشست صورتم پوست روی نرم هاش لب و داد مسير

 .کرد عوض رو هاش بوسه جای سانت به

  داد، ام هل عقب سمت به کمی. کردم می دنبال ذهنم تو رو اش بعدی بوسه جای لذت با و بود رفته بين از صورتم انقباض 

 نشونه رو هام لب بار اين و کرد نزديک رو سرش .زد چنبره روم کمی فاصله با خودش و بدم لم ها کوسن روی گذاشت

 کردم باز رو هام چشم زور به«؟ کنی می چيکار داری»شد: کشيده سرم توی بلندی صيحه يکباره لذت، همه اون ونمي . گرفت

 دوباره هام چشم سرخش نگاه ديدن از .کشيد عقب کمی دستم فشار با. نشوندم ماهان ی سينه روی رو جونم بی دست و

 :ناليدم و شدن بسته

 ...اتاقم تو برم خوام می_

 .زد داغ رو ام پيشونی بار اين و شد خم ايی ثانيه چند مکثی با

 .بزنن چنگ موندن برای پيرهنش به و نشن سرخود دوباره تا فشردم هم به رو هام مشت بود مونده برام که قدرتی تموم با 

 .زد بيرون خونه از داغون حال همون با و شد برداشته تنم روی از اش سايه

* * * 

 بی افندی

 رک پرستار رو از روی بازوم کشيدم و فرياد کشيدم: با خشونت دست دخت

 ش!اايوا _

 با هول و هراس ناليد: 

 .متاسفم بی افندی... تموم شد ديگه آخرشه_

تو چشم هاش ترس وول می خورد و آروم و قرار نداشت، سر تکون دادم و گذاشتم دوباره اون پانس لعنتی رو روی زخمم 

 :شدن مسعود تو خونه من ميموند غر زد بذاره. سوگل که از زمانِ گم و گور

 .ذارن حواست کجاست دختر! يه چيزيشون بشه اينجا زنده ات نمی_

دست دخترک روی تنم لرزيد و دوباره با ترس عذرخواهی کرد. وقتی که داشت وسايلش رو جمع می کرد سپهر ضربه ايی به 

 سوگل و دختر پرستار غريد: رو به  .در نيمه باز زد و داخل شد؛ مثل هميشه با اخم و جديت

 !بيرون _

 :نگاهش رو چفته چشم هام کرد و با حرص گفت
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 بازم امير اومده. اين بار بی خيال نمی شه و بست نشسته تا شما رو ببينه. چی امر می کنی؟ _

 پيرهنم رو چنگ زدم و به هر ضرب و زوری که بود، سعی کردم تنم کنم: 

 چيز جديدی از زندگيش فهميدی؟_

 :شتاب نزديک شد و گوشه پيراهن رو گرفت تا کمک کنه تنم کنم. با صدايی بم تر و مضطرب گفتبا

هيچی! تقريبا همون چيزايی که وقتی وارد باند شد می دونستيم... يا خيلی زرنگه يا واقعا چيز ديگه ايی وجود نداره... پدر و  _

 ا!ی تنهمادری که مردند؛ بدون هيچ خواهر يا برادر يا هر چی! تنها

 علت مرگ خانوادش چی؟ همونی که گفته بود؟ _

 :سر تکون داد و تاکيد کرد

پدرش سکته کرده و مادرش هم يه چند وقت بعد اون دق کرده. بدبختی اينجاست که اصال نمی دونيم زمان مرگ _

کرديم... انگار تنها راهش خانوادش، کدوم جهنمی زندگی می کرده. اينا رو هم از در و همسايه ی اين چند سال اخيرش جور 

  .اينه که از خودش بپرسيم

 :دکمه ها رو با آرامش بستم

 اون خونه ايی که آدرسش رو دادم! باالخره خبری از اون مردک فراری شد؟_

خبری نيست فعال؛ ولی نمی تونه هيچ جا بره. آدرس خونه و زندگی اش رو داريم هرجا که گم و گور شده باشه، باالخره _

 .ردهبرمی گ

  :از جابلند شدم و به سمت در رفتم

يه لحظه هم جلو خونه اشو خالی نذارين. حتی يه نقشه بريز از زير زبون دور و اطرافی هاش؛ چه می دونم پدری مادری _

 .چيزی، بکشن که االن کجاست. االن اوضاع فرق داره و سخت تر شده

 :کردم و ادامه دادم از خشمی عجيب با يادآوری اين موضوع چند ثانيه ايی مکث

 !اون اسب چموش، پسر عمو و شوهر موقت اون دختره... حساب شده رفتار نکنی، نخ داديم به اون محدث سمج _

 :از اتاق بيرون نزده به سمتش برگشتم

 .اون دخترو زنده و سالم می خوام سپهر! حاليته؟ اونم زود! بيشتر از حوصله ام تحمل کردم، ديگه وقتشه برگرده _

رش رو تند و با شتاب تکون داد و چشم کوتاهی تحويل دستوراتم داد. هنوز کامل از پله ها پايين نيومده بودم که صورت س

برزخی و پر از انتظارِ امير مقابلم قد علم کرد. سالم تند و عجوالنه ايی داد و بدون اينکه حتی جوابش رو بگيره فوری شروع 

 :کرد



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

317 | P a g e  
 

 .که به زور تو خونه ات راهم ميدن. از خودتم که خبری نيستدست خوش بی افندی! يه ماهه  _

بی توجه به سر و صدايی که پشتم راه انداخته بود به سمت سالن رفتم و سامان رو صدا زدم. کالفه از اينکه به حرفش گوش 

 :نميدم با خشونتی آميخته به ترس گفت

 دم بايد حلش کنم؟اين کارا يعنی چی؟ ميخوای بگی اين درد من درد خودمه و خو _

 :روی صندلی محبوبم جا گرفتم و خونسرد به نگاه پر از حس های منفی اش چشم دوختم

قبال هم بهت گفته بودم. برو رد کارت و خداتو شکر کن تبديل به پولت نکردم و بدهی ام رو به همين سادگی باهات صاف _

 .کردم

 :ه نقطه نرسيده گفتبا نگاهی ناباور به لب هام چشم بخيه زده بود؛ حرفم ب

 ...اما بی افندی_

 :دستم رو به معنای سکوت مقابلش گرفتم

خفه شو تا حرفم تموم شه... دردت چيه؟ اون دختر راه نجاتت شد و جونت رو خريد. دنبال چی افتادی که دست از سر اين _

 !به اسم هرزگی برام آوردی داری؟ نکنه ميخوای زر زر عاشقونه برام بخونی؟ اونم تويی که دختره رو خونه برنمی

از فکری که تو سرش بوده، خشم و غيرتی بی دليل تو رگ و پِیِ جونم جوشيد. اين بی شرف می شناخت اون دخترو و می 

بهت نگاهش هر لحظه بيشتر و بيشتر می شد و دهنش رو برای هر  خواست عجيب ترين دختر عالم رو به اين راه بکشونه؟

 :رانه و با خشونت فرياد زدمحرفی می بست. اما من مص

 دردت چيه امير علی مقدم؟ _

 ...باشنيدن فريادم کمی به خودش اومد و با صدايی بهت زده، ناليد: اون دختر مال منه

 سامان سراسيمه وارد سالن شد و هراسون گفت: بله بی افندی؟

ام رو روی دسته صندلی فشردم و با  دندون رو دندون می کشيدم که خودم بلند نشم و کارش رو بسازم. دست مشت شده

 :صدای آهسته و آميخته به خشونت گفتم

 می ندازيش تو اصطبل و هر جور خودت بلدی از زير زبونش می کشی ربطش به اون دختر چيه! مفهومه؟ _

 . حتی چشم های سامان هم از تحير درشت شده بودو با بهت نگاهم می کرد

 صدام اوج گرفت: مفهومه؟

 .تاب سر تکون داد: چشم بی افندیتند و با ش

 :امير که هنوز باور نکرده بود اين دستور رو من دادم با حيرت گفت
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 يعنی چی بی افندی؟! ربط من به اون دختر چه دخلی به قول و قرارمون داره؟ _

ن بار باخشم و بی حوصله اشاره کردم که سامان از سالن بيرون ببرتش؛ عصبی بازوش رو از چنگ سامان بيروت کشيد و اي

 :کالفگی فرياد زد

 ...من بهت اعتماد کردم! فکر کردم حاال که آدمات رو مجازات کردی دختر رو واسم پيدا می کنی _

 :سامان با شدت بيشتری به سمت بيرون سالن کشيدتش و متعاقباً صدای اون هم باالتر رفت

 ...هميدم تو هم يکی لنگه آدماتی، فقط دنبال منافع خودتفکر کردم تو مَردی! رو قول و قرارت حساب کرده بودم! حاال ف_

آتيش خشم تو رگم هام شعله کشيد و ديگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. از جام پريدم و حرصی که تو انگشت هام ذوق ذوق 

ه به سمتش می کرد رو توی صورتش آروم کردم، با ضربه ی ناگهانی ام به عقب پرت شد و روی زمين افتاد؛ با هر قدم ک

صدای  برمی داشتم، خودش رو روی زمين عقب و عقب تر می کشيد. انگشت سبابه ام رو تهديدوار رو بهش گرفتم و با

 :آهسته و هشدار دهنده ايی غريدم

چيزی از تو اون آشغالدونی ات در نيومد و منم هيچی نشنيدم! ولی امير وای به حالت! وای به حالت اگه چيزی بيشتر از اون _

 ...يزی که قبال بهم گفتی وجود داشته باشه و تو سعی کرده باشی گولم بزنیچ

 :ديگه از جاش حرکت نکرد. دقيقا باالی سرش ايستاده بودم

 !اونوقته که ميدم قبرت رو خودت بکنی تا توش چالت کنن _

 :رو به سامان ادامه دادم

 !ببرش _

* * * 

 ماهان

 :وندمچسب گوشم به تر محکم رو گوشی کالفگی با

 .بفرماييد. بابا باشماست گوشم _

 .اينجا ميای گيری می رو رها دست: کالم ختم کالم يه جوون، نمونده باقی حرفی! بفرمايين گه می هنوز _

 ...آقاجون آخه_

 :پريد حرفم بين

 ! ميای شی می پا. پسرشم منم بدونی خوبه ولی! ايی دنده يه انقد که شدی آقابزرگ خلف ی نوه_

 :گفتم بار هزارمين برای و نشست هام لب گوشه خیتل لبخند
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 نيست؛ بدهکار که گوششونم ببره، برداره رو رها خواد می و مياد چطوريه، عمو دونی می که شما! من عزيز! من پدر آخه _

 . نکرده خدايی بشه احترامی بی بهشون و بشه چيزی ترسم می

 :گفت ايی آمرانه لحن با هميشه مثل و اومد حرفم ميون

 تو افتاده روزه سه کنه، تحمل تونه نمی ديگه عموت زن گم می پسر؟ کنی تموم رو بحث اين خوای نمی تو... اهلل اال الاله _

 اينجا هم مدت يه. ات خونه ميای گيری می رو دختر اون دست شی پامی کنی؟ می پا اون و پا اين من واسه هنوز... تاب و تب

 باالخره کنی؟ فرار عموت از تونی می کی تا شه؛ می تموم داره ديگه که هم صيغه مدت... وادخ می چی خدا ببينيم تا مونيد می

 .بهتر زودترم چه هر بشی، رو در رو باهاش جايی يه از بايد که

. بود کرده زهر رو خوراکم و خواب فکرش که بود مدتی. گرفت گر صورتم و آورد هجوم صورتم به خون صيغه زمان آوری يا با

 :داد ادامه بابا . شد وارد و زد اتاق در به آروم رها که گفت می بند يک آقاجون و بودم ها فکر ينهم تو

 .والسالم. اينجا بيايد دوتايی بگير رو دخترم دست. کرده دعوت شام واسه  رو ها بچه و عمو زن زده زنگ مادرت _

 خدايا.کشيدم ريشم ته روی رو دستم کف  و کردم تپر کنارم رو گوشی شد، می بلند خط طرف اون از که بوقی تک صدای با

افتادم. سرش رو پايين انداخت و  اتاق تو حضورش ياد رها صدای با ...نامرديه طوالنيش همه اين ديگه هست هم امتحان اگه

 :نگاهش رو دزديد. از صبح که بيدار  شده بود ازم فرار می کرد و سعی می کرد چشم تو چشم نشيم

 رو روت و دست تا نخوردی چيزی ديشب از که هم تو آورده؛ کرده درست محلی غذای برامون. در دم بود دهاوم حسنا خانم_

 ...بشوری

صورتش گل انداخته بود. داشت به چی فکر می کرد مگه؟ با لبخند از جا بلند شدم و به سمتش رفتم. دست و پاش رو گم 

رفت و همون جوری ايستاد. از رفتارش خنده ام گرفته بود اما خودم رو کرد. حرفش رو نصفه گذاشت، نيم چرخی زد تا بره اما ن

 کنترل کردم و دست زير چونه اش گذاشتم تا بهم نگاه کنه. 

 ببينی؟ رو اينا عمو زن خواد می دلت هنوزم_

ين بار نه دوباره خون به صورتش دويد و گلگون شدغ ولی ا. گشتند هام چشم توی حيرت با و زد دو دو حدقه توی هاش چشم

 :کرد تکرار گيجی با. کردم شروع اشتباه جای از باز از شرم. انگار

 ... رو مامانم_

 :کرد زمزمه غصه با کشيد؛ پرده هاش پلک پشت ايی مقدمه هيچ بی اشک. کردم تاييد رو حرفش و دادم تکون سر معطلی بی

 هم؟ حسين امير و فاطمه_ 



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

320 | P a g e  
 

 زور به که بود گلوش توی ايی عقده و کهنه بغض يه انگار. بود کرده رتغيي آسمون تا زمين پيش لحظه چند با حالش

 :کردم اشاره تلفن به. زد تکيه در چهارچوب به و رفت عقب عقب .بندازدش هق هق به رو و کنه باز سر خواست می

 نيست بلد رو اينجا هم بابا ولی ببرم؛ براش رو تو تا نشسته بست خونمون تو و کشيده ته عمو زن صبر گفت می... بود بابا _

 ... همين واسه

 هاش زانو... عجزش همه اين بريد رو حرفام رشته. شد جمع خودش توی و خورد سُر بود چهارچوب به اش تکيه که همونطور

 بود. مقابل پاهاش زانو زدم و نشستم:  شده خيره پاهاش به نگاهش ذاتیِ مظلوميتِ با و بود گرفته بغل رو

 ...بخوای اگه ولی مري نمی نخوای اگه _

 :گفت تعلل بی و آورد باال شتاب با رو سرش

 ...ولی ماهان؛ خوام می خيــلی! خوام می_

 :شد تر نزديک ترس به و گرفت فاصله هيجان از صداش

 اگه اصالً بودم؟ جهنم تو مدت اين نگم بهش و کنم نگاه مامانم های چشم تو چطوری! هيچی بابا اصالً...  چی؟ بابا ولی_

 من؟ بگم چی بودی کجا گهب

رهايی  چقدر برام سخت بود ديدنِ اين رهای جديد..تو همه کلمه هاش عجز و استيصال موج می خورد و باال و پايين می شد

من چطور با وجود   .که قبل از فرارش هرگز اينطوری زانو نمی زد، خم نمی شد، نگاه مستاصلش رو به در و ديوار نمی دوخت

اشتم باز ديشب اونطور سرزنشش کردم و گذاشتم فکر کنه تو ذهنم يه مقصره؟ تو دادگاه ذهنم اون يه شناختی که ازش د

زير مقصر بود واقعاً؟ نمی دونم. فقط می دونم به حدی می خوامش که اگه مقصر هم باشه نمی تونم از خودم جداش کنم. 

ابلم ايستاده بود و ابرو های کوتاهش رو مدام به هم بازوش رو گرفتم و سعی کردم از زمين جداش کنم، با سری افتاده مق

تموم حس اعتمادی که ياد گرفته بودم رو تو صدا و نگاهم . پيچيد. دستم رو زير چونه اش گذاشتم تا صورتش باال تر بياد می

 :پخش کردم بلکه يه کم آروم بگيره

 .ببينی رو ات خونواده که کن فکر اين به فقط تو_

 :ريختند دستم روی بالتکليفش موهای گذاشتم؛ رتشصو کنار روکه دستم

 .من به بسپر رو اش باقی_ 

 :دادم ادامه تر بلند و گرفتم هم رو صورتش ی ديگه طرف که بزنه حرفی خواست

 ...من با گفتم _

 : کرد زمزمه و داد تکيه ام سينه به رو اش پيشونی ناباور و کالفه
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 .بکنه کاری جام به يکی اينکه از بودم متنفر چقدر _

* 

 سمتم به رو رها نگاه ام، پريده بيرون دل ته از آه .زدم زل پدريم باصفای اما قديمی؛ ی خونه به  و کردم ترمز  خونه مقابل

 اين شه عوض کمی بلکه شوخی به زدم. کاويد می رو صورتم کنجکاوانه اما بود؛ اعتمادی بی و تشويش از پر هم هنوز. کشوند

 :اش لعنتی حال

 !بمونيما؟ بازم بگی نريم... هفته يه فقط! رها هفته يه طفق _

 : کرد زمزمه مظلوميت با و شد بدل ماوج و کج لبخندی به زور به اضطرابش از آويزون های لب

 . برگرديم امشب همين اصالً _

 .بشه ختم بودن تنها تو با عادتِ به روز هر و روز هر روزمره و تکراری زندگی اين شد می کاش...  شد می کاش

 رامِ زندگی، سرکشِ اسب وقت هيچ که کردم پنهون رو بود اومده هام لب پشت تا که حرفی ممتدم و تکه يک خنده پشت

 حياط در تا انداختم کليد بالفاصله و بشند اومدنمون متوجه تا روفشردم در زنگ شدم، پياده ماشين از .شد نمی جماعت آدم ميلِ

 .کنم باز ماشين بردن برای رو

 خواست می عمو شده که هم درصد يک احتمال به اگه. نداشتم رها های چشم توی طوفان از کمی دست هم خودم

 .بخشيدم نمی امشب خاطر به رو خودم وقت هيچ بياره، رها سر باليی و کنه عملی رو تهديدهاش

 مونده خيره خونه به و نشسته شينما تو حرکت بی هم هنوز که رهايی به و کشيدم بيرون ماشين پشت از رو ها لباس چمدون

 .کردم نگاه بود،

 از چشم اينکه بدون و خيزان و افتان رو حياط به منتهی های پله  .زد بيرون در از عمو زن و شد باز خونه در ثانيه از کسری تو

 با فقط که سکوتی ایج ثانيه چند عرض در .زدن بيرون خونه از زهرا نازنين و عزيز سرش پشت. دويد می پايين برداره ماشين

 حتی خواستم نمی شدم، کشيده ماشين و رها سمت به ناخودآگاه .گرفت هياهو و تشويش رو شد می شکسته ها کالغ صدای

 :کردم زمزمه بود، شده کاسته ش ولوم از شدت به که صدايی با و کردم باز رو در آروم. بشه تنها ش خانواده با ثانيه يک

 خانمم؟ شی نمی پياده _

 مادری به و رفته فرو خودش توی عجيب .بيارنش بيرون غصه و بُهت حالت اون از تونستن نمی هم ناب و بکر های واژه یحت

 زمزمه خفيف تکونی با و پيچيدم ظريفش های شونه دور به رو دستم. بود مونده خيره کرده، جاری هاش چشم از سيل که

 :کردم

 .کن اعتماد بهم _
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 بار صد!« چيزهاست ی همه شدن تکراری باعث تکرار»  داشت ادعا که ايی مسخره قانون اون گفت می چرت. گفت می چرت

 رو تنت اول بار ی اندازه به... داره درد برات اول بار ی اندازه به هم باز ببينی رها های چشم تو رو ناک نم ی حلقه اين هم

 نازنين هق هق و ها بچه هياهوی تو خونه. ايستاد عمو زن لمقاب افتاده سری با و شد خارج ماشين از بهم تکيه با .لرزونه می

 انگار، عمو زن اما. کرد می زمزمه گوشش زير چيزی و بود گرفته رو عمو زن بازوی زير متقابالً هم جون عزيز. بود شده گم زهرا

 چشم با داشت سعی بود انداخته صورتش به که چروکی و چين و اشک همه اون پسِ تو. ديد می رو دخترش که بود بار اولين

 از کار ديدم تازه و اومد باال لحظه يک برای رها سر .کنه حفظ خودش تو ابد تا و بنوشه اصالً نه يا.  ببلعه رو رها قامت  هاش

 .بندازه راه نوح طوفان دلم تو امشب کرده قصد و گذشته معصومش های چشم گرفتن نم

 ...مامــان: شنيدم رو صداش زور هب هم من که طوری. زد لب ممکن صدای کمترين با

 رو بود ريخته بيرون دهنش از که لغتی هجاهای طمع، با  و بودن شده خشک رها باز نيمه های لب روی عمو زن های چشم

 .کرد می جمع

 درست و شد و نزديک قدم چند آز و حرص با و برداشت دخترش کردن وجب از دست باشه اومده خودش به که انگار 

 حرکت يک تو. کرد می پرواز بعدی نقطه به ايی نقطه از و کرد نمی ول رو رها زير به سر صورت نگاهش. ايستاد مقابلمون

 .کوبيد رها صورت تو محکم مهر، از پر باحرصی مقدمه، بی و کننده غافلگير

 فکرش. بودم دهش خشک. خورد می زمين حتمی بودم، نگرفته رو رها کمر اگه که بود پرشدت و سريع قدری به عملش شدت

  رو بودم کرده اسير دستم توی که ايی پنجه خواستم .باشه همراه کنش اين با ناله و اشک همه اون که کردم نمی هم رو

 دختر که مادری مثل... درد از پر... حرص از پر. کشيد آغوش به رو رها ديگه غافلگيرانه حرکت يک با دوباره که بکشم عقب

... کرده پيداش ناباوری عين در و کنم چه کنم چه کلی از بعد باالخره کرده، گم انتها بی ستونقبر يک توی رو اش ساله سه

 فاصله که انگار. برداشت دخترکش تن عطر از محکمی دم نشست، رها شونه روی سرش .سرگشته قدر همون. بعيد قدر همون

 .بود ادهافت سرفه به اينجور که بود هاش دلتنگی از تر کوتاه دم باز و دم هر ی

 .گيره نمی آروم هم صاحبش آغوش تو دلتنگی ها وقت بعضی فهموند، می بهم بودن، عمو زن جای دقيقه يک تنها فکرِ

 . بود برداشته رو حياط کل حسين امير و فاطمه ی گريه صدای

 با که بابا به و دادم اشينم به رو ام تکيه .کردند می مويه و بودن کرده بغل رو رها کوتاهشون قد اون با و کودکانه شوقی با

 تا شد منتظر و کوبيد نازنين پشت کمرنگ لبخندی با .شدم خيره کرد، می تماشا رو کرده پا به که قيامتی و ايستاده ما از فاصله

 نخ يه برای همه اين وضعيت، اين توی تا فشردم جيبم توی رو دستم .بشه ملحق اش خانواده انگيز غم تراژدی به هم اون
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 و مهربون صدای با جون عزيز که کرد می پا به خون سرم توی داشت ديگه رها ی مويه و ضجه صدای. نکنه تابی بی سيگار

 :رسيد دادم به دارش بغض

 ...اينجاست ديگه. اينجاست سالم و صحيح دخترمون. خانمم سمانه تو بريم بيا. جونم ديگه بسه _

 چوبِ چهار آغوش ميون ها، پله باالی چشمم که ببرم داخل رو رها اقلحد تا رفتم و گرفتم دستم رو چمدون برافروختگی با

 !کرد می چه اينجا مهسا. شد خشک در

 * * * 

 رها

 لبخند با نازنين. کردن می قبل از تر متشنج رو اعصابم و لرزيدن می باشم اشون متوجه اينکه بدون هم هنوز پام و دست

 : گفت صدقه قربون با و کرد نزديک هام لب به رو آب ليوان مهرش پر هميشه

 .بخور... خواهريم بخور_

 استيبل موقعيت از اطمينان با تا کرد بسته و باز بار يک رو هاش پلک. سپردم بخشش آرامش ی چشمه به رو استرسم پر نگاه

 : ايستاد مقابلم و پريد پايين زانوم روی از فاطمه. بنوشم ليوان محتوای از شده،

 ديگه؟ خودمون خونه ميای من؟ پيش دوباره آی می ی؟ر نمی ديگه يعنی آجی_

 تند حسين امير. رفتم می کوچولوش باالی و قد ی صدقه قربون دلم تو و دادم می گوش جوابش بی های سوال به غصه با

 :گفت

 .  بزنه رو رها بابا ذارم نمی دم می نجاتش بابا دست از خودم من. آد می که معلومه_

 دوباره نشده ساکت مامان. اشون مظلومانه های راهگشايی اين از. اشون گونه بچه فکرای اين از کشيد تير قلبم و لرزيد دلم

 :کرد شروع

 کنه می دق برم من نگفتی اند؟ ش دلخوشی تنها هاش بچه کوفتی، زندگی اون تو نگفتی! مرده؟ ذليل دارم پير مادر يه نگفتی_

 رو هاش بدوبيراه تکِ به تک و بودم بسته رو هام چشم !عقل؟ بی دختره کنم رچيکا تو با من( ناليد باعجز) افته؟ می دست رو

 .خريدم می جون به

 ! ها فحش اين داشت کيفی چه که آخ

 :کشيد می جيغ شعف با و گوشتم به چسبيد می اصالً 
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 بگيرنت که نيستن اهورايی و ناردوا ديگه! ببين... زنه می غُر داره دوباره مامان! ببين. شد تموم شد، تموم! شد تموم باالخره»

 نه و است هرزه های نگاه منجالبِ تو تنت نه ديگه. کنه نهی و امر بهم قلدری با که نيست افندی بی ديگه. کتک باد به

 ...«خونه تو! اينجايی تو! ببين... شدن مال لگد معرض در روحت

 : اومد حرف به دوباره کرد می نگاه رو من محبت با و رفت می مامان صدقه قربون مدام که رنگی چشم و مسن زن

 .گذشته خير به چی همه که شکر رو خدا. جان سمانه پيشته دخترت االن_

 : بخشيد زن به و کَند صورتم از رو نگاهش حرص با مامان

 پر  رو ام بچه چينه می نقشه خودش از بدتر رضای حاج اون با آد می راست ره می چپ ياسر حاج افسون؟ گذشت خير به رو چی_

 !کنن پر

 :شد ريش کشيدنش درآغوش برای دلم و کرد باز سر دوباره بغضش

 هوای به فقط خدا خداوندی به. کنم می دق دارم که بگم کی به آخه سرم؟ بريزم خاکی چه بيارن، ام بچه سر باليی يه اگه _

 ...ماجرایِ از بعد که من واِال اند بچه تا سه اين فقط زندگی اون تو دلخوشيم تموم. بمونم خونه اون تو کردم قبول هام بچه

 : کرد قطع رو مامان حرف انانه، مهرب حال عين در اما ابهت از پر شاهرخ عمو

 تا سه ماشااهلل که وايسادی هات بچه باالسر و کردی خانمی. گذشته خير به اينجا تا که الحمداللّه. داداش زن ديگه کنين بس_

 خدا بگذرونيم خوش دل با رو امشب يه بذار ولی کشيدی؛ چی دونم می شناسم می رو داشمدا خودم من. کردی بزرگ گل دست

 .بزرگه خيلی فرداهامون و فردا واسه

 عمو که بگه خواست می چی. کشيد می دست هاش چشم زير به تند تند و داد می گوش هاش حرف به افتاده سری با مامان

 به رو معروفش نگاه ؟عمو نداشتيم خبر ما چرا اصالً! شسته؟ آقاجون از دست مامان پيش سال چند از که شده چی نذاشت؟

 : گفت طبعانه شوخ و گرفت نشونه من سمت

 .بخوريم شام خوايم می شد چی ببين برو پاشو دختر؟ موند کجا شوهرت اين_

 از شد آب قند دلم تو. داريمن که تعارف ولی. انداختم پايين رو سرم باشرم و دوييد صورتم تو سرعت با خون «شوهرت» لفظ از

 و ايستادم معطلی بی خاطر همين به کنه، جدا جمع از رو من تا گفت بود مشخص کامالً .بود داده بهم که مالکيتی ت شيرينيه

 و خروجم با .رفتم سالن بيرون سمت به و کشيدم رو م راه. کردم فرار دارشون، لبخند و خيره های نگاه زير از «بااجازه» يه با

 .نموند عمو و مامان پنهونی های حرف پيش و پذيرايی داخل زياد فکرم خنزرپنزرشون، از پر و قديمی خونه دقيق ماشایت

 اينجا ماهان اينکه خيال و لذت با و رفتم باال هدف بی رو ها پله ولی کجاست؛ دقيقا االن يا کجاست اتاقش دونستم نمی
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 های گلدون به مزين. نبود کار در تجمالتی البته و بود قشنگی  و  بزرگ تقريبا ی خونه .گرفتم نظر زير رو جا همه شده، بزرگ

 .بود شده نوشته موالنا و حافظ از ايی جمله يه کدوم هر که خطی های تابلو و درشت و ريز گلِ

 و بود قديمی. بود ايينپ مثل درست هم باال طبقه. رفتم باال ها پله از  و  کردم می نگاه رو ديوار و در رفته موزه که کسی مثل

 و ترکمنی های گليم از بودن کرده پر رو قسمتش هر و بودن زده رنگ روشن خاکی رنگ به رو ديوارها. صفا با اما کلنگی؛

 که تنبوری با خونه داشتنی دوست و سنتی حال و حس. کشيدم سرک ديگه جاهای به زده هيجان. عشايير تزئينیِ های پارچه

 . شد نما دندون ام زده ذوق لبخند. شد کامل بود شده آويزون جک صورت به ديوار روی

 اتاق داخل از عود بوی شدم، تر نزديک. نشست خوش چشمم تو لحظه يک برای ها ازاتاق درِيکی باالی وخطیِ بزرگ تابلوی

 رو شده طالکوبی ی جمله يه که درحالی اش مخملی و مشکی رنگ. تابلو به دوختم چشم. داد تغيير کلی به رو هوام و حال

 محمّد: »برداری رو نگاهت نتونی و بشی مسخ ثانيه چند برای که جوری نشست، می بيننده چشم تو شدت به بود دربرگرفته

  «اللّه ولی علی اللّه، رسول

 یهيچ که وقتی درست. کردم می تکرار مدام رو ذکر اين... زمان يک. اومدن کش فقط! لبخند بی اومدن، کش هم از هام لب

 و اهلل رسول محمد»مشترکِ  جمله يه با نفر دو که شد می چطور... راستی. کردم می اش زمزمه اجبار به و دونستم نمی ازشون

 ها فکر همين تو نبود؟ عجيب! بدن؟ نشون خودشون از علی و پيامبر اسمِ به متفاوت شدت به رفتارِ جور دو« اهلل ولی علی

 بودن باال احتسابِ با که داشت قرار در دو انتهاش که کوچيک راهرو يه .کرد جلب رو ام توجه سر پشت از صدايی که بودم

 دخترونه ظريف صدای شدم که کوتاه راهرو وارد. بهداشتيه سرويس ديگری و اتاق ها اون از يکی بود مشخص درها، از يکی

 : زد بيرون باز نيمه درِ الی از ايی

 !یکرد پيدا رو زنت نباشه هرچی! ديگه آره_

 زير ناخوشايند ترسی و پريد سرم از کل به پيش لحظه چند حال و حس که گفت خشونت و غيظ با رو «زنت» ی واژه انقدر

 .دوييد پوستم

دست به ديوار کشيدم و آروم آروم نزديک در اتاق شدم. از الی در صورت دختر آشنايی رو ديدم که با حرص خودش رو روی 

 :تخت انداخت و ادامه داد

 .من اتو کنم! معلومه! رها خانم می کنه ديگهکه ه ميخوای چيکار ديگ_

اين همه غيظ و حرص از کجا می اومد؟ من چه با اين دختر کرده بودم که خودمم خبر نداشتم. صدای ماهان که بلند شد 

 شد: تموم تنم گوش

 .خوام لباسم رو عوض کنم مهسا خيلی جيغ جيغ کردی، ديگه برو بيرون می_
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 :گار جری تر شددخترک ان

اتو نکنم نميرم! چی شد؟ چند ساله هروقت که بهت سر زدم اين کارا رو خودم با جون و دل  نميرم! تا اون پيرهن کوفتی رو _

 شه؟ یکردم، االن ديگه نم

زيبا  چشم هام از تعجب چهار تا شده بود. چقدر هم پررو تشريف داشت. چقدرم آويزون و بيشعور و چقدرم... چقدرم... چقدرم

موهای بور و خوش حالتش از زير روسری به بيرون فرار کرده بود و روی پيشونی بلندش ريخته بود. آرايش چندانی   ...بود

نفس هام از حرص شدت  چرا نديدمش تا اين لحظه؟ .نداشت و با اون دست و پای کشيده مشخص بود قد بلندی هم داره

 : گرفت. ماهان دوباره گفت

! ما يه بار مفصل درمورد اين مسئله حرف زديم و پروندش رو بستيم. چرا نمی خوای تمومش کنی؟! فهممت مهسا نمی_

 !می کنم تو رو واسه خودم نگه دارم  متوجه نيستی دارم همه سعی ام رو

 : چنگ زدم و تو گيجی غرق شدم و منتظر موندم واسه ادامه ی حرفش دلم لرزيد. چهار چوب در رو دست و

اولش با هم خوب بوديم. هميشه تو سختی ها شادی ها غم ها و هر کوفت و زهرماری که تو زندگی داشتيم،  من و تو از _

کنی تا ببينی نمی خوام اينا همش خراب بشه؟! اومدی خونه ام. يه  کنار هم بوديم. چرا اون گرفتگیِ مغزی ات رو وا نمی

  .ايی هم جواب گرفتیحرفايی زدی، يه چيزايی گفتی در مورد حست به من، يه چيزه

مهسا... همون دختری که اون روز به ماهان زنگ زد! همون که... در مورد احساسش با ماهان من صحبت  مهسا، مهسا،

 :خواستم در اتاق رو باز کنم وارد شم که دخترک جيغ جيغ کنان گفت! خيلی غلط کرده ...کرده؟! يعنی... دليل اين همه نفرت

اينجوری نمی شه ماهان. يه عمر من  !خوب يادمه اون روز هم چطوری رها، رها کردی. نمی شه نمی خواد يادم بندازی!_

وقتی نرفته بود چی؟!  پيشت بودم اون دختر گذاشت و رفت! انصافت همين قده؟! نديدی چطوری ازت فرار کرد و رفت؟ اصالً

 بندی؟ يه بار شد پيگيرت بشه؟! چطوری چشاتو رو همه چی می

از درد بستم و باز کردم. اون حق نداشت بابت اين چيزها از من حساب بکشه. حق می گفت قبول! ولی حق چشم هام رو 

دو تقه به در زدم . صاف ايستادم و به خودم جرات دادم .غلط کرد پيش کسی که دلش با منه، مونده نداشت دخالت کنه. اصالً

 م:و آروم صدا زد

 .خوايم شام بخوريم ماهان... می_

م رو کشيدم و خواستم از راهرو بيرون بزنم که  و دستگيره خشک شده بود و جراتم ته کشيده بود تا وارد اتاق بشم. راهدستم ر

 :نگاه نگران و مشکوکی بهم انداخت و با دو دلی گفت .در اتاق با شتاب باز شد و قامت ماهان تو چهار چوب در هويدا شد

 .باشه االن ميام_
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امونه باعث شد بخوام سرم رو به زير بندازم و  وباره بسته می شد. فکر اينکه اون دختر شاهد مکالمهدهنش برای حرفی باز و د

 پرسيد:راه اومده رو برگردم که ماهان با هول 

 کجا؟_

 :در آخر گفت حس قشنگی از اين هول کردنش تو جونم نشست. کمی اين پا و اون پا کرد و

 .بيا با مهسا آشنات کنم_

چرا مثل کسايی که اشتباه کردند ترسون و خجل شدم؟! اون بايد از اين رفتارش . خترک تا اين جا هم اومددای پوزخند دص

هر چقدر هم زيبا بوده و کنار ماهان مونده باشه؛ باز هم من هم رهام. به همون اندازه جسور. قدمی . خجالت بکشه نه من

 :ادمپيش گذاشتم و مقابل ماهانی که جلوی در سد شده بود ايست

 .مهسا؟ اسمش خيلی برام آشناست_

 :لبخند کوتاه و کمرنگی زد، از مقابلم گذشت و گفت

 .شايد از بچه گی هات يه چيزايی يادته _

خالف انتظارم مهسا بدون هيچ اخم يا لبخندی به صورتم چشم دوخته بود و فقط نگاهم می کرد. توی صورتش هيچ کدوم از 

 :فقط نگاهم می کرد. پيش دستی کرد و نزديکم شد .شم نمی خوردصداش عيان بود به چ آثاری که تو

 .ولی من خوب تو رو يادمه. هميشه باهام سر جنگ داشتی و هيچ وقت قبول نکردی باهم دوستی کنيم _

گفت و به ماهان که سرش رو پايين انداخته بود خيره شد. لبخند کمرنگی زدم و دستم رو با ! چقدر هم بچگی هام عاقل بودم

 :لوندی دور بازوی ماهان تابوندم

نه! از بچگی چيز زيادی يادم نيست. چند وقت پيش وقتی زنگ زدی به ماهان عکس و شماره ات رو ديدم ... به هر حال _

 خوشوقتم. بريم شام؟

قتی کرد و اظهار خوشو متقابالً .بی لبخند... بی غيظ... پر از حسی که نميدونم چه اسمی داشت .نگاهش قفلِ دست هامون شد

وقتی که  .از مقابل هردومون گذشت. نمی تونستم حتی چشم هام رو از قدم های ناميزون و نا مطمئنش بگيرم« بااجازه»با يه 

 :رس دور شده دستم رو از بازوی ماهانِ متحير بيرون کشيدم و با حرصی پنهون گفتم مطمئن شدم کامال از ديد

 چی داشتيد به هم می گفتيد؟_

 حيرش درشت تر شد و با تعجب گفت: چشم های مت

 !چيزی نبود _

بريم  :گنگ به دست من و بعد دست خودش نگاه انداخت و در حالی که انگشت شصتش رو به گوشه لبش می کشيد گفت
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 .شام

که تحويلم داد، چه معنی ميده، اون هم با وجود اون حرف «چيزی نبودی»خيلی دلم می خواست بايستم و بهش بفهمونم اين 

پشت چشمی بهش که با بُهت و لبخند کوچيکی نگاهم می کرد، نازک کردم و  .ايی که شنيدم! ولی واقعاً االن وقتش نبوده

 . هميشه برای کامل بودن يه حال خوب، يک جای کار می لنگه .راهم رو کشيدم و از پله ها سرازير شدم

ر تکون می داد. با ورودم عمو دست به صندلی کنارش زد مامان و عمو پشت ميز نشسته بودند. عمو آروم می گفت و مامان س

 :و گفت

 .بيا بشين کنارم تا يه دل سير ببينمت عروسم _

 :ظاهراً امروز عمو هم قصد کرده بود هزار و يک رنگم کنه. سالنه سالنه به ميز نزديک شدم و گفتم

 .اگه اجازه بديد برم کمک زن عمو، دست تنهان_

 :دخنده موقر و مهربونی کر

 .مهسا و نازنين زهرا پيشش اند عمو جان. شما بيا بشين که ديگه دلم برات نمونده _

هر چقدر هم که می خواستم از زير نگاه شماتت بار مامان نيشم رو باز نکنم، نمی شد. انقدر که اين عمو بلد بود دل آدم رو با 

بی معطلی نزديک شد و  .گويان وارد شد "يااللّه"هم آروم و سر به زير کنارش که نشستم؛ ماهان  .حرفاش به بازی بگيره

 :صندلی کناريم رو اشغال کرد و در همون حال گفت

 ...زن عمو گفته بودم دخترتون صحيح و سالمه. ولی شما باور نکردی _

 :مامان هم لبخند مادرانه ايی تحويل صورت متينِ ماهان داد و گفت

 .حسابی الزمه يره، يه بغل گرفتنِ درست ودل آدمِ دل نگرون که با حرف آروم نمی گ _

عمو حرف مامان رو تصديق می کرد که نازنين و مهسا با دست هايی پر وارد شدند و مشغول چيدن ميز شدند. نگاهم مثل 

 :شکارچی به شکارش دنبال هر حرکت مهسا کشيده می شد و قصد کوتاه اومدن نداشت که عمو دوباره مخاطبم قرار داد

 .تا بچه برادرام، هميشه چشم و اميد من بوديد و هستيد... ولی تو رها... هميشه يه طور ديگه ای بودی شما چهار _

 :چشم به روميزی دوخت. انگار که رفته باشه به چند سال پيش  سکوت کوتاهی کرد و

  .بچه اولِ ياسر بودی و سوگلی آقابزرگ _

 :سمت بيرون راه افتادمهسا زير چشمی من و بعد عمو رواز نظر گذروند و به 

ذاره سوگليش رو بيرون از خونه اش ببرن، واسه خاطر همين چند  از همون اول هم که به دنيا اومدی، آقا بزرگ گفت نمی _

گفت اال و بِلله رها واسه ماهانه و اگه عمرش به دنيا قد نده ما بايد اين  روز بعد از تولدت علناً با من و ياسر صحبت کرد و
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دونم يادته يا نه؟ قبل از فوت آقا بزرگ همه تو يه خونه دور هم جمع بوديم و يه جا زندگی می  ور کنيم. نمیج وصلت رو

 ...کرديم

 .ولی انقدر شيرين تعريف می کرد که نمی تونستم برای حرف هاش سر تکون ندم .يادم نبود

ا عصای دستم و ستون خونه ام... البته ... اين ها بچه برادرم که بودی، حاالم قرار بود باشی عروسِ يکی يدونه پسرم. تنه _

  .با دلبری هات ببری همه واسه وقتی بود که هنوز زبون باز نکرده بودی و راه نمی رفتی تا دل و ايمونِ کل خونه رو

 مامان به جای من به حرف اومد: 

 .بوده حاج آقا شامل حالمونهميشه لطفتون  _

 : ا خنده گفتعمو تکيه اش رو به صندلی داد و ب

لطف نيست زن داداش. همش حقيقته. خودتون که يادتونه؟! وقتی راه افتاد، شد نور و چراغ خونه، همدمم شد اين يه ذره  _

 .بچه. صفای خونه محتشم ها يه دختر بچه ريزه ميزه بود که با حرف ها و کاراش همه رو واله خودش کرده بود

 : خيره نگاهم کردو بعد با صدای آهسته تر و لحن آروم تری گفتصورتش رو به طرفم برگردوند وکمی خيره 

اون موقع ها بابات دست راست آقا بزرگ تو بازار بود و من بيشتر از اينکه بازار برم وقتم رو تو زيرزمين با صحافی کتاب ها  _

 .می گذروندم

 :نفسش رو محکم و آه وار بيرون داد و با خنده رو به ماهان گفت

... مثل همه اهالی تا سرش خلوت می شد پر می زد به سمت توهم اون وقتا وقتش رو با مرتضی می گذروند و اين بچه  _

  . خونه. اصالً قطب آرامش خونه ی آقا بزرگ شده بودی

 :دستش رو روی دستِ بالتکليفم روی ميز گذاشت و با مهر نوازشش کرد

و تب افتادی و بعد ها از غصه ماهان تفوت آقا بزرگ و جدا شدنمون  گم، چون زن داداش بهم گفت که بعد از اين ها رو می _

 .گم که بدونی واسه ما چی بودی و چه جايگاهی داشتی بچگی ات رو فراموش کردی. میخاطره های کم کم 

ده بود؟ گونه هام مثل انار گل انداخت و گر گرفت. نگاه گنگم رو به مامان دوختم. چرا هيچی از اين موضوع تو خاطرم نمون

عمو من واقعاً انقدر ماهان رو دوست داشتم که بدنم برای بقا و مکانيسم دفاعی انکار رو در پيش گرفته بود تا دووم بيارم؟ 

 :بدون اينکه دستش رو جدا کنه ادامه داد

ستی تا روزها مدام پيش من تو زير زمين بودی و با حرفا و شيرين زبونی هات سرم رو گرم می کردی و ازم می خوا _

صحافی يادت بدم... بعد از ظهرا هم که آقا بزرگ از حجره می اومد، با اون قد و قواره کوچيکت می رفتی و براش دلبری می 

 .کردی
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 :خنده سرخوشی سر داد و ادامه داد

 ؟کجان اون روزا که می پيچيدی به دست و پای آقابزرگ تا شونه هاش رو بمالی و خستگی اش رو در کنی _

لمه اش يه چراغی توی ذهنم روشن و يکی ديگه خاموش می شد. تصوير های مبهم و تاری از روز های خردسالی ام با هر ک

زن عمو که تازه وارد سالن شده بود در همون حال که . به يادم می اومد اما نه اونقدر واضح که من هم دلم براشون تنگ بشه

 : نشست گفت پشت ميز می

 .ها حاجی! خيلی وقت بود از گذشته ها حرفی نزده بودين امشب حسابی کيفتون کوکه _

خيلی غير ارادی با چشم دنبال مهسا گشتم که خالف انتظارم کنار . همه پشت صندلی ها جا گرفته بودن و ميز چيده شده بود

مهسا شده بود که صدای نازنين زهرا پيداش کردم. با اينکه صندلی کنار ماهان خالی بود اونجا نشسته بود. حواسم دوباره پرتِ 

 :مامان بلند شد

 .واسه خودت اول بکش افسون جان. من براش می کشم_ 

نگاهم به جانب زن عمو که داشت برای فاطمه برنج می کشيد چرخيد. زن عمو زود تر از عکس العمل مامان برنج رو کشيد و 

 ت: گف

 .د اول برای اون کشيداين چه حرفيه سمانه جان. سر سفره ايی که دختر بچه نشسته، باي_

 : گنگ و مبهوت بهشون خيره بودم که نفس های ماهان به گوشم خورد

  خوری برات بکشم؟ چون سنت پيامبره، واسه همون... چی می_

گيج سرم به سمتش چرخيد وچشمام به لب های نيمه بازش دوخته شد. تو خونه ی ما سنت پيامبر فقط خالصه می شد به 

حيرتم ته نکشيده بود که  .يک دين ميونِ مسلمونی اين خونه و خونه ی ما فاصله بودأی. اشتن حق رناقص العقلی زن و ند

 : صدای مهسا تو سالن پيچيد

 .ماهان برات از قرمه سبزی ظهر گذاشتم گرم بشه. يه کم صبر کنی ميارمش _

 : هنوز صدای مهسا آروم نشده بود که زن عمو دنباله ی حرفش رو گرفت

لی، ظهر مهسا قورمه سبزيی پخته بود، فوق العاده! غذای مونده بود واسه همين نياوردم )رو به مهسا ادامه داد( جاتون خا _

 .بيار بچه ها بخورن ولی حتماً

ته ته های ذهنم هنوز حرف های ماهان و نفس های گرمش داشت مرور می شد ولی انقدر به مهسا و صداش حساس شده 

 :می داد. تند نگاهی به غذا های چيده شده روی ميز انداختم واز عمد بلند گفتم بودم که ذهنم آالرمِ هشدار

 .خواد بکشی! منم صبر ميکنم تا از قورمه سبزی مهسا بخورم نه ماهان نمی_
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 :نگاه عميق و سنگينی به مهسا که با فاصله از ما نشسته بود انداختم و گفتم

 .عاليق مشترک زياد داريم انگار قديمی ها راست گفتن خون به خون ميره. _

قورمه سبزی؟! اون هم منی که ماه تا ماه به زور از اين غذای محبوب می خوردم؟ عمو با لبخندی عاقل اندر سفيه خيره 

  .مهسا همونطور که به پشتش می کوبيد آب براش ريخت .نگاهم کرد، غذا به گلوی نازنين پريد و به شدت به سرفه افتاد

کنه دست به هر کار و حرفی که ازش  گاهی وقت ها که آدم احساس خطر می؟ کجا و اين حرف ها کجانازی حق داشت! من 

تا جايی که می شد سرم رو پايين انداخته بودم تا مبادا با نگاه عجيب مامان که از سرزنشگری با بُهت جای  .زنه بعيده، می

 :آروم گفتخودش رو عوض کرده بود رو به رو بشم. ماهان کمی برنج کشيد و 

 عاليق مشترک ها؟ _

 :سرفه تصنعيی برای کم کردن صداش کردم و رو به زن عمو گفتم

اين روزا ماهان زياد هوس می کنه، هووف، يعنی  چقدرم زحمت کشيديد. همين خورش فسنجون کافی بود که... اتفاقاً _

يست که فصل فصلِ سرما ست، تو اين هوا می گه رها خورش فسنجون بپز!... البته حق هم دارها، ن راست ميره چپ مياد می

 .چسبه

ماهان که داشت از نوشابه اش می خورد، نفس تو حلقش گير کرد و به شدت به سرفه افتاد. بی توجه به او بشقابش رو 

 .برداشتم و روی برنجش فسنجون ريختم

 :زن عمو فوراً گفت

  .پس اين روزا حسابی خوش به حال ماهان بوده _

 :ی زدم و رو به ماهان زير لب گفتملبخند کوچيک

 . خفه شدی! آب بخور_

ليوان آب رو که به دستش دادم مهسا از جا بلند شد و دوباره به سمت آشپز خونه رفت. تا از سالن که خارج شد و نگاه خيره ی 

ه غذا گرمه آروم يخی اش از روی تن و بدنم برداشته شد، فرصت رو غنيمت شمردم و در حالی که وانمود می کردم سرم ب

 :گفتم

 .زل نزندونم و تو! خورش فسنجونت رو بخور به منم هی  يه قاشق از اون غذا بخوری من می _

چقدر هم  .مهسا که ظرف خورش رو وسط ميز قرار دادکمی برای خودم کشيدم و تشکر کنان مشغول چشيدنش شدم

 ت:مهسا با شوخی کمرنگی گف... دستپختش خوب بود دخترک يخی

 ها!! خوری ماهان؟ قورمه سبزيه مطمئنی نمی _ 
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بی اونکه سرم رو باال بيارم و نگاهی به ماهان بندازم، پای چپم رو روی پای راستش کوبيدم و برای جلوگيری از سرو صدای  

 :احتماليش فوری رو به اميرحسين گفتم

 قورمه سبزی می خوری امير؟ _

بی منطقیِ محض بود و خودم هم نمی . رو با غذای مقابلش گرم کردماهان با مکث و گيجی تشکر کوتاهی کرد و سرش 

از کدوم قسمت شخصيتی ام داره آب می خوره؛ اما حسی قويی بود که نمی تونستم باهاش  دونستم اين بچه بازی ها دقيقاً

ما مامان در جواب فاطمه اشک می ريخت و قصد موندن داشت ا .بعد از شام مامان و بچه ها قصد رفتن کردند .مقابله کنم

اصرار عمو برای موندن گفت آقاجون فکر ميکنه خونه دايی خسرو هستن و اگه بفهمه اينجا بودن واويالست، چه برسه به 

 .موندن

نازنين زهرا تو بغلم خواهرانه هاش رو جا گذاشت و وعده داد هر روز بياد و سر بزنه. امير حسين باز هم قلدر بازی در آورد و با 

ودکانه بردارانه هاش رو پيشم امانت گذاشت و تند تند قول می داد خودش يک تنه همه چيز رو حل کنه و بياد من محبتی ک

 .رو به خونه بر گردونه

مامان اما... با همه ی بد اخمی ها و نگاه کردن های مرددانه اش به من و ماهان؛ مهر مادرانه اش نگذاشت تا يک بغل گرفتنِ 

ريغ کنه؛ اما در همون حال زير گوشم زمزمه کرد و اطمينان داد تا نفهمه تو اين مدت کجا ها بودم و چه جانانه رو از خودش د

 .ها نکردم، دست از سرم بر نداره

با همه ی بد اخالقی های صداش، دست هام چادر مشکی و گل دارش رو رها نمی کردند تا از آغوشم بيرون بياد. اصالً وقتی 

با  بودم و يقين داشتم ديگه تو اون کابوسِ خونه ی بی افندی نيستم چطور می شد رهاش کنم؟ تو آغوش گرم و مهربونش

همه ی اخم کردن هاش، آهسته سرم رو بوسيد و زمزمه کرد که دوباره سر می زنه و من بوی عطرش رو تو ريه هام حبس 

 ...شم. توی آغوش مادرمکردم تا اگه حتی مُردم و ديگه نديدمش، توی گور هم باز تو خونه ی خودم با

ماهان رفته بود تا خانوده ام رو برسونه و تو اون  .خونه که از مادر و خواهر برادر هام خالی شد تازه معنای غربت رو فهميدم

 ت:عموشاهرخ سالنه سالنه از پله ها باال رفت در همون حال خطاب به من گف.جمع فقط من بودم و سه نفر غريبه ی آشنا

 .رو مثل قديم بگذرونيم؟ ميرم تا ادامه کتاب هام رو صحافی کنم نميای امشب _

فوراً به دنبالش روون شدم و نگاهِ زبر مهسا و  .لحن صميمانه اش گذشته هايی رو که به ياد نمی آوردم رو برام تصوير می کرد

رش به نگهبانی داشت، ايستاد و در لطيفِ زن عمو رو روی تنم با خودم باال بردم. مقابل دری که تابلو خطی جذاب رو باالی س

 :اتاق رو باز کرد

 .بفرما دخترم _
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انگار که جنتلمن بودن تو اين خانواده موروثی بود. با لبخند وارد اتاق شدم و با نگاه نگرانم دور تا دور اتاقِ شايد هجده متری 

غل گرفته بودند و نمای ماهِ ميونِ ابرها رو رو وجب کردم. اتاقِ به شدت ساده و تميزی که پنجره هايی بزرگ ديوار هاش رو ب

تازه  .تابلوی طبيعی اتاق قرار داده بودند. پشت ميز کارش که نزديک پنجره ها بود، نشست و اشاره کرد روی تخت بنشينم

ی به اين همه سادگی تو .نگاهم به تخت چوبی و زيبايی که روش فرش دست بافت با گل های ريز قرمز پهن شده بود، افتاد

به قدری دکوراسيون قديمی و با مزه اتاق برام جالب بود که بی خجالت  .اتاق لبخند زدم و روی تخت کنار ميز کارش نشستم

  .و با چشم هايی بيرون زده، مدام دور و برم رو رصد می کردم

 :عمو که با لبخندی زير پوستی با کتاب قديمی و جلد قهوه ايی رنگی ور می رفت گفت

جان، تو اين مدت که ماهان اذيتت نکرده؟ اگه کرده بگو که خودم يه تنه تو اين شهر پشتتم، چه برسه تو اين خب! بابا  _

 .خونه

 :سرم رو زير انداختم و لب گزيدم از حرفی که زد. زمزمه کردم

 ماهان و آزار؟_

 :به سرخ و سفيد شدنم خنديد. چشم هاش رو ريز کرد و تو چشم هاش تم بدجنسی پاشيد، گفت

 !از همون اولش بچه زرنگی بود. خوب بلده هفت خط بودنش رو از همه پنهون کنه _

گفت و بلند تر خنديد. من هم خنده ام گرفته بود بس که شيرين می خنديد اين عموی مو سپيد و دوست داشتنی. کتاب رو 

 :يی گفتلبخندش محو محو شده بود. با صدای آهسته ا .کمی باال و پايين کرد و روش دست کشيد

  .کار خوبی نکردی عمو... همه مون رو نصف عمر کردی. داشتيم می مرديم که باليی سرت نيومده باشه _

 :نگاهم به جلد کتابی که تو دست هاش بود، خيره شد. ادامه داد

عالقه  من که گفتم ميايم خاستگاريت. اجباری در کار نبود عمو. به خدای محمّد اگه قبول نمی کردی خودم ماهان و _

عجيب غريب و کهنه اش رو خاک می گرفتم برات تا خوشبخت بشی، ولی... از فکر اينکه بخاطر ازدواج با ماهان فرار کردی 

... اصالً کجا جونم به لبم رسيد باباجون. سر پيری افتادم به اينکه کجای زندگيم رو خطا رفتم که تو که يه عمر جونم بودی

 که ماهان پی ات می گشت؟کردی تو اين مدت  بودی؟ چه می

 خشک شدم. خامی محض بود که به اينجای قصه فکر نکرده بودم. سکوتم رو که ديد باز خودش دست به کار شد:

ماهان که درست و حسابی حرف نمی زنه. يه بار می گه از دهن شير کشيدتت بيرون يه بار می گه خونه دوستت بودی.  _

 الاقل خودت بهم بگو. 
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اش ازش تشکر می کردم؟ از اون که آّروم رو حفظ  پشت لبم عرق نشست. چطور بايد برای اين همه مردونگیروی پيشونی و 

 کرده بود. سرم رو پايين انداختم و معذب تر از قبل گفتم: 

 من... مجبور شدم برم... آقا جونم داشت می شوندم سر سفره عقد مرتضی...  _

 نثار آقاجون کرد. الاله اال اهلل بلندی گفت و زير لب چيزی

اين مدت خيلی روزای سختی رو داشتيم. می دونين که... تو اين دوره زمونه نمی شه به هرکسی اعتماد کرد. اشتباه کردم و  _

 به دوستم اعتماد کردم؛ ولی هيچ اتفاقی برام نيوفتاد. ماهان اومد و من رو از خونه دوستم آورد. 

. اما کاش با همين ميزان هم نگاهش بهم تغيير نکنه. سرم پايين بود و نمی ديدمش، دروغ نگفته بودم، راست هم نگفته بودم

 زير لب ذکريی گفت: 

 پس به خير گذشته و...  _

نصفه گذاشت حرفش رو و نگفت تا بيشتر از اين بغضم نگيره. سرم رو بيشتر به سينه ام چسبوندم. کاش به اتاقش نمی اومدم. 

  : کردبا لبخند تصنعی حرف رو عوض 

 بيا اين کتاب رو بگير ببينم کارت مثل قديم خوب هست يا نه؟ _

به زور خنديدم و کتاب قطور رو از دستش بيرون کشيدم. روی جلد پاره و کوبيده شده اش دست کشيدم و با خودم اسمش رو 

 «نهج الفصاحه: »زمزمه کردم

 :دم و کتاب رو روی ميز گذاشتم. آهسته و سر به زير گفتمبا يادآوری چيز هايی که قبالً ازش شنيده بودم پوزخند محکمی ز

گه بعد از اون ماجرا ديگه تو خونه آقاجونم  . چی شد که همه چی به هم ريخت؟ چرا مامان میحاال نوبت شماست که بگين _

ن کار از شما نمی خواسته بمونه؟ کدوم ماجرا عمو؟ آقا جون يه عمر گفت شما حقش رو گرفتيد؛ ولی االن می بينم که اي

 .بعيده. خودتون بگيد چرا آقا بزرگ همه چی رو به نام شما کرد

 :نگاه عميقی به من و کتاب توی دستم انداخت و با غمزدگی زمزمه کرد

زخم های قديمی تو گذشته موندن بابا. سر باز کردنش فايده ايی واسه هيچ کس نداره. االن بايد تو حرف بزنی نه من. تو  _

 ... وای چند ماه ديگه صيغه فسخ شه ياخ بگی که می

از حرفی که زد خون تو رگ هام از جريان افتاد. يعنی چی که فسخ بشه؟! انقدر خوشبختی اين روز هام برام زيادی اومده بود 

 :سر به زير منتظر ادامه حرف هاش شدم .که يادم رفته بود زن نصفه ونيمه ی ماهانم

شه و تو حق انتخاب داری. که بمونی يا بری پی خوشبختی ات، هر جاهم که باشی چند وقت ديگه مدت صيغه تموم می  _

 .ذارم من پشتتم. اين سال ها غفلت کردم و گفتم ياسر پدره که اين اتفاقا افتاد؛ ولی ديگه پشتت رو خالی نمی
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زی کردم تا شايد عمو اين هوای صميمی چند ثانيه ی پيش سنگين و سياه شده بود. با حرص کتاب رو برداشتم و با جلدش با

 : ظاهرا متوجه شد که باصدای نسبتا شاد تری گفت .بحث دوست نداشتنی رو تموم کنه

 .حاال هم اگه می خوای کمک کنی بسم اهلل_

 :سرم رو باال آوردم و با اصرار حرف منحرف شده رو به جايی که دوست داشتم برگردوندم

 .. بهم بگيد چی شده که آقا بزرگ انقدر مرموز رفتار کرده عموهيچ تصوير جديی از گذشته به خاطر ندارم _

 : با نارضايتی صورتش رو جمع کرد و تند گفت

 .حقا که از خون محتشم هايی. به يه چيز بند کنی ول نمی کنی _

 : خنده آرومم همراه با صدای جدی و زمزمه وارش شد

ه يه روز بايد بفهمی که چرا تو و ماهان صيغه و مجبور به اين جبر باشه. حاال که خيلی می خوای بدونی چرا که نه؟ باالخر _

 .شديد

 : سکوت کوتاهی کرد و ادامه داد

ولی به يه شرط! شرطم اينه که هرچی ميگم امشب و تو اين اتاق خاک بشه. نمی خوام گذشته ها دوباره زنده شن و بابات _

 .اذيت بشه

صندلی اش تکيه زد. نگاهش رو از پنجره بيرون فرستاد و با طمانينه شروع سر تکون دادم که کتاب مقابلش رو بست و به 

 :کرد

ربطی به به خاطر آوردن يا نياوردن تو نداره. قصه ی من و ياسر واسه خيلی سال قبل از تولد تو يا ماهانه. اون روزا که من  _

که با پا گذاشتن يه دختر توی حجره جرقه ايی درس می خوندم و ياسر دست راست آقابزرگ تو حجره و بازار بود؛ همون روزا 

 .روشن شدکه آتيشش هنوز دامن من و ياسر رو ول نکرده

سرمای کشنده ی دی ماه بود و تقريبا هيچ کس پا از خونه بيرون نمی ذاشت چه برسه به بازار. ساعت از شش و هفت شب 

 .و صادق کارگر حجره تا حساب ها رو جمع بزنيمهم گذشته بود که آقابزرگ هم عزم خونه رفتن کرد و فقط من موندم 

کارمون داشت تموم می شد و ديگه می خواستيم ما هم حجره رو ببنديم و بريم خونه که يه دختر با سر و وضع ناجور و 

 ..گريون و لرزون خودش رو انداخت تو مغازه

ز و جز ازمون می خواست که بريم بيرون و هنوز به خودمون نيومده بوديم که شروع کرد به التماس و کمک خواستن. با ع

  .باباش رو از دست سگ هايی که تو بازار ول می چرخيدن نجات بديم

اون سالها سرما کشنده بود و بازاری ها از ترس سگ ها و سرما زود مغاره هاشون رو می بستن و می رفتن، اما خيلی از اين 
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و تا بعد از رفتن خودشون نگه می داشتن تا بار ها رو ببرن شهر و صاحب کار های بی مروتی هم بودن که باربر هاشون ر

بابای اين دختر هم يکی از همين باربر ها بوده که چون اون  .رسيد رو از زير در رد کنن تو مغازه، بعد برگردن خونه هاشون

  .روز مريض بود، دخترش اومده بود دنبالش. سرت رو درد نيارم

سگ  .سياهی و تاريکی متوجه شديم يکی بدجور با حيوون ها درگير شده و به داد پير مرد رسيده تا مابرسيم باالسرش تو اون

  .های زبون بسته هم تا ديدن ما تعدادمون بيشتره پا گذاشتن به فرار و دست از سر اون پير مرد و ناجی اش برداشتن

ج رضا بوده و وقتی ميومده تا باهم برگرديم خونه، نزديک تر که شديم ياسر رو شناختم. قرار شد بره خونه ولی تو حجره حا

خالصه اش کنم برات که چشم تو چشم شدن ياسر با اين دختر همانا و از اين رو به اون رو شدنش همان.  .متوجه قضيه شده

 کالً تغيير کرده بود. آخه ميدونی  .روزی نبود که به بابای دختره سر نزنه و نخواد که بهش کمک کنه

ياسر از اولش شر و دردسر ساز بود. ولی الحق که بچه  (جا که رسيد کمی خنديد و دست روی موهای سپيدش کشيدبه اين )

ناخلفی نبود و هميشه آقا بزرگ ازش راضی بود؛ اما... اون روزا يه جور ديگه بود. سر به راه تر بود و عين آدم می اومد و می 

 .رفت

فرستاده پی دختره که اگه راضی بشه آقا بزرگ رو بفرسته واسه خاستگاری ولی...  اوايل از کار هاش خبر داشتم. می دونستم

بزرگ مواجه شده « نه»همه چی اونجور که ما آدما می خوايم نميشه. ياسری که هميشه همه چی براش مهيا بود حاال با يه 

 .است، حق داشتبود که هيچ جوره کوتاه نمی اومد... شايد اون دختر که بعد ها فهميديم اسمش زهر

ياسر زيادی خشک بود و تعصباتی داشت که حتی اون دختر آزاد رو هم تحت تاثير قرار داده بود. شاخ و شونه می کشيد از 

مدام می فرستاد دنبال دختره و  )دوباره خنديدو با خنده ادامه داد(. دونم از اون سوپری چيزی نخره خونه بيرون نره. يا چه می

. زمانی هم که خودش نمی تونست بره صادق کارگر مغازه رو می  م زندگی می کردند تا جواب مثبت بگيرهپدرش که تنها با ه

تو اين گير دار ها زد و صادق عاشق زهرا شد. از شانس خوب صادق يا از بدبختی اش بود که اون دختر هم بهش  .فرستاد

خلص کالم اينکه صادق داشت می رفت پی دل خودش م عالقه مند شد. )صدای خنده اش با کلمه هاش مخلوط شده بودند(

  .ياسر که فهميد پدر دختره به ازدواج صادق و زهرا رضايت داده، زمين رو به آسمون دوخت .نه خبر واسه ياسر بيچاره

هم از ترس و يه جا بند نشد تا همه چی رو به هم بريزه. تهديد کرده بود که ميره و به زور دختره رو مياره... اون دختر بيچاره 

اون روزا من درگير درس و مشقم بودم و زياد به حجره سر نمی زدم ولی خوب يادمه  .بيچارگی يه روز پاشد و اومد دم حجره

اومد و من هيچ وقت نفهميدم تو اون اتاق در .اون روز مونده بودم بازار چون ياسر رو آقا بزرگ فرستاده بود کاشون پی جنس

ه آقا بزرگ گفت که با عزت و احترام فرستاد تا ببرنش دم خونه اش و قول داد واسه چشم روشنی، بسته، اون دختر چی ها ب

 .کنه. از جانب ياسر هم قول دادکه مشکلی واسه ازدواجش پيش نمياد خودش واسش جهيزيه بخره در عوض زهرا حاللشون
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 .آقا بزرگ حالل حروم سرش می شد

واسه اش هر کاری می کرد. وقتی ياسر برگشت که اون دختر شده بود زن شرعی از آه مظلوم، پشت سر پسرش می ترسيد و 

قانونی صادق. ياسر ديوونه شد و زمين و زمان به هم دوخت، فريادی نبود که سر خودش و زندگيش نزنه، دری نبود که نزنه، 

نوزم که هنوزه تو ديواره های راهی نبود که نره ولی... جواب همه اش شد يه تو گوشی محکم. يه توگوشی ای که صداش ه

اون حجره می پيچه. بعد از اون ديگه کسی نديد ياسر سر به سر صادق بذاره. هرچند... چند روز بعد صادق بی اينکه خبر بده 

تو اين زمانا بود که من و زن عموت با هم ازدواج کرديم و آقا  .بازار رو ول کرد و ديگه هم هيچ وقت پاش رو تو بازار نذاشت

  .زرگ افتاد پی زن دادن پسر کوچيک ترشب

رفت. نفهميدم چی شد که چند سال بعد اومد و به پيشنهاد آقابزرگ واسه رفتن خاستگاری  ولی ياسر هيچ رقمه زير بار نمی

 .مادرت رضايت داد

ابای زهرا هم که ديگه خيالم از همه چی جمع و ناجمع بود. صادق که بعد از ازدواجش به پيشنهاد خودش از مغازه رفته بود و ب

 .همه اينا شدن يه معادله حل نشده که چی شد که اين شد .هيچ وقت تو بازار ديده نشده بود

 

گذشت و گذشت تا ماهان به دنيا اومد و هفت هشت سال بعدش هم تو. با به دنيا اومدنت آقا بزرگ تو رو به رسم و رسوم، 

ايی بود و با آينده نگری که داشت می خواست رشته ی شل و نامطمئنِ مرد دان .نشون شده ی ماهان کرد ولی دليل داشت

 .بينِ من و ياسر رو محکم کنه

مادرت سر نازنين باردار بود که يه روز واسه آقا بزرگ خبر آوردند چند ساله پيش خونه صادق آتيش گرفته و زهرا تو خونه 

ی کرده که پرده گُر گرفته و...)نفسش رو آه وار بيرون سوخته. زن بيچاره وقتی بچه هاش مدرسه بودند داشته آشپزی م

فرستاد( مخلص کالم اينکه حاج رضا که يار غار و دوست شفيق ياسر بود و از اولش صادق رو به واسطه ما می شناخت؛ به 

  .صادق قرض چند ميليونی داد تابتونه پول صاحب خونه و خرج همه زندگی اش که تو آتيش سوخته بود در بياره

حاال هم به اسم پس گرفتن پولش سود خدادتومنی روش گذاشته بود و می خواست پولش رو پس بگيره. )سکوت کرد و چشم 

های کم فروغش رو توی چشم های حيرت زده ام گردوند. با غصه و کمی خستگی ناليد( تو همون روزها بود که تاريخ دوباره 

 ...تکرار شد

يه دختر پونزده شونزده ساله، عين پنجه آفتاب پا به حجره گذاشت و با لحن مظلومانه و  من و بابات تو حجره نشسته بوديم که

تو نگاه اول به نظرم خيلی آشنا اومد... ولی ذهنم هرگز به سمت زهرای چند سال . گيجی پی حاج محمد جواد محتشم گشت

 .پيش که ازمون برای نجات پدرش کمک می خواست، نرفت
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رو رفت. داشتم تو عذاب شنيدن ادامه داستان می سوختم ولی او لب بسته بود و به ماه تو قاب پنجره )سکوت کرد و به فکر ف 

 (دچشم دوخته بود. صداش رو صاف کرد و بحث رو منحرف کر

برنگشت. ولی من دير يادم اومد کجا اون   آقا بزرگ اون روز تو حجره نبود. ديگه هم هيچ وقت اون دختر پی آقا بزرگ_

چند سال بعد خبرِ اينکه همه اين قصه ها . ديدم، انقدر دير که تا دنيا دنياست خودم رو واسه اين غفلت نمی بخشم چهره رو

باالخره صادق هم دوست و آشنا کم نداشت تو بازار. مشخص شد، حاج رضا هيچ کاره بود تو  .زير سر ياسر بوده تو بازار پيچيد

ود. صادق سکته کرده بود و راهی اون دنيا... باسفته هايی که داشت خون صادق قصه ی نزولِ صادق. همه اش زير سر ياسر ب

يه عمر بود رو خرابکاری هاش سرپوش گذاشتم و شدم برادر بزرگترش. يه عمر بود که کوتاه اومده بودم ونذاشته . رو مکيد

 .بودم آقابرزرگ از خرابکاری هاش باخبر بشه

تو سينه ی من و اون ولی... ديگه بس بود. اين يه قلم اگه می شد منم می شدم مثل خراب کاری هايی که تا امروز هم رازه 

 !خودش

وقتی فهميدم چه باليی سر اون خونواده آورده تو بازار و تو همون مهلکه ايی که به راه انداخته بودن زدم زير گوشش. اون تو 

م. بعد از اون هم واسه ادامه ندادن به گندش همه چی گوشيی که بايد تو هشت سالگی می زدم و کاش می زدم رو اون روز زد

 ...ال اله اال اهلل ...رو به آقا بزرگ گفتم. همين که سکته نکرد و خون بابا گردنش نيافتاد

 )نفسش رو محکم بيرون فرستاد(

نزول رو  آقا بزرگ دو سوم سهم االرث رو به من و يک سومش رو واسه اون گذاشت. می ترسيد مال حاللش، بوی متعفن

از همون روز هم گفت بايد تو و ماهان صيغه بشيد تا خيالش  .بگيره، يا با قدرت دادن به ياسر آدمای بيشتری رو بدبخت کنه

اومد و سن و سال تو رو بهونه کرد و . راحت باشه يه گره تو اين خونواده افتاده و برادری ما با اون ارثيه از هم نمی پاشه

ولی... از روز مرگش و بعد از تقسيم سهم االرث، ديگه هيچ چيز درست نشد. هيچ چيز. درست  .خودش براتون صيغه خوند

 ...نشد ديگه

فکر می کرديم زندگی هاهم مثل فيلما پر از پايان پيش بينی شده و آخر و عاقبت های شيرينه. کجا؟! زندگی همينه که 

اش قانون ساختيم تا که اونجور که می خوايم بشه. هيچی هم خودش قانونه، اونوقت ما بر .هست. همين قدر پيش بينی نشده

 ...اونجور که می خواستيم نشد

  :می گرفت گفتم گيج و عصبی رشته حرفش رو بريدم. بريده بريده و با صدايی که هر آن اوج

 دير شناختينش، اون چی شد پس؟ االن کجاست؟  اون دختره؟ همون که مثل پنجه ماه بود، همون که  _

  :روی صورت گرفته شده اش چنبره زد، روش رو برای بار هزارم از من گرفت و به طرف پنجره چرخوند و زمزمه کرد اخم
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 ...اون دختر... وای از اون دختر_

جواب اين همه تشويش من همين بود؟ سکوت غليظی کرد و خيره به ماه پنهون پشت ابر موند. سوال های بی سر و  ن.همي

خيرگی بود. بعد از چندين بار پرسيدن سرش رو به طرفين تکون داد و فکر های جور واجور مغزش رو  ته ام جوابش سکوت و

 : از هم تکوند. با نيمچه لبخند و لحن جديی گفت

 .دير وقته باباجان. برو بخواب. منم که امشب کار نکردم، فردا شب بايد تالفی امشب رو دربياری_

لند شد و به بيرون از اتاق رفت. سرنوشت، چند سال قبل از به دنيا اومدنم شروع به گفت و بی توجه به من حيرون از جا ب

چه چيز ها که سالها بی خبر ازش زندگی نکردم. حتی تو مغزم نمی گنجيد که آقاجونِ مذهبی و .نوشتن حيرت های من کرده

ه انتقامش رو با نزول بگيره! اونم از خانواده ايی خدا پيغمبر بدونم، تا اين حد تو خواستن های دنيا فرورفته باشه. تا اين حد ک

همسر صادق رو.  .گرفته بود و خونه و زندگی و مهمترين فردشون رو ازشون گرفته بود رو  که ظلمِ طبيعت دامن زندگيشون

 .مادر اون دختر پونزده ساله رو

ن دست به سينه تو آستانه در ظاهر شد. تکيه ته ام دست و پا می زدم که در اتاق باز شد و ماها تو مرداب فکر های بی سرو

 : اش به چهارچوب در بود و چشم هاش قفل نگاه سرگردونم

 .نمياد  يادتم  خوب عمو و برادر زاده با هم گرم گرفتيد! خوبه ديگه... البد يه هفته اينجا بمونيم ديگه اصال من رو_

ه حسودی کنه و من دلم ضعف نره. خوب بلد بود با يه جمله مگه می شد با اين قد و قامت محکم و بلندش، انقدر بچه گان

با اين وجود جدی و محکم از جا بلند شدم و مقابلش  .کوتاه و دو فعلی، تموم سردرگمی ها و جنگ اعصاب هارو کمرنگ کنه

  م:ايستاد

 !می دونستی ماهان؟ عمو چی ميگه؟  تو اينا رو _

 : دبا طمانينه تکيه اش رو دوباره به ديوار دا

 .به ياد ندارم بابا تو زندگيش دروغ بگه اما ؛نمی دونم چيا به هم گفتين_

همين دو جمله کافی بود تا يقين بيارم هر چی که شنيده بودم، قصه نبوده. درد بوده. اون هم از زندگی آدم های واقعی... 

  : ز پايين پله ها شنيده شدباتالق اين افکار داشت دوباره من رو به درون خودش می کشيد که صدای زن عمو ا

 .ماهان؟ بيا وسايل رها رو ببر اتاقش پسرم. االن بچه ام خوابش می گيره ولی هنوز آالخونه_

مهر و محبت تو اين خانواده دليل نداشت. از وجودشون متراوش می شد. آهسته از پله ها پايين رفتم و از زير نظر مهسايی که 

  :ده بود، گذروندم و گفتمهمراه زن عمو از پله ها باال اوم

  .کشی زن عمو، خودم می برمشون شما چرا زحمت می _
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 : دسته ی چمدون رو که دست گرفتم، دست ماهان رو دستم نشست؛ چمدون رو از زير دستم بيرون کشيد

 اتاق مهمان که دست مهساست. کجا بذارمشون؟ _

  : فتپايين می رفت گ زن عمو همونطور که پله های باال اومده رو

 .. ببين اگه رها دوست داره اونجا بمونه تا من فردا يکی از اتاقای پايين رو براش آماده کنم دوتا تخت تو اون اتاقه_

مهسا کمی عقب رفت و تکيه اش رو به ديوار زد. سکوت کرده بود و با چشم های ريز شده حرکات من و ماهان رو زير نظر 

از کجا معلوم شبی نصفه  ...ه دختر های آويزون که ضعف شخصيتی دارند نيست؛ اماخوب مشخص بود از اون دست .گرفته بود

 .خشم تو جونم می نشست  شبی وقتی بی وقتی به اتاق ماهان سرک نکشه؟ از فکرش هم توی قلبم مهر آتشين می خورد و

می کرد رهای  فکرش روکی  .دستم رو دست ماهان گذاشتم و دسته چمدونِ تقريبا کوچيکم رو محکم توی مشتم فشردم

 .بی منطق هميشه عاقل، با فکر و خياالی خودش انقدر بچه بشه و

  ...از نظر من که مشکلی_

  :مهسا هنوز حرفش رو تموم نکرده، دسته سرد چمدون رو کشيدم و بلند گفتم

 .خب پس من تو اتاق ماهان می مونم تا پايين آماده شه _

اگه می موندم سرخی صورتم داد می زد که  .ب و خنده های ريز زن عمو فرار کردمگفتم و به سرعتِ دو از ديد های متعج

محکم  با شتاب وارد همون اتاقی که ماهان داخلش لباس عوض کرده شدم، رفتم و در رو .جون دادم تا اين همه بی حيا باشم

ام گذاشتم و محکم فشارشون دادم.  ی گونه های سرخ شده رو  دست هام رو .به هم کوبيدم. من کی انقدر بی حيا شدم خدا

حاال کی می خواست تيکه ها و مزه پرونی های ماهان رو تحمل  .نگاه گذرايی به اتاق مقابلم انداختم و از در فاصله گرفتم

يه عمر خودت رو کشتی اتاق جدا بايد داشته باشيم، االن خودت پريدی اينجا. اَه. رهای بی حاال می اومد و می گفت  کنه؟

 .فکر

هرچی می کشم از اين تصميم های  .روی تخت پرت کردم چمدون رو با حرص سمت گوشه ی ديوار کشيدم و خودم رو

به گوشه ی تخت پرت کردم که در اتاق باز شد و قامت ماهان تو  با حرص از موهام جدا کردم و عجوالنه و بی فکره. شالم رو

 .چهارچوب در قاب شد

لباس ها  ز می کردم و مثل شکارچی به شکارش اون رو که با خنده ايی پنهونی، درگيرِ کمد وبا حرص با دکمه های مانتوم رو

 :تو دلم غر زدم مانتوم رو هم با حرص کنار روسری ام انداختم و .بود، زير نظر گرفتم

ه يه غريبه اين از کردنت که يه شبه بدون فکر پاشدی رفتی تو خون هميشه نسنجيده و جوگيرانه يه حرکتی بکن! اون از فرار»

  «خواد اين پررو خان رو االن جمع کنه؟ اين! کار يه بار دو بارتم که نيست. کی می
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 .باز کردم با حس گرمايی که از اعصاب متشنجم به زير پوستم دوييده بود از جا بلند شدم و پنجره اتاق رو

 !وسط زمستونه و يخ بندون! يخ ميزنی دختر ببند اون پنجره رو_

 :به سمتش برگشتم و بی توجه به باال تنه عريانش غريدم با حرص

اين مهسا خانم اينجا چيکار می کنه؟ مگه خودش خونه زندگی نداره؟! يعنی چی که بلند شده سر سفره اُرد ميده )ماهان _

 نخور برات قورمه سبزی مياره!(

به حرف هام گوش می داد اما به محض تمام مدت با اخمی مصنوعی که سعی تو پنهون کردن خنده پشت لب هاش داشت، 

با  .پاره کرد و سرش از شدت قهقه به عقب پرتاب شد اينکه ادای مهسا رو در آوردم، خنده، رشته های اخم تصنعی اش رو

  :حرصی مضاعف به سينه ی ستبرش که مقابلم قد علم کرده بود کوبيدم

 کجاش خنده داره؟بخندم! هر هر هر _

 :وضعم خيره شد. من اما تازه شروع کرده بودم  رل کرد، صاف مقابلم ايستاد و به سر وخنده اش رو به زور کنت

گم! تحمل هم حدی داره. يه جور نگام می کنه انگار اصال براش مهم نيست من و تو زن و شوهريم  هی من هيچی نمی_

  ...انگار که خودشو

دست های گرمش که روی  .ی اسير شده داغ خورد حرف تو دهنم موند، ماسيد، حل شد و لب هام بين اون همه کلمه

خواستنش تمومی نداشتن .  .می کنم بازوهام نشست تازه يادم اومد فقط با يه تاپ مقابلش ايستاده ام و اونطوری الدورم بلدورم

رو خالی خودخواهانه گرم و پر از حرارت، يکی بعد از ديگری روی سيب لرزون صورتم و جای جای صورتم می نشستند و دلم 

خواستم ازش فاصله بگيرم تا اين قلب ديوونه  .می کردند از اون همه حرف نگفته ايی که داشت اينطوری بيان می شد

مثل ريگزار  .کرد محکم ميون بازوش گرفت و بين سينه و بازوش اسيرم نايستاده و رسوای عالمم نکرده اما شونه هام رو

حس قشنگ نبض گرفته بود که  دانگی می گرفت. صورتم از اين همه شرم وداشت آب جاو خشکی که بارون ديده از جونم

 .کمی فاصله بينمون انداخت و با چشم های بسته صورتش رو مقابلم نگه داشت .انگار فهميد قلبم بيشتر از اين طاقت نمياره

توی صورتم ها می شد. انگار که شده بود و خيره بودم به نفس های گرمی که تو اون سرما و پنجره باز  اما من همه تنم چشم

 : نتونه دل بکنه بوسه عميق ديگه ايی روی چونه ام نشوند و با لبخند شيرينی گفت

تونه جاتو بگيره؟ اين خوشگل خوشگل حسودی کردنا اذيتت می کنن، تو فکرت چی می گذره؟ که يکی ديگه چنگ  کی می_

 شه؟ بندازه تو دلم و بشينه تو شاه نشينش؟ فکر می کنی می 

به لطف هوای سرد اتاق، ردش رو خوب می شد روی صورتِ پر از تناقضِ ماهان  نفس هام با شماره از گلوم بيرون می اومد و

چشم های سياهش نشسته بود،  الی پلک هاش آروم باز شد و بابرق عجيبی که تو ...ديد. پر از تعارض بين آرامش و آشوب
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های آروم و  زدم؛ اما... تو اين لحظه دلم فقط می خواست مات چشم رخيد و حرفی میدنيام رو چراغونی کرد. کاش زبونم می چ

 ...آشوبش باشم. کيش و مات

 

 پرده به و کردم باز رو هام چشم الی زور به. بود کرده رو هام چشم جون قصد و کشيد می تيغ اتاق داخل رحمی بی با آفتاب

 نصف های چشم. ام شده محسور جايی تو کردم حس که شم خيز نيم جامسر خواستم .رفتم غره چشم پنجره از رفته کنار ی

 خوابيده بهش چسبيده و کنارش دقيقاَ ماهان، کنار اينجا، ديشب،.کشيدم جونی بی هين و شدن باز حد آخرين تا بازم نيمه و

  بودم!

 صبح رو شبم هاش نفس مغشوش و تند ريتم با داد اجازه و گذاشت اش سينۀ برهنه روی رو سرم دلچسبش های بوسه از بعد

 و گستاخ ديگه خواب تو. چرخيدم سمتش به کامل خوابش غرق صورت ديدن با و برگشتم عقب شيرينی! کمی خواب چه. کنم

 موهای. بود خوابيده معصوم خيلی و آروم. نبود آرامش بی و تند هم هاش نفس ديشب مثل حتی رسيد؛ نمی نظر به سرکش

 همه اين کی. داشتم نگه اش زيرچونه و آوردم پايين گوشش کنار از رو دستم زدم، پس دست با رو صورتش روی شده ريخته

  رفت؟ در دستم از حسابش هم خودم که شد شيرين و داشتنی دوست برام

 امير از بعد هم اون! چطور؟ آخه! داشتم؟ دوستش.  شد خم بالش روی سرش آروم و خوردن خفيفی تکون اش بسته های چشم

 ديشب از که ايی پرده تا رفتم و کندم دل رختخواب از آهسته! باشه رو دو تونه می حد چه تا جنس اين داد نشون که ینامرد

 شده وابسته بهش اگه! خب که کردم می محاسبه خودم با حال همون کنه. در اذيتش آفتاب شايد. بکشم رو بودم کنارزده

 هر و باشه ام حامی بده، نجاتم کنه، کمک بهم بود آماده هميشه که ودب کسی اون نباشه، که هرچی. نيست عجيبی چيز باشم

 همه اين تا بودم نکرده کاری که من چی؟ اون ولی کنه! می مند عالقه ديگه آدم به رو آدم يک که ايی ديگه عجيب چيز

 اتاق از صدا بی و د؟ آرومش اينطوری چرا پس! باشه داشته دوستم اون که بودم نکرده کاری اصالً. باشم داشتنش دوست اليق

 .ايستاد حرکت از پاهام زدم! گندی چه ديشب اومد يادم تازه تازه ها، پله پايينِ از صدا و سر شنيدن با و زدم بيرون

! دادم آب به هم ديگه گل دسته يه ديشب بود؛ ام شرمندگی باعث کم کردنم فرار قضيه پايين؟ رفتم می رويی چه با جداً

 از گل من ديدن با و اومد بيرون مقابلم های اتاق از يکی از عمو که بشم ماهان شدن بيدار منتظر و اتاق تو برگردم خواستم

  شکفت: گلش

 .  هفته ساعت تازه بابا شدی بيدار خواب از زود چه! محتشم خاندان عروس! سالم_
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 و کردم مختصری سالم کنه. عوض رو آدم رنگ اش کلمه هر با بلد بود خوب قدر اين که رفته عمو خود به ماهان مطمئناً

 :گفتم

 .کنم کمک عمو زن به برم گفتم نبرد، خوابم_ 

  داشت: جادو يقيناً اش خنده صدای

 اما بدم تحويل رو هام کار بايد فردا که خودم پيش بيا کنی کمک داری دوست واقعا اگه. نداره خاصی کار که عموت زن_

  مونده! اش همه

 اعالم خوشحالی با و زدم ايی جانانه لبخند کنم غريبی احساس ذاشت نمی و کرد می برخورد صميمی انقدر اينکه از خوشحال

  کردم: رضايت

  رسوند. واسم رو تو امروز خدا که بيا زود و بخور رو ات صبحونه برو پس_

  گفتم:  تند و افتادم راه دنبالش گفت که چيزی به توجه بی

 .وريمخ می هم با شه بيدار ماهان بذاريد_

 اين که افتاد جا ام دوزاری تازه ثانيه چند از بعد و بودم روون دنبالش به کنم شروع خواستم می که جديدی کار از زده هيجان

 صدا و سر بی! کنم ضايع رو خودم خودم، فقط که بودم اومده دنيا به انگار. ميده معنی چه سفيه اندر عاقل نگاه و زيرکانه لبخندِ

 بلند ميز روی که کتابی چند از. زدم ديد رو ها کتاب کنجکاوی با و نشستم بود کارش ميز کنار که تختی روی افتاده سری با و

 فشرده هم به رو کتاب محکم که کوچيکی آهنی دستگاه داخل تا سه اون از يکی و بود ميز راس در درست تا سه بود، چوبی و

  داشت. قرار بود،

. بود داده جا دلش تو... « النجاة سفينه الحسين ان»  ی جمله خوش خطی با که داشت ارقر ميز روی استفاده بی هم تابلويی

 و گرفت مقابلم کرد؛ باز رو کتاب لب زير ای اهلل بسم با و نشست اش صندلی روی .شدم خيره عمو به و گرفتم ازش چشم

  گفت: کرد می اشاره کتاب اول صفحه به که درحالی

 از رو کتاب قاب کن سعی اين با و( داد دستم به گِرد سر اما چاقو به شبيه جسمی)کن جدا ازش دقت با رو ها اضافه اين _

 .کنی جدا جلد
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 تاريخ: » شدم خيره عنوانش به کنجکاوی با و گشودمش هم از. کشيدم دستش از رو کتاب و دادم تکون اطمينان با رو سرم

 با عمو. کنه ور شعله رو خاکسترم زير آتيش تا بود شده مهيا چيز همه صبحی سر انگار. پريد باال هام ابرو« يک جلد طبری

  اومد: حرف به کتاب، روی شده خم کمر و سياه دور عينک اون

 .کنی می نگاهش داری بند يک ست دقيقه چند داری؟ دوست رو کتاب اين_

 روندم: زبون به رو داد می قلقلک داشت رو مغزم که سوالی و زدم ورق آرومی به

  خونديد؟ رو کتاب اين شما عمو؟_

  گفت: عينک باالی از و آورد باال رو سرش

 .عمو باشم نخونده شه می مگه. بوده اسالم تاريخ ام رشته_

  کردم: اشاره ميزش روی تابلوی به و گرفتم باال رو سرم کنجکاوی با

 چطوری خب نجات؟ کشتی گين می بهش هم باز خونديد؟ رو کتاب اين اينکه با داريد؟ دوستش هم باز وجود اين با_

  تونيد؟ می

  خورد: چرخ صورتم توی متعجبش نگاه

 شه؟ نمی کنی می فکر چرا تو_

 آرومم ظاهر به های سوال زير طوفانی چه دونست می انگار. کرد می تراوش بيرون به هاش چشم نی نی از ترس و تعجب

 کناری به هم رو بود دستش زير که کتابی و ردک جدا هاش چشم از کامل رو عينکش نشه. مشخص کنم می سعی و هست

  شد: خيره هام چشم به دقت با و منتظر. گذاشت

 تو بدونيد، بهتر بايد که خودتون يعنی... دونيد می آخه... همون واسه. باشيد متعصب شما که نيومد نظرم به اصالً آخه... خب _

 اومدن! ها ايرانی جنگ به طالب ابی بن علی های بچه حسين و حسن شده نوشته کتاب اين

 : گفت تری ماليم لحن با و کرد تر ريز رو هاش چشم

 .کتاب اين از خوندی چی. برام کن تعريف کامل... خـوب_
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 همه اينجا اينکه رغم علی. کردم هدايت روسری زير به شده تحريک اعصابی با رو موهام خرده و کردم فوت محکم رو نفسم

 ناهشيارم: ذهن عجيبِ های بازی ديوونه از يکی هم اين. بگردم مقابلشون روسری بی شد نمی روم بودند، محرمم

 خواسته امان قصر داخل مردم اينکه رغم علی و. بودند حسنين طبرستان، جنگ فرمانده چند از تا دو! ديگه دونين می خب_

 قطع رو همه سر ها فرمانده از يکی دستور به شه، می باز قصرها در وقتی بودند، داده امان بهشون اينکه رغم علی باز و بودند

 !نجات؟ کشتی ميگيد بوده ها جنايت اين تو که آدمی به چطور... کنن می

  داد: کاره نيمه کتاب به رو اش توجه و نشوند چشمش روی دوباره رو عينکش. زد آرومی لبخند

  شد؟ چی بعدش نوشته کتاب، اين تو خب _

 گفتم: وآهسته انداختم پايين رو سرم. کردم ام روسری بند رو ام کرده يخ های دست مسخره بااسترسی

 .نخوندم رو اش باقی ديگه. درسته شد معلوم مختصر سرچ يه با و می دونم رو جاش همين تا... دونم نمی اش؟ ادامه _

 و رسا صدای اما شده مشوش و غمگين چيزی از بود مشخص. کشيد کار از دست و داد صندلی به رو اش تکيه دوباره

  داد: نمی نشون رو اين اصال مهربونش

  نکردی؟ مهمی چيز همچين درمورد تری دقيق تحقيق يه حتی می گی يعنی_

  فرستاد: بيرون وار آه رو نفسش. کردم نگاهش شده ريز هايی چشم با و منتظر و دادم تکون آروم رو سرم

 وضعيت از و گرده برمی سوم خليفه پيش پريشون نکرده، شرکت جنايت اين تو اصال که حسين امام اومده، اش ادامه تو_

 ی فرمانده اما بکشيمش اينطوری و شه تسليم کسی که نداريم اسالم تو ما ميگه. ميکنه شکايت کرده فرمانده اون که کاری

 .کنن می رها رو جنگ بعد به اونجا از و... کشت تو

 سمت به و شد بلند جاش از. بود نخورده هم گوشم به ابداً هک بود جالب. دادم می گوش می زد که هايی حرف به دقت با

  :کرد باز رو پنجره  و کشيد کنار رو پرده رفت، پنجره

  نه! يا بودند جنگ اين تو حسنين واقعا اينکه... اينه ديگه مهم مسئله_
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 که او به منتظر .بود شاهدش هم کتاب همين! ديگه بودند خب کنه؟ تردستی خواست می. شد جمع گفت که چيزی از صورتم

 مورد در نداشتم دوست وقت هيچ اينکه با بودم. خيره کشيد، می سپيدش دست يک موهای به دست و بود داده تکيه پنجره به

 خيلی االن کردم؛ می ترک رو محل مذهبيه های صحبت جور اين سر بحث ميديدم جايی تا و بزنم حرف چيزها جور اين

 کاله خودشون سر! بهونه همش» بگم خودم به دلم توی جانانه پوزخندی با من و بگه چيزی. بزنه حرف داشتم دوست

. بپذيره رو حرفش و بشه بيدار درونم منطقی رهای اون تا نگه چيزی که کردم می خدا خدا قولی به و بودم منتظر« !گذاشتن

  داد: ادامه

  بخون. و کن باز رو کتاب مقدمه اول صفحه_

 رو مقدمه تند به تند و کردم باز رو کتاب حرص با !بگه؟ رو همين تا کرد سکوت رو گذشت برام فسگيرن که دقيقه چند. همين

 که خبری هر تاريخی، وقايع و تاريخ رفتن بين از بخاطر »بود:د عمو منظور کردم فکر که جايی به رسيدم تا خوندم و خوندم

 «آوردم کتاب اين در شنيدم

  :گفت رو، متن باشه حفظ که انگار

 نوشته پيامبر خودش از حديث تا پونصد که اول خليفه. ندادن رو حديث نوشتن اجازه خلفا سَقيفه، از بعد و پيامبر فوت از بعد_

  بدم. نسبت( ص) محمد به رو اون و باشم نوشته اشتباه رو چيزی ترسم می گفت و سوزوند رو همه بود

  کرد: کوتاهی مکث

 ابی بن علی متفاوت رويکرد به خاطر شيعه البته. بنويسه روايتی و نقل هيچ اشتند اجازه هيچکس سال صد! سال صد_

 صد اش حديثی تاريخ تو مسلکه، سنی هم طبری جناب همين که سنت اهل اما نوشت می اول همون از رو حديث طالب،

  نداشته. رو نوشتنشون اجازه کس هيچ و شدن می گفته فقط احاديث. نداشته مکتوب حديثِ سال

 شده مسلمون اکراه با های يهودی و شده جعل زيادی احاديث ايشون زمان در ميگه تاريخ. معاويه زمان تا گذشته و ذشتهگ

 مغازه خريده، نمی رو چيزی يه شام تو کسی کن فکر مثالً. ساختن خودشون منافع برای غريبی و عجيب های حديث خيلی

 خونه بهشت تو متر يه بهش خدا بخوره منطقه اين از که پيازی هر ازای به کس هر گفته پيامبر مردم آی که زد می فرياد دار

  ميده!

 کرد: غليظی و مردونه خنده
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 تاريخ! اصالً! کنه باور و بخونه رو شده نوشته هرچی نمياد نگار تاريخ يه حال، هر به مونده؟ ابر زير آفتاب کی... خب ولی_

  اومده روايت جور چند حادثه يک از که شه می تر سخت زمانی موضوع اين. کنه می باور رو اتفاقات تاريخی شيوه با نگار

  بودند. ديگه شهر يه تو حسنين طبرستان جنگ زمان اومده طبری تاريخ همين تو بعد ورق چند مثالً،. باشه

 از پر  و بودند غريب برام. گفت می که هايی چيز از اومد نمی خوشم ديگه؟ شهر يه يا بودن طبرستان شد؟ چی باالخره خب

  ترس.

  بودن! طبرستان تو شايدم باشه؟ درست روايت يکی اون معلوم کجا از_

  داد: تکون سر

 و دار سند های کتاب دوماً اکثريت. باشن کرده وعده خلف حسنين نشده نوشته هم کتاب همين تو کنن دقت اوالً. شايد آره_

 بهم محقق يه ديد از کنی، نگاه بهش معمولی آدم يه ديد از خوام شد. نمی فتح درگيری و جنگ بدون طبرستان نوشتن قوی

 کنی؟ می چيکار نبوده جنگی اصال گه می هم ترينش قوی که شی می رو به رو مدلی اين اخبار جور چند با وقتی بگو

 کرد: می نگاهم موشکافانه. ميارم هم يقين و کرده باور اول همون از که باشم من اگه محقق رفتم، فرو فکر به

 ما قول به و شده گفته زياد که روايتی همه اين با. نبودن غرض بی ها نويس تاريخ از خيلی البته که! البته غرض و قصد بی _

 .باشن کرده شرکت اينکه حتی گيرم می نظر در رو جوانب همه محقق منه باز اما کمتره بودنش خطا احتمال باشه داشته تواتر

 در من از بيشتر همه اين که اومد نمی خوشم اون از بيشتر و دونست می رو حديث اين که مداو نمی خوشم. بودم شده گيج

 .کنه خفه گلوم در رو صدا کامالً که طوری. دونست می موردش

 بگين! راحت بگين؟ خواين می چی. دونم نمی دونم نمی _

 گفت: کرد می لرزانم های مردمک ميخ رو نافذش نگاه که حالی در و داد بيرون رو نفسش

  نيار. يقين چيزی به زرد مجله و سايت تا چهار خوندن و گوگل تو سرچ يه با! نکن قبول رو چيزی هر بگم خوام می _

 بود نکرده خرج کردنم بزرگ برای ياسر حاج که هايی پدرانه بخواد که انگار! ابداً هاش چشم اما داشت خفيفی لرزش صداش

 دير: خيلی... يرهد دونست می اما کنه جبران برايم رو



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

348 | P a g e  
 

 نداشته الکی و سرسری باشی داشته ايمان آيينی يه به می خوای وقتی حتی. دنبالش برو. کن تحقيق بگم بهت خوام می _

 چيز شه، می بحثت که هم شوهرت همين با گم می من جون چيز... بابا همه مورد در... غايی مسائل مورد در نه اصالً. باش

( داد می سوق ديگه جای به تشنج مرز از رو فکرم خوب چقدر زد، شکوفه و گرفت رنگ هام ونهگ) بينی می ماهانت از بدی

 ارزه... نمی بعدش شدن شرمنده به... نده حکم ادلۀ کافی بدون ولی... خانم بکن باشه می کنی؟ شک بهش

 از خودش قول به و رسيدم نتيجه اين به واقعاً دونست می انگار. کنم فرار جوری راسخ نگاه اون از تا انداختم پايين رو سرم

 :زد صدام نيستم. ها ورز غرض ی دسته

 که کتابی يه خوندن سواد بدون شه می اون از تر بد يا باشه، افتاده اتفاق اين شايد که کرد شک شه می. می گی راست تو _

 ميگه که خوند حديثی و رفت عربی کم يه دونستن با صرفاً شن؛ می متنش مفهوم متوجه خوندن، رو درسش که کسانی فقط

 آجری! سواد کوره يه با فقط اما. ممکنه ها اين همه. فالن و کشت بايد رو عجم گفته حسين امام

 :خندی: اومد باال تند نگاهم

 تاريخ منم! من نه خوندی رو درسش تو چون عاديه خيلی کمه؛ اجتماعی علوم ی زمينه تو سوادم هم من. کنم نمی توهين _

 .خوندم رو واقعه يه قبول و رد و خوانی ريختا نحوه و

 .کرد می درد سرم

 چی؟ باشن جنگيده و باشن رفته اگه _

 گفت: آرومی خنده با و کرد فوت رو نفسش

 بجنگند صفين تو نذاشت که رو پسرهايی طالب ابی بن علی بوده محال اينکه مثل قطعی داليل. کرد برسی روبايد داليل _

 و نداشتند ای بچه حسنين زمان اون چون! کارزار ميدون تو باشه فرستاده باشه فرستاده تنهايی هم اون و سوم خليفه با رو

 .بشه بريده حسنين مرگ با پيامبر پشت ترسم می گفت می علی

 کرد: می بد رو حالم اين و گفت نمی بيراه پر. کردم نگاهش گنگی با

 اونور و اينور که رو چيزی هر بگم بهت دارم دوست فقط. يستن االنمون بحث ی حوصله تو که زيادن خيلی داليل اين _

 !خوب های چيز حتی... نکن باور منبع بدون رو چيز هيچ! چيز هيچ. نکن باور راحت ديدی
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  افتاد: مقابلش کتاب جون به گرد ميل چاقوی اون با دوباره و گرفت جا اش صندلی روی

 دروغ و اشتباه رو معمولی خبر يه وقتا خيلی. کنه قبولش رو واقعه يه تونه نمی نگار تاريخ يک که هست مسائل خيلی بدون و_

 اصل... ها وقت خيلی واقعاً يعنی ها وقت خيلی اين. شده جعل يا شده گفته راست بفهمه بايد خودش نگار تاريخ و اند نوشته

 دقيقاً يعنی! نوشتن می جزوه مثل شاگردانشون زدن، می حرف امام که صورت اين به. داشت رواج صادق امام زمان نويسی

 پدر های حرف ها اين گفتن و کردن رد رضا امام رو ها اصل اين از خيلی اما!!! گفت که شنيديم ما بگن اينکه نه نوشتن می

 اين تا باشن بوده خوبی های چيز ممکنه روايات اون که چند هر... نيست ما از روايات اين نکنين باور رو چيزی هر! نيست من

 به حتی ما از و کنين سرلوحه رو حقيقت فقط کرد می تاکيد ايشون اما. باشن داشته دوست رو ها اون بيشتر مردم که دح

 نگيد. دروغ هم نيکی

 می بيداد و داد و کرد می اخم هم اون کاش. دوختم چشم روشنش اما رنگ بی رنگ صورت به اخم با و فشردم هم رو لب

 پشت رو صورتم به چسبيده های مو. کن اجرا رو احکام فقط و باش الل! نباشه رفح! خداست دين گفت می کاش. کرد

 :فرستادم پايين گلوم خشک کوير از زور به رو دهنم آب و فرستادم گوشم

  کرد؟ باور اشو همه شه نمی اونم... هم البالغه نهج... يعنی _

 :نياورد باال سر و شد بزرگ لبخندش

 باشه! علی از احاديثش ی همه ی همه گفت شه نمی اصالً که اونو _

 چرا؟:  رفت هم تو بيشتر هام اخم

 :کشيد اش پيشونی پشت دست و آورد باال سر

 فحش دادن به علی معاويه زمان. بوده زياد علی با دشمنی طرفی از. ننوشته رواياتو سند احاديث، گردآوردند رضی سيد چون _

 واقعاً البالغه نهج از کثيری جمع يه فهميد شه می ايشون احاديث باقی با ايسهمق و بيان لحن از داشته! فقط رواج منابر رو

 دهن با. اميه بنی زمان زدن خيلی حرف علی پشت... ايشونه؛ اما اينکه همه اش برای ايشون باشه رو کسی قبول نداره گفته

 ...هيهات. کنن نجس خواستن رو دريا کثيفشون

 :شد تاريخ های معلم يهشب دوباره و داد اش صندلی به تکيه



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

350 | P a g e  
 

 خوبی که بودن اين به قائل ائمه گفتم بهت. بوده زياد حد چه تا علی با اميه آل دشمنی شی می متوجه بخونی که رو تاريخ _

 رو وسيله هدف بودن قائل که اميه بنی عکس بر. کنه نمی توجيه رو هدف وسيله بودن قائل يعنی نگيد؛ دروغ هم رو ما از

  دادن. نسبت زبير و علی به رو قريظه بنی از نفر نهصد کشتار دروغِ همين واسه. کنه می توجيه

 لرزيد، می ضعف از دلم و دست و بود نشسته کمرم تيره روی سرد عرق که حالی عين در ولی گه، می چی از دونستم نمی

 صورتم که غليظی اخم هانما صدای .فرستاد می لب زير هاش حرف آخر که لعنی و خورد می که حرصی به زدم می لبخند

 کرد: پاره رو بود کرده درگير رو فکرم و بود پوشونده رو

  رهـا؟ رها_

 که بخورم سکندری بود نزديک و موند زيرم پام پريدم، جا از از هول با .زد می صدا رو اسمم و کشيد می فرياد راهرو توی

 :شد عمو خنده باعث

 .ميدی کشتن به رو خودت تو نکشه رو خودش اون اگه که برو_

 و مشوش ماهان به نگاهم گذاشتم، بيرون اتاق از که پا. شدم خارج اتاقش از بااجازه گفتن با و شد گزيده اختيار بی زيرينم لب

 قد هام چشم افتاد، وضعش و سر به که نگاهم. بره پايين ها پله از خواست می و زد می صدام سرگردون که افتاد پيراهن بی

 وضع و سر اين با زنيم می ديشب از که همی پشت های گند وجود با مونده همين. کردم تند سمتش به پا و شد گردو تا دو

 سالن وسط ها مجسمه مثل که اون به توجه بی من اما شد آروم کمی انگار. برگشت سمتم به و زدم صداش! پايين بره برهنه

 اخمی بد با و کردم آزاد رو ام شده حبس نفس بستم که رو در. کشيدمش اتاق سمت به زور به و گرفتم رو دستش بود ايستاده

 :شدم خيره کرد می برانداز رو وضعم و سر تشويش با که او به

 نمی کنن؟ فکرا چه پايين بری ضع و سر اين با نمی گی! مثال صبحه هفت! تو چته_

 فشار، شدت از و شدند حصار تنم ورد به بازوهاش. کشيد خودش سمت به ومحکم زد چنگ رو بازوم هام بدعنقی به توجه بی

  برداشت: اکسيژن موهام ميون از و نشست سرم روی سرش .بستن رو کشيدنم نفس راه

  رفتی؟ کجا ساعت اين تو خوابی می ظهر لنگ تا هميشه که تو! رفتی؟ کجا_

  گفتم: آروم و برداشتم اش سينه روی از رو سرم تعجب با کرد، ام زده حيرت اش آشفته صدای
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 ...ديـ بودم برا و دور همين! مگه؟ شده چی_

  :گفت اومد، می در چاه ته از که صدايی با حرفم، وسط

  .ديدم خواب... هيـش_

 کرد: زمرمه و نشست سرم روی سرش. بشم سوال از پر لذتی غرق دوباره تا بود کافی کلمه دو همين

 .بگيره ازم رو تو نمی تونه. بکنه نمی تونن غلطی هيچ_

 دادنم دست از خواب حتی .ريختتش می هم به خوابم .ديد می رو من خواب شد. کامل اما لذتم می گه؛ رو کی ستمدون نمی

 هم هنوز اما گذاشتم؛ اش سينه روی لذت با رو سرم و زدم غليظی لبخند گرفتم که ايی نتيجه سه از .بود سخت براش هم

 نباشه. که کاش ای ..باشه. راست عمو های حرف اگه. بود سرم باالی سخت عذابی

* * * 

  افندی بی 

 راه از قبل هميشه مثل. نشستم براقش و سياه تن روی حرکت يک با و کشيدم جسورم و جذاب اسب مارال تن روی دست

 عاشق اما بود، محبوبم اسب اينکه با .پيچيدم مچم دور تا دور محکم رو افسارش و کشيدم سياهش يال روی دستی افتادن

 ضربه چند .باشه بايد خودم برای اختيارم، در مشتم، توی .بودم اينطور متعلقاتم به نسبت هميشه. بودم  هشب  گرفتن سخت

 برفی، های تپه و اطراف مناظر به توجه بی. رفتم بود، اصطبل متریِ صد چند تو که گاراژ طرف به کردن هی با و زدم بهش

 پياده که اسب از اومد، سمتم به تند و زد بيرون گاراژ از سامان ب،اس کردن هی صدای با .کردم متوقف رو اسب گاراژ مقابل

  گرفت: دست به رو افسار شدم،

  کجاست؟_

  کشيد: گاراژ سمت به رو اسب

 چرا باشه چيزی اگه. گناهه بی نظرم به. مياره دووم داره بدجور. افندی بی نمياد مُقُر اصال... ولی ستون به بستيمش. داخله_

  همه... اون با اونم گه؟ب ما به نبايد
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  بريد:  رو صداش که کردم نگاهش تيز

  داغونه؟ و درب خيلی_

  کرد: اشاره داخل به دادو تکون سری

 شب تا کرده که خونريزی و سرما اين تو باشه اينطوری. سرش باال بياد دکتر بديد اجازه اگه. شده شديد اش ريزی خون_

 .نمياره دووم

 همين تا بود ريخته صورتش و دست روی که خونی بوی .رفتم اونجاست، کرد می اشاره که متیس به هاش حرف به توجه بی

 آورد: باال رو سرش و کرد باز بيشتر رو بازش نيمه های چشم ايستادم که مقابلش. اومد می هم جا

 بوده! ات کله تو کوفتی چه بگی خوای نمی پس_

 ناليد: درهمش صورت و شده سياه های لب ميون از. بود شده کبود هاش لب سرما از و زد می نفس نفس

 .قبالً گفتم که هموناييه همش. کنم تعريف که ندارم چيزی_

  : خاروندم رو گردنم پشت فرماليته و حوصله بی

 .کردم باور! باشه_

  اومدن: جلو قدمی و کردن نگاهم حيرت با بودند، کشيده رو صورتش زحمته که افرادی از نفر دو و سامان

 .خونه داخل برينشب_

  کودنش: خود جز به نداشت پرسيدن سوال يا زدن حرف جرات کسی

  برم؟ تونم می يعنی! کنين؟ می باور_

  کردم: گرد عقب

 بری؟ می خوای کجا! حاال هستی! نرو تند ديگه نه_

  گفتم: سامان به رو و گذشتم مقابلش از نيشخند با
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 داخل! بيارينش_

. چيه دختر اون با دردش بفهمم ديگه راه يه از بايد. من مسلک تو نه حداقل. نبود نشده، زمحر جرمش که آدمی جزای مرگ

 نزديکم کرد، می لگد رو ها برف که محکمی و سنگين های قدم با سپهر که ميکشيدم مارال سياه تن روی دست .بفهمم بايد

 :گفت خوشحالی با ميزد بيرون هنشبخارد ميون از که صدايی با و ايستاد ام متری چند تو گويان سالم. اومد

 ثمين که هايی خونه از يکی وارد شب تاريکی تو که ديدند رو زن و مرد يه ديشب آوردند خبر ها نگهبان! قربان بديد مژده _

  برداشتم: سمتش به قدم يه و کشيدم اسب نوازش از دست حرفش شنيدن شدن. با بود، داده رو آدرسش

  خودشونن؟ مطمئنی_

  گفت: محکمی لبخند با و داد دست از رو اش هميشگی ردیس صورتش

 باشن نتونسته اگه واضحه پس نديدن رو تا دو اون از کدوم هيچ حال به تا که هم ها بچه. نديدن رو کسی و بوده تاريک_

 .بود خونه اين تو که دختريه همون شبيه خيلی که گرفتند خانم از ناواضح و دقت بی عکسِ يه اما. کنند شناسايی

 و ناواضح عکس. فشردم مشتم توی رو بود گرفته سمتم به که گوشيی و آوردم در دستم از فورا رو ام مشکی و چرم دستکش

  ...رها دريای  ...بود فهمه. خودش نمی اشتباه هرگز رو تصوير اين من های چشم... اما بود؛ تاريکی

* * * 

 رها

 کوچه انتهای به رو منتظرم نگاه دوباره .کرد می پاشی آب رو کوچه و نشست می زمين روی آروم آروم و کنان رقص بارون

 اتاق پنجره کالفه.بود نيومده هنوز ماهان اما گذشته هم شب هشت از ساعت. شدم خيره اش تاريکی و سکوت به و انداختم

« ديگه بياد دير داره قح هامه، دردسر و من دنبال در به در و هواست رو شرکتش ماهه چند» زدم غر خودم به و بستم رو

 بخشی مسرت لبخند اتاق تو کوچيک کتابخونه ديدن با بشم؛ خالص کشنده انتظار اين از و کنم پيدا چيزی تا گردوندم چشم

 يا ميده نشون واکنشی چه مختلف مواقع تو کنه، می فکر چی به ببينی اينکه. دنياست های لذت بهترين از آدم، يه زدم.کشف

 مهربونی مرد .باشه ماهان آدم اون اگه مخصوصا. عاليه نظرم به همش خونه؛ می کتابی چه و بينه می میفيل جور چه اينکه
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 جلد با کتاب يه بلند، و کوتاه کتاب همه اون ميون از. کنه پنهون رو اش ای شيشه قلب تونه نمی محکمش و جدی نگاه که

 .کرد جلب خودش به رو نگاهم اول همون از. زد می  چشم تو بدجوری طاليی و سخت

 به رو اون و بندازه دست ناخودآگاه آدم تا بود کافی بود، گذاشته گوشه يک ها کتاب باقی از سوای رو کتاب اين اينکه اصالً

 اين افتاد نمی دستم از روزايی يه .کشيدم محکمش جلد روی دست و برداشتم رو رنگ طاليی کتاب .کنه نزديک خودش

 دانشکده اون تو شد باعث عذابش آيات ...شدم می ترس غرق شدم؛ فکرمی غرق و ميخوندم رقو دو ميگرفت که دلم. کتاب

 راحت و رک اينقدر ميديد وقتی مريم اول روزای اون البته .ببُرم ازش کل به راسل، و مارکس تفکرات وجود با اجتماعی علوم

 واقعاً اگه آدم وگرنه غرضه، و باقصد آدمای هواس ها آيه اين »گفت می و جوشيد می تعصبش رگ ميکنم، نفی رو چيز همه

 می شه.  هدايت هم سالگی هشتاد تو 6فِلو آنتونی مثل غلطه؛ چی همه بگه بخواد مغرضانه و کنه رد فقط که نباشه اين نيتش

تو  ،دمدوباره دست روی جلدش کشيدم، دلم زير و رو می شد برای آغوشی پر از مهر که بعد از اين همه طوفانی که ديده بو

اما... با گلويی بغ کرده از بغضی سنگين، کتاب رو از هم باز کردم. صفحه های سفيد و  «من باهاتم!»آغوشش بگيردم و بگه 

آيه ايی از ابراهيم بود و . کادر بندی شده اش تو يک سمت متن عربی و سمت ديگه ترجمه فارسيش رو تو بغل گرفته بودند

صدا زده بود. لبخند روی لب هام نيرو گرفت. هميشه برام سوال بود و موند که  (وردگار منپر)مثل هميشه پروردگارش رو ربی 

بود  چقدر صميمی شه. رسمی و جدی میگه ربی و کمتر  چرا تو همه ی اين کتاب وقتی ابراهيم می خواد با خدا حرف بزنه می

دم و ورق می زدم که چشمم به قسمتی افتاد که ورق زدم... و بی هدف از هرگوشه ايی چيزی می خون .باخدا اين خليل خدا

معروف، دست هام روی کتاب خشک شدن. انگار که کسی ۀ سال ها بود فراموشش کرده بودم. با ديدن قسمتی از يک آي

چشم هام رو ترجمه ايی که می خوندم ثابت موند و  .مخاطب قرارم داده باشه و همه دنيا ايستاده باشند تا حرفش تموم بشه

ب است ـش کنند، برما واجکسانی که در راه ما تال: الذين جاهدوا فينا لـنهدينهم سبلنا»عنای واقعی کلمه بدنم سرد شد به م

 حتی بدون دادم ترجيح هميشه. نکردم چيز هيچ شناختنِ برای تالشی هيچ وقت هيچ من 7«که آنها را به راهمان هدايت کنيم

از همون اول دشمنش شدم و  . کتاب همين خدای مثل.  کنم باورش رسيد می رنظ به که هرطور  رو هرچيزی تالش، ذره يه

 و کنه لج باهام بذار گفتم. گفتم محاله که خدای حاج ياسر وجود داشته باشه. گفتم اگه وجود هم داشته باشه من بهش کافرم

 زنم! نمی! زنم ینم من ولی بزنم صداش درد از که بفرستتم بذار. کنه خراب سرم روی رو زمينش و آسمون

                                                           
6
 Antony Flew با نگارش کتاب رسواترین  2004فیلسوف خدا ناباوری که بیش از نیم قرن در دانشگاه ه آکسفورد فلسفه خدا ناباوری تدریس می کرد؛ او در سال   

اً از موضع خود به سوی خدا باوری برگشت. جالب توجه است که بعد از شش سال از این نگارش وتغییر باور فوت شد.خداناباور رسم  
  

7
69عنکبوت آیه    

. 
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کمترين شباهتی بهش نداشتن. اونجا  و کردن می ياسر حاج با آيينی هم ادعای که هايی آدم پيش. حاال اونجا بودم ولی... ولی

عصبی کتاب رو سر جاش گذاشتم و با حرص  ؟ بياره سرم به می خواست باليی چه خونه... اين دست... تو به قرآن .بودم

م، نکردم، معلومه که نکردم! همه اشون لنگه هم اند همشون، صبر کن! يه چند وقت ديگه همه اون هيچم اشتباه نکرد»غريدم

پانچ بافتم رو از کمد بيرون کشيدم و رو دست هام انداختم و از اتاق بيرون  «چهره ی زشت و مسخره اشون رو نشون ميدن

با حرص درش رو به هم کوبيدم و از پله ها سرازير شدم  .زدم. يک دقيقه ديگه تو اين اتاق می موندم يقينا ديوونه می شدم

 داد و با اشاره به سر و وضعم گفت:  م زير لبیکه مهسا از اتاقش خارج شد. سال

 ؟!خير باشه_

 م:موهای سرگردونم رو به زير روسری هدايت کردم و با لبخنديی تصنعی گفت 

نتظر حرفی ازش بمونم باقی پله ها رو پايين اومدم و به او که تو بدون اينکه م .ماهان دير کرده، ميرم تو حياط منتظرش شم_

ی نکردم. تو اين مدت خوب فهميده بودم دختر بد و بدجنسی نيست و فقط يه عاشق اشتباهيه، ا سکوت خيره به من بود توجه

 .من رو نمی ديد الًو اون اص شدم مثل همون وقتای شونزده هفده سالگيم که فکر می کردم عاشق محسن پسر همسايه امون

خوندن زن عمو رو واضح تر  الاليیبوی کتلت تموم خونه رو برداشته بود و هرچی به آشپزخونه نزديک تر می شدم صدای 

کندم و بی سر ش دل از صدای خوش و ناخونک زدن به غذای خوش بو ! می شنيدم. چه دل خوشی داشت اين زن خوشبخت

اما آروم و با ناز می باربد. انگار که آسمون قصد کرده بود حسابی برای زمين دلبری  ؛هو صدا راهی حياط شدم. بارون بی وقف

 ، قطراتش رو با رقص روی تن خاک می نشوند و اين قطره ها رو آهسته آهسته تا عمق خاک فرو می برد.کنه

اگاه فکر رو به سمت بوی خاک نم خورده و غذای خوش بوی زن عمو فرصت هر فکر بدی رو از آدم می گرفت و ناخود 

چند دقيقه بود که تو پانچ  . نمی دونم دقيقاًمردی می برد که از صبحی که رفته بود دلتنگی پا به خونه ی قلبم گذاشته بود

حتی صدای  .بافتم فرو رفته بودم و سرما رو می بلعيدم که در حياط باز شد و ماشين مردی که منتظرش بودم وارد حياط شد

با عجله از ماشين پياده . بزرگی رو توی دلم جا به جا می کردن جسمبارون هم ازم دلبری می کردن و يه تيک هاش روی الس

 زد:ت و محکم به طرفم قدم برداشت. از همون فاصله غر البشد و با قدم هايی با ص

 حواست به خودت نباشه ها!  هيچ تو اين سرما چرا اينجا وايسادی؟ _

هميشه بهونه گيرم آروم بود و غنج می رفت از اين همه حس نگرانی... از اين همه دقتی که  تند و تلخ حرف می زد ولی دل

 :تو چشم هاش خيره بودم، آروم زمزمه کردم. بهم داشت. مقابلم که ايستاد هنوز صورتش در هم و پر از استيضاح بود
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ی ام، صورت يخ زده ام رو تو سينه ی ستبرش و قبل از اجازه دادن به هر حرفی و بی توجه به شرم هميشگ .منتظر تو بودم_

مثل کوه آتشفشانی که به برف های ريخته روی تنش اهميتی  .گرم بود .پنهون کردم و عطرش رو تو ريه هام حبس کردم

دست های متعجبش دور تنم حلقه خورد و تن لرزونم رو به خودش فشرد. صداش از  . نمی داد... گرم بود، درست مثل خودش

 :شم بلند شدکنار گو

 .استقبال شوهرتيی اينطوری بيابايد هميشه  اصالًپشيمون شدم! _

لبخندم هم تو سينه اش می شکفت و . نفس هاش روی پوست صورتم می نشست و آرامش از دست رفته ام رو برمی گردوند

نشونه برند که چشم هاش خواستند پيشونی ام رو  . دو طرف صورتم رو تو دست هاش گرفت و لبپژمرده می شد جا همون

 د:های آرومش متوجه صورت بزک شده ام، شد. نگاهش برق زد و توی صورتم جست و خيز کر

 ببينم صورتتو؟ _

انگار که يک نفر بی هوا پرتم کرده باشه به داخل يه قطار... انگشتش رو با لبخند و شيطنت زير لبم کشيد و نگاهش رو به 

 د...به گذشته برده بومن رو قطار با سرعت هرچه تمام تر سرخ ترين حوای صورتم دوخت؛ اما اون 

 .دونم و تو نازی! هيشکی جز من و تو خبر نداره دست نزن! بشنوم مامان از امروز چيزی شنيده من می*))

 .بند کتونی هام رو تند و بی دقت بستم و صاف ايستادم تا به صورت دخترک يازده ساله ی رو به روم خيره بشم 

 !فته تو فقط نترسورم کار بدی کنم که... فقط ميرم تا بازار و زود ميام. قول ميدم هيچ اتفاقی ني ونه. من که نمینترس ديو_

 : با زاری و استيصال به صورتم خيره شد و ناليد 

تازشم،  !کاش حداقل اين چيزا رو به صورتت نمی زدی... آقاجون اگه اينجوری ببينتت خون هممون تو شيشه اس رهـا _

 .آقاجون تو بازار حجره داره، کلی دوست و آشنا داره، يه چيزی می شه، تو رو خدا بيا ول کن

 .از شيشه ی در حياط سر وضعم رو از نظر گذروندم و از اين همه تغييری که با يه مختصر آرايش کرده بودم، غرق لذت شدم 

 :بی توجه به آه و ناله های نازنين از پله ها پايين رفتم

 .تو کوچه ساعت فروشاست. آقاجون فرش فروشا، راهشونم به هم نمی خوره چه برسه به آشناهاشونمحسن  _
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 .عرض حياط رو می رفتم و صدای نازی رو روشونه هام می کشيدم 

 تو چيکار داری با اون بی سر و پا؟ اون سرشم از توگوشی در نمياره اونوقت تو و مريم نشستيد نقشه ريختيد که چيکار الًاص _

کنين؟ بی توجه به واقعيت هايی که برام درد داشتن قدم هام رو محکم تر کردم و نزديک در شدم. درواقع نقشه ايی درکار 

ساعت  ن...نبود، مريم می خواست برای دوستش ساعت بخره و تا اسم ساعت رو آورد هر دو ياد محسن افتاديم. فقط همي

پيداش می شد. خط و نشون آخرم رو واسه ناز ی هميشه مظلوم کشيدم و از  بايد مريم هم حاالنزديکای ده صبح بود، ديگه 

خونه بيرون زدم. برای نازی شاخ و شونه می کشيدم؛ اما خودم بهش اعتقادی نداشتم، در واقع تنم داشت می لرزيد از اين 

ديوونه بود اين  . متوجه اش بشمهمه جراتی که داشتم به خرج می دادم. مريم رو سر کوچه ديدم که داشت بال بال می زد تا 

تا اون دنيا سفر کردم  ،دختر! با خنده دستم رو تند تکون دادم و خواستم به سمتش برم که با صدايی که از پشت سرم بلند شد

 . و برگشتم

 ؟یمتکجا به سال_

به مريم بفهمونم بره و نمونه؛ به زور و با چشم و ابرو می خواستم  . چشم هام رو محکم رو هم فشار دادم و به زور باز کردم 

کيفم رو ! آروم و قدم زنون به سمتم اومد. خدا لعنت کنه هرچی زبون نفهمه ،اما متوجه من نمی شد و وقتی که ديد ايستادم

. محکم تو چنگم فشردم و آروم به سمتش برگشتم؛ با اخمی کمرنگی مثل ابولهول ايستاده بود و سر تا پام رو رصد می کرد

هميشه دعوا داشت که جواب  .ا استرسی پنهون شده، سالم کردم و او با ديدن صورتم اخم هاش شديد تر تو هم رفتآروم و ب

 ه:ببر باالفقط بلد بود صدا  االم واجبه؛ اما حالس

 کجا می رفتی با اين همه بزک دوزک؟ _

 :حالم از نوع حرف زدنش بد شد؛ اما خودم رو نباختم

 ! عليک سالم مرتضی خان_

  : ا کنايه ام بيشتر اخم کرد و يک قدم بزرگ به سمتم برداشتب 

 ؟ق بدی! گفتم کجا ميری با اين قيافهتو نمی خواد به من درس اخال_
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کرده بود که بايد به يه مرد  حقيرمونحالم از خودم و هرچيزی که مربوط به من می شد به هم می خورد، آقاجون به قدری 

و تاهای هجده سالگی، غد بازی به خرج دادم و من هم يه قدم جلو رفتم و مقابل قد  تو تکداديم.  میغريبه جواب پس 

 : گرفتم بلندش سرم رو باال

ت. المو به س ينبردار نوتوضيح بدم! واسه هرچی اومدی، نازی خونه اس، در بزن برو وسايلتو شمادليلی نمی بينم بخوام به  _

 .ع من خودم پدر مادر دارمالمحض اط

ن توی معدم ريخته بودن... اما سرم رو مغرورانه برگردوندم و به سمت مريمی که داشت آروم به سمتم می اومد جوش شيري

ه سويشرتم کشيده شد و به عقب پرتاب شدم. با خشونت و صدای کنترل شده القدم اول رو کامل برنداشته، ک .قدم برداشتم

 يد:ايی غر

گوشه سويشرتم روگرفت و يا زور  !ياالااری داشتی می رفتی با اين سر و شکل. ! بريم به آقاجونت توضيح بده کدوم گوياال_

 :محکم و بی محابا زير دستش زدم . با خودش همراهم کرد

 ن!ولم ک _

دردم گرفت از بغضی که تو صدام موج می خورد و ضعفم رو به رخ حق به جانبش می کشيد... دردم می گرفت از اينکه  

خواستم کوه خودم بشم، تيشه می گرفتن و  می که خودم هم تا .ننه من قمری برام الدورم بلدورم نکنهکوهی پشتم نبود تا هر 

اخم  !فرهاد وار کوهم رو رو سرم می ريختن، که مداام اول و آخر اون ها بايد بگند، من بايد بميرم يا حق دارم نفس بکشم

  کور:هاش گره خورده بودن، يه گره 

ها! واسه کی اينطوری بزک کردی و يادت رفته دختر حاج ياسری! با اين سر و شکل راه افتادی تو رفتی ر کدوم گوری می _

 .فته از خودش درميادوخيابون که چه غلطی کنی؟ انگار راست گفتن که هرکی راهش به دانشگاه و درس خوندن بي

عجز مسخره ام. اگه رو در روش می ی هم نداشت که دارم جون ميدم از اين ا مثل مسلسل بهم شلکيک می کرد و توجه 

ايستادم و خودی نشون می دادم حتما سر و کارم با حاج ياسر و اون قانون های مسخره اش بود، تازه با هزار بدبختی راضی 

 .شده بود برم درسم رو بخونم

 ...و نشون بدی تا چه حد با توام! با اين سر و شکل راه افتادی تو خيابون که چی رها؟! که دل مردای هرزه رو آب بندازی_

 :به جنون رسيدم، جيغ زدم 
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 !لعنت به تو و امثال تو که با يه رژ ساده دلتون آب می افته؛ لعنت به حرمت من و حاج ياسر، همتون بريد به درک_

جای من  مرتضی به. اخم هاش ديگه باز نمی شدن، مريم که تو چند متری ما ايستاده بود با بهت و نگرانی به من خيره بود 

 :اين بار به اون توپيد

 چيه؟! وايسادی چی رو نگاه می کنی؟ _

آب دهنم رو به زور قورت دادم و بی توجه به سر و صدا هاشون در کوچه رو باز کردم و خودم رو داخل خونه پرت کردم.  

 ((*زخمی که بغض اون روز تو گلوم انداخت، هيچ وقت خوب نشد

پم می نشست و دست گرم تری که گونه راستم رو بغل می گرفت از عالم رويا به بيرون با نفس های گرمی که رو گونه چ 

 :اومدم. دستم رو روی دستش کشيدم و زمزمه کردم

 .زن عمو خريده... گفت همش تو فکرم، شايد تو روحيه ام تاثير کنه _

 :با چشم های براقش صورتم رو از نظر گذروند و با شوخی اضافه کرد 

 .و نمی دونم؛ ولی مال منو که حسابی تازه کردروحيه تو ر_

کشداری که گفتم و مشتی که به شونه اش کوبيدم. خنده هاش صدای شر شر  «کوفت»چشمکی که زد همزمان شد با  

دستاش محکم دو طرف صورتم رو گرفت و محکم و از ته دل روی ن. بارون رو هم محو کرده و کل حياط رو برداشته بود

 : بلند شد الی نشوند، پلک هام داشت با آرامش خاصی روی هم می افتاد که صدای عمو از تراس طبقه بابوسه عميق وپمل

 ...بلکه ما هم توخنده هاتون سهيم شيم بابا البا تشريف بيارينماهان خان  _

ماهان چشم  !ودکه به ما ديد نداشت و فقط صدامون رو شنيده بچقدر خوب چشم هام رو با خجالت و خنده روی هم فشردم.  

 .طور که دستم رو می کشيد با هم داخل خونه رفتيم کشداری گفت و همون

 * * * 

 یبی افند

 :ه رو موهای پريشونش دست کشيد و گفتکالفدست به دست ديگه ام کشيدم و آرنج هام رو به زانو فشردم. سامان 
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به در دنبالشن ولی... معلوم نيست اين آخر کاری با  هنوز هيچ خبری از مسعود نشده، به غير از پليس بچه های خودمون در _

فقط خدا . با ظاهری به ظاهرخونسرد و بی تفاوت، جعبه ی سيگار رو از روی ميز برداشتم .چه قدرتی از دادگاه تونسته فرار کنه

 : ... سپهر دنباله ی حرف سامان رو گرفتالّابه دادش برسه و دست من بهش نرسه و 

سيگار  . هم خبر آوردن؛ قتل ثمين گردنشونه و دفاع وکالشون در برابر اعاده های دادستانی به جايی نرسيده از دادگاه بهداد _

مزه کاغذ فيلترش هم می تونست از تشويش دورم کنه. سامان تکيه اش رو به مبل  حتیسفيد و نازک رو گوشه لبم گذاشتم؛

  :ه بيرون فرستادالفداد و نفسش رو ک

 ...ست که کار ثمين هميشه تميز بوده، پليس حتی شک هم نکرده که از ماها باشه... وگرنه کهخوبی قضيه اينجا_

 :کشيدم و با صدايی که به زور از بين سيگار و لب هام بيرون می زد گفتمروی قوطی اش کبريت رو چند بار چوب  

تميز کردن و اردوگاه رو ترک کردن. مسعود و خيمه ها رو  دادگاه نبايد گشت. بچه ها بعد از رفتن ما، فوراً یخودی پ بی_ 

 .بهدادم انقدری باهوش هستند که با وجود گندی که زدن، اسمی از باند نيارن

قبل از اينکه شروع به ادامه صحبت هام کنم، . کبريت و هوا کردم و با کام عميقی، سيگار رو روشن کردم شدستم رو سپر آتي 

م کوتاهی روی السبا ناز و ادايی مشهود، اجازه ورود خواست؛ با سر تکون دادنم وارد شد؛ دو تقه به در سالن خورد و سوگل با 

 :حرفم رو از سر گرفتم نبی توجه به او .مبل نزديک من نشست

يه سری آدم که پليس در نظرش.  محدث می بردن که پاک و منزه بودن واسهاز عمليات  خبروقتی شير شده بودن و  _

، بياد وسط ن اوضاع براشون فرق می کرده. اينجا اگه اسم بانداالولی . همين! اهد چيزی شدن که نبايدبهشون شک نداره و ش

 .وه بر قتل ثمين، کارای قبليشون رو هم رو کننالبايد ع

 م: تکيه ام رو به مبل دادم و زمزمه کرد 

 ...اونوقت ديگه آزادی بی آزادی_

 :انگشت اشاره ام رو هشدارانه تکون دادمرو به سپهر که متفکرانه بهم خيره شده بود  

 !حق يه اشتباه کوچيک هم نداريد با اين همه  _

 : سپهر کت سياه و اسپورتش رو صاف کرد و مطيعانه دو انگشت اشاره و ميانه اش رو به پيشونی اش زد 
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  !امر کن بی افندی فقط_

  :رو مچاله می کردم زمزمه کردم در حالی که تن سيگار وسفيدی سيگار رو به سياهی جاسيگاری سپردم

 .می ريم عمارت البرز_

سپهر دهانش رو برای هر حرفی باز می کرد و دوباره می بست؛ اما سامان به خودش جرات بيشتری داد؛ با بهت و ناباوری بلند 

 :گفت

 ...خونه البرز؟ بی افندی ما چنـد ساله که با اون خونه قطع ارتباط کرديم! گفتيد دوست ندارين تو اون_

 پرسيد:سوگل بی خبر از گذشته های مات و دور، حيرون و پر سوال  

 البرز آب وهواش که عاليه که! چه اشکالی داره؟_

 : و بی توجه به سوگلی که به سمتم متمايل شده بود غريدمکالفه  

فرقش با سال های  ...سرد می مونم همه چيز آماده باشه! بهار نزديکه، اونايی که منو زير نظر دارن می دونن تو بهار جاهای_

 .عازم البرزيماين بار قبل اين باشه که 

 :سپهر که هنوز مبهوت صورت جدی ام بود آهسته و با ترديد سر تکون داد، حرفم رو ادامه دادم 

 !خبر بديد. به غير از شما دو نفر هيچکس همراهم نميادبه مادام _ 

پريده و نگاه جدی ام نگذاشت  باالگرفت و با ترس بهم خيره موند، ابرو های سوگل بی مقدمه و ناگهانی بازوی چپم رو  

 :دستش بيشتر روی بازوم مانور بده و خودش رو عقب کشيد. با تيره اخمی پررنگ تر رو به سپهر ادامه دادم

ه نمی مونه همه رو کنی، هيچ دختری تو خون محدث هر آن منتظر يه حرکته، تو نبود من ميای اينجا و بچه ها رو الک می_

  .بفرستيد خونه ی اردوان. صدرا رو هم بذاريد جای اردوان اونجا رو اداره کنه

 ، بی حوصله دستی پشت گردنش کشيد و گفت:سامان که هنوز مبهوت رفتنمون به البرز بود

  .خونه مسعودم خالی افتاده، اهورا رو هم که معلوم نيست مسعود کدوم گوری برده_
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انقدر دور که نه محدث و اون نقشه های  .مشد می اول از همه بايد از اين جا دور و کمرنگ سرتکون دادم.با اخمی ريز 

چيزی به برگشتن اون  .ح شوهر بتونه دريا رو پيدا کنهالد به اصطاش بتونه اين وضعيت آشوب رو آشوب تر کنه، نه اون مر آنی

 . * * *چيزی نمونده اصالًدختر نمونده. 

 رها

اگه  م گفته اند که خاله بوی مادر رو ميده و دل دختر با ديدن خاله از دلتنگی مادرش، از سينه بيرون می زنه؛ مخصوصاًاز قدي

اما به نظر من هر کس که برای مادرت ؛ پختش و بوی خوش غذاش يادآور خونه پدری و غر غر های شيرين مادر باشه دست

پيش دستی کردم و قبل از اينکه عمو دست به کار بشه و مثل هميشه  ه.خواهری کرده باشه، ممکنه که بوی مادرت رو بد

عمو خنده ی سرخوشی کرد و با  .برای زن عمو غذا بريزه، بشقاب رو از مقابلش کشيدم و با لبخند محوی براش برنج کشيدم

  :سرمستی گفت

 !کار سالهاست که کار منه آی ناقال خوب از راه نرسيده داری زنم رو از چنگمم در مياری! پدر سوخته اين_

خاطر بی مهری کشيدن های مامان؟ سوز و سرمايی که ه زم بود که بگه و به دلم نيش بزنه بالبودم،  چند وقت بود که شاهد 

 زد رو با خنده ايی کمرنگ محو کردم و گفتم: به چشمم داشت نيش می

 ...ای شما هم می ريزم خببر_

رو دنبال می کرد و وقتی بشقاب رو به دستش رسوندم، دستم رو از زير بشقاب لمس کرد با لبخندی مادرانه حرکاتم   زن عمو

 :و با مهری مشهود و لبخندی خواستنی گفت

 .زن فقط واسه شوهرش از اين کار ها بکنه دخترجان _

ودمون خبر با اشاره نامحسوسی که به ماهان کرد دلم ضعف رفت وخالی شد. چه مفتی مفتی زن و شوهر شده بوديم و خ 

 پشت بند حرف زن عمو ماهان با خنده ی کشداری بشقاب رو از مقابلم برداشت و آروم کنار گوشم گفت: !نداشتيم

  !ياد بگير _ 

! نمی شد که! اون هم جلوی ردندنگاهم بی هوا لرزيد و قفل چشم های خندان و منتظرش شد. به چه کار هايی وادارم می ک

که فهميده  السی بود شايد هزار بار بدتر از اين کار ها رو می کردم تا ميدون رو خالی کنه، اما... حامهسا... اگه آدم بد و بد جن
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ام يه عاشق اشتباهيه، مقابلش چطور اين کار رو بکنم؟ عمو با لبخندی عميق و نگاهی عميق تر به چشم های نگرانم خيره 

 :ت گفتالبشد و آهسته و با ص

ه زندگی و اجاقش مهر و محبته. ولی زن و شوهرا خيلی وقتا نمی دونن چقدر کار های می دونيد بابا جان؟ اساس ي_

تونه بزرگ ديده بشه! همين غذا کشيدنا، استقبال هم رفتن ها، همين چيزای ريز و کوچيک زن و شوهر رو  کوچيکشون می

 .واسه هم عزيز می کنه

يه امشب که به استقبال ماهانم رفته  حاال. ده بودم واسه خودمصورتم از گرمايی ناگفتنی می سوخت و قطع به يقين لبويی ش 

بودم بايد با اين جور حرف ها و زن و شوهر کردن ها دقم می دادند. هر چند... همون اول که پررو پررو گفتم تو اتاق ماهان 

ام ريخت و با اشاره به دست ماهان با خنده ای کمرنگ يه ليوان آب بر .می مونم، گور اين حرف ها رو برای خودم کنده بودم

 هام آروم گفت:

 ا.کنديشون از جرفت!  پوست دستات_ 

تند و دست پاچه دست هام رو ول کردم و سرم رو داشتم انگشت هام رو با استرس در هم می تنيدم و باز رهاشون می کردم. 

 صدای عمو دوباره سکوت رو شکست:با غذا ريختن گرم کردم. 

  می دونيد چرا؟. رو خيلی دوست دارند باباها بچه های کوچيک _

اينکه تو بحث شرکت کنه دست به زير چونه زده بود و با نگاهی که انگار هيچ چيز براش اهميت نداره گوش  دونبکه مهسا 

 د:به سوال عمو که رسيد با خنده جواب دا؛ می داد

 .ارندچون گرم ترين استقبال ها رو بچه های سه چهار ساله از باباهای خسته د_

  بابا.عمو به لبخندش قوت بخشيد و با افتخار گفت: آفرين  

 مهسا هم به شوخی زد و با سرخم کردنی کوچيک زمزمه کرد: 

 .ديم شوهر خاله جان درس پس می_ 

 گرفته بود توی دهنم مزه اش کردم. شايد مزه اين کتلت از يادم قاشق توی کوپه از برنج کردم و بی توجه به بحثی که باال 

ببره که چرا اين حرف ها تو خونه ما بی ارزش ترين بحث هايی بودن که گفتنش هم عار بود و نبايد به زبون آورده می شد. 
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خيلی وقت بود که فهميده بودم می شدن! حرمت کوچيک تر بزرگ تر چی می شد اگه اين حرف ها جلوی بچه ها گفته  اصالً

خيالی تو ذهنم رو که  ۀصدای بلند تلفن، خون .ما تا اين اندازه اش دردآور بودا؛ عادیآدم های شبيه هر چيزی هستيم به جز 

روخراب کرد و به دنيای واقعی برم گردوند. زن عمو خواست از جا بلند ن توش مامان و آقاجونی که فرقی با عمو شاهرخ نداشت

آيدی نگاه کنم گوشی رو برداشتم و به از جا بلند شدم. بی اينکه به  «خواهش می کنم»شه که پيش دستی کردم و با يه 

 :گوشم چسبوندم

 ...الو_

صدای هوا و چرخ هايی که روی زمين کشيده می شدند گوشم رو پر کردن، بی اينکه صدايی از مخاطب پشت خط بلند شه  

 دم:دلم ريخت. بی اينکه حتی صدای نفس هاش رو بشنوم نفس هام به شماره افتادن. با ترس و لرز دوباره صداش ز

 .بفرماييد_

 :صدای ترسناکش توی گوشی پيچيد و من بی دست و پا رو واسه پيدا کردن يه تکيه گاه گيج کرد 

  .به روزی که از مادر زاده شدی. می مردم و توی بی آبرو از تخم و ترکه من نمی شدی ننگ_

ت تر تو گوشم زنگ بزنه. نفس ها تا صدای مخوفش راح شده بودن لصداها قطع شده بودن. همه ی زمين و زمينی هاش ال

با زاری به ديوار تکيه زدم و گوشی رو شل و بی حس و  .سنگين و منقطع از حنجره ام بيرون می زدن و ديگه برنمی گشتن

قوا می خواست عاشقش باشه؛ اما نمی  تمامهنوز هم صداش برام پر از نفرت بود. حس نفرتی که با . حال به گوشم چسبوندم

 م:صدای ماهان از هوا کندم و دوباره به زمين آورد .ت. هميشه از خودش دورم می کردشد. نمی ذاش

 کيه رها؟ _ 

 :آقاجون صدای ماهان رو که شنيد، انگار که آتيش به خرمن زده باشن فرياد کشيد 

 ...زنم که به آبروم آتيش پاک می کنم توی ننگ رو ، آتيشت می_

نم چشم هام که به چشمش خورد، قدم . ه ماهانی که به سمتم می اومد خيره شدمچشم های ترسيده ام از هم باز شد و ب 

 :هاش رو ديوونه وار به سمتم کشوند و با صدايی بلند تر غريد

 گم کيه رها؟ می _
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غمزده ضجه  دست خودم نبود که اينطور. گفت و گوشی رو بی معطلی از دستم کشيد؛ گفت و بی معطلی روی زانو هام افتادم 

، اعضای سالن سراسيمه به ماز سر و صدای هق هق هابا هر لحظه تن لرزيدن ها.  ، بخت من رو با نشدن ها بافتن. دممی ز

هر چی هست به خودم »اتاق اومدند و متحير به سر وضع من و ماهانی که از شدت خشم سرخ شده بود و مدام می گفت: 

 خيره شدند. «بگيد

داخت و عمو گوشی رو از دست ماهان گرفت؛ زن عمو که يک چشمش به من و خم مهسا با دلواپسی دست زير بازوم ان 

شدنم مونده بود و يک چشمش به عمويی که با اصرار می خواست اتاق رو ترک کنيم، دست به بازوی ديگه ام بخشيد و 

 :گفت

 !بيا قربون شکل ماهت بشم. بيا دخترم آروم باش. هيچی نيست نترس_

 به منِ از خواست می چی. زد می لبخند روم به بار اولين برای و شد می آروم داشت زندگی که حاال جونم از خواست می چی 

 :کرد پر رو گوشم صداش و شد چسبونده عمو زن ی سينه به سرم .داشت نمی بر سرم از دست که آبرو بی خودش قول

 ...  اشکا اين با دنده دقم امانتم، نکن گريه دخترم، نکن گريه _ 

 با و اومد نزديک ، زد می هم تند تند رو داخلش محتوای ديگه دست با و بود گرفته دست تو رو ليوانی که حالی رد مهسا

 :گرفت سمتم به رو ليوان نگرانی

 ... نمونده روت به رنگ بخور _

 ديگه قُلوپ يه .ندندار تمومی که اشکا اين از و ضعف اين از متنفرم شدند، می خارج هام ريه از سکسکه با و منقطع هام نفس

 متر رو سالن عرض کالفه و عصبی ماهان .بخشکه نيشتری هرجور راه تا دوختم سقف به رو هام چشم و کشيدم سر رو آب از

 و بود آروم هميشه که عمويی انگار .بود شده خيره عمو زن به سکوت تو و کرده سرش ستون رو هاش دست عمو و کرد می

 : کرد باز لب استرس با مهسا .ماجرا اين از بود آورده کم هم داشت اش چنته تو حل راه يه

 بهم انقدر چرا عمو تهديده يه فقط! شه می مگه آخه بياد؟ سرش باليی ممکنه برنگردونيد، رو رها اگه يعنی چی؟ يعنی_

 ريختی؟

 برنمی عمو نز از چشم که همونطور و کشيد مرتبش و سفيد دست يک موهای تو دست خونسردی و متفکر ظاهر با عمو

 : گفت داشت
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 .رهاست جون بحث. کنيم ريسک نبايد_

 نگاهش خونسردانه عمو !کنيم؟ ريسک نبايد که چی يعنی موندن؛ ثابت ماهان روی وحشت با و چرخيدند توحدقه هام چشم

 : گفت تأنی با و داد کش من سمت به رو

 هم، نباشه باهام اگه حتی سال پنجاه بعد... اما کنم ولش تونمنمي جونمه، از جزئی باشه که هرچی تنمه، پاره منه، برادر ياسر _

 خودش که خوشی و خوبی اون به شايد يعنی شيطون، خر از مياد پايين برگرده رها اگه ميگه وقتی. برَم از رو کردارش و گفتار

 .کنه نمی تهديد رو دخترم خطری ديگه مطمئناً اما نباشه ميگه

 روزی نو از روز و آقاجون به ميدن پس رو من گفت می که شد نمی باورم رفت، نمی پايين و بود کرده گير گلوم تو دهن آب

 گرون برام اش حيرونی و سکوت دادند؛ قرار هدف رو دمق و خسته ماهان ناباورم و حيرون های چشم .سازن می برام نو از

 : رسيدم خودم داد به خودم و شد تموم

 کردم؟ چيکار من دونين می اصالً... خورد قسم خودش چی؟ بياره سرم باليی گها... نيست برام تهديدی که چی يعنی_

 برگردونين؟ منو خواين می دارن؟ اخالقايی چه معروف ياسر حاج دونين می

 سمتم به خشونت با بوند ساکت تاحاال که ماهانی های چشم. مضاعف رو حقارتم حس و کرد می بيداد صدام تو بغض تو 

 لب عمو زن به رو و گرفتم حرفش پر نگاه از رو دلخوری با «نريختی ريختی اشک قطره يه»کردن ديکته حرص با و چرخيدند

 : زدم

 مجبوری( شد می نزديک گريه به ديگه صدام) نياره سرم اگه بال... مياره سرم باليی يه نکشه... عمو زن کشه می منو_

 تموم ماداره صيغه که هم حاال کنن می عقدم زور به و بيام ونبير خونه از حتی ذاره نمی..  مرتضی عقد سفره سر شوندم می

 ...بينشـ مانعی هيچ شه می

 . شدن هاش چشم قفل ترسيده ام اشکی نيمه های چشم و اسير گلوم تو ها کلمه ماهان ی کوبنده فرياد با

 رهـا ساکت! شو ساکت_

 و گرد و ريخت می هم به اينطور شد، می گفته تا که مرتضی اسم داشت رازی چه کرد؟ می خونسردی ادعای و بود طوفانی

 .کرد می پا به خاک
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 همون از تا نبود روتو من اسم بود کافی کنه، می غلطی هر اش گونه بچه های حسادت خاطر واسه شرف بی مرتضی اون_

 خون زالوی سطو اين من فقط و شه می حفظ آبروش باشی اون با کنه می فکر آقاجونت باشه؛ نداشته کارت به کاری اول

 زنه می و ميده نشون رو اش بچه روی اون خودشی واسه تو ديگه کرد باور مرتضی وقتی که رسه نمی ذهنش هيچ به آشامم؟

 کنه؟ حفظ آبرو خواد می اينجوری چی؟ همه زير

 اين از اشتبرد خش شکر. گلوم بدون اسپرسوی دبل يه مثل رو گلو سوزونند می اش تلخی اند، حق که بس از ها حرف بعضی

 خدا خدا و دادم می قورت متوالی های دهن آب با توگلوم رو بغض سيب داشتن؛ بهم نسبت اطرافم آدمای که خودخواهی همه

 اين نريخت؛ اشکم قطره يه بودن غُد شدت از شکست وقتی پاش که رهايی اون رفت کجا. نشکنه بغضم دوباره کردم می

 :کرد گری ميانجی عمو .تره قوی خيلی ازت کنه ثابت بهت تا نمياره سرت که ها بال چه زندگی

 .کرد اساسی فکر يه بايد ببريم؛ پيش از کاری تونيم نمی که بازی هوچی با! پسرم نزن داد_

  من؟ رفتن يا اساسی فکر

 پوزخند ها وقت بعضی سخته چقدر) دلشه تو مهرش. دخترشه هست که چی هر. شه می آروم ياسرهم برگرده، رها اگه _

 مرتضی درمورد حرفات ميده نشون که شواهدی و کنم می قانعش کردن، صحبت واسه ميرم شد تر آروم که وقتی(  زدنن

 خونمون. گردونم می برش دخترمو کنم می خواستگاری. ميدم نشونش رو راسته

 با و آرومی به شدند تموم که ها حرف .زد نمی حرفی و بود خيره پدرش به صامت و ساکت. بود شده خشک دوباره ماهان

 : داد جواب مسالمت

 نکنم؟ قبول اگه_

 : گفت آروم ماهان مثل اما کوبيد، زمين به رو عصاش خشونت با و درخشيد عمو ی تيره و پير های چشم

 . کنم می راهيش خودم_

 جوابی هيچ بی ماهان ...تموم. زندگيم دردسر بی و آروم ی دوره اين شد می تموم افتادن. داشت هم روی درد با هام پلک

 : گرفت ها پله سمت به وپا گرفت رو راهش

 .خونمون گرديم برمی رها_
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 محتوای نفهمم؛ اما هيچی لذتش از و نمونه باقی* خونمون* کلمه از کردن ضعف برای وقت که بود متشنج اوضاع انقدر

 به خواستم و ايستادم معطلی بی .ردک نزول قلبم به لحظه يک کوتاهی به و بار اولين برای شادی .بود آور شعف برام حرفش

 : شد بلند جا از و کوبيد زمين به عصا تر محکم عمو که کنم پرواز سمتش

 ! ماهان خوام نمی ديگه زهر ای يه_

 آشنا برام زهرا اسم چقدر .بود شده سرخ نهفته غمی و خشم از صورتش که عمو دهان به زدم بخيه چشم ايستاده. شدم خشک

 گرفت؛ اما کوچيکش های دست روتو بازوش دلجويانه و رفت شوهرش طرف به فورا عمو زن که جنبيد می فکرم داشت ...بود

 و ما به پشت که ماهانی به رو و کشيد بيرون همسرش پنجه از رو بازوش بشه؛ اش متوجه که بود چيزی از تر عصبی عمو

 : گفت تر بلند بود ايستاده ها پله روی

 

 .ات خونه تو گردونم می برش گم می دارم هم تو به. گرده برمی که گفتم رياس به! نمياد جا هيچ رها_

 حاال که داشت آقاجون به ربطی چه و من به ربطی چه... عَلَم. زهرا اسم يک از حرف چهار روی بود شده  قفل اما من فکر

. کردند می تر خوش نا رو حالم و وزيدند می  باد مثل سرم تو مخوفی های فکر. بودم شده شده؟ خشک باز ماجرا اين تو پاش

 همسر بر، بار مرد پير اون دختر... زهرا من؟ شم می ديگه زهرای يه که چی يعنی حيرت؟ و بُهت يا ها، فکر اين داشتن ترس

 راسخ و محکم هايی قدم با رو ها پله باقی بندازه نگاهی سرش پشت به اينکه بدون داشت؟ ماهان من به ربطی چه صادق

 خود چشماش و بود ماه صورتش که همونی ...بود سوخته آتيش تو که زن همون .مبل روی شدم پرت من و رفت باال

 داشتند؟ من نرفتن و آقاجون به دخلی چه ...خورشيد

 :چسبوند هام لب به رو ليوان آروم و گرفت جا کنارم دوباره مهسا

 نيست. هيچی نترس! کنی می سکته االن دختر بخور _

 :زدم لب. دوختم چشم تشويشش، از پر و لرزون ایه چشم به ترس با

 آورده؟ زهرا سر باليی من بابای _ 
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 و آورد باال صورتم نزديک دوباره رو آب پته تته با  .موند باز ماهی مثل دهنش و ايستاد حرکت از مهسا خبر بی های چشم

 :گفت

 حرفيه؟ چه اين طرفی؟ مافيا دسته با مگه! رها بخور آب _

 صدای با و بلند چرخوند می دستش تو رو سوييچ که حالی در و اومد پايين ها پله از تند تند و محکم های مقد با ماهان

 :گفت رسايی

 ! رها بريم _

 تا نه ...ماهان های گفتن بريم اين از افتاد نمی تاپ و تاپ به دلم تو ذوق ديگه زدم، کنار صورتم مقابل از خشونت با رو ليوان

 روی به رو!« فهميدی غلط جان، بابا نه »نگه يقين از پر صدای همون با و هام چشم تو نزنه زل ههميش مثل عمو وقتی

 :ايستادم جديت و اخم پر عموی

 انقدر چی از نگفتيد؟ بهم رو چيا شب اون عمو؟ االنمون ماجرای و زهرا به داره دخلی چه! جونتون نيمه! تنتون پاره آقاجونم، _

! شماست؟ سر تو که فکريه همون فکرش شماست، حرف حرفش نگفتيد مگه ايستاديد؟ ماهان جلوی اينطوری که مطمئنيد

 عمو؟ اينجا خبره چه

 :غريد بگيره، ام برزخی صورت از رو نگاهش اينکه بدون و شدند تر کور هاش اخم گره

 ! نمياد جا هيچ رها گفتم _

 مشتش تو رو بازوم  و رسوند بهم اطمينان و صالبت پر های قدم با رو خودش بود، هم تو حسابی هم ماهان های سگرمه

 :گرفت

 

 کنين، راه به رو رو چيز همه و کنيد صاف خودتون با رو عمو دل نتونستيد که ساله ده! شينم نمی عمو های تهديد منتظر _

 فهمين؟ می. ..رفــت که رفـت يعنی نباشه من دست تو رها و بگذره صيغه مدت! بابا نميده، گوش ما به عمو چون چرا؟

 عموی اين مقابل شد می مگه... اما بود شناخته رو ياسر حاج خوب که الحق و ميگفت راست گفت؛ که رفتی از شد خون دلم

 رو راهم که خواست می تنم سلول به سلول .افتاد راه پذيرايی در سمت به و کشيد دوباره رو بازوم .ايستاد صراحت پا تا سر
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 رو کشيدنم نفس راه و بودند شده بختک سياهی های اما فکر بود؛ ايستاده پام به محکم ينطورا که ماهانی با برم و بکشم

 و ام قصه کجای من نفهمم وقتی تا .مياره ياد به رو زهرا اسم تشويش پر انقدر عمو که تازمانی رفتم نمی جا هيچ. بودند بسته

 :کردم زمزمه ماهان به رو. زد می صدا گونه فرياد رو انماه که عمو صدای با شد مساوی بازوم کشيدن بيرون .کجاست زهرا

 رو چيا( برگشت بود پيچيده هم به باد گرد يه مثل صورتش که عمو سمت به سرم)نميام. جا هيچ خبره چه اينجا نفهمم تا _

 ... اينجا خبره چه بگيد بهم قسم پرستيد می هرچی به رو شما! عمو؟ نگفتيد بهم شب اون

 :چرخوند خودش سمت به و گرفت رو بازوم دوباره من زا تر عصبی ماهان

 ! لعنتی بده گوش من به شده که هم بار يه! نيست وقتش االن رها _ 

 به سنگين و خسته قدم چند ديد رو اصرارم و انتظار که عمو. بود عمو به رو هنوز بدنم خالف صورتم و رو صداش شنيدم نمی

 :لرزيد می اش سالخورده و بم صدای کنه، اسير هاش دست حصار تو رو بازوم ات بود او نوبت بار اين و برداشت سمتون

 . کنيم صحبت که ميام... باال برو_

 :غريد تر بلند اما ماهان به رو

 خودت، بخاطر که کردم بزرگت اينجوری کی داری؟ نگه شده که هم جونش پای به رو خوای می که کسی دادم يادت کی _

 کنی؟ کريس ديگه آدم يه جون رو

 :آورد باال مقابلش سکوت معنای به  رو دستش که بگه چيزی خواست

 افته؟ نمی اتفاقی دختر اين واسه که بدی تضمين تونی می تو چی؟ غيرت و خشم دور رو بيوفته ببريش اگه کردی فکر هيچ_

 !پشتشه یکن می پنهون ازش رو دخترش دزدها مثل اينطوری تو که وقتی تا حداقل! پشتشه قانون! پدرشه

 که ايی کلمه هر با.  جوشيد می دلم تو که بود سرکه و سير... نه که يا  شستن به زدن می چنگ رخت دلم تو که انگار

 و در به و پيچيد می مغزم توی صداهاشون و سر. کردند می نزديکم بود کرده پا بلوابه توسرم که فکری به قدم يک گفتند می

.  گفت می چيزی کسی هر بود پيچيده هم تو صداها داد؟ نمی رو جوابم کس هيچ چرا. کرد  می  اصابت  ام جمجمه ديوار

 :زدم فرياد توانی بی وبا بود گرفته بهبازی رو ذهنم که پرخشی از زدم بيرون

 ...ترسيد می همين واسه... کشته اون رو زهرا! کشته جونم آقا! کشته؟ _
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 :کرد می تکرار لرزون و الفهک شکافت،  رو اتاق فضای عمو فرتوت و عصبی صدای

 ! دونم نمی! دونم نمی! دونم نمی _

 مهيبی صدای با و افتاد مهسا دست از آب نکرد؟ ليوان راحت خيالم رو و نه نگفت چرا... بودند شده خم افتادن برای هام زانو

 ...شکست

* 

 رو چيزی تند تند و رفت می ور گوشيش با من به توجه بی ماهان .گذاشتم روشون رو سرم و کشيدم شکمم تو رو هام زانو

 پرت مبل روی شدت با رو گوشی و انداخت من به کوتاهی نگاه .داد می لب زير راهی بی و بد يه گاهی از هر و کرد می تايپ

 نصيب بی خشمش های تير از هم رو من حال همون در ميزد کنار رو ها لباس چيزی دنبال به و کرد باز رو کمد در .کرد

 :نذاشت

 .شه خنک دلم تا بزنمت انقد بگيرم االن داره جا  _

 ...دونه نمی گفت: کردم زمزمه بود صداش توی که حرصی به توجه بی

 :کرد باز رو درش خشونت با و برداشت رگال روی از رو کيفم

 که! چی؟ که بدونم خوام می که ميدی گير و کنی می بازی لج من با! بره گوشت تو حرف و بده انجام کار يه بگم بار يه شد_

 همين؟ بشه آخرش

 : بود افتاده غلغل به هام چشم تو اشک دوختم؛ چشم بلندش قامت به و برداشتم پاهام روی از رو سرم حسی بی با

 داره؟ سوختگی زخم يه آقاجونم دونستی می_

 : انگار بود رفته هم هاش چشم توی اخم. شد خيره من به حرکت بی و برداشت حرکت از دست

 .ميترسيدم ازش بيشتر ديدمش می که دفعه هر که زشت زخم يه_

 : کشيدم راستم دست روی رو چپم دست

 ...همين جا درست _
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 :زد فرياد خشن حرکتش مثل و کرد پرتاب ايی گوشه به حرص با و محکم رو کيف

 به وقت هيچ چرا گذاشت؟ رام رس آقاجونم که نفرينی با کنم چيکار من؟ تو با کنم چيکار االن! رها؟ تو با کنم چيکار من _

  نميدی؟ گوش حرفم

 پژواک سرم تو هنوز عمو های دونم نمی .کردم فکر گفت ماهان به عمو که چيزی به و شد خالی زهرا از فکرم ثانيه يک برای

 گنگ یاصوات و شدم می کشيده دنبالش به اختيار بی. کشيدم اتاق در سمت به و زد چنگ بازوم به محکم دستی که می شدند

 گرفت، قرار ماهان مقابل کامل وقتی و شکست هم در رو سالن بهت و سکوت عمو عصای تند صدای. شد می خارج دهانم از

 : غريد تموم جديت با و بلند  کرد و آزاد ماهان های دست حصار از رو بازوم

 .کنم نمی حاللت حقمو بيرون بذاری خونه اين در از پاتو_

 و موندم من...     ترس تا هزار و موندم من. زد بيرون اتاق از و برداشت رو تلفنش .برگشتم لحظه به دوباره تلفنش صدای با

 کامل هنوز .بمونم دور هميشه برای بخش، آرامش اينچیِ چند آغوشِ اون از بودم مجبور و ام پی اومد می آقاجون که فردايی

 از رو چمدونم .شد وارد درهمش و بزرگ های اخم اون با ماهان و شد باز شدت با در دوباره که بودم نشده مچاله خودم توی

 :شد می خالی و پر بهت از نگاهم  .ريخت درونش رو کمد داخل های لباس شلخته، و محابا بی و کشيد بيرون تخت زير

 عمو؟ نفرين رو بذاری پا خوای می_

 به و شدم بلند جا از .کرد پرت چمدون داخل و تبرداش رو مدارکش کشوش، از و رفت ميز سمت به بده رو جوابم اينکه بدون

 : رفتم سمتش

 ...نميرم _

 : زد فرياد پايين طبقه افراد به توجه بی و کوبيد هم به حرص با رو چمدون در

 ! ديوونه ام می کنی به که کنی می غلط! ميدی عذابم انقد که کنی می غلط! کنی می غلط تو_

 عقب قدمی ترس از.  بود شده سرخ صورتش و بود زده بيرون هاش شقيقه رگ مينداخت، پرده داشت هام چشم تو اشک

 :گفتم فاصله با و برداشتم
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 ...من لنگه يکی شی می... ماهان شی می بدبخت... کنه نمی حاللت حقشو. کنه می آغت بابات... اوضاع اين تو برم کجا_

 های دکمه از تا دو کالفه و عصبی. داشت بر نمی ملرزون های چشم از رو نگاهش .خوردند می هم رو حرص از هام دندون

 :دوخت بهم چشم دوباره و کرد باز رو پيراهنش بااليی

 

 ها؟ آقاجونت خونه بری خوای می پس _

 صداش برداشت، سمتم به قدم يه و شد تر عميق پيشونيش پيوند لرزونم تن ديدن با . افتاد تنم به لرز زد، که حرفی تصور از

 : بود نسنگي و داشت خش

 به کنی ول دستمو راه وسط و هامون کوزه کاسه تو بزنی بهخاطر هيچ و پوچ اينطوری ديگه بار يه فقط... ديگه بار يه اگه _

 .نميارم اسمتم ديگه کنم می ولت علی حق به ميخورم؛ قسم دارم ببين رها علی، حق حقانيت

 خبر با که نبود حقم ...بودم کرده چيکارش من مگه .بودند تادهايس حرکت از هم هام دندون ناخودآگاه لرز. ايستادم حرکت از

 به محکم پاش با که بود نکرده خالی هاش جمله با رو حرصش انگار کرد؟ می ولم راحتی همين به آقاجونم؟ کارای از باشم

 لرزم دوباره و برگشت ام چونه به حرکت. کشيد بيرون تنش از رو لباس و کرد باز رو هاش دکمه باقی و زد لگد چمدون

 اختيار بی .کرد اش پيشونی سپر رو ساعدش و کرد پرت تخت روی رو اش خسته تن ...راحتی همين به. کرد می ولم. گرفت

 گنگ.بودشون گرفته ازم ساعدش با که بود هايی چشم قفل هام چشم هنوز اما نشست.  تخت ی ديگه طرف و شدم نزديکش

 : کردم زمزمه نامفهوم و

 ی؟کن می ولم _

 اينکه بدون. شد خارج ام حنجره از صوتی چه نفهميدم درست هم خودم و افتاد سوزش به گفتم که چيزی تيزی از گلوم

 رو سرم حرف بی. کشيد خودش سمت به محکم و کرد  محصور اش ديگه دست با رو بازوم برداره، اش پيشونی از رو دستش

 : کردم زمزمه اختيار بی و نشوندم اش سينه تند ضربان روی

 ...ماهااان نکن ولم _
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 هام پلک و کوبيدم دهانم روی دست حرص با .چکيد اش برهنه ی سينه روی درست که بود اشکی قطره اون از تر اختيار بی

 سال چند و بيست که منی برای . بود زور هم باز ولی بدم، خرج به غرور که بودم اونی از تر پناه بی . فشردم هم روی رو

 درهمم صورت به و کرد جدا بالش روی از شدت به رو سرش ...بود زور هنوز  ..ماه چند اين بود زور کرد می خدايی غرورم

 :مهربونی و بود مِهر فقط بود مونده که چيزی تنها حاال و بود شده کم درجه صد صداش خشم از. دوخت چشم

 !رهااا؟_

 :کوبيدم اش سينه روی و برداشتم دهانم جلوی از رو دستم

  خوای می دوباره؟ نامردا اون دست بيوفتم که کنی می ول مگه؟ هستی کی کنی؟ می ول گی می راحت انقد حقی چه به _

  خوای؟ می همينو برام؟ خونۀ اعدامه فقط االن که بابام زندان تو برگردم

 درشت هاش چشم که شد نمی باورش هم اون. می گفت هاش بدبختی از پروا بی انقدر داشت که من باشم اين شد نمی باورم

 :بود شده

 اومدی؟ اصالً چرا بری خواستی می اگه_

 : کرد متوقفشون زور به و گرفت دست يک با رو اومدند می فرود اش شونه روی رحمی بی با که محابايی بی های مشت

 هممون ياد از چی ههم ديگه نهايتاً سال... نيستم مهم هم اصالً من برو. بری داری دوست که جا هر اصالً برو! کن ولم _

 ...هم بچه يه ازش شايد اصالً... شدم مرتضی زن منم... رفته

 از تر اختيار بی. بست و زد مهر هم به رو هام لب ناگهانی ايی بوسه هجوم که بود نشده کامل هيستريکم و عصبی جمله هنوز

 اينجا دلم وقتی برم؛ تونستم  می کجا .ادمد جواب خشونتش رو از پر های بوسه به و کردم حلقه گردنش دور به رو دستم قبل

 .خورد مُهر جزش به جز تو ماهان اسم فقط و شد سَقَط نشده متولد ذهنم تو اش کذايی بچه و مرتضی با ازدواج کابوس بود؟

 پيرهنم سمت به دستش .بده عذابش تونه می مرتضی اسم چقدر دونستم می خوب و خشنش های بوسه با کرد می داغم نقره

 . کرد باز رو اش بااليی های دکمه تند تند و رفت

 پيچک مثل که مردی اين پيش ی دقيقه پنج همين تا اينکه يا و ام کی کجام، رفت يادم کل به و کشيدم گرمش تن رو دست

 و ريز های بوسه .کنه  می ولم گفت که کسيه همون کنه؛ معتاد می و محتاج خودش به رو من  و پيچيده تنم ی ساقه دور به
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 و آروم .نداشتم رو آغوشش از شدن جدا توان اما داد می هشدار بهم هاش دست حرکت و کشيد گوشم الله و گردن به عميقش

 :ناليدم زنون نفس

 ...شه نمی_

 ثانيه چند به چطور... نداشتنش به کرد تهديدم پيش ی دقيقه چند همين. نشد کنده کمرش محکم های ديواره هام دست اما

 دور که موهام .افتاد جدال به موهام کش با و رفت تابم بی و بلند موهای سمت به نباشم؟ چنگش حريص بودنش نزديک

 عميقی .. بوسه.شد نمی که خودش جان به .شد نمی... اما خواستمش می .افتاد زمين روی هم سفيدم شوميز ريخت، هام شونه

 :کردم زمزمه و نشوندم اش چونه زير منقطعم های نفس بين از

 کنی. می اذيتم ارید_

 نگاه بين گرمش و دار تب های چشم. گرفت فاصله کمی نداشتيم، باز هم اعتقادی زدم که حرفی به کدوممون هيچ اينکه با

 :بود داده تازه و بديل بی ای جلوه بمش صدای به خش .گرفت نوسان صورتم سرخ گناه و شَکم به دو

 اذيت؟ _

 کنه فکر اگه نبود مهم برام .خوردند تاب تنش دور هام دست و چسبوندم قشعر از خيس تن روی رو سرم بهش توجه بی

 که بود مهم اين فقط االن. ندارم روانی تعادل کنه فکر که نبود مهم برام حتی. کشم می پيش پا با و زنم می پس دست با دارم

 نمی کردم نمی يادآوری رو رابطۀ مزخرفمون بهش دوباره اگه حاال... جا هيچ... نره جا هيچ که باشه ام وابسته قدری به ماهان

 کنار چيز هيچ با ماهان! نه ها؟ رابطه جور اين به چه رو شه می باطل ديگه وقت چند تا که ای صيغه نگم اگه شد نمی شد؟

 هنوز صداش. کاشت موهام روی عميق ايی بوسه و چسبوند موهام به رو سوزانش های لب .شدنم اذيت با مگه کشيد نمی

 :بود خواستنی و ارد خش

 کس هيچ دنياست دنيا تا که کنم می کاری يه! نيومد بينمون بياد مرتضی اسم ديگه بار يه.. ولی. کنيم می صبر باشه... باشه_

 .بذاره روت اسمشو نتونه

 بار اين و دوباره صداش. ..نرو جا هيچ و کن حسودی مردک اون به فقط تو. افتادند هم روی دلچسب لذت يه از هام پلک

 : شد بلند تر جدی

 . اونجا برگردی باهاش و دنبالت بياد صادقی صبح اذان بعد فردا گفتم. نيست بلد کسی رو خونۀ فشم  _



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

376 | P a g e  
 

 دوم که بود وقت خيلی ما وقتی داشت جا کجا مفرد شخص دوم های فعل برداشتم. اين اش سينه روی از شدت به سرم

 :دوختم حرکتش از پر ی سينه به رو نگاهم. تمنا از پر و بودند سرخ هنوز هاش چشم بوديم؟ شده جمع شخص

  شی؟ می چی تو پس چی؟ تو_

 :کرد وزديدن به شروع موهام بين و شد باد دستش

 ...که تو نه. کنه نمی حاللم برم خونه از من اگه گفت بابا... روز چند اين تو نه ولی. ميام منم_

 :کردم زمزمه و انداختم پايين رو سرم دوخت، چشم ام هانداخت گل صورت به لبخند با و زد کوچيکی چشمک

 ميای؟ زود_

 . ميام فرصت اولين تو ولی بدم؛ پس بايدجواب روز سه دو تا احتماالً و مياد آقاجونت که فردا _

 به ور سرم رفتم؟ می . انداخت راه به ولوله و پاکوبيد قلبم توی کشان شيهه که بود اضطرابی ی نتيجه قلبم گرفتن ضربان.

 :کرد زمزمه حالت همون در و کشيد اش سينه سمت

 !نيام؟ که شه می مگه _

 * * * 

 هيچکس استرس پر اوضاع اين طبيعتاً تو.بود نکرده رو هام چشم به عزيمت قصد خواب هنوز و گذشته هم صبح دو از ساعت

 بافتی .زدم بيرون اتاق از صدايی و سر هيچ یب و شدم بلند جا از آروم مطمئن! خود از هميشه ماهان از غير بخوابه نمی تونست

 تاب روی و زدم بيرون خونه از. کردم فرو هاش جيب تو رو هام دست و پيچوندم تنم دور به محکم رو بودم برداشته که

 نبود مهم. نبود مهم اما می کرد رخنه جونم به اش آهنی سرمای .نشستم ميزد چشمک ديوار کنار که ايی نفره دو و کوچيک

 سرم و کردم جمع رو پاهام .می کشيدن آتيش به رو جا همه و آوردند می يورش ذهنم به لحظه هر واجور جور های فکر قتیو

 که مذهبی متعصب يه بود؟ کی واقعا. رفت نمی بيرون سرم از هم لحظه يک بود کی واقعا بابا اينکه فکر گذاشتم؛ روشون رو

 آرومی به تاب ...هم اون! کنه؟ می نفس قتل که کسی يا بودند؟ انحصارش تو حرومش و حالل و خدا و کرد می خدا خدا فقط

 :شد شنيده سرم باال از عمو صدای و خورد تکونی

 ! باشه فکر تو عمو کوچولوی دختر نبينم_
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 تو رو دستم و نشست کنارم. بشينه هم عمو تا شدم جا به جا کمی کرد، روشن رو هام لب صداش شنيدن از کمرنگی لبخند

 :گرفت هاش مشت پناهگاه

 !نترس فردا از _

 :ريخته ايی برنامه چه فرداها و فردا برای ماهان دونست می اگه. باخت رنگ لبخندم

 تا باشه راضی هم عمو دخترِ اگه البته... بياره نه دوتا شما کار تو اين از بيشتر ذارم نمی. شناسم می خوب رو ياسر من _

 ! بشه عروسم

 :افتاد هم روی هام پلک و نشست اش شونه روی آروم سرم

 ...    می کنه اسيرم خونه اون تو باز _

 :کردم می حس نديده، رو ابروهاش بين فشار

 .گرفته برده مگه! خود بی _

 :کردم زمزمه و زدم صدايی بی پوزخند

 ...داده داری برده مجوز هم دينش حتی نکنه؟ چرا _

 : کرد دعوتم آرامش به و نشست صورتم روی دستش که بشينم صاف خواستم .گفتم چی فهميدم تازه شد طوالنی که سکوتش

 گفته؟ بهت رو يکی اين... بلدی زيادی چيزای _

 :زدم لب مجبوراً. عقل به نه باده به اختيارش که زبون اين به لعنت فشردم، هم روی رو هام لب

 ...داشتن پيغمبراهم امام همه ...تاريخ _

 از قبل !کردم بدترش کنم درستش مثالً اومدم. نگه چيزی تا مياره فشار خودش به بود شخصم محکم، و بود نشسته صاف

 :گفت بخورم تکون جام از اينکه
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 چرا؟... اجحاف از پر... نيمه و نصفه ولی داری؛ خوبی اطالعات _

 :افتاد من های ابرو بين گره بار اين

 ...ندارم طاقتشو من... عمو نکنيم شروع باز _

 بوده؟ مرسوم داری برده چرا بدونی خوای مین حتی _

 :کردم بيشتر اش شونه روی سرم فشار فقط... ولی... بدونم چيزی خوام نمی و نداره ربطی هيچ من به! نه بگم که جونبوندم لب

 حمدم پسر گفتن می. گفت می چيزی يه رسيد می بهم کی هر ام، عالقه سمت برم و بخونم تاريخ خواستم می که وقتا اون _

 منقول و معقول علوم دانشکده و خوندم و خوندم اينکه تا! نخورده رنگ بازار آبِ و نون توش که ايی رشته به چه رو صادق

 .شدم قبول

 :داد ادامه و کرد آرومی خنده

 .منگول و شنگول دانشکده گفتن می بهش روزا اون اوباش _

 :خنده زير دمز بلند روم پيش اتفاقات از فارغ گفت، که چيزی شنيدن با

 درس يه اگه ام، ثمره آفرين»می گفت  می ديد، دفتر و کتاب تو رو سرم که بار هر موند، و بود مشوقم هميشه آقابزرگ _ 

 و درست تاريخی مطلب يه اگه بود معتقد« تاريخه. همين باشه، داشته درست خوندن و تعمق به نياز دنيا کل تو که باشه

 که فهميد رو تاريخ خوب انقدری بشه اگه... شه می حل بشر مشکالت نصف بشه، منتقل آدما به بوده، واقعاً که همونجوری

 .شده زيست سالها همون تو انگار

 :شدم صحبتش ادامه منتظر و زدم کوتاهی لبخند پدربزرگی، همچين دادنِ دست از از، متاثر

 بيان دقيق رو پيش سال هزار وضعيت بتونه تاريخ علمم يه اگه... نگفته هم بيراه پر بينم می کنم، می نگاه دقيق که االن_

 می رو قمار که کسی جاهليت زمان کنه تفهيم خوب شاگردش به بتونه اگه مثالً. جان نمياد بابا پيش مشکالت از خيلی کنه،

 از غير و کردند برده رو اينا  دزديدند، می رو آدمی وقتی يا فروخت می رو زنش و بچه فقر بخاطر يا کرد می دزدی يا و باخت

 . شد می حل مشکالت از خيلی بودند؛ برده هم ها اين موند، می جنگ از که هايی برده
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 :بغضند از پر هاش لبخند کردم می حس. شدم خيره پيرش و روشن صورت به و آوردم باال کنجکاوانه رو سرم

 چقدر می دونی کنه؟ فکر ها پيشی سال ارهز مثل دقيقاً بتونه نفر يه اگه می شه کم ها سوال چقدر می دونی هوووم؟ _

 قوانينی کردن، برپا رو خودشون دينی حکومت( ص)محمد وقتی... می شه؟ تکرار داره روز هر که خوابيده دوره همون تو اشتباه

 ديگه بدزده رو آدمی که کسی! دزدی شدن حروم و حرمت! قمار حرمت همين . بود داری برده دشمن همه شد، گذاشته که

 که گفتند مثال  کردند، وضع قانون ها بدهی برای .بده پس جواب کرده که دزدی بخاطر بايد بلکه کنه برده رو اون ونهنميت

 که کردند وضع قانون دونستن، برده کردن آزاد رو شرعی های کفاره از يکی يا باشه، ها برده کردن آزاد زکات مصارف از يکی

 رو سهمش اونها از يکی و باشند نفر چند برده يه صاحب اگه يا بشه، آزاد خود به خود شد دار بچه صاحبش از کنيزی اگه

 های کشور از ما !! ها حرف اين و پيش سال هزار! بکن رو فکرش! باشه آزاد خود به خود برده کنه آزاد رو برده و ببخشه

 پيش سال چهارصد و هزار اما بود جدا ها پوست سفيد از آبخوريش حتی که بود ايی برده پوست سياه که! داريم فيلم سکوالر

 از فقط پيامبر زمان در و بعثت از بعد گرفتن برده. کنه فروش و خريد بتونه صاحبش با برده که کرد وضع قانونی( ص)محمد

 کرده خودشون از دفاع به مجبور رو اونها و باشه شده تحميل ها مسلمون به که جنگی! جنگی هر نه اونم. بود ها جنگ طريق

 کردند؟ می چه گرفتند نمی برده اگه بگو؟ من به تو . شندبا

 :انداختم باال رو چپم شونه هم در هايی اخم با و چرخوندم طرفش به رو سرم

 شه؟ تموم و باشه حروم اينم تا نکردن کاری يه چرا پس بودن مخالف اگه انداختن؟ مردم سر از بار يه رو پرستی بت چطور _

 کدومش هر که هايی حرف تا خواستم، می بيشتر رو شدنش ساکت عمو، با زدن حرف تو اصالً . هند جواب که زدم می دل دل

 :بود عذابم ی مايه

 چيزی هيچ ها برده که بود، رسم داری برده که پيش سال اندی و هزار گيم می! نشنفتی خوب توام و نگفتم خب... نشد! نه _

 شد؟ می چی خوراکشون و خرج ميشدن زادآ همه اينا اگه! درهم يه حتی نداشتن، خودشون از

 :داشتن گفتن برای سنگينی حرف يه هميشه انگاری پسر و پدر اين. رفتن هم تو بدتر هام اخم

 رو هاشون خانواده اينها از خيلی بودن؟ خورده کتک چقدر بود؟ شده ها برده اين حق در ظلمی چه دونی می تو يا هوم؟؟_

 و سفت های مسلمون بودند، آورده ايمان هم تازه. بودند محض خشمِ! کن رو فکرش !بودند کشته کتک با هاشون ارباب

 .بکنن نمی تونستنن که ها کار چه بودند، شده آزاد که حقدی از پر های برده اين بگو حاال. نکنند نفس قتل که نبودند سختی
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 :بيرون داد وار آه رو نفسش

 جلوی که اينطوری کردن تدبير پيامبر. احساسات ش همه نه مطرحه، تسياس مطرحه، اقتصاد ميشه، جامعه از بحث وقتی _

 فرد اون بگيره، سخت ايی برده به کسی اگه که گذاشتند قانون حتی و کنند آزادشون آروم آروم حتی بگيرن رو ها برده به ظلم

 . آزاده خود به خود

 دلم نشنوم، هيچی و بگيرم رو هام گوش می شد اشک. چسبوندم ام سينه به رو ام چونه و کردم بافتم جيب تو رو هام دست

 رو بچه فسقله تو است، تعالی حق حکم»می گفت  و می زد تشر بابا مثل کاش کنه، دفاع عقايدش از اينطوری نمی خواست

 :بشنوم جواب اينطوری که نمی خواستم نداشتم، عادت« بکش آب رو دهنت حرفا، اين به چه

 به کن فکر خوب! روز اون شرايط به وابسته سياستيه خودش هم اين. می شدن گرفته حميلیت جنگ طريق از ها برده گفتم _

 . هام حرف

 از برای بايسته ات خونه دم و بياد اگه کنه، حمله دشمنی و بشه جنگی اگه ببين ايی، جامعه يه رهبر يا پيامبر يه که کن فکر

 رو پيروانت هم رو خودت هم تا ميشينی و مهربونيه و رفعت مبرپيغ کار ميگی ميکنی؟ چه واقعا ميکنی؟ چيکار بردنت، بين

 ظلم؟ همه اون مقابل وايميستی و گيری می دستت سالح يا کنن؟ سالخی

 رو بينمون خفقان خودش ديد پابرجا گه رو کوتم بدم، جوابی تا دوخت چشم می شد خارج دهانم از که بخاری به شدو ساکت

 :شکست

 به کرده اسير تو از که رو کسی هر دشمن، که کن فکر باز حاال!... نپذير ظلم ولی بمير يعنی! دفاع يعنی معنويت ديگه اينجا _

 تا ميکنه جری رو دشمن اينکه خب نميکنيم؟ داری برده ما ميگی و ميکنی آزادشون چيه؟ اينجا تو سياست گرفته؛ بردگی

 گستاخانه ميشه باعث اين. می کنن آزادمون شديم که اسير يا و ميشيم کشته يا جنگ، به بريم باز ميگه! جنگت به بياد دوباره

 می بردگی به يا و می زدند طاق رو ها اسير يا بايد پس که، کنی آزاد رو اسرا بخواد که نبوده مللی سازمان. جنگ به بياد

 گفتن ويا آزاده، بده ياد نوشتن خوندن سواد نفر ده به هرکس فرمودند پيامبر که ديد ميشه و رفعت هم اونجا تازه. گرفتند

 ...آزاده خود به خود شه مسلمون هرکسی

 :داد ادامه کوچيکی خنده با و کشيد هم به رو هاش دست
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 واسه داشتن، کنيز و غالم ها اين اينکه خوندم، اسالم تاريخ که منی نظر از ولی داشتن، برده هم خودشون ميگی، درست _

 و بود زده صداش برادر بس از که داشت غالمی يه پيامبر. کنند رفتار ها اين با بايد چطوری بدن ياد مردم به که بود اين

 ها سياست و تدبيرها اين با. برادرشه واقعا غالم اون می کرد فکر نمی شناخت رو ايشون که کسی هر که بود مهربون باهاش

 هستی؟ منظورم متوجه. برداشتن و داری برده کم کم

 از و بود گرفته ضربان هاش حرف شنيدن از سرم .نبودم و بودم بيزار هاش حرف از دادم؛ تکون ترديد از پر و آروم رو سرم

 چيزی رو ام حافظه از صدم يک حتی که زياد اونقدر. بود اومده بدم خودم از اما بيارمش زبون به حتی که نمی خوام ...خودم

 باعصاش، عمو و بود شده بلند کوچه سر مسجد های گلدسته از اذان صدای اومدم که خودم به .بگيره نمی تونست اين جز

 سفيد مرد پير اين مقابل در بودم الل هميشه که بودم کرده گم رو تاريخ کجاهای ديگه .شد می خارج خونه از لنگان لنگ

 لبخند؟

 جا از. بود کشنده ام، شده کليد تقريبا های دندون خوردن هم به اما نمی دونم شد بلند جونم از که لرزی يا بود هوا سرمای

 بودم، کرده گم رو پازل اين از جاهايی يه. رفتم اتاقمون سمت به کشيدم می زمين روی رو پاهام که درحالی و شدم بلند

 قامت قامتِ به چشمم کردم باز که رو اتاق در. نيست وجودم از هايی قطعه يه می کردم حس اون وقت از شب که طور همون

. گرفتم بغلم رو زانوهام و خوردم سر در روی کرد، پر رو اتاق گوش که اکبرش و اهلل دایص. موند خشک ماهان ی بسته

من... رها محتشم... با وجود کار هايی که کرده و مطالبی که نخونده بودم... خيلی تند رفته  ...انگار ولی بگم که بود سخت

 بودم.

 :گفت لجويید با و برگشت سمتم به خورد تکون هوا تو بار چند که هاش دست

 ...جونم بيا. بری بايد خوابند همه که ديگه ساعت يه بخواب بگير نخوابيدی، اصالً _

* *  * 

 گذروند، می رو داريش بار آخر های ماه حاال که حسنا. جنبوندم سری حياط بيرون به پنجره از و کردم کم رو خورش زير

 می دست شده، خشک درختان برفِ از پر های شاخ به و گشت یم خونه دلباز ی باغچه تو آهسته های قدم با و کمر به دست

 تا بزنه قدم بيشتر رو آخری ماه اين بود گفته دکتر. دادم تکون براش سری و زدم درخشانش روی به بزرگی لبخند. کشيد

 سمت به و تمگرف حسنا صورت روی لبخند از دل شد، بلند که خونه تلفن صدای. نشه مورد بی سزارين و سخت زايمان گرفتار
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 هر جای به و برداشتم رو گوشی شادی با .خوب های روز دوست و سخت های روز حامی... بود ماهانم .کشيدم پر تلفن ميز

 :رسوندم گوشش به شادی و کشيده سالم ايی اضافه لغت

 !می خونه خروس کبکتون حسابی! خانم رها به به _

 : پيچيد گوشی تو ام خنده صدای

 بگيری؟ رو حکم دادگاه از تونستی شد؟ چی! خونه نمی شما مال که نه _

 :شد وصل و قطع صداش

 می کنی؟ فکر چی... خودت _

 :خورد پيچ گوشی تو بار چندمين برای آرومم و ريز های خنده صدای

 برنيای! پسش از تو که نباشه کاری می کنم، فکر من _

 :ببره باال آسمون ستون ترين ايی قله تا رو من و کنه پر رو گوشم اش قهقه صدای که بود او نوبت حاال

 صيغه سند قاضی عزيزم، و آقاجونم های حرف و داد قبلی دادگاه تو مادرت، که شهادتی وجود با! شد درست رها، شد درست _

 دواجموناز حکم پرونده قاضی بود، انداخته راه دادگاه تو آقاجونت که دعوايی و شهادتشون باوجود باز و کرد امضا رو مون نامه

 !کنه تهديدت تونه نمی خطری هيچ. نيست بينمون مانعی هيچ ديگه... می شه باورت... داد رو

 می گفت، ماهان که رنگی صورتی اون به چيز همه می دونستم خوب که هرچند. شدم همراه هاش خنده با من بودم دفعه اين

 : نيست

 .داری دوست که شده همونجوری. دمز هم رب. پختم سبزی قرمه برات.. ببين ميای؟ ديگه امشب_

 :کردم لوس رو خودم. بود روشن برام برد می هام حرف از که لذتی سنگينش، های نفس صدای وجود با

 .ديگه بيا خونه؛ اين تو بودم پوسيده نبود حسنا اگه بخدا. ماهان گذره می است هفته يه رفتی، که روزی اون از _

 :کرد فوت گوشی تو کالفه رو نفسش
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 تموم کنيم صبر ديگه کم يه... کنه پيدا رو جات و اونجا بيام پاشم تا گذاشته به پا برام آقاجونت... دونی می بهتر که خودت _

 ...روزامون اين شن می

 :بود مشهود هم گوشی پشت از اش شده کليد های دندون ساييدن صدای

 نگام شکارش، به کفتار يه مثل نبودی، و ببره رو تو تا خونه اومد جونت آقا که روزی از. بدتر اونم از عوضی مرتضی اون _

 .ناموس بی مردک. ميکنه

 :رفت هم تو هام اخم نحس روزای اون يادآوری با

 زنه؟ نمی حرف باهات هنوز عمو _

 :کرد ريش رو دلم آهش صدای

 .فهمه نمی حالمو کس هيچ... کردم اشتباه گه می دادم، بازيش گه می. دلخوره _

به  اش همه وقتی... بودم خريدار رو حالش نفهميدهای همين تنها، و يکه خودم باشند؛ داده سُر تپه يه باالی از ور دلم انگار

 بيا...  _ :رفت تحليل صدام و گرفت تپش دوباره قلبم .بود من خاطر

 :کنم حسش تونستم می خوب انقدر چرا پس دور، ازم ها فرسنگ و بود صدا بی لبخندش

 .اومدم می بود شده که بدبختی هر با امشب هم گفتی نمی زنه، می له له موهات مخدر واسه دلم _

 :شکفتن لبم روی ها شکوفه

 .پس منتظرم _

 .نُه ساعت _

 :فرستاد بيرون سينه از سنگين رو نفسش

 .نسوزونی رو بالت و دست دوباره باش مواظب. اوت تو فرستم می رو پا و دست بی مزاحم اين موقع اون تا _
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می گذشت و اون تعقيب کننده  بخير هم امشب کردم. کاش قطع رو گوشی و کردم نثارش بدجنسی شادش، ی خنده ينب از

 شايد .داشت می بر سرم از دست هم آقاجون و شد می حل چيز همه دائممون عقد از بعد شايد لعنتی جامون رو پيدا نکنه؛

 داشت ماهان که بود مهم اين فقط االن بريزند، بيرون ذهنم ی هلون از خود بی های فکر تا دادم تکون محکم رو سرم ...هم

 رو بودم کاشته مريم گل برای که قلمی دادم؛ آب ايی گلخونه های گل به و کردم جارو بار هزارمين برای رو خونه. اومد می

 می تحويل حال بهترين به احوالمون و شد می نو هم ما روز کاش.بود نزديک نوروز .کشيدم بو رو خاکش و دادم آب دوباره

 .شدند

* * * 

 اين از بيشتر عذابم و نره خوردی بی جای فکرم اينکه برای .بود نشده ماهان از خبری هنوز و بود کرده رد هم رو نُه ساعت

 .ببره خودش اومد، ماهان وقتی تا گذاشتم کانتر وروی  کشيدم  شوهرش و حسنا برای غذا کمی و چيدم رو شام ميز نشه،

 ماليده خرمالو که انگار دلم های ديواره به .دقيقه پنجاه و نُه دوختم، ساعت به رو هام چشم و نشستم پنجره کنار بلم روی

 با تماس قصد به دوم بار برای و شدم بلند جا از .بود تاريک تاريک هوا. دوختم بيرون به چشم . بود شده خشک و گس باشند،

 «باشد می خاموش نظر مورد مشترک دستگاه»قبلی  ی جمله همون هم باز و خانم همون هم باز .رفتم تلفن سمت به ماهان

 :زدم غر و کوبيدم دستگاه روی حرص با رو گوشی

 !نبودی قول بد که تو _

 گرفته رو راهش جلوی آقاجون دوباره اگه. زدم گوشم پشت حرص با رو بودند ريخته دورم بالتکليف که رو موهام از ايی دسته

 چاقو روش به حتی آقاجون کردم؛ تر بزرگ رو هام قدم و کردم تند پا پنجره سمت به هول با. اومد حياط از ايیچی؟ صد باشه

 دود شد، می حياط وارد پاترولش با که حسنی شوهر بهزاد، ديدن با ام دلخوشی تمام شدم، کنار شتاب با رو پرده .بود کشيده

 بود، زده يخ دستم دو هر کف ...دقيقه پنج و سی و ده شدم، خيره ساعت به دوباره و انداختم رو پرده نااميدانه ...هوا رفت و شد

  خوردم سر ديوار کنار  پنجره، کنار جا همون .نتيجه بود بی فکم کردن مهار برای تالشم و ميخوردند هم به واضحا هام دندون

 برای که غذايی ظرف سمت به و کندم زمين از رو خودم فکر بی و مقدمه بی. اومد می در داشت واقعا اشکم ديگه. نشستم

 بود، اومده بيرون از تازه بهزاد. زدم بيرون خونه از و برداشتم کانتر روی از رو غذا. رفتم بودم، کرده آماده شوهرش و حسنا

 نقش ممقابل بهزاد سيبل و ريش از پر صورت و چرخيد لوال تو رنگ ايی قهوه در محکم ی تقه دو با .دونست می چيزی شايد

 :گشت می عجيب شکل اين شکل و سر با که بود وقتی چند و بود دار عزا خانمش فاميل بخاطر بست،



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

385 | P a g e  
 

 اصل در. آوردم می هم شما برای داشتم من که گذاشته بار مرغ کم يه حسنی اتفاقا آخه؟ کشيدی زحمت چرا. خانم سالم _

 .خونه اون تو تنها و تک باشيد، بايد ما مهمون شما

 : کرد می محبت خالصانه انقدر هميشه زدم، آرومی لبخند اش محترمانه پرحرفی به

 .داره بو بيارم هم شما برای گفتم بودم، پخته غذا کم يه. که نکردم کاری سالم،_

 :پرسيدم نداده، داده رو هاش مهربانی جواب .بشه خارج دستم از کال کالم رشته شد باعث که کرد ايی ديگه طوالنی تشکر

  بود؟ خبر چه اومديد بيرون از که شما اد؟بهز آقا _

 :دادم دست از استرس از هم رو عقل کم يه همين! پرسيدنم سوال اين با کرد؛ نگاهم سوال پر و گيج

 

 موبايلشم. کرد نمی بدقولی وقت هيچ افتاده شور دلم. نيومده هنوز برسه؛ ولی نُه ساعت بود قرار ماهان دونيد، می يعنی _

 .کنم چيکار می دونمن ديگه. خاموشه

 :رفت درهم صورتش

  ميان؟ امشب گفتن که مطمئنيد! ست؟ يازده ساعت که االن _

 :گفت و کرد فکر کمی. دوختم چشم اش رفته  فرو درهم صورت به منتظر و دادم تکون کالفه رو سرم

 واسه نداره امکان نترسيدا؟ اصال شما.. ولی. بستن رو جاده شده، ايی زنجيره تصادف اصال جاده تو می گفتن اومدم که من _

 .  هست و بوده حواسشون و ميان چرخ زنجير با هميشه ايشون باشه، افتاده اتفاقی آقا

 حس چيزی من الاقل... زد نمی.نداشت ضربانی ديگه و بود بسته قنديل سرما از باغچه کنار ی زده يخ های برف مثل قلبم

 :برگردونه صورتم به رو رنگ کم يه تا ميگفت همچنان. اومد بيرون پوشيده کت اور و رفت خونه داخل سريعاً به .کردم نمی

 آب گوشی سرو يه ميرم باز من. کردن گير ترافيک تو احتماال... بوده زده يخ جاده. که ميبينيد سرده، خيلی طرفا اين هوا_

 .ميدم

 :کرد خونه داخل رو سرش
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  حسنا؟ حسنا؟ _

 :اومد بيرون سراسيمه حسنا

 .ميام و جاده سر تا ميرم من باشه خانم به ستحوا _

 می بدنم تموم. زد بيرون خونه از و کرد روشن رو اش قديمی پاترل عجله با و زد وضعم و سر به هم نامحسوسی ی اشاره

 :کشيد دستم رو زور به حسنا .بود مونده خشک بهزاد خالی جای رویِ  نگاهم و لرزيد

 ...خانم بيا. سرده می چای تو، بيا خانم _

 :کردم زمزمه و دوختم خونه به رو نگاهم

 ...ميرم من... بزنه زنگ ماهان شايد _

 داخل به پا .کشوندنم می خونه سمت به کنم، حسشون  اينکه بی ميرفتند، راه ها ابر رو که انگار ام، شده خشک پاهای

 با و دوييدم در طرف به .گرفتند جون پاهام. پيچيد گوشم توی آسمونی سمفونی يه مثل تلفن، زنگ صدای که بودم نگذاشته

 نفس صدای فقط اما، برداشتم رو تلفن شتاب با و دوييدم ها فرش روی خيس و گلی های کفش همون با. کردم بازش شتاب

 و کوبيدم دستگاه روی رو گوشی .داد می تماس شدن قطع از نشون که ممتدی بوق صدای و بود ام زده هيجان های نفس

 زنون نفس نفس و رسيد در به حسنا .نکرده قطع رو نفسم راه بغض صخره اين تا کنم باز رو نفسم راه چسبيدم، تسف رو گلوم

 از که همونطور و انداختم گذرايی نگاه خيسم های کفش به .ترسوندم مرگ حد سر تا رو بيچاره ماه پابه زن زد؛ صدا رو اسمم

 : گفتم بيرون می کشيدمشون پام

 .نخوردی که نهارم. بده ات بچه واسه گرسنگی نمون، اينجا بخور رو شامت برو. خوبم حسنا، من خوبم _

 :کرد جمع رو صورتش گلی و خيس فرش ديدن با و شد اتاق وارد کمر به دست و سراسيمه

 .نميره پايين گلوم از هيچی اينجوری بخدا. بخوريم باهم بريم بيايد... چيزايی يه خوردم _

 صفحه شدن خاموش و روشن با اما شه روشن دلم کمی و ببينم رو بود گرفته تماس که ايی شماره تا مانداخت نگاه آيدی به

 : چسبوندم گوشم به محکم و زدم چنگ رو گوشی بشه، قطع تماس اينکه از قبل .برگردوند دلم به رو نور اش
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 آخه! مُرد دلم موندی کجا خوبی؟؟! ماهان؟ الو؟ _

 کس هيچ انداختم؛ سطحی نگاه گوشی به بادلهره. می شد شنيده طرف اون از هوا صدای فقط که سکوتی. بود محض سکوت

 :بود ساکت چرا پس زد؛ نمی زنگ اون غير

 آخه؟ زنی نمی حرف چرا کرده؟ اذيتت آقاجونم کجايی؟ نمی زنی؟ حرف چرا ماهان؟ _

 .بود شده تنگ صدات واسه دلم _

 جز به جز که صدا همون دوباره .بستم محکم رو مشتم که کنه سقوط ،خواست و لغزيد دستم تو گوشی صداش شنيدن با

 :شد بلند کرد می القا بهم ترس صوتش

 !هوم؟. موندنی و شدی گير جا خوب انگار ولی! تونی نمی و برگردی خوای می هم تو!  شدی اسير اونجا کردم می فکر_

 جواب که نرفته يادم. کنم سقوط بود ممکن هرآن ،کردم ميز روی بدنم ستون رو دستم و دادم قورت تند رو دهنم آب

 :باشه انکاری استفهامش اگه حتی اند؛ مهم خيلی براش سواالش

 برنداشتی؟ سرم از دست... تو _

 تمسخر و کج لبخند بودم مطمئن نديده حتی. اومد فرود سرم تو و پيچيد تلفن گوشی الی به ال تو وحشتزاش ی خنده

  :شهصورت رو االن همين آميزش،

 .ميشه جدا ازم مرگ با فقط بمونه، من کنار کرد قبول که کسی. شدی من مال بار يه تو_

 :کردم زمزمه ترديد و ترس با و ساييدم هم به دندون

 ! جهنم به برو پس_

 :بپرسه سوال فقط و بزنه زنگ که نيست آدمی می دونستم نگفته انگار. نداشتم رو جراتش اما کنم قطع رو گوشی خواستم

 .کنم می آدمت خودم برگردی، وقتی نداره اشکالی ولی! داشته برت دور نبودی مدت يه! نچ نچ_

 :نکنه حس رو بغضم تا زدم پوزخند
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 .نمی تونی هم بدزديم بخوای اگه حتی که ام جايی چون نشين، من برگشتن اميد به. باشی ساده انقد کردم نمی فکر _

 چقدر. صداش ناگهانی شدنِ بم و معروف ی خنده تک. شد می تکرار دوباره بود، مونده کابوس  يه فقط ازش که ايی گذشته

 :آشناست چيزش همه

 .اينجا ميای خودت پای با خودت تو کوچولو، احمق نيست من کاره دزديدن آدم!... احمقی من ی عقيده به هنوزم دريا،دريا،_

  :کردم زمزمه نفرت با

 .رسه نمی بهم هم دستت_

 :زدم پوزخند کردم، اضافه صدام به غرور چاشنی کنم، دور خودم از رو ترس اينکه برای

 .ات نشونه نه هست، تويی نه ديگه _

 :نداشت خوبی معنای اصال اين و بود ايی هرموقع از خونسردتر اما. نمی دونم خوب رو نه يا بود عصبانی

 که امنی خودش، نظر به ی خونه اون تو مياد داره وقتی می تونه مثال! کنم شروع محتشم ماهان با رو کارم چيه نظرت_

 !اتوبانه تو وقتی دقيقاً اونم... بشه پاره هم الستيکش يه بدش شانس از و بِبُره ترمز ناگهانی طور به ساخته، واست

ببُره.  رو نفسم می خواد دونستم نمی ولی نمی شينه کار بی می دونستم! ماهان؟ .شد باز حد آخرين تا هام چشم وحشت از

 :شد بلند اش خنده صدای که گرفت می نم داشت هام چشم و شد تند نفسم

 ! کنم می کارو اين! چيه دونی می_

 خوش اونقد شايدم. دونم نمی... کنيم می معامله کوچولو حسين امير حتی يا نازنين جونِ مورد در نيومدنت يا اومدن واسه حاال

  .خودم انتقام سر برم راست يه و کنم معامله باهات بخوام دوباره که نباشی شانس

 نگاه ساعت به دوباره! ماهان؟ ...شد خراب سرم روی خونه و گفت شدم. پخش زمين روی و گفت .کوبيد رو گوشی و گفت

 کرد می صدا و سر سرم باالی حسنا .بود شده قطع هيجان از نفسم .نبود بدقول وقت هبچ من ماهان و بود نيم و يازده. کردم

 :گفت می مدام و

 خانم؟ شده؟ گچ مثل رنگتون چرا خانم؟ بود کی _ 
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 ... بود افندی اون بی... که کرد نمی تهديد. شدم خيره پذيرايی دارِ پايه و بزرگ ساعت به دوباره می کشه؟ رو ماهان گفت

 کر و اهسي رو سفيد های ديوار گوش و شکافت رو اتاق فضای مقدمه بی و باره يک به هقم هق صدای ...کرد می عمل فقط

 بدنم؛ کنار افتادند و خوردند ليز گرفتمشون، عسلی به شدند، نمی بند جا يه و لرزيدند می هام دست کجاست؟ من ماهان .کرد

 عمل مرد... کشته رو ماهان .نبود پاهامم تو جون اما شم بلند جا از تا زدم چنگ عسلی به ديگه دست يه با و گرفتم ديوار به

 رو؟ الستيک ماهان بود برده کجا! نرفته يادم و زد نمی الف وقت هيچ می دونه، رو جام که کرد تهديد  نرفته، يادم من و بود

 اين به کرده پف پاهای و زياد وزن اون با حسنا. لرزيد می بند يه و بود گرفته لرز دلم سرمای از ام چونه !بريده؟ ترمز ! پاره؟

 ليوان تو که انگشتری و آب ليوان يه با دوباره سر آخر و آورد می قند آب آورد، می آب برام و دوييد می طرف اون و طرف

 .باشه نشده دير شايد .بزنم زنگ بهش بايد .اومد سمتم به بود، انداخته

 . همينه فقط اش چاره ترسيدين طالست، آب بخور؛ قلپ يه خدا رو تو بخور، اينم خانم _

 :گذاشتم ميز یرو و گرفتم دستش از رو آب چندشی، حس و کالفگی با

 ...حسنا بدش می کنه، خوبم تلفن همون فقط االن... بده بهم رو تلفن تلفن، _

 حين همون در برداشت، جا از و رفت تلفن سمت به ساختگی آرامشی با اما خورد می تلو تلو رفتن راه هنگام و بود سنگين

 :گفت

 شدين؟ پريشون انقد که گفت چی زد؟ زنگ بود یک خانم؛ آخه شدم مرگ دق که من... شده چی بگو بهم خدا رو تو _

 :گذاشت زمين روی کنارم رو تلفن

 ! يباره؟ آخه شد چی دادن؟ خبر آقا از آره؟ بود بيمارستان از_

 از دردش بفهمم که نبودم حالی تو من و داشت درد صداش زد، می قرمزی به سفيدش رنگ و بود شده جمع درد از صورتش

 خط پشت صدای بوق. بوق. سه دو بوق. يک. گرفتم رو بود گرفته تماس که ايی شماره آخرين فورا و برداشتم رو گوشی .چيه

 تو ها شب و ها روز که باشه ديويی همون خط، سر اون جوابگوی کردم می آرزو زندگيم تو بار اولين برای و بلعيدم می رو

 :شد رد گوشی تو از هوا جريان صدای که بود وردهآ يورش قلبم به نااميدی و بود آخر های بوق .بودم شده شکنجه قصرش
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 به رو تو! افندی بی بگو کردی؟ چيکارش بگو کجاست؟ بگو داری قبول هرچی به رو تو! بزن حرف خدا رو تو الو الو؟ _

 ...پرستی می که هرچی

* * * 

 افندی بی

 و قوت با لبخند .نشست می مقابلم باغ های شاخه روی و اومد می پايين آسمون، قرمز ی پهنه از کنان رقص و آروم برف

 ترسيده صورت ...زالل و پاک دريای ...لرزيد می صداش که جسوريی دخترک.بود خودش بود؛ بسته نقش هام لب روی محکم

 شده خيره بهم داشت کردنش پنهون تو سعی که استرسی با و بود بسته نقش مقابلم ی گرفته بخار های شيشه روی انگار اش

 هم خودم و گذاشتم ميز روی رو بود شده تهيه امشب برای که موبايلی گوشی ...بعيد قدر همين ...قريب قدر همين .بود

 خورد، می چرخ سرم توی که واجوری جور افکار از! يقيناً .زد می زنگ .اش دوباره تماس انتظار به نشستم، ميز پشت مقابلش،

 چپم پای! رسيد؟ نمی بهش هم دستم که .بود نشسته خوش دندونم زير و بود خشم اش مزه بار اين اما. زدم ايی ديگه لبخند

 مدت، اين تو بار اولين برای ! کرد. ماهان پر رو گوشم ماهانش، ماهان طنينِ و اومد فرود ديگری روی خشونت با و محکم

 اون از که عکسی آخرين ميز، کشوی از !شکليه چه و کيه ببينم نشد اصالً که بود عجيب .شدم کنجکاو صورتش ديدن واسه

 روی و شدند ريز هام چشم مدت، اين تو مرتبه اولين برای . آوردم بيرون رو بود شده گرفته فاميلش ی خونه نزديکی تو دختر،

 تو رو عکس .بود معلوم صورتش تراش فقط و رفته فرو تاريکی تو اما بود معلوم رخش نيم .نشستند ماشين ی راننده صورت

 فاحشه اسم به که کسی اون به بود داده دل... يعنی ها نگرانی دل اين»دوختم  چشم گوشی به دوباره و داشتم نگه مشتم

 «بود؟! اش ايی عاريه شوهر و خريدش

 صدايی ترين قوی .سرم مختلف های صدا تو شدند گم کردناش ماهان ماهان صدای شد؛ تر فشرده و فشرده مشتم تو عکس 

 رو گوشی ...زد می صدا رو نارفيق مردکِ اون نااميدی اوج تو که بود دنيز های کردن ينانس سينان پيچيد، می ذهنم تو که

 :چرخوندم سپهر ی شماره روی تند تند رو دستم و برداشتم

 پرتی، حواس بی و دقيق ميرن ها بچه ميگی تهران، زنی می زنگ االن همين. می گم چی ببين کن وا گوشاتو خوب _

 برام بسته کت اش، خونه اومد محتشم ماهان مردک اون اينکه محض به ميدن، رو فشم تو لعنتی ی خونه اون کشيک

 .کن تاکيد اينو. مردنشون با مساويه غفلت لحظه يه! سپهر گم می چی ببين. ميارنش
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 دست من تعلقات به که کسی از گذشتم نمی .ميز روی کردم پرتش و کردم قطع رو تماس ميزد، که حرفی به توجه بدون

 که برگردم پنجره سمت به دوباره خواستم !برنگرده و نياد عقل سر دريا که وقتی تا نه حداقل... گذشتم نمی! کرده ازیدر

 .بيوفته دختر اون تلفن روی اش شماره گذاشتم عمد از که تلفنی همون .کرد جدام آسمون و زمين از گوشی زنگ صدای

 برای هاش تابی بی همين. دوختم چشم می خورد تکون صفحه روی تابی یب با که ايی شماره به لذت با و برداشتم رو گوشی

 :شد لمس سبز آيکون که می زد رو آخرش های ناله داشت گوشی .بود ترين بخش لذت برداشتنم

 هر به رو تو! افندی بی بگو کردی؟ چيکارش بگو کجاست؟ بگو داری قبول که هرچی به رو تو! بزن حرف خدا رو تو الو؟الو_

 ...پرستی یم چی

 :کرد پيدا رو خودش جای هميشگی جديت و شد تر کمرنگ و کم ثانيه به ثانيه لبخندم

 جاش؟ سر اومد عقلت_

 :کرد زمزمه ناله با و شد پيچيده گوشی تو هاش گريه صدای

 ...اس زنده که بگو اس، زنده می دونم... نکشتيش _

 زمزمه داشت هنوز ! منه پيش ماهانش کرده فکر فهميد نشه که ریاونقد نه اما بود، نامفهوم هق، هق و لرز به خاطر صداش

 :تر جدی صدام و شد تر عميق اخمم .پيچوند می سرم توی عوضی، مردک اون بخاطر رو شيونش صدای و کرد می

 ! نه؟ يا ميای _

 : افتاد نفس نفس به و شد کم صداش

 نکردی؟ کاريش بگو _

 :فشرد رحمی بی با رو صندلی چرم ام پنجه

 !نه؟ يا ميای! نميدم جواب ديگه و کنم می قطع. آخره سوال  _

 ...ميام ماهانم جون به ميام. دارن بر سرش از دست آدمات بگو.. مميااا لعنتی ميام! ميام_
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 برای همين و اومد می .خورد می اون به قسم و آورد می جلوم رو کثافت اون اسم که نبود مهم .اومدن کش هم از هام لب

 .کنم خالی ايی زنده موجود هر از رو سرش چطوری بودم بلد خوب اومد که وقتی .بود فیکا امشب

 تا بذاری کج رو پات کافيه. منه آدمای از پر خونه اون دور تا دور نکنه، هم خطور کوچيکت مخ اون به فرار فکر بهتره! خوبه_

 .عزيزن برات که جونورهايی اون کشتن به کنم شروع

 :کرد زمزمه و شد بلند دوباره شيونش صدای

  کنی؟ می ولش کی_

 _:آوردم پايين رو صدام !بايد که گرفتم تماس شبی درست انگار بود، من با امشب هم شانس اومدن؛ کش هام لب ديگه بار

 مساوی رو واکنشی جور هر صدا و سر بازی، کولی! امن ظاهر به ی منطقه اون تو مياد من طرف از ماشينی ديگه ساعت چند

 . داری تعلق بهش که جايی به برگردی آدم ی بچه عين نفعته به. بدون تالفی برای من حرکت اولين با

 گوشی بود مشخص اومد می که هايی صدا از و گرفت باال زن يک فرياد و جيغ صدای . شد بلند خط طرف اون از صدا و سر

 .افتاده زمين روی

 پيچيده درهم های اخم و آهسته صدای با! نگرانی به شبيه حسی. انداخت چنگ دلم تو جديدی حس و رفت هم تو هام اخم

 : زدم صداش ايی

 ...دريا_

 برای رو آدم يه دادن دست از ترس .اومد می وضوح به خط طرف اون از گريه و ناله صدای همچنان و نشد شنيده جوابی

 تری قوی صدای با! بود تر بد هم اون از کردم؛ تجربه ها بار رو اين من نه... بود مرگ به شبيه حسی .کردم تجربه بار اولين

 ! دريااا _: زدم صداش

 : زدم فرياد که نبود خودم دست ميخوره، ليز داره دستم تو از گوشی کردم می حس و بودند گرفته نبض هام شقيقه

  الو؟؟؟ دريااا؟؟ رفتی؟ گوری کدوم _

 : شد اتاق وارد زده ونبير های چشم و دلواپسی با مادام و شد باز شتاب با اتاق در
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  می زنی؟ داد چرا اورهان؟ شده چی _

 انتخاب براش که لعنتيی اسم و زدم می فرياد بود، شده هم تر جمع و پيچيده هم تو ترس فرط از که پيری صورت به توجه بی

 : زدم فرياد مادام به رو و دادم فاصله گوشم از رو تلفن! کلمه يک از دريغ... اما .آوردم می زبون به رو بودم کرده

 ! زوود. بياد سامان بگو _

 دردی از رو اون و شد می پايين و باال دهنده آزار حسی ام سينه تو کردم؛ پرت ميز روی و کردم قطع خشونت با رو تلفن

 جای به و کنند حرکت وقفه بی ام سينه تو که کوچيک، و ريز ی حشره مشت يک شبيه چيزی .داد می عذاب ندونستنی،

 .می زنن نيش جايش

 * * * 

 رها

 :گرفت باال حسنا ريزِ های ناله صدای که بود نرسيده نقطه به پوش، سياه دلِ سياه مرد اون های حرف هنوز

 ...کمک... خدا رو تو خاانم... خانم... وااای _

 بود، آورده فشار مرشک به که بس از و پيچيد می خودش دور خورده، نيش خودی از مارِ مثل که افتاد حسنايی به چشمم تازه

 به خيزان و افتان. افتاد ام شده پهن دامنِ توی و خورد سُر ام کرده عرق دست از گوشی .بودند شده سرخ سرخ هاش دست

 يک برای. کشيد می جيغ درد شدت از و بود گرفته چپش مشت تو رو فرش .رفتم داشت ازم زيادی فاصله که حسنايی سمت

 :زدم جيغ پيچيد؛ دلم دور تا دور پيچک مثل اضطراب و شد خالی بود خط پشت که یسيرت کريه مرد از ذهنم لحظه

  يهويی؟ شد چی! بودی؟ خوب که تو!! شده؟ چی_

 نفس نفس که درحالی. کرد می خودنمايی اش پيشونی ی گوشه و لب پشت عرق، ريز های دونه و بود شده سرخ صورتش

 :فشرد ديگه هم روی رو شها پلک و کشيد اش پيشونی روی رو دستش زد، می

 ...مياد دنيا داره... مياد داره... ام بچه_
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 به توانم ی همه با جنون، از پر و ترسيده. کرد ناله دوباره و زد دردناکی لبخند خورد، سُر چشمش ی گوشه از اشک ی قطره

 پاهای که ايی کشنده سرمای به و ردمک باز رو حياط در .کنم چه بايد دونستم اصالً نمی .زدم بيرون خونه از و دويدم در سمت

 زمين روی ترس فرط از من و کرد روشن رو سرخ آسمون وحشتناکی، ی صاعقه .نکردم ای توجه بود، کرده احاطه رو ام برهنه

 و بود گرفته نوسان آونگ يه مثل سرم توی شرف بی اون ترسناک صدای. فشردم چينم از پر دامن روی رو سرم و نشستم

 جا از دوباره ماشين، يه کردن پيدا برای و انداختم کوتاهی نگاه سرم پشت به .کرد می برابر چند رو برق و رعد از ام ذاتی ترس

 کنار ويال، از تر دور متر بيست که سياهی ماشين ديدن با .بود کرده پوش کفن رو زمين و باريد می وار ديوانه برف .شدم بلند

 باز درش که داشتم فاصله ماشين با قدمی سی. شد روشن اميد سوی کور دلم توی و گرفتند قوت هام قدم بود؛ لميده ديوار

 .اومد بيرون اون از پوشی سياه و اندام قوی مرد و شد

 گرفتند، می رو ديدم جلوی بودند، شده طبيعی غير دويدن، بخاطر که عميقم و تند های نفس بخارِ .ايستادند حرکت از پاهام

 صدای... ازسرما و ترس از شد خشک .لرزيد دلم .گذاشت ها برف روی پا اولی، مرد از ديگه کپی يک و شد باز هم عقب درِ

 دهانم از که بخاری و ظلمت اون تو .رفتم عقب قدم يک ترسيده... افراد اين ديدن ديگه داره نوسان سرم تو هنوز افندی بی

 يک همون ديدم. می دقيقه هر رو کابوسشون که منی برای نه اما بود عجيب فضا اين تو نفر دو اون شدن بُلد اومد، می بيرون

 رو سرم زنون نفس خونه، قدمیِ چند تو. دويدم خونه طرف به و برگشتم پريشون شد؛ جبران بلند گام يه با کوتاه، و لرزون قدمِ

 رو هام چشم سد سيل، ؛زدم تکيه بهش و بستم محکم رو حياط در .ديدم جاش سر ايستاده رو پوش سياه نگهبانِ و برگردوندم

 حسشون و بودند زده يخ سرما از پاهام. اومد می هم اينجا تا حسنا فرياد و جيغ صدای .پوشوند غم رو صورتم کل و شکست

 فاصله ازش اضطراب با و کشيدم بلندی هين .شد کوبيده محکم در که گرفتم می رو هام اشک دست پشت با. کردم نمی

 :زدم داد همونجا از. گرفتم

 ... کارتون پی بريد! کثافتا شيد گم _

 همه که بودند کرده روشن دلم تو خورشيد انگار .بست نقش در تو بهزاد قامت و چرخيد در تو کليد که بودم افتاده سکسکه به

 :شدم خيره زد می حرف تند تند استرس با که او به و شد فراموشم چی

 ميگی خانم؟ چی بره؟؟ کی شده؟ چی_

 :گذاشت کاره نيمه رو حرفش که شد داخل صدای و سر جهمتو تازه انگار

 حسناست؟ صدای اين_
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 : پريدم هاش نگرونی دل و اضطراب وسط 

 ...مياد دنيا به داره اش بچه بهزاد، آقا بيرون ببرمش تا نبود ماشين. مياد داره بچه بچه، _

. آورد بيرون و گرفت دست روی رو حسنا رعتس همون به و دويد خونه سمت به باشه، رَسته کمون ی چله از که تيری مثل

 و گرفت جا عقب صندلی روی فشرد، می رو کمرش مدام و بود شده کبود درد از ديگه که حسنا بود؛ کوچه تو هنوز ماشين

 به بلند بلند های قدم و ترس با و بستم محکم رو در .رفت عقب دنده کوچه سر تا و خورد ليز ها برف روی آف تيک با ماشين

 که رو ها برق و کشيدم لرزون های دست با هم رو ها پرده .کردم قفلش بار چند کليد با و بستم رو اتاق در .رفتم خونه رفط

 بی باريدن برای هام چشم تو بارون و لرزيد می دستم .کردم پرت خونه قسمت ترين ايی گوشه تو رو خودم و کردم خاموش

 و بود افتاده گلوم رو بختک مثل غصه نبودنش .«..جام اين من...  نترس»بگه  و مالهب رو پشتم تا بود کجا ماهان .کرد می تابی

 ...بود. کشتنش نيومده ماهان و بود کرده رد هم رو دوازده مرز ساعت.  برد می پيش شدن خفه تا رو من

 می باال گلو تا و جوشيد می ام معده تو چيزی .برد می فرو تاريکی قعر تو دوباره و روشن ايی ثانيه برای رو خونه برق و رعد

 تو که کسی از... معمولی آدمی از نه هم اون بود، شده مرگ به تهديد که ماهانی از ...ناامنی از ...ترس از می زدم دل دل .اومد

 يادآوری با .درخشيد می بود، شده ولو زمين روی که ايی نقره تلفن روشنی، و تارکی اون تو .کرد می جنايت خونسردی اوج

 کسی آخرين و مسماً اولين .کرد تپيدن به شروع دوباره و ايستاد حرکت از ايی لحظه برای قلبم ام، نيمه و نصف ی مکالمه

 سمت به پا و دست چهار وال، و هول با .شده حالل خونش و رفته و گذاشته غولتشن، اون های حرف وسط اينجوری که بودم

 نقطه ترين اسفل تو و می رفتم؟می رفتم بايد واقعا .بود شده خشک دکمه رو دستم .فشردمش مشتم تو محکم و رفتم تلفن

 امير .کردند تر رو هام مژه اشک ريز های قطره و افتاد هم روی هام پلک !...ماهان؟ پس می ساختم؟ خونه آفرينش ی

 هام چشم جلوی بودم ديده پيش وقت چند که مزخرفی خواب لحظه يک برای... خونم درس نازیِ و دلبر ی فاطمه... حسينم

  !بياد ها اون سر باليی دادم نمی اجازه هم حتی اگه می کشتنم من! نه ...و بود جدا هاشون تن از سر. گرفت جون

 هم اخطار حتی که کسی! افنديه بی اون .شد گرفته شماره و رقصيدند گوشی روی بگيرند فرمانی من از اينکه بی هام انگشت

 کرد؟ می کرد؟ نمی که رحم .کرد می محو هاش چشم جلوی از رحمی، ترين کم بی رو خواست نمی که چيزی هر و داد نمی

 و نيست   ميون در ايی تله شدم می مطمئن بايد .پيچيد گوشی تو منحوسش صدای که بود نخورده سوم بوق کامل هنوز

 ...شه نمی هدر و حيف خونه اون تو مُردنم

* * * 
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 افندی بی

 :شد اتاق وارد سراسيمه سامان و شد باز اتاق در

  افندی؟ بی شده چی _

 : فشردم هم به رو هام پلک و فشردم رو هام شقيقه شصت و سبابه انگشت با

 ...و خونه تو بريزن نمونن، منتظر بگو تهران، بزن زنگ _

 قسمت گرفتند، نبض رسيدند گوشی به تا دستم های انگشت. زد بيرون تابی بی با تلفن زنگ صدای با ام شده سنگين نفسِ

 جسورشنيده دخترک ترسونِ و تلخ صدای خشی خش با فشردم؛ گوشم به رو گوشی و کردم لمس سرکی سر و هول رو سبز

 :شد

 ...الو_

 . شدند منبسط شده، منقبض های عضله

 هم زدن حرف برای حتی نفس اما کنه، خرد و بشکنه رو بود برم و دور هرچيزی و بکشه فرياد خواست می وجودم ی همه

 :نداشتم

 تو؟ رفتی گوری کدوم _

 :شد فشرده هم به هام دندون

 ...ی دختره نيومده کردن رحم بهت _

 اما داشت، بغض. بود کرده پر رو گوشم هاش، دندون خوردن هم به صدای که لرزونی دخترِ اون به بگم بد نشد .بگم نشد

 :باشه قوی کرد می سعی هنوز

 کنم؟ اعتماد بهت چجوری _

 :پرسيدم خشونت با جوابی هر از قبل اما فشردم، حرص از رو مشتم
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 کنن؟ می اذيتت اونجاست؟ کسی رفتی؟ گوری کدوم پرسيدم _

 بيرون رو لرزونش نفس !مزخرفيه؟ حال چه اين .شد فشرده تر محکم مشتم بود، شده جاری زبونم از فکر بدون که چيزی از

 :کرد می نطق خودش برای هيستيريکم، های سوال جواب بدون که بود کرده پيدا جسارت خيلی فرستاد،

 . دارم شرط ولی ميام _

 : رفت باال مقدمه بی صدام و کنم کنترل رو خودم که نشد

 ! نداری کردن رحم که گفتم زاری، دو ی دختره! بذاری؟ شرط "من" واسه که هستی سگی کدوم تو _

به  اونم آتيش، تو می کنم پرت خودمو دارم! پس کنم عتمادا بهت چطور _: بگه که بود مصمم اما لرزيد می همچنان صداش

 !نمياد؟ ام خونواده اعضای سر باليی هيچ باشم مطمئن بخوام که نيست منطقی! تو های تهديد خاطر

 داره نگه کاری هر از دست  کردم اشاره کرد، می نگاهم و بود ايستاده منتظر که سامان به رو و فرستادم بيرون کالفه رو نفسم

 :هستم سال هاست که همون افندی، بی جلد تو برم کردم سعی بره؛ اتاق از و

 من حرف به بخوای که هستی کی تو! اعتماد! شرط .درآوردی دُم اينجوری که ساخته بهت حسابی اونجا انگار. نچ نچ نچ _

 ! بخواد؟ قول ازم و کنه شک

 ! داااری نمی بر سرش از دست که ام همونی من _

 :گفتم فرياد با خودش مثل و فشردم هم روی ور هام دندون

 .می خوای چی ببينم بگو! باشه _

 می اومدم؟ کوتاه برابرش در چرا

 ...نمياد سرشون باليی و اند امان در ام خونواده که بدی قول بايد _

 يعنی زدن حرف من با اينطوری بفهمونم بهش و بياد می خواستم فقط. فرستادم بيرون محکم حوصله بی و کالفه رو نفسم

 ! چی

 ! بعدی_
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 کردند؟ لونه ذهنم تو ها اين همه چطور. کرده قرمز دوباره رو اش بينی نوک بغض، و لرزه می اش چونه دونستم می نديده

 جهنمی اون ياد بدجوری منو اين پوشيدن، سياه تماما بکش گنده مردای و وايستادن سياه ماشين تا چند ام خونه در پشت _

 .ميندازه یکرد دعوتم که

 :بودند رسيده. رقصيد هام لب رو پوزخند

 رسيدن! پس _

 : داد می قورت رو بغضش زور به که بود شده زمانی شبيه شديدا و بود گرفته صداش

 راهت و برميداری سرش از دست که کردی مطمئنم و ديدم ام خونه تو سالم و صحيح رو ماهان وقتی... برن همشون بگو _

 .جهنمت اون تو ميام بگی که کسی هر جا با اون و جاده سمت ميام. ميام خودم موقع اون افته، مین سمت اين به ديگه

 بود چرندياتی از تر قوی خيلی فنگش و دنگ بی اومدن تصور. بودند داغ داغ خشم شدت از هام چشم و بود شده منقبض فکم

 کوچيک دنبال و شده دقيق روم همه اين محدث هک االن! موند نمی زنده می گفت و بود ديگه کس هر اگه و گفت می که

 و بود افندی بی هم، باز اما .خودم پيش بيارمش می خواد دلم که اونجور نمی تونم اصال می گرده، ازم آتويی ترين

 :احساسش فهميدن نذاشتن و بود افندی بی ...خونسرديش

 !نداری وقت ساعت دوازده از بيشتر که بمونه يادت فقط. باشن منتظرت اتوبان برن سر ميگم _

 به و کردم باز رو پنجره .بود گذاشته فراتر گليمش از پا کافی حد به. بگه ايی ديگه چيز نذاشتم و کردم لمس رو قرمز قسمت

 بعد، ساعت دوازده از کاش .سال ها بود که متنفر بودم .متنفر بودم خونه اون از. شدم خيره مقابلم پوش سفيد دست يک حياط

 ...رو کذايی های خاطره اون می آورد يادم مدام که نکبت، سفيد برف اين بخوره نه سفيدی تو خونه برام  رنگ یها خاطره

 ...البرز های کوه تو شده گم ی ويال اين

* * * 

 ماهان
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 مد،او تر نزديک قدم دو .دادم تکون دست بود، ايستاده مقابلم که راهوری پليس به و کوبيدم هم به حرص با رو ماشين در

 عضله احتمالی زدن يخ از تا کشيد می هاش گونه به رو دستش کف گاهی چند از هر و بود شده سرخ سرخ سرما از صورتش

 .کنه جلوگيری صورتش های

 . وايسم تونم نمی ديگه من جناب _

 :کردم بود جلوتر متر چند که اسکانيايی به ايی اشاره

 خودتون الزمه کار هر سوئيچ، اينم. کنم براش کاری يه و بيام که فردا تا بمونه جا اين ماشين ميرم، اتوبوس اون با من_

 .بکنيد

 :گفت شکی به دو نگاه با و گرفت دستم از رو سوئيچ

 . داره مسئوليت برام! که نمی شه _

 :ادد ادامه و کرد بود، شده بسته کرده برخورد هم به های ماشين وجود با اون از اعظمی قسمت که اتوبانی به اشاره

 .می رسه امداد ديگه االن بمون من؛ برادر شلوغه خيلی که، می بينی_

 گوشی به دوباره مضاعفی، نگرانی با .بودند کرده رد هم رو يک مرز عجول، های عقربه انداختم، گذرايی نگاه ساعتم به کالفه

 که درحالی و دادم تکون سری .کنم ترک رو اونجا تر زود چه هر که کرد می ترم مصمم آنتن، بدون تصوير انداختم؛ نگاه

 :گفتم شه، شنيده بود، رسيده تازه که آمبوالنسی پنجمين آژيرِ صدای بينِ از تا کردم می تر بلند رو صدام

 واسه بمونه شما خدمت سويئچ. برم بايد. نيست گرفتن تماس امکان که هم اينجا منتظره خونه خانمم. بمونم نمی تونم _

 خسته. اش پی کالنتری ميام فردا بود بسته منوال همين به راه و نشد اگه ميام امشب دوباره تونستم الزم، های کار انجام

 ...نباشيد

 ...هووف .شدم سوار و رسوندم اسکانيا به رو خودم کنم، توجه زد می صدام سر، پشت از مدام، که آشوبی نوای به اينکه بدون

 نگران که کنه خدا. کرد می تر بد رو بدم حال و بود کرده پا به آشوب دلم تو رها حال ندونستن از ترس ...شد شبی عجب

 .باشه کرده فکر مثبت و نشده
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 ماشين تو که کسايی صدای و ها ناله يادآوری با. بستم رو هام چشم و چسبوندم سرد ی شيشه به رو انفجارم حالِ در سرِ

 و خواد می کمک کسی وقتی وحشتناکه چقدر .کردم جدا هم از رو هام پلک دوباره بودند، شده زخمی و افتاده گير هاشون

 و خورد می بهم سرما از هام دندون . کردم گز پياده رو راه باقی و شدم پياده اصلی خيابون سر... برسی دادش به تونی نمی

 به و پيچيدم بدنم دور رو هام دست .بود وجودم داغ ی نقطه تنها سرم و بودم بسته يخ درون از کرد؛ می تر بد رو بدم حال

 محض سکوت که بود صدايی تنها جيرشون جير صدای و رفتند می فرو نرم های برف تو سياه های پوتين. کشيدم بازوهام

 حرمت به موجودات ی همه و بود برده خوابش فرش روی آسمون بود، کرده فرش رو کوچه برف .شکستند می رو ساعت اون

 ماشينِ خالی جای . گذاشتم حياط داخل به پا و چرخوندم در تو رو کليد .بودند کرده سکوت و سکوت و سکوت مادر، خواب

 ام زده يخ پاهای به خون بود؟ تنها رها يعنی .انداخت جونم به ترس بعد، ی لحظه برای و کرد ام شوکه ای لحظه برای بهزاد

 هايی دست و برابر چند ترسی با .شدم شبودن قفل متوجه که کشيدم رو دستگيره عجله با .گرفتند سرعت هام قدم و برگشت

 .کردم بازشون باالخره چرخش بار چند از بعد و انداختم در تو رو کليد رند، می کجا به دونست نمی که

 .گشتم می برق کليد دنبال کرده، گم پای و دست و آشوب دلی با و زدم صدا رو اسمش بودم ايستاده که جايی همون از

 که برداشتم قدم چند تر نگران .کردند می برخورد هم به که ايی اثاثيه اسباب صدای اون از عدب و شد بلند هقی هق صدای

 هايی دست و شد گم آغوشم تو ناغافل و رسوند بهم رو خودش کوچيکی، و لرزون جسم اون متعاقب و شد روشن آباژور چراغ

 .زدند چنگ رو کمرم

* * * 

 رها

 آباژوری !! اينجاست ! نکشتتش ! اس زنده خدايا .دوييدم کرد، می حرکت جون کم نور تو که جسمی سمت به خيزون و افتان

 همه انگار خورد، می عسلی و ميز و مبل به مدام پام و دست .کردم پرواز سمتش به و  روشن فورا بود، دستم کنار که رو

 کرد، می نگاه پريشونم و سرخ روی به باز نيمه دهنی با و بود ايستاده کانتر کنار که مردی اون به من تا شدند کور امشب

 :نرسم

 ماهان؟ ايی زنده تو_

 نزديک .لرزيدند می ديگه هام قدم... رو کنش رو زيرو دل های خنده اين بينم نمی ديگه کردم فکر شد؛ روشن خونه و خنديد

 تابی بی با رو سرم. کشيد می نفس و بود مقابلم اينجا وقتی نداشت معنا فاصله زدم؛ چنگ رو سفيدش پيرهن ی گوشه و شدم
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 ديگه رو بو اين اگه ميميرم که من .چسبوندم ام بينی به بودم، زده چنگ که رو پيرهنش از قسمتی و گذاشتم اش سينه روی

 خودش به ايی فاصله هيچ بی رو من و بودند شده پروا بی که هايی دست حتی کردم نمی حس رو چی هيچ! نکشم؟ نفس

 و گردن سمتِ به دست سريع و کردم لمس تند رو صورتش ام ديگه دست با نکرده، ول رو هنشپير ...رو بودند چسبونده

 :گفتم تند تند باشم داشته رو زبونم چرخش اختيار اينکه بدون. کشيدم هاش دست هم بعدش

 ...کردم فکر... کشتنت کردم فکر! مُردی کردم جونم؟ فکر بودی، کجا االن تا نشده؟ طوريش جات هيچ ماهانم؟ سالمی_

 هام برادر خواهر جون سر گفت کشتش، می گفت عوضی اون خود خدايا. شکافت می رو پذيرايی نسبیِ تاريکیِ هقم هق 

 بدنم جای جای نگاهش ميخ با داشت سعی و بود ايستاده صاف !نداشت؟ شوخی کسی با که اون... ماهان نه کنه می معامله

 نفس که بشم مطمئن بودنش سالم از تا کردم می جا به جا بدنش و سينه روی رو دستم داشتم همون طور کنه، زخمی رو

 که دلتنگيی همه اون از بودم آورده کم نفس .کرد موم و مهر رو هام لب هاش مهربونی مُهر و خورد سُر ام گونه رو گرمی

 .کرد پاک رو هام اشک و کرد لمس رو صورتم بندازه، ايی فاصله بينمون اينکه بدون .بود کرده ترشون سياه نگرونی دل رنگ

 کشيدم، عقب رو تنم داد؛ می ادامه کارش به کشدار و عميق طور اين که بود برده لذت ام، نگرانی همه اين از و بود دلتنگ

 های دست حرفی، هر  از قبل که بشم مطمئن حالش از تا کنم باز دهان اومدم و کردم می وجب هام چشم با رو پاش سرتا

 که هرجايی به برد می خودش با و کرد می ابير و اسير رو دلم مطمئنش و گرم نگاه. کردند باز رو لباسم ایه بند تابش بی

 رو اش خواستن از پر صورت ذاشتن نمی اشک های اليه شدند، باز وقتی و افتادند هم روی درد با هام پلک .کرد می اراده

 اون و بودم رها من ديگه ساعت چند فقط يعنی. گرفتند شدت هام شکا و افتاد ايی نقره تلفن به تَرَم های چشم .ببينم خوب

 من، و کشيد بيرون تنم از رو ام سنتی روپوش ی جليقه و کردند شکار رو هام لباس دستش !شد؟ می چی نَرَم اگه شوهرم؟

 همين. خونه اين وت گرده نمی بر ديگه سازش و مهر همه اين نرم اگه .بودم خيره اش جدی صورت او به ها شده مسخ مثل

 رو سکوتم و بهت ...رفتم می بايد پس... سالم و صحيح بود، اومده ماهان ...رفتم می فردا .برنگرده بود ممکن امشب که جوری

 به رو صورتش. کرد خارج سينه از سنگين رو نفسش و رفت تر عقب سانت چند ديد، خواهشش از پر های نوازش برابر در که

 :گفت ريزی ی بوسه زا بعد و چسبوند گردنم

 ...شدم هم تر خوب افتاده تپيدن به نيومدنم واسه دلت اينجوری وقتی ولی، ببخش. خوبم_
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 .کرد مهمونم آغوشش به طاقت بی و برداشت هرچيزی از دست غريب عجيب خواستنی با و کشيد موهاش به دستی کالفه 

 تو رو لرزونم بدن زد؟ می پا پشت بودنمون وهرش و زن به و گذشت می هاش چشم توی گرمای از من بخاطر کجا تا

 :کشيد کمرم پشت دست و گرفت تر محکم آغوشش

 ...ماهان عمر شد دير همين واسه گرفتن، نمی ها ترمز ليز، جاده و بود تصادف! نترس. اينجام _

 خودش کار... کشيد ناخن دلم توی نرفته، بيرون جونم از دلشوره بريده؟ ترمزهای يا بود؟ کردنی مسخ ماهان، عمر ترکيب

 .بودم ايستاده آغوشش توی گرمی لباس هيچ بی هم من و بود کرده باز رو کاپشنش.برم سر درد بی تا گرفت چشم زهر . .بود

 .داشتم سال و سن اين تا که آشغالی زندگی اون به گشت می بر بايد که خاطره بغل يه و بودم من رسيد، می راه از که فردا

 من برای که نبوده خوب فراری دختر هيچ عاقبت که بودم گفته ...شد می تموم داشت که بود زودگذری سراب ماهان با زندگی

 ها معجزه... اما بی اما. کردم درخشيد می خوش کم نور اون تو که آرومش و مشتاق های چشم به کوتاهی نگاه... اما! باشه

 زمزمه کشيد نفس عميقا رو موهام اينکه از بعد و زد داغ رو ام یپيشون عميقش بوسه .نبودند گر معجزه از دور من برای هم

 :کرد

 .بود شده تنگ دلم _

! اومد نمی سرم به ها بال چه نبود معلوم و رفتم می فردا .رفت عقب قدم يک و شدم چلونده آغوشش تو محکمی نسبتا فشار با

 زنده ها کجا تا و شم نمی دريده ها کجا تا نبود معلوم! داوم می ماهان رهای سر به چی فسق از پر ی خونه اون تو نبود معلوم

 خيره شه رد مقابلم از خواست که مظلومی و مهربون لبخند با که ماهانی به و شد قطع نفسم... فردا ياد از رفت دلم. مونم می

 .شدم

 پس منه، خوشبختی آخر شب اگه امشب موندن؛ برای انداختن چنگ بازوش به خشونت با و اومدند باال اختيار بی هام دست

 داشته خودم با مُردم اونا جفای از که روزی تا و بسازم خاطره ازش م يشه که هرجا تا بذار. خواد بشه می که هرچی بذار

 اين و اومد می فردا .گرفت نوسان هاش دست و صورت بين نگاهم  !شدن؟ ما برای موند می هم وقتی ديگه مگه ...باشمشون

 شوهر او که کردم مرور سرم توی و رفتم سمتش به بلند قدم يک .شدند می محو دوازده ساعت از بعد جادوی مثل ها دست

 .منه

 کشيدم باال رو خودم و فشردم تر محکم رو هام مشت فشردند، رو اش کاپشن طرف دو هام پنجه بود، زده پر سرم از خجالت

 کرد اسيرم بازوهاش ميون قبل از تر محکم نرفت، عقب اما شد شوکه .بشونم هاش لب روی يادگاری داغ من بار اين بتونم تا
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 به رو دستم که بود حيرون همچنان .نکشيدم بيرون متعجبش نگاه از رو هام چشم آوردم، در تنش از رو اش کاپشن من و

 .شدم گم خواهشش از پر آغوش تو محکم دکمه، دو کردن باز با و رسوندم پيرهنم های دکمه

  آمد نمی راه از اگر فردا"

 ...ماندم می تو کنار ابد تا من

  را عشقم ی ترانه ابد تا من

 "خواندم می تو عشق آفتاب در

 و گردوند. دوباره می بر زندگی به شده که هم زور به و بخشيد می دوباره جون رو حسم بی و سرد پوست گرمش های نفس

 بی منم و رفت عقب عقب بودم آغوشش تو که طور همون دوخت، هم به رو دهانم هاش لب  بيشتری خشونت با بار اين

 به حواسش باشه، او که روزی تا! نبود سر پشت به کردن نگاه وقت که االن .می داشتم بر قدم باهاش سرم پشت به توجه

 طرف هر از که بود، اون بی فرداهای برای سر پشت به برگشتن .رسه نمی بهم سمتی هيچ از باليی هيچ هست، چيز همه

 ديگه دست وبا بود گرفته رو سرم پشت دست يک با بست، سرمون پشت رو اتاق در ...کرد می دراز دست دريدنم برای کسی

 ...اجباری رفتن و موندن نيمه اين از لرزيد می نزديکی. دلم اين از لرزيد می تنم .کرد باز رو ديگه ی دکمه تا چند اش

 عميق رو گردنم گودی کنار و شد خم سرش .کشيدم بيرون سرش از ها دکمه باقی به توجه بی و گرفتم چنگ تو رو پيرهنش

 کرد می فکر .کرد پاک هاش دست با رو هام اشک زد، می محبت مُهر رو گوشم و گردن کنار هاش لب با که حالی در و بوئيد

 برای هاش بوسه کنار و کندم می سينه از رو دلم داشتم که نداشت خبر. ريزم می اشک بودنش سالم برای و ام زده هيجان

 ...برم تا... برم تا ذاشتم می جا هميشه

 

 می بيدار که فردا... برم خوام می که بدونه بذارم و بگم خواست می دلم بستم، رو هام چشم و گذاشتم گردنش پشت رو دستم

. نبودنم همه اين از دش می نابود موقع اون ديدم، نمی خودم به روز و کردم می شب رو شب ازش تر دور ها فرسنگ من و شد

 نفس ميون .زد می جرقه و کشيد می شعله سياهش های چشم تو آتيش. نشست صورتم دور هاش دست و اومد باال سرش

 .خنديد آروم هاش نفس

  پريشانم نگاه دگر بار"
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  تو سوی به خسته و الل برگشت

  گويد سخن تو با که خواستم می

 "...تو روی به ماند خموش اما،

 :گفت هاش خنده ميون و کرد بارون بوسه رو صورتم جای به جای و ينیب و چونه

 .دادی دلتو آخرش_

  !گفت؟ می آخر از که بود شده تموم کی گفت؟ می ها اول از که بود، نشده شروع کی  !داشت؟ هم آخر و اول مگه آخرش؟

 !بود؟ گفته اذان گوشم تو آقابزرگ و بود کرده بغلم که روزی همون يعنی اول

  اشک سپيد ستارگان آنگاه"

  مژگانَم شب در زدند سوسو

  ابری چون تو های دست که ديدم

 "حيرانَم صورت سوی به آمد

 برای امشب، همين گذاشتم و انداختم گردنش دور رو هام دست کرد، بلندم ضرب يک و برد هام زانو و کمر زير رو دستش

 به خودم رو لرزونم لبخند. بشه جاری وجودم توی اعتماد و لذت... ام زندگی ی همه تو بار آخرين و اولين شايد بار، آخرين

... جونم عمق از. گذاشتم يادگاری رو صورتش جای به جای اومدم، می فرود تخت روی که همونجور و چسبوندم هاش گونه

 ...بوسه می آخر بار برای رو عزيزش که کسی مثل

  نوشيدم تو لبان از من شب آن"

  را يعتطب شاد های آواز

  افشاندی من عشق کام به شب آن

 "را ابديت ی قطره بوسه زآن
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 صورت و اومدند باال هام چشم کشيدم؛ می نامفهومی خطوط اش سينه روی هام، انگشت نوک با و بود بازوش روی سرم

 خواب، توی .بست نقش مها لب روی زد می خواب تو که محوی لبخند از معنايی بی لبخند .گذروندند نظر از رو خوابش غرق

 جدا بازش روی از رو سرم آروم .بود شقش کله خود انگار نه انگار اصال که جوری رسيد؛ می نظر به داشتنی دوست و آروم

 و کرد جمع رو صورتم پيچيد، دلم زير که شديدی درد. شدم بلند کامل ندن، قلقلکش پريشونم و باز موهای که جوری و کردم

 ساعت، های عقربه تاک تيک صدای. بپوشم رو هام لباس بعد و بشه بهتر حالم تا کردم صبر کمی رد؛ب هم تو رو هام اخم

 گشاد پيرهن جايگزين رو خودم های لباس .دادند می صدا سرم توی شدند می تيز سالخی برای که شمشميری صدای مثل

 انگار .بود خواب خواب خوابيد، بهم رو قيقاد و زد شدم. غلتی خيره خوابش غرق صورت به و نشستم تخت روی کردم، ماهان

 .نداشت خيالی و فکر هيچ ديگه ها مدت از بعد

 هم من االن داد؛ نمی گير باندش های آدم به عجيب اينطور بور، مردک اون يا و خورد نمی زنگ امشب لعنتی تلفن اون اگه

 می بهش ماهان زور که آقاجونی و داشتيم رو دواجموناز حکم... ها مونده نيمه و نصفه مثل نه. بودم دنيا آدم ترين خوشحال

 می پيچ دلم برگ و شاخ الی به ال عجيب، شوری .کرد تر سنگين رو دلم و شد همراه سرد اشکی قطره با درد، از پر آه .چربيد

 .شده ابخر دلم رو آسمون های ستون و نيومده ما به آرامش بگم بهش. شده نازل بال بگم بهش و کنم بيدارش تا خورد

 تنش گرمای که همين اما کنم بيدارش تا بردم سمتش به دست آنی تصميم يه طی و کشيدم هام پلک پشت محکم رو دستم

 رو دستم زده وحشت شدند؛ حس هام انگشت زير بود، خوابيده بيمارستان تخت روی که تنی سرمای نشست، هام دست زير

 برهنه ی سينه روی چشمم و ام سينه روی ام پنجه بود، کرده اصابت اش سينه به درست که تيری يادآوری با و کشيدم عقب

 .شد خشک اش

 بوسه جای کشيدم، لرزونم های لب روی رو دستم! کرد نمی حفظ رو خودش و سپرد نمی پليس به رو چيز همه لعنتی اين...نه

 خودش هم !کشت می. ميده کشتنش به که غيرتی و ميمونه اون نرَم، اگه. زدند می قبلم به آتيش و سوختند می هنوز هاش

 چهار. دوختم بودند، افتاده کنارش خيالی بی با که هايی دست به اش برهنه تن از رو نگاهم ...رو من دنيای ی همه هم رو،

 تو ها، وقت بعضی .بودند هام پلک پشت اول ی ثانيه همون بودن زنده به تصاويرش هنوز و گذشت می شدنمون ما از ساعت

 ريشخند با و کشه می پايينت زمين قعر تا  و چسبه می رو پاهات مچ گذشته ديو خوشبختی، آسمونِ ی نقطه ترين ايی قله

 «نگذشته! ها گذشته کنی، می فکر که اونجورام! هی» :ميگه بهت
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 سر و رفت کنار آروم ديد، هام چشم توی هم با رو خواستن و ترس و دوخت دارم تب نگاه به رو هاش چشم وقتی *)ديشب

 چيه؟ عشق رها: کرد زمزمه دارش خش صدای با و بوسيد رو ام برهنه نيمه های شونه

 های چشم نبود؟ نامردی کردن اضافه ديگه سخت سوال صدا، و سر پر و ربط بی جواب تا هزار و بود تاسوال صد سرم توی

 تو رو زد می چنگ رو مالفه دلم، ی هترسيد پوپک از که هايی دست .شد طوالنی سکوتم و افتاد هم روی مخمورم و سنگين

 مردمک تو و زد می دو دو وحشت از هام چشم .زد خيمه روم کرد، می بازشون آروم که همونطور و گرفت بزرگش های مشت

 کسی بی پدر بسوزه و خواستم می .بود مرگم چه دونستم نمی و خواستمش می .افتاد می گردش به خواهشش، از لرزون های

 که ايی شده خراب اون تو يا طبيعيه، نشده، نزديک کس هيچ به حال به تا که دختری برای ها چيز اين بگه تا نبود مادری که

 خالف بوسيد، رو ام بينی نوک جديت با و شد خم سرش .بودم رسيده مازوخيسم اين به بودند، فرستاده نامه دعوت برام دوباره

 ثابت لرزونم های لب روی دوباره و گشت صورتم تو اش جدی نگاه. دمنکر خم رو سرم هميشه خالف و نيومد قلقلکم هميشه

 :شدند هام چشم جفت هاش چشم و رفت پايينی و باال گلوش سيب موند؛

 !يانه؟ هست رفتنی بين از يااصالً و مياد وجود به چطوری دونم نمی اصالً... دونم نمی منم_

 .کردند نوازش و گرفتند رو موهام ی طره محکمش های دست

 .می شه شروع چطوری يا چيه دونم نمی_

 رسيده موقع به درست که بود نوشدارويی مثل هاش حرف کرد؛ می عزيمت قصد و بست می رخت هام چشم از کم کم ترس

 :گفت نداده داده بيرون رو عميقش دم کرد؛ بوشون بسته های پلک با و آورد باال رو بلندم موی. بود

 ...اما و شرط بی حواس، بی دليل، بی خوامت، یم چرا نمی دونم می دونم، فقط_

 می که وقتی درست ها، حرف ترينّ شيرين شنيدنِ بود تلخ. چشيده تازه تلخی اين از پايان، بی شيرينی اين از شد قطع نفسم

 : موندند خيره هام چشم نی نی تو اطمينان وبا شدند باز ازهم هاش پلک .گيرند می نفرت بوی فردا دونستی

 .بَری می می کَنی و می کنی همراه روباخودت ام چی همه طوفان، يه مثل ميای وقتی ی دونم،م فقط_

 انگشت کردو باز کامل رو سستم مشتِ .ها کلمه اين فهم حدِ تا نه... اما داره دوستم دونستم می بود، مونده باز نيمه دهنم

 : لغزيدند هام انگشت ميون هاش
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 وايسادم. پات شهبا شده جونمم پای تا که دونم می_

 ..(*.اش واقعی زن شدم و کردم باورش وار ديوانه چطور نفهميدم، که گفت جدی و محکم قدری به

 .انداخت می دلم تو رو شيرينی ترس هامون، چشم شدن جفت فکر و کشيدم می خجالت هم خوابش غرق های چشم از حتی

 پای تا منم :کردم زمزمه و زدم محزونی لبخند کشيدم، اش ريخته هم به و سياه موهای به دست آروم ای! بيچاره ترس چه

 ...شماها جون پای به... وايميستم پات جون

 همه بالی سپر و ام حامی  ميشه گفت می ميده، سامون و سر خودش رو ها کار ی همه گفت؛ می فرصتی هر تو امروز، به تا 

 سپر شدم می .کردم می رو کار اين من بود، امون خونه در پشت خوشبختی که امروزی درست... اما امروز ...هام سختی ی

 تونستم می هم من بودم، محتشم يه هم من بود، که هرچه .خودش های بازی شق کله برابر در و جانی اون برابر در جونش

 .باشم حامی

 احمق مثل که دمیآ سزای»توپيدم:  خودم به و زدم کنارشون حرص با بودند؛ کرده خيس رو صورتم تالشی هيچ بی ها اشک

 بايد که روزی اون ...هه!! خوش؟ پايان يه چيه؟ کنه می فرار اش خونه از و کنه می اعتماد رسه می راه از که کسی هر به ها

 مُردن با رو تاوانش و بايست امروز حاال پس کردی؛ فرار ايستادی، می مشکالتت مقابل تنه يک و شدی می خودت حامیِ

 «جونت قيمت به بار اين... داری دوستشون بيشتر هم خودت از که هايی اون از حمايت با! بده هات آرزو

 روزگار فلک که حقشونه دونند می و کردند خطايی دونندچه می خورند، می رو چيزی چه چوب دونند می خوب ها آدم گاهی

 خارج هام ريه از رو هوا... انهنگر آسمون راه به اشون شرمزده های چشم جوری بد... اما کنه، خطی خط رو هاشون آرزو تن

 تايپ کردن با و برداشتم رو اش گوشی .بود خارج توانم از ديگه يکی اين به کردن فکر.فشردم هم به رو هام پلک و کردم

 خيره بودم، انداخته خواهرهام برادر و خودم از بار آخرين که هايی عکس به و رفتم گالری داخل. کردم باز رو رمز خودم اسم

  :کردم زمزمه و کشيدم خندونشون های صورت روی دست. شدم

  .داراييمه تنها جونتون فهميدم دير چقدر! دنيامه هاتون خنده کردم باور دير چقدر_

 اسکرين به رو لرزونم های لب و نياوردم تاب. بود خيره ها بچه به رمق بی و داشت لب به محزونی لبخند هميشه مثل مامان

 روی رو ام خونگی بافت که حالی در و گذاشتم جاش سر رو گوشی که بره باال هام گريه صدای ودب نزديک ديگه. چسبوندم
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 با و آروم که ايی سينه اون به چشمم تا نگشتم بر هم ثانيه يک برای حتی .زدم بيرون اتاق از پوشيدم می ام سنتی دامن بوليز

 .تضمينه اونها کدوم هيچ جون نه و ام حامی من نه اونوقت هديگ بيوفته اگه که نيافته، رفت، می پايين و باال راحت خيال

 از يا بود مرد اون با وصلم بخاطر لعنتی، بُرِ امون درد اين دونستم نمی بودم، گرفته تهوع حالت درد از و رفت می گيج سرم

 نامه نوشتن برای زد می ذوق تو بدجوری ميز، روی تلفنِ دفتر .بود کرده تر ضعيف رو ضعيفم تن که بود درد فقط... ام جدايی

 نه و خودم دل نه اين از بيشتر ديگه و گرفت فاکتور رو لعنتی قسمت اين شد می الاقل کاش...دروغ از پر و کوتاه هرچند ايی

 خود تا گذشته، سال چند اين ی همه مثل اتاق، داخل جدیِ مردِ اون گفتم نمی چيزی اگه اما  نسوزوند؛ رو ماهان هستی

 تلفيق اشک با ايی ثانيه به و نشست لبم روی لبخند دنبالم، به شدنش حيرون فکرِ از ها ساديسمی مثل .اومد می مدنبال جهنم

 .تقصير بی و بود گناه بی که اونی نه بودم، مرگ ظلمات اليق من! نه... شد می کشته يا کشت، می يا و اومد می .شد

 و شد فشرده هم روی هام پلک .بودند گرفته کار به رو توانشون ی همه شدن، خم برای هام زانو و لرزيد می دستم تو خودکار

 .او نام به: کردم زمزمه آشنايی نا لحن با هميشه، خالف

 خودم الاقل بذاره تا خواستم می کمک کی اسم از و شدم متوسل( او)کدوم به بدونم خواستم نمی. کمتر نه و بيشتر نه! همين

 روی که لغتی هر با .ميندازه مقابلش طناب تنها به دست که منجالبی تو شده غرق مثل. تمگف اما برم؛ جهنم اون به تنهايی

 . تر ناتوان ايستادن برای هام زانو و شد می تر سست دستم توی قلم اومد، می ورق

 ها فرسخ نم می خونی، رو نامه اين که االن .(زدم پوزخند هم خودم کردم، انتخاب براش که لفظی از) .سالم عزيز، ماهان»

 برای من و منه برای که جايی باشم؛ بايد که هستم يقيناً جايی اما. هستم کجا دقيقا دونم نمی هم خودم حتی و دورم ازت

 با رو عمرم آخر تا تونم نمی هرگز و نيومدم دنيا به ترس از پر و فرار از پر زندگیِ اين برای بودم فهميده بود ها مدت. اونجام

 دست توی خودکار.)نه يا کرده کمين ام خونه پشت مرگ اينکه يا !نه؟ يا کنه می پيداش کسی می دونهن که بگذرونم حالی

 می که بود ها مدت .(کردم پاک رو چپم گونه حرص با. کشيد می کاغذ سفيد تن رخِ به بيشتر رو بدم خط و لرزيد می هام

 که وقتی و شه نمی پذيرفته راحتی به کسی جاها اينجور تو. طبيعيه هستند؛ دنبالم دوباره قاچاق، باند اون اعضای دونستم،

 امروز و گرفتم رو خودم قطعی تصميم اومدی، دير که ديشب .تيمه اون اعضا از يکی عمر آخر تا يا و شه می کشته يا بشه،

 در من و ادمي سرت باليی کنم فکر لحظه هر اينکه طاقت چون ...ميرم. کنم ترديد تونم نمی هم لحظه يک حتی بينم می

 اين ی همه از رو من بتونی که نداری قدرت اونقدری هم تو دونم می چون .ندارم رو مونم می تنها و دفاع بی آقاجون برابر

 کامل رو امنيتم بتونی که ندارم يقين من و نداری آنچنانی قدرت و ثروت  که واضحه پُر اما، ببخش رو من .کنی حفظ بالها
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 به راحت خيال با ميتونم اينجوری... پذيرفته اعضاش از يکی عنوان به رو من و تره ثروتمند ه،تر قوی مرد اون. بدی بهم

 .باشم نداشته رو مرگ ی دلهره دقيقه هر و بدم ادامه ام زندگی

 می بيدارش يقينا افتادنم صدای بودم؛ نگرفته رو کانتر اگه که جوری شدند، سست سست پاهام و رفتند سياهی هام چشم)

 خوی شده، که هم بار يک برای. نيا دنبالم ديگه هم تو و ماهان ميرم من !(رو؟ خودم يا کشتم می رو ماهان غرور. کرد

 نمی رو ام يکباره عمر من و آييم می دنيا به بار يک. نيست شدنی تو و من زندگی بفهم، و بذار کنار رو ها محتشم گر تحميل

 «رها.. نبودم. عاشق و صبور تو مثل اگه ببخش .کنم تو با زندگی ريسکِ فدای تونم

 زندگی رو اسمش که زاری لجن و خودم به زدم می عق ضعف؛ از نه ولی زدم می عق. کرد می غلبه بهم داشت تهوع حالت

 می گلو تا و کَند می جا از رو بدنم احشای و امعا نباشم، من و کنه باز چشم ماهانم اينکه فکر و زدم می عق .بودم گذاشته

 اون با اش مقايسه با و رفتم می نشونه رو غرورش. کردم می نا آروم و بدحالش آرامش و خوشحالی اش، روز اولين تو .رسوند

 کم هوا انگار دوييدم، استرس و عجله با اتاقمون طرف به و بيارم طاقت نتونستم .کردم می له پا زير رو اش مردونگی حيوون،

 که رو تندم های نفس و هق هق صدای که همين .رفتم تر نزديک ... شم احيا تا بگيزم بازدم دمش از بخوام و باشم آورده

 برای بميرم .بودند ريخته اش پيشونی روی مجعدش موهای و بود خواب غرق آرومش صورت. بود خدايی خودش شنيد، نمی

 تو رو دارم دوستت نوای شديشب انقدر که امروزی هم اون من؟ کردم چه. شه می خرد و خميده امروز که ات مردونه تن اون

 بيرون اتاق از و کردم مرتب تنش روی رو پتو لرزون های دست با ...بار آخرين برای بار، اولين برای. بودی کرده زمزمه گوشم

. دادم نمايی خود اجازه بغضم به و بستم رو خواب اتاق در بگيره اوج ام بريده بريده های نفس صدای اينکه از قبل .زدم

 : کردم هق هق و چسبيد چوبی و سرد در به ام پيشونی

 ماهان منو ببخش_

 بودن زنده بودم، کشته خونه اين درهای پشت رو ام اصلی نفس. ببره يغما به رو نفسم سرما، دادم اجازه و زدم بيرون خونه از

 کسی. دوختم بودم، هديد رو سياه ماشين اون ديشب که جايی درست کوچه، ته به رو ام مُرده نگاه سود؟ چه رو يکی اين

 روی رو سستم های قدم .بود کرده دور ماهانم از رو اش لعنتی های محافظ که کرده موافقت شرايطم همه با ظاهرا ...نبود

 تونست نمی هم هوا وحشتناک سرمای حتی .رفتم می اصلی خيابون سمت به خميده و ناتوان و کشيدم می برف فرش

 . بده مغزم به فرمانی و کنه بيدار رو ام مرده احساسات
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 و لزج ی مايه عبور حس .نسوزونه رو عزيزانش اشتباهاتش، های شعله که بشند دور انقدر تا داشتند حرکت دستور پا دوتا فقط

 ها راحتی اين به بود، مربوط ماهان به که چيزهايی اما نبود شدنی حس سرما وجود. کرد تر کند رو هام قدم پام ميون از کثيفی

 بيچاره بخوام، کمک ازش تا نبود کسی و بود ايی زنده موجود   جور هر از خالی خيابون صبح وقت اون تو .شدند مین فراموش

 ضعف ديدن با گذشت، کنارم از دست به نون چادری، خانمی که بودم نداشته بر قدم چند .دادم می ادامه راهم به قبل از تر

 سمتم به تری مطمئن های قدم با ديد، ايستاده هم رو من که وقتی و تانداخ نگاهی سرش پشت به لحظه يک ام طبيعی غير

  خانم؟ خوبيد_: اومد

 :بود جالب براش فجيعم ضعف و مرتب وضع و سر ترکيب انداخت، وضعم و سر به اجمالی نگاه

 خوايد؟ می نون کم يه_ 

 : ناليدم دار خش صدای با و انداختم باال نه ی نشونه به رو سرم

  بگيرم؟ تماس يه تلفنتون با می شه_ 

 :کرد تکرار بار دو و داد تکون تند رو سرش

 .حتما_

 و بود نشده هم هفت ساعت . گرفت سمتم به و کشيد بيرون کيفش داخل از رو اش گوشی کردن، اونور و اينور کمی از بعد

. قاپيدم دستش از رو گوشی و رفتمگ رو تصميمم داد دستش به که تکونی با .. .ولی بودند خواب خواب. بود شنبه پنج امروز

 : بستم رو هام چشم شيرينشون صدای انتظار به و گرفتم تند و حفظ از رو شماره

 الو؟ _

 :بشه ثبت گينس تو تونست می شد؛ زمزمه گوشم زير صبح تا که هايی دارم دوستت صدای از بعد زيباش، و آلود خواب صدای

 ...قشنگم خواهر سالم_

 روی های نون با رو سرش و گرفت فاصله قدم چند زن .بود فيل حضرت کار نشکستنش و کرد می بيداد صدام تو بغض

  صبح؟ وقت اين شده چی کيه؟ ی شماره اين تويی؟! رها؟  :کرد گرم دستش



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

411 | P a g e  
 

 :فشردم رو چشمم های گوشه سبابه، و شست انگشت دو با زد، رو چشمم اشک

 .زدم زنگ بود صداتون تنگ دلم! که نشده چيزی _

 :باشه جهان زيبای صدای سومين تونست می شيرينش ی خنده. کرد می باور داد نمی لوم بغض گها

 . خوابيديم هم کنار تايی سه و اومد فاطمه و من پيش ديشب هم امير هنوز، خوابه مامان. ما خوبيم_

 بخوابند کنارم تا شدند می يرپاگ و اومدند می بار يک وقت چند هر که مون نفره چهار سه های جمع اون برای رفت ضعف دلم

 :افتاد پام زير های برف روی و خورد سُر اشک .بخوابيم مامان ی جهيزيه پشمیِ های تشک روی و زمين روی همگی و

 خيلی باشه، فسقلی دوتا اون به حواست باز تو ولی مدرسه، برين سرويس بدون نميذاره که مامان. باش خودتون مواظب _

 زياد خواد نمی. بخون کنکورت برای بشين هم بعدش عيده؛ که ديگه روز چند نرو، هم خودت. نرن بيرون تنها باش مواظب

 ديگه؟ ميری سرويس با هنوز. بيای و بری

 :کرد زمزمه هام حرف و ها سوال از گيج

  ميگی؟ رو اينا صبحی سر چرا شده؟ چی رها؟ ميگی چی _

 :بگيره شادی رنگ صدام کردم سعی و زدم پس رو اشکم دست با

 حرفم به بدی، قول شده که منم دل بخاطر شما شه می چی حاال. بگيرم آروم کم يه تا ميگم رو اينا هی تنگه، دلم خب_

 ميدی؟ گوش

 : پيچيد گوشی تو دوباره اش خنده

 ...باشه حواست هم تو. من بشم قربونت باشه_

 : آورد تر پايين رو صداش

 حاج و گرفته لقمه مرتضی واسه رو مجتبی حاج دختر عرفانه، خانم، مهرناز. صبيهع بدجوری! داغه داغش آقاجون روزا اين _

 بگذره، وقت چند اين بذار هم تو نيا بيرون. شاکيه خيلی جون آقا! خاستگاری برن هفته اين کرده وادار رو مرتضی و رضا

 ...کنه اذيتت تونه نمی کس هيچ بشی که ماهان رسمی زن ايشاال
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 :کرد زمزمه تر آروم و کرد شيرنی ی خنده

 ...پيشتون اومدم کردم جمع منم شايد ديدی؟ چه رو خدا _

 :کردم کوتاه رو ام مکالمه شد، می کالفه داشت انگار که سياه چادر زن به گذرايی نگاه با و زدم تلخی لبخند محالش آرزوی به

 .باشيد خودتون مواظب. من ديگه برم... برام کنه دعا بگو و کن بغل من جای به...رو مامان. باشه_

 حيرت و بهت با هم هنوز زن .کردم تشکر و دادم بهش رو گوشی و برداشتم هم رو مونده قدم چند اش خداحافظی شنيدن با

 سياه پرادوی و شد می وصل اتوبان به که خيابونی طرف به رفتم او به توجه بی من و کرد می دنبال رو ام آهسته های قدم

 . شد می  ديده رنگ

 .اومد سمتم به و شد پياده ماشين از هميشگی های غولتشن همون از يکی رفتم، سمتش به سست های گام با رو قدمی ندچ

 کو هر چيست؟ چاره بودند، شده زنجير زمين به بختم سياهِ پاهای و بودم عرش در من ای؟ آمده فرش به عرش از حال به تا"

 "...خويش وصل بازجويد روزگار |خويش  اصل از ماند دور

* * * 

 « من نه منم  پنجم:  فصل»

 افندی بی

 و شد کوبيده اتاق در به ضربه دو ...نيومده هنوز الآوردم؛ با رو دستم مچ بار، هزارمين برای و زدم قدم رو سالن عرض کالفه

 :زد صدا سر پشت از مادام اون، متعاقب

 .حاضره صبحانه آقا _

 آخر در و کرد برانداز رو صورتم نگرانی با و ايستاد صاف. گذروندم نظر از رو وتاهشک و روشن موهای و کردم باز رو اتاق در

 :گفت

  خوبيد؟ _



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

413 | P a g e  
 

 قراری بی و پريد می پايين و باال ام سينه درون عجيب و نامعمول چيزی رفتم؛ اتاق طرف به و برگشتم سوالش به توجه بی

 :غريد بيشتری نگرانی با و شد اتاق وارد سرم پشت ! يجانه. مُرده درونم کردم می فکر بود سالها که چيزی... کرد می

  نميگی؟ من به اومدی وقتی از که شده چی ميدی؟ عذاب رو خودت انقدر چرا _

 و پنجره به دوباره و انداختم سرم پشت به نگاهی نيم گرفتم، ناديده هميشه مثل رو مفرد به جمع شخص دوم از لحنش تغيير

 دستش و اومد تر نزديک .نيست ام چيزی: کردم زمزمه عصبی حالتی با و گرفتم رو پنجره های شهگو. دوختم چشم مقابلم باغ

 :فشرد ام شونه روی رو

 هم يادی و کُشتی رو قبل های روز ی همه بودی نگفته مگه خونه؟ اين تو اينجا؟ چرا اومدی؟ ايی دفعه يک انقدر چرا پس _

 بدی؟ زجر رو خودت که اينجا اومدی( کرد زمزمه دلسوزی حنل با و آورد پايين رو صداش)کنی؟ نمی ازشون

 ی دايه مادام؛ از غير بکشه سرک ام زندگی تو و کنه صحبت اينطور افندی، بی من، با داشت جرات کی. برگشتم سمتش به

 همه ثلم. کردم هديه نگرونش عسلی های چشم برای فقط رو صداقت هميشه، مثل و دادم تکون تند رو سرم ...مادرم مثل

 :شدم می صادق کنارش اختيار بی که وقتهايی اون ی

  .مياد داره دختر يه _

 گفتم؟ می داشتم چرا فرستادم، بيرون محکم رو نفسم و کشيدم ام شده کوتاه ريش ته روی رو دستم کف تر کالفه

  .منه مال_

 موهام به رو نگاهش شدند، گرد ملموس تعجبی با هاش چشم و پريد باال هاش ابرو ام ای کلمه چند و کوتاه ی جمله از

 نشدنی کاری همچين مادام، او و بودم افندی بی من که امروز اما شده تنگ موهام لمس برای دلش فهميدم خوب و دوخت

 درکش فهمه؟ نمی رو ها آدم حرف نگفته دنيا اين تو کس هيچ چرا کرد، می غليظ رو هام اخم و کرد می نگاهم منتظر .بود

 تر عصبی و تر حوصله بی هاشون؟ دست تو اند گزک و نيستن حرف ميان ديگه زبون به وقتی حرف ها بعضی که سخته انقدر

 : کرد باز زبون باالخره چرخيدم؛ پنجره سمت به قبل از

  شناسيش؟ می چقدر _
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 مثل خيد،چر سمتش به سرم شناختمش؟ می چقدر. شد جمع لبخندم ثانيه، ضرب به و کنکاشش نوع از اومد کش هام لب

 سمت به سرم .بود زده گره رو هاش ابرو بين رفت، می هم تو هام اخم بشه، روشن برام چيزی کردم می سعی وقتی که خودم

 رسم و اسم و آماری های چيز سری يه جز... هيچی... دونستم نمی هيچی. شد خشک باغ در رو نگاهم و چرخيد پنجره

 صورتش به و اومدند پايين هام چشم. بزنه ديد رو نگاهم بتونه تا ايستاد مقابلم و کرد تکرار مصرانه رو سوالش. اش خانواده

 :شد جاری زبونم روی دونستم، می ازش که چيزی تنها شدم، خيره

 ...ما برعکس دقيقاً... ماست برعکس _

 شد، باز هم از تشصور و شکفت گلش از گل که فهميد می رو حرفم معنای تازه تازه کرد، رو و زير رو صورتم ماتش نگاه

  مياد؟ کی: پرسيد و کرد آرومی ی خنده

 و اومد محوطه داخل سعيد سياهِ پرادوی که دوختم روم به رو ی زده سرما باغ به و گرفتم ازش رو نگاهم کشدار با و تر کالفه

 : کردم زمزمه بودم خيره باغ ته که همونطور و اومدند کش هم از هام لب. شد پارک بون سايه زير

 .اومد_

 :رو به مادام که با لبخند عميقی به پنجره خيره بود، بالحنی جدی و سرد گفتم

 . می تونی بری به کارت برسی _

 ا.جوونه ی لبخندش شکوفه نداده خشکيد، قدمی عقب گذاشت و با احترامی هميشگی زمزمه کرد: بله آق

سفيد سيگار بخشيد قبل از اينکه ن ، شعله به تقوطیتن جا سيگار کنج لبم جا گرفت و کبريت بعد از چند بار کوبيده شدن به  

  .دختره بياد تو اتاقم_شه، گفتم: ب از اتاق خارج

آروم  آروم. شه خيره موندمبشه و از پشت دود سيگار به دری که می رفت تا بسته بچند بار کبريت رو تکون دادم تا خاموش 

 . زئين کردلبخند جمع شد و پوزخندی قهوه مانند، لب هام رو ت

 * * * 

 رها
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ويرونم رو به  تن بدنم از سرما يخ بسته بود، شايد هم از زور ضعف و بی حالی اين طور سفيد شده بود و هر چند لحظه يکبار

با باز شدن در عمارت، اخم هام بيشتر تو هم رفت و کنجکاوانه چشم هام به در و ديوار باغ  .رعشه ايی جانکاه مهمون می کرد

ماشين جلو رفت و هر چقدر نزديک تر می شد فضا، ناآشنا نبود. توش بودم، که قبالً شبيه اون خونه کذايی  اصالً د.خيره ش

چشم های  .بودنش رو بيشتر به رخ می کشيد. اخم هام رو از هم باز نکرده بودم که ماشين متوقف شد و در سمتم باز شد

م به طور فاحشی ها دست .آهسته دستم رو به در گرفتم تا پياده شملرزون و بی فروغم به صورت مرد رو به رو خيره شد و 

داشتم پياده می شدم که مرد نگهبان بی حوصله بازوم رو کشيد و با شتاب از  .می لرزيد و انگشت هام سفيد سفيد شده بودن

خوردم، چشم هام تو عرض  اگه خودش بازوم رو سفت نگرفته بود با سر زمين می.در فاصله ام داد و زير لب چيزی زمزمه کرد

اگه می فهميد تن رهاش به تاراج ميره،  .بود ن بی من از خواب بيدار شدهاليک ثانيه پر شدن و دلم رفت برای مردی که ا

 !يمتی غريد: ياالالهولم داد و بی هيچ م .شهر رو روی سر خودش و اين بی شرف ها خراب می کرد

 :فتمرد راننده آهسته و طوری که من نشنوم گ 

 .حساسه! حواست باشه، اين يکی مثل بقيه نيسته بی افندی رو اين دختر _

مقابلش ايستادم. لبخند کريه اش رو تکرار کرد و زمزمه لخت و عور نگاه کثيف مرد جوری براندازم کرد که حس می کردم  

 د: کر

ميندازتش تو اتاق ماها... اين بار رو تو به من بی افندی آدم اين بچه بازيا نيست. دو روز استفاده اش رو می بره و سر هفته _

تنم سست شد از چيز هايی که آروم گفته  .اعتماد کن که حداقل از پنج سال قبل تر از تو که تو اين خونه بود، می شناسمش

مرد  .نممی شد اما می شنيدمشون. ناتوانی جسمی ام مزيد بر علت شده بود تا هيچ کدوم از اين فشار ها رو نتونم تحمل ک

اين همه ثروت و شوکت  .رفت و در عمارت مقابلش رو کوبيد البازوم رو باشدت گرفت و به دنبال خودش کشوند؛ از چند پله با

به جايی که زندگی می کرد و اون چيزی  تف رو از کجا می آورد اون مردک بی شرف؟ از راه حراج دختر های اين مرز و بوم؟

ل و شکوه های کاغذی که زير هر الميارزيد به همه ی اين ج ک و دو خوابه ی ماهانمکه می خورد. همون خونه ی کوچي

در که توسط يه دختر جوون با  .خشتش فرياد امثال منی بود که راه نجات می طلبيد و کور سو های اميد براش کور می شد

سقف های بلند و گچ بری  .نشون داد کت و دامن کوتاه و موهای بافته شده باز شد، تازه هيبت اون عمارت بزرگ خودش رو

شده اش رو با لوستر های بزرگ و کريستال، شکو ه قصر پادشاه ها بخشيده بود و لوازم يک دم سلطنتی اش، ياد کاخ های 

. داشتم دلم توی قبالً کوچيکمون ی خونه تزيين برای که بود حسرتی از پر تفاوتم، بی ظاهر به نگاه .سلطنتی رو زنده می کرد
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 سفيد، های سرويس و کنند عوض کمرنگ ياسی فانتزی های مبل با رو جاشون مشکی و اسپرت های مبل اون اينکه رفک

 .کرد می رو و زير رو دلم کنه، رها از پر و فانتزی رو دنجمون ی خونه صورتی

 های قدم و غرور با ايی الهس چند و پنجاه زن .شدم  خيره مقابلم بلند های پله به و اومد بيرون ام سينه از حسرت پراز آه

 ايستاده سرم پشت که غولی. گرفت نمی قامتم و قد از رو اش شده ريز های چشم و اومد می پايين ها پله از شمرده شمرده

 ايستاد مقابلم بود، اومده پايين ها پله از که زن. شد خيره زن صورت به و گذاشت عقب قدمی احترام با ميداد، هلم همش و بود

 :دوخت هام چشم به ايی ثانيه رو روشنش های چشم اوتسخ با و

 ! آقا اتاق تو ببرش_ 

 :  چرخيد زبونم رو اختيار بی هام چشم توی سوال .شدند تنگ دوباره و گشاد دور يک اسمش شنيدن با چشمم های مردمک

 اونجا؟ چرا_ 

 به لنگان لنگ که حالی در و فرستاد باال ور هاش پلک موند، خيره هام چشم تو و گرفت لبخند رنگ کم کم زن، متعجب نگاه

 غولتشن اون مقابل تا بود نمونده تنم تو جونی .بشم بُرده بود خداشته که جايی به تا کرد اشاره رفت می ايی ديگه سالن طرف

 محابا بی و بود مشتش تو راستم بازوی .کرد نمی ولش و بود چسبيده رو گلوم بختک مثل ترس اما بدم  نشون زوری خودم از

 رو تعللم .شم وارد تا ايستاد کنار و کرد باز رو در زد، در به تقه دو و رفت اتاقی سمت به .شدم می کشيده باال طبقه سمت به

 پرت اتاق زمين روی زانو با و داد دستم کار ام جونی بی .کرد پرتم اتاق وسط به شتاب با و چسبيد رو بازوم دوباره ديد، که

 خواست می دلم چقدر .فشردم رو هام پلک . نشست هام دست روی سرم و گرفت رو دورم رنگم سبز و چين پر دامن. شدم

 همه اون با جنگ و دريا به زدم می دل و کردم می قهرمانی ابَر احساس زدنش، صدا يکبار با و داشتم ايی علی ماهان مثل

 آبيی چشم دوتا قفل هام چشم و کنم بلند سر ترسيدم می کردم، می حس سرم ی باال رو منحوسش و سايۀ سياه .سياهی

( شد؟ شروع باز واقعا يعنی) کرد می زمزمه ناباوری با درونم چيزی يه .بودند کرده کابوس رو خوابم تموم ماه چند که بشن

 های ريشه. شد کشيده شدت به موهام و شد پرتاب عقب به سرم يکباره .شدم جمع خودم تو بيشتر و نشست سرم روی دستی

 دوتا قفل و شدند باز توان تمام با هام چشم .بياند در سرم تو از زور به خواستند می کدوم هر انگار و افتادند سوزش به امموه

 شده قطع نفسم! لرزيد می تنم .نداشت حسی هيچ نگاهش و صورتم به بود زده زل خونسردی نهايت در که شدند آبيی چشم

 جون پاهام .بايستم تا کشيد رو موهام .شدند رد هام چشم جلوی از فيلم مثل مبود اش خونه تو که مدتی اون ی همه و بود

 حرکت هر از آسيبی کمترين تا بود رفته عقب به شده کج صورتم ايستادم، پا سر زور به .بودند سِر سِر کاال حاال نداشتند که
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 آروم و بود دنبالم شکارش، به شکارچی اهنگ مثل نگاهش .تفاوت بی کامالً صورتش اما بود سرخ نگاهش .ببينم اش احتمالی

 .شد می اونور و اينور و چرخيد می باهاش باشه شده کشيده بندش که يويويی مثل سرم چرخيدن؛ به گرفت گرد تنم دور آروم

 دور به ايی مقدمه هيچ بی هاش دست ندادم؟ نجات مصيبت حضرت اين از جونم و نکشتم رو خودم چرا .افتاد کار به مغزم

 :پيچيد گوشم تو دارش خش صدای باالخره...صداش و خورد گره وهامباز

 ! رسه؟ نمی بهت دستمم که _

 بازوهام ...کرد می تالفی .رفت هاش سلول ی لونه به لونه تو ترس و شد درشت هام چشم بودم گفته تلفن پشت که چيزی از

 : غريد تری بلند صدای با و کشيد خودش مقابل رو

 ! افته؟ ینم بهم چشمتم که _ 

 بود هاش چشم تو که خونی همه اون ميون اش آبی های چشم. کردم دور صورتش از رو سرم و بستم محکم رو هام پلک

 ماهان غير چيزی صبح از باالخره و شد باز هام پلک الی که فشرد جوری رو هام بازوم !ترسناک... همين بود، ترسناک فقط

 !آاااخ :  شد حس

 ! ام نشونه نه هست منی نه ديگه که: غريد تر بلند و کنم نگاهش خوب تا داد تکونم رد؛نک توجهی ريزم صدای به

 روشن آبی ی تيله دو و بودند خون کاسه يه هاش چشم بود، پيدا صورتش تو بوری ريش ته فقط و بود شده کوتاه ريشش

 چشم روی هاش چشم لغزش بار هر اب و داشت رو بودن وحشتناک های نشانه ی همه. برنز و سوخته آفتاب صورت يه ميون

 تموم کی کردم؛ جمع نفرت و درد از رو صورتم و بستم اخمی بد با رو هام پلک .کردم می حس دهنم تو کامالً رو قلبم هام

 و کرد کمک رفتنم عقب به رحمی بی عين در هم اون و کشيدم عقب رو خودم گرفته؟ اسم زندگی کشيدنِ نفس اين شد می

 به رو نفرت شدت از رو شدند. سرم کاملم سقوط از بدنم ستون هام دست و افتادم زمين روی دوباره. عقب دکر پرتم شدت با

 گوشم تو خودم های نفس صدای با اش عصبی های نفس نفس صدای. فشردم هم به محکم رو هام پلک و کردم خم زمين

 و ها نفس از بايد فقط نبود؟ پيدا اش شده يیموميا و زده يخ صورت تو هم عصبانيتش حتی که بود ديوی پيچيد. چه می

 :کرد باز حد آخرين تا رو هام چشم دوباره تحکمش پر اما آروم صدای .داره حالی چه فهميد هاش چشم

 !می بينه رو من چشمت فقط بعد به اين از _

 :شد قطع ام سينه تو نفس
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 ! ميدونی قلم رو جفتش رفته، بيرون محدوده اين از پات بياره گوشم به باد _

 می موج درد صورتش توی آورد، پايين رو صداش دادند، صدا گردنم های استخون که چرخيد سمتش به شدت با چنان سرم

 انداخت: چينی اش بينی به و کرد جمع رو صورتش داشت؛ اش جمله ادای از که کثيفی حس و زد

نگهبان،  نه خدمتکار، نه! کنم نمی رحم دريا، اومده، ونتزب رو مذکر جنس از بشنوم! ضمير يه حتی! اسم يه! کلمه يه...فقط  _

  !دريا کنم نمی رحم! نه شوهر

 نمی صورتش از وچشم بود شده قطع نفسم! شد نمی باورم. کشيدم می عقب رو تنم ذره ذره من و اومد می جلو قدم به قدم

 بيرون حدقه از تحير و ترس شدت از داشتند هام چشم. ايستاد سرم باال درست و اومد تر نزديک آروم !گفت؟ می چی .گرفتم

 :خورد تکون مقابلم وار تهديد اش سبابه انگشت زدند، می

 ! کنم خالصت تير يه با و ببندم روت چشم بزنی ضجه! مرگ واسه بزنی ضجه می کنم کاری! کشمت نمی _ 

 :گفت کردم می نگاهش يرونح که منی به رو و شد کوبيده ام شقيقه روی دوبار و اومد پايين اش سبابه انگشت

 بدم؟ نشونت چشم زهر يه يا حاليته؟_ 

 : زد فرياد کشيد درازا به که سکوتم. بودمشون نديده طوری اين حال به تا که بودم شده هايی چشم ميخ و الل .شد نمی باورم

 بدم؟ نشونت يا! حاليته؟  _

 :گفتم فقط آخر در و جنبيد هم از هام لب

 شم!  ات معشوقه نبود قرار_

داد. دستش رو از موهام آزاد کرد و اين  ام ترسيده و مات های چشم به دوباره رو سرخش نگاه و شد خيره هام لب برهوت به

 غريد: خوفناکش صدای بار وحشيانه يقه ام رو تو مشت گرفت و با

 ! بگم من که چيزيه اون قرار   _

 .اومدند می بيرون حنجره از و سوزوندن می رو گلوم هام نفس ودم،ب کرده صورتم حفاظ رو دستم و بودم برگردونده رو صورتم

 :بودم پوشونده رو صورتم هنوز و نداشت فرقی جيغ با صدام



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

419 | P a g e  
 

 لعنتــی... دارم شوهـــر! دارم شوهر من_

  جداً؟:  بود ترشده آروم بار اين اون صدای. برداشت خط کشيدم که جيغی شدت از گلوم

 با ای ثانيه چند و نشست مقابلم پاهاش، دوتا رو. برگشت بود، اومده پايين صداش همه اين که اويی سمت به شدت با سرم

 :کرد زمزمه درآخر و موند خيره ام آشفتگی به تموم آرامش

 .نداری ديگه بميره وقتی! باشه _ 

 و رفت هم تو اشه اخم که بگم چيزی اومدم و کردم درشت رو هام چشم ترسيده .افتاد صورتم مقابل از و شد سست دستم

 :فريادزد

 .کنم می اجرا رو گفتم که چيزی امروز همين لبت، رو بياد اسمش_

 همون با اما اومد نمی در نفسم  اصالً؟ بود کی ...و کرد می غدقن رو شوهرم اسم ! شرف بی. کرد می ام خفه داشت بغض

 :گفتم مرگ حال در صدای

  اصال؟ تو هستی کی دنبالم؟ مدیاو چرا کنی؟ نمی ولم چرا خوای؟ می جونم از چی_

 :گفت بده جواب رو هام سوال از يکی حتی اينکه جای به و گرفت مشتش تو رو ام چونه خشونت با. رفت تر درهم صورتش

 شبيهته؟ خواهرت_ 

 :موند خيره بازم نيمه دهان به شدند، گرد گفت که چيزی از هام چشم

 اون بشم، راحت چرندياتت شر از و کنم خالی سرت تو گلوله يه اگه نظرت به ميگی؟ چی! خوردنه آب برام کردنشون پيدا_ 

 بگيره؟ جاتو می تونه

 :شد خارج گلوم از مانند جيغ صدام

 !لعنـتی؟ مــــن از می خوای چی جونمن؟ های وصله نموندش جزای که می خوای چی می خوای؟ من از چی _

 :کرد زمزمه درآخر و شد هام چشم تو خيره نکشيد، دريا به شعله هاش چشم و نرفت باال صداش انتظارم، خالف
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 ...خودتو_

 آب مثل که بود جانی روانی يه بود؟ ممکن چيزی همچين چطور ديوانه؟ اين خودش برای گفت می چی .لرزيدند هام پلک

 اين به چه رو اون ت؛رف نمی پايين گلوش از لقمه کرد، نمی تَر مردم خونِ با رو نونش تا و کرد می بدبخت رو ها آدم خوردن

 مزخرف حرفش روز اون( نبوده اونجا جاش حاال تا دختری هيچ که کردی باز جا جايی) بود گفته اهورا که نرفته يادم ها؟ حرف

 تو ام پنجه و کشيد هم تو رو هاش اخم.کرد ناتوانی اعالم ربات يه آالرم ومثل لرزيد بار هزارمين برای تنم... امروز اما بود

 هم حاالش همين تا. نداشتم هم با رو ها اين همه تحمل. افتاد دوران به سرم بود؟ کجا ماهان. شد سياه دنيام .تگرف دستش

 : زد صدا خودش برای .بودم نيافتاده پا از  که بودم جون سگ خيلی

 دريا؟_

 ...رها:  زد می صدام گوشم تو که بود ماهان صدای و خاموشی به رو رفت می هام پلک

 شدنش روشن و خاموش ی دکمه بودم، انسان خالق اگه من. ترند بزرگ دنيا های خواسته ی همه از کوچيک های آرزو گاهی

 آغوش به کنه عروج راست يک ! خالص و کنه خاموشش نتونست، ديگه که جايی هر گذاشتم می و کردم نمی دريغ ازش رو

 خوشبخت ها انسان نصف بود، جاش سر آدمی خلقت ميدونم، چه يا طبيعی انتخاب تو لعنتی ی دکمه اون اگر .ام دهنده پناه

 من... بود االن دکمه اون اگه که آخ. خوشبختند که کردند، می فکر فقط، و موندند می جهل تو همچنان ديگه ی نيمه بودندو

 هيچ. همه و هيچ و هيچ و بودم

 * * * 

 ماهان

رو تو مشتم فشردم و از اين سکون و سکوت خونه بند دلم  فهملحدست هام می لرزيد اما هنوز فوران قدرت بود؛ محکم تر  

ازجا بلند  .می دادنش حموم خاموش بود و در نيمه بازش خبر از نبود المپ ... لرزيد. برای بار چندم اسمش رو صدا زدم اما

 :شدم و با تعجب و خشمی زير پوستی در اتاق رو باز کردم، بلند تر فرياد زدم

 ا! رهـ _

نه موج می زد و حال خواب بدی که چند وقت پيش ديده بودم رو تداعی می کرد. خوابی که خونه آقاجون ديدم سکوت تو خو

و بعدش ها از يه گوشه ايی سر در آورد و بين بازو هام خزيد، حال بدم رو به جون خريد و از جهنم اون کابوس، يه بهشت چند 
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صداش زدم و به طرف در اتاق خيز برداشتم، در ورودی رو باز کردم و با اينچی برام ساخت. به اميد تکرار اون روز بلند تر 

پاهای برهنه از خونه بيرون زدم. سرمای برف های يخ زده تو استخون هام نفوذ می کرد. جونم به لبم اومد تا دوباره صداش 

 بزنم: 

 رهــا؟ _

 :کردم زمزمه خودم با حين همون در و دويدم سرايداری ی خونه سمت به موقعيتم به توجه بی

 !نميره! نميره! نميره گورستونی هيچ اون_

 در به محوم ضربه چند با در، شدن باز از نااميد! ره نمی. فشردم رو زنگ مکث ايی لحظه بدون و گذاشتم زنگ روی رو دستم

 :زدم فرياد و کوبيدم اتاق

 درو! اين کنين باز_

 .داد نمی جواب کس هيچ بار صد بار دو بار يک

 که ايی پله روی .شدم می آروم کمتر دادم می خودم به اميدواری چقدر هر و جوشيد می اشک های چشمه. بود شده تند منفس

 بوديم، آقاجون خونه وقتی که ماليخوليايی خواب. بدنم دمای ی اندازه به نه ولی هوا بود سرد. نشستم شد می خونه به منتهی

 هام گونه و ها چشم روی رو دستم کف. کرد می تر سست رو تنم و شد می سيمتر چشمم مقابل ثانيه به ثانيه بودم ديده

 رخوت ی همه .زد می ذوق تو نبودنش و نبود .سيگار ی جعبه کردن پيدا برای کردم شلوارم جيب تو دست حرص با و کشيدم

 ام پنجه باشه، نيوفتاده فاقیات هيچ کردم می خدا خدا .زد می شور دلم و بودند شده سفت هام عضله. بود پريده خوبم حس و

 :زدم فرياد و کردم قفل موهام تو رو

 ! رها کجايی تو آخه کجايی_

 بگه چيزی من به اينکه بدون بود محال. بود کرده رد هم رو ظهر دوازده ساعت. شدم خونه وارد حرص با و شدم بلند جا از

 رفته دنبالشون هم رها و باشه اومده سرشون به اليیب نيستند هم زنش و بهزاد چون شايد کردم فکر لحظه کي. بره جايی

 رو بهزاد ی شماره تند تند و برداشتم کانتر روی از رو تلفن شد، آروم دلم ثانيه صدم يک برای حسنا وضعيت يادآوری با. باشه

 رو برگه. ردک جلب رو نظرم بود کرده خوش کانترجا وسط که ايی شده تا کاغذ روی چشمم که خورد می بوق داشت. گرفتم

 : داد جواب باالخره .گذروندم نظر از رو پايينش و باال تعجب با و برداشتم
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  بهزاد؟ الو_

 خوبيد؟. زدم زنگ بار هزار ديشب از نگرونی، دل از مردم سالمتيد؟ آقا سالم الو،_

 ! ديشب؟ از. فشردم هم به رو هام لب

 ...خوبم خوبم سالم،_

 ...شد باز هم از کمی هام اخم رها خط ديدن با و کردم باز رو برگه تای. ديشب اتفاقات يحتوض به کرد شروع و پريد حرفم بين

 رفته بود؟ .کرد می غرقم ذره ذره ناباوری موج و کوبيد می مشت بدنم و سر به توانش ی همه با دنيا. افتادم فرو مبل روی

* 

 انقدر. بودمش خونده بار هزار. نه. بار سه دوبار بار يک. شد می فشرده مشتم توی بود داده جا دلش تو رو رها خط که کاغذی

 باال رو سرم .بود شده پيچيده هم توی جوری بد هام عضله و شد نابود بود داده بهم خودش که آسايشی و رخوت که زياد

 با که ظهری سر خورشيد و رفته کنار های پرده وجود با ظلمات و تاريکی. کردم خونه به عميقی نگاه خونسردی با و آوردم

 رو جا همه که داشت رو اين قوای و شد می ساتع کاغذ تيکه اين از داشت که تاريکی. بود شده چيره اتاق به تابيد می شدت

 آروم. اما. بود شکسته درونم تو چيزی. کنه ساکت اما وتاريک سرد

 می خونريزی و بود داغ نداشت، درد که. شمشير يه عميق زخم مثل شايد. شد نمی حس هم دردش حتی که جوری... آهسته

 شدن بلند نيروی پاهام به ساعت چند از بعد و انداختم زمين رو نامه حرص با. نداشت درد و بود سِر هنوز درد اوج از شايد. کرد

  .دمکر می رو و زير رو داشت که سمبه سوراخ هر و کردم می باز رو ها در. رفتم ها اتاق طرف به و جهيدم جا از حرص با. دادم

 به برگرده چيز همه کنی؛ اما... اما نظر صرف هاش خيلی از می شی حاضر و گيرن می اولويت. شن می عوض آرزوها بال، تو

 مزه که مزه بی و لوس و لوث شوخی يه. باشه کرده شوخی رها که اينه خوام، می که چيزی تنها که حاال مثل. سابق شکل

 .کنه انگيز خاطره رو امروزم خودش نحو به که. کنه تلخ کامم به رو ديشب شيرين های

 که آی ...يخچال و کابينت های کمد حتی گشتم می رو جايی هر ها ديونه مثل. بود نمونده ايی ديگه جای خونه آشپز جز به

 حس اين تقاص تا... کشيدم می بيرون جونش از رو ممنوعه های داشتن دوست اين ی همه تاوان رسيد، می بهش دستم اگه

 سرعت داشت هام نفس .کوبيدم هم به محکم رو يخچال در. خورم می قسم. ميرم نمی نگيرم ظالمش های چشم از رو قعمي
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 با هام پلک... اون ياد با رو صبح و کرد می صبح من با رو شب ناموس؟ بی اون خاطر به رفته؟ راستی راستی. گرفت می

 :زدم فرياد و کردم پرت يخچال طرف به قوا تمام با و تمبرداش رو بود ميز روی که گلدونی. افتادند هم روی حرص

 بهــت لعنت بهـت، لعنت بهت، لعنت_

 خم کمرم. نبود خودم دست... ولی بود محض ظلم شناختم می داشتم تازه تازه که دختری اون پای به ام مردانه غرور چکيدن

  .بهت لعنت. لرزيد سال چند اين تو بار اولين برای هام زانو .شد

* * * 

 رها

 رو ها رفت و اومد و بودم اومده هوش به که شد می ساعتی شش پنج. بودم افتاده تخت تو همچنان من و بود شده تاريک هوا

 سلطنتی و بزرگ تخت اين از ام زندگی آخر تا و بزنم خواب به رو خودم. بخوابم ابد تا خواست می دلم... ولی کردم می حس

 به بيشتر رو تنم. شد تر قوی عطر بوی و شد باز دوباره اتاق در .نشم جدا بود، کرده پرش ايی عطرغريبه و سيگار بوی که

 ولی. بکشم درد که بود حقم بودم، آورده خودم سر به خودم که بودند بالهايی .فشردم مشتم تو رو پتو و چسبوندم تخت

 پشت و شد کوبيده در به بار دو. کرد کج ها رهپنج سمت به رو آخرراهش در و شد متوقف سرم باالی ايی ثانيه چند... ماهان

 : شد شنيده خدمتکاری صدای بندش

 . آوردم رو غذاتون آقا_

 : آميخت بهدهم خودش صدای و سنگين های پرده رفتن کنار صدای

 .مرخصی! ميز رو بذارش_

 .بود کرده باز رو ها پنجره ديوانه مردک پيچيد، اتاق تو سردی سوز

 : شد هشنيد جوونی دختر صدای

 ...آقا اجازه با_
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 از حرکت يک با و گرفت رو پتو هوا بی کردم؛ می حس صورتم روی رو نگاهش سنگينی. ايستاد سرم باالی شد بسته که در

 .برداشت روم

 خود خواه نمی مرد اين هم، بميرم خواستم می اگه حتی کرد. نمی ولم. دويد ام حنجره به بغض و شدند باز هام پلک الی

 باز کامل رو هام چشم کرد؛ می براندازم اش هميشگی و معروف خونسرد نگاه همون با و بود انداخته باال رو هاش رواب .ذاشت

 صدا ماليمت با و اومد تر جلو قدم چند بود نکرده ترک رو اتاق هنوز که مسن زن. شدم خيره هاش چشم اقيانوس به و کردم

 :زد

 ... اورهان_

. کرد تلخ رو نگاهم و پيچيد هم تو رو هام اخم زد؛ می ذوق تو بدجور سرم، روی روسری لیِخا جای. نشستم و شدم خيز نيم

 رسوند، تخت به رو خودش و برداشت ديگه قدم چند مسن زن. کرد می بيداد خونسردش ظاهر به های چشم تو اخم های رگه

 :گفت کرد می براندازم محکم و جدی اما خونسرد ظاهر به ای چهره با که افندی بی به رو نشست، کنارم

 ...رو غذاتون بريد شما اينجام، من_

 : پيچيد اتاق تو منحوسش صدای  و پريد باال ابروش

 ! بخور غذاوتو پاشو _

 دوز بار اين و پريد باال دوباره چپش ابروی .شدم خيره هاش چشم به و گرفتم باال رو سرم. پيچيد هم تو درد با هام اخم

 :شد بيشتر خشونتش

 !وپاش _

 دور به بار يک باد وزش هر با و اومد می فرود آسمون از نرم و کنان رقص  برف. خوردند می هم به سرما از هام دندون

 زيادی برام بود، دندونم زير اش مزه هنوز که خوشبختيی اون از بعد شنيدن حرف و شدن تحقير همه اين .چرخيد می خودش

 :اومد می سخت

 می... نفس از کردی دورم فرسنگا... انداختيم نفس از خوای؟ می جونم از چی ديگه بميرم، ودمخ حال به بذار... خوام نمی_

 چطـ... شم؟ بلند خوای



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

425 | P a g e  
 

 می نظر به آروم پيش لحظه چند همين تا که صورتی اون از بود بعيد اصال بود، ادراکم مافوقِ فريادش صدای پريد، حرفم بين

 :رسيد

 ... ی دختره بزنی حرف ديگه مهکل يه اگه بندم می هم به رو دهنت_

 :کشيد فرياد تر بلند و کرد پرتاب سمتم به رو پتو کرد، می بيداد عجز توش که خشونتی با

 افندی بی که کردی پايين و باال ناقصت مغز اون پيش داشته؟ برت هوا اينجوری که کردی پايين باال چی ات توچرتکه تو _

 و خط و خالم باخته؟  من به

 شدت خشم سر از که گرمی های نفس هرم از. ايستاد مقابلم درست و اومد تر نزديک قدم يه.بود ترسناک هم پوزخندش

 :انداختم پايين رو سرم بودند گرفته

 ! چيه حدت بدون و کن فرو ات کله تو اينو مونه، می من واسه دنياس دنيا تا شد من مال که چيزی_

 چی ازم و ميگه چی نبود مهم برام .داشتم ضعف هنوز و کرد می درد دلم هنوز .بود کشيده ته ام بدنی قوای لرزيد، می صدام

 بود؛ رسيده آخر به دنيا. بودم کرده سقوط زمين قعر تا چشمش ی فاصله از من و بود شده نابود ماهان دل االن، تا. خواد می

  زندگيم ی همه از که منی برای

 ...بس و داشتم رو اون فقط

 يادت حلقت، تو بريزن زور به بگم نکن مجبورم و بزن سق و غذات بتمرگ و بفهم! زياديه زندگيم و من هواس بازيا بچه اين _

 .بندازی جلو مرگتو احمقانه بازيای اين با نميذارم منه؛ دست زندگيت و مرگ که نره

 تنم به ترس و نشستن مه روی هام پلک. رفته باال صدای  و فرياد همه اين از بندش بريد بلندش. بند صدای از رفت دلم

 : اطمينان از پر و بود نرم صداش اما شد بلند کنارم از شتاب با مسن زن .آورد يورش

 منو!  ببين اينجام. من. افندی بی خوره می_

 همون با .شدند دوخته مسن زن به اخم همون با و شدند جدا ازم مکث با شدند، نمی جدا صورتم از لحظه يک که هايی چشم

 :بود آور خوف زيادی نشسته خون به های آبی و اخم اين ديگه! بود وحشتناک کافی حد به هم رموزم خونسردی
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 هست.  چی همه به حواسم من بخور، رو غذات برو کرده، وحشت کن، نگاش لرزه، می داره... نداره توانی _

. کرد می بيداد نفرت و حقارت نگاهش تو برگشت، من سمت به دوباره ترسنکش نگاه اما شد شل کمی هاش ابرو بين گره

 های پره و شد می پايين و باال عصبی های نفس و حرص از اش سينه .نشونش و نام مثل درست... مرموز و آشنا نا نفرتی

 : دوخت زن به و کند ازم اکراه با رو نگاهش. خورد می تکون اش بينی

 ! آخرشو ی دونه تا! بخوره_

 شد، کوبيده چارچوب به قدرت تموم با که اتاق در. گرفت رفتن راه بدوزه، بهم رو اش زده طوفان گردابِ اينکه بدون و گفت

 و بودم کرده اخم ترس از که منی به و نشست کنارم. برداشت رو غذا سينی ميز روی از و گرفت فاصله ازم قدم چند مسن زن

 :گفت بودم مونده خيره در به

  چيه؟ اسمت_

 عينک پسِ از و بود بسته سرش پشت مرتب رو اش رنگی موهای که بود ظريف و رتبم زنی پير سروندم؛ سمتش به نگاه

 نگاه. فشردم هم روی رو هام پلک و کشيدم دراز بدم رو جوابش اينکه بدون .کرد می وجب رو صورتم داشت ظريفش و گرد

 شد؛ حس سرم روی ستشد! مياد خوابم... فقط االن بردارند سرم از دست کاش کردم، می حس خودم روی رو اش خيره

 : خورد می موج صداش توی کمرنگ و خاص ايی لهجه... وار زمزمه و بود آروم صداش کرد؟ می نوازش رو موهام

 . کنی می تر سخت رو اوضاع فقط! بری نمی جايی به کار که نخوری هيچی و کنی قهر خودت با_

 موهام روی دستش !مزخرفی شوخی چه مرگ؟ از ترس و گذشته سر از آب. شد باز مزه، بغض و کوتاه نيشخندی به هام لب

 :بود کرده شکار رو لبخندم کرد، مکث

 ... چرا فهميدم خنديدی که االن تو؟ چرا کنم می فکر دارم اومدی وقتی از_

 :کرد شروع خودش باز ديد که رو سکوتم

 ! بهتره برات بخوری يعنی بخوری، بايد گه می وقتی. کردم بزرگش من ولی! شناسيش می چقدر دونم نمی_

 :برداشت خودش با رو ديس و شد بلند جا از کالفه ديد که رو سکوت تو اصرارم
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 .موندم اينجا خودت واسه. تازن می بهت طرف هر از بشی، که ضعيف_

 نمی االب... اما بود گلوم تو يخی کوه يه سنگينی .کردم نگاه رفت می بيرون اتاق در از که او به و کشيدم هم تو رو هام اخم

 ...نياد کوتاه و کنه ام خفه بود کرده قصد. رفت نمی بيرون جونم از و شد نمی قطره! شد نمی آب. اومد

* * * 

 ماهان

لعنتی يک لحظه امونم ۀ ی نيمه بازش به داخل چشم دوختم. خونه تو سکوت غرق شده بود. سر گيجالدر رو هل دادم و از  

می  . ی که اينجا رو ترک کرده بودم، روشن مونده بود توی مغزم فرو می رفتنمی داد؛ نور چراغی که از چند شب پيش

 :خواستم در رو ببندم که صدايی از پشت به اسم خوندم

 ...آقا؟ شمايين؟ نبودين سه چهار روزی رو فکر کردم کجا مونديد_

م که نزديک تر شد، صداش بهت بی حوصله به سمت بهزاد چرخيدم، سری به معنای سالم تکون دادم و خواستم در رو ببند 

 :زده بود

 آقا حالتون خوش نيست؟ چرا انقد پريشون؟ _

 : نگاه کلی به سر و وضع داغونم کرد و با ترس نزديک تر شد 

 آقا طوريتون شده؟ اين چه وضعيه؟ رها خانم نيومدن؟  _

 :مه کردماز شنيدن اسمش، حالم بدتر شد. پلک هام رو با حس و حالی مشمئز شده بستم و زمز

 ش.خوبم، خوبم برو نگران نبا _

بيشتر از اين نمی تونستم جواب خوبی هاش رو بدم. کنترل رفتار و حرف هام خيلی دست خودم نبود. در رو بستم و به اتاقی  

سه روزی می شد پلک رو هم نذاشته بودم، دلم سر ناسازگاری  .که چند صباح پيش رها رو تو آغوشش گرفته بود خيره شدم

ذاشته بود و بدجوری ساز اون تخت و بوی تن رها رو کوک کرده بود... درست مثل معتادی که سم تو خونش اراده اش رو گ

گرفته، آروم آروم به سمت اتاق رفتم... درست مثل همون معتاد حالم از خودم و حال مزخرفم به هم می خورد؛ غرورم مقاومت 
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چيزی نيست مرد! فقط می رم تو : به خودم تشر زدم .يه خواب می خواستن می طلبيد و چشم های خسته ام چيزی بيشتر از

 !اون اتاق و يادم ميارم چه موجود حال به هم زنی بود اون دختر

تاريکی طعنه می زد. چيزی تو سينه ام شروع  و در اتاق رو هل دادم. نحسی محيط رو احاطه کرده بود. سکوت پوزخند می زد 

اونقدرها پول نداشتم و قدرتم رو در  من براش کافی نبودم!م. تاريکی به سمت ميز آرايشی اش رفتبه سوختن کرد. تو همون 

 برابر اون بی همه چيز، يک به صد می ديد. پوزخند رو لب هام رشد نکرده حرص شد و با فرياد از حنجره ام بيرون زد:

 !کثافت _

 .رو وسط اتاق پرت کردم هرچی که روی ميز بود رو با خشونت روی زمين ريختم و همه 

 !لعنت بهت_

وسط پرت می کردم. شيشه عطری که هميشه ازش استفاده می کرد رو رو  ميز خالی شده بود. هر چی که دم دستم بود  

 :برداشتم و با حرص تو ديوار کوبيدم

 واسه من دلبری می کردی و چشمت دنبال يه غريبه بود؟  _

 ، پر از عجز زمزمه کردم:سر باز کرده بود؛ صدام رو نمی شنيديم غرورم بعد از دو روز سکوتزخم عفونی 

 ...چشم زن من! زن ماهان محتشم_

ام  بوی عطر اتاق رو برداشته بود. چيزی به بزرگی يه صخره ی سنگی تو گلوم گير کرده بود؛ نمی خواستم غرور مردونه 

 :بچکه، صدام ضعيف تر شد

 چيکار می شد کنم و نکردم؟  _

 :می لرزيد، چهار ستون بدنم رعشه می رفت؛ صدام تحليل رفته بوددست هام 

 ت می دادم کثافت... به پول فروختيم؟  همن که جونمم واس _

چشم هام قفل تخت دو نفره ای شد  .خالی نمی شد... حرصی که سينه ام رو پر کرده بود خالی نمی شد تا هوا جريان پيدا کنه

می گرفت از اين تخت خواب بد رنگ و قواره. عق می زدم از بوی تنی که هنوز روی اين  که گوشه اتاق کز کرده بود. عق ام
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فه ها نگه داشته. با حرص پتو رو کشيدم و با حس چندشی به گوشه ای پرتش حتخت، خوابيده و گرمی تنش رو روی مل

ا خشونت رو بالشی رو پاره کردم و عق می زدم به خودم، به خاطر بويی که اين تخت رو گرفته و من دلتنگش بودم! ب .کردم

به سمتی ديگه پرتش کردم. حرصی که تو وجودم رخنه کرده بود خالی نمی شد. لگد محکمی به پايه ی تخت زدم و تشکش 

هيچی با خودش نبرده بود. انگار مطمئن بود  .دو چندان به سمت کمد لباس هاش رفتم با خشونتیرو به سمتی پرت کردم. 

 .و انگار لباس هايی که من يک عمر با عشق خريده بودم، براش بوی ارزونی می داد ين ها رو براش می خرناونجا بهتر از ا

 .لعنت بهت لعنتـی_

  م.همه رو وسط اتاق ريخت 

 ...لعنت به هرچی که واسه توئه_

 :وسايلش روپخش و پال ريختم وسط و بلند تر فرياد زدم 

 خرابت. به تو، رها، رها... رها، لعنت به ذات لعنت به مظلوميت گول زننده ات. لعنت  _

ديوار هم وزنم رو تحمل نکرد و به . در کمد چندين بار به هم می خورد و صدای جير و جيرش تو اعصاب خش می انداخت

 .شال سفيد رنگش کنار دستم افتاده بود و منبع بوی مخدری بود که چند روزی می شد از منشاء نگرفته بودمش .زمين سپردم

تو مشتم فشردمش. يه چيز سياهی تو دلم سايه انداخته بود. انگار ديگه دست خودم نبود بويدن اون موها، دلم صاحب مرده ام 

شايد اگه بوش کنی آروم شه اين »آوردم. يه صدای مزخرفی می گفت  الشال رو با ...ذوق ذوق می کرد واسه بويدن موهاش

آخ!  ه...همه ی وجودم شد شش هايی که هوا طلب می کردن از اون يه ذره پارچ شال رو لب هام نشست و «کوفتی...تن درد 

   ...رهالعنت به مــن 

* * * 

هوا تاريک شده بود و سياهی شب تو خونه قدم می زد. رو کاناپه ولو شدم. پرده های کنار رفته، ماه خودنما رو بی پرده به  

ماه شبيه  .يگاری برداشتم و بی اينکه نگاهم رو از ماه بگيرم بهش پک زدماتاق دعوت کرده بود. سيگار نيم سوخته رو از جاس

آدم هاست. از دور قشنگه... وقتی ده ها فرسنگ ازش دوری و زشتی های صورت درخشانش رو نمی بينی. وقتی دستت بهش 

يک روز ... از اين بی اکسيژنی از اين مرگ، .نرسيده تا بهت بفهمونه قدم زدن تو تن نورانی اش مساويه با مرگ و بی اکسيژنی

 ۴۷... از مرگ غرورم شايد فقط شتچند ساعت از پير شدنم می گذ فقط گذشته، ده روز گذشته؟ يک ماه؟ نمی دونم. شايد هم
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. هيچی نمی دونم جز اينکه تلفن هزار بار زنگ خورده، هزار تا پيغام نخونده اومده، زخم معده شتکه می گذ بود ساعت ۴۸يا 

ن چهار روز از شناخت رهای واقعی می الانگيز چند بار تا پای مرگ بهم درد داده... هيچی نمی دونم جز اينکه، ای نفرت 

 ه ای کشيدم و بی توجه فرياد زدم:الفصدای زنگ اتاق بلند شد. هوف ک .گذره

 م.زم ندارالچيزی  _

ر هم کوبيدن. پک آخر رو محکم تر زدم و سيگار بدون اينکه بهم گوش بدن، دوباره زنگ رو فشردند و اين بارهمراهش به د 

ها و غذا آوردن های بهزاد سر زدن رو تو ظرف مقابلم پرت کردم. شايد دونستن اينکه چند روزه که تو اين خونه ام رو از 

م. صدای زد کنم، در رو باز کردم و دوباره به سمت کاناپه راهم رو کج کرد داشته باشم. بی اينکه توجهی به کسی که در می

کفش های ظريفی که روی چوب پارکت کوبيده می شد سرم رو به عقب بر گردوند. ديدن دو جفت چشم سياه و براق که 

 اسمم رو آروم صدا زد. اخم هام تو هم پيچيد.  .صاحبشون مهسا بود، آخرين چيزی بود که تو دنيا می خواستم

صداش از کوچه پس کوچه « ن...رش کجاست و دلش با کيه! ماهاوم نيست فکر و ذکاصالً معل! خوره نمی تو درد به اون»

 .های متروک سرم می گذشت. قدمی نزديک تر اومد و دوباره اسمم رو صدا زد

ز صدايی که اون روز ها تو عج !«ببين منـــم... باشه طالعت اجباراً تو اون و آدم يه تو نشده خالصه دنيا! ببين منم... ماهان»

 امروز تومور و غده می ساخت. راست می گفت؟ اخم هام تو هم رفتن: سرم درد می آورد، 

 آدرس اينجا رو از کجا آوردی؟ _

 :با ناباوری صورت خسته و داغونم رو از نظر می گذروند

 نکردی؟ چه ات شده ماهان؟  اصالحاين چه وضعيه؟ چرا  _

 :صدام جدی تر شد

 ب تنها پاشدی اومدی؟ ت می گم اينجا رو چطوری پيدا کردی؟ اين وقت شهب _

 د:لبخند کوتاهش غرق لذت بو

 نگرانم می شی هنوز؟ _
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 : اخم های در همم رو که پا برجا ديد قدمی نزديک تر اومد

يهودا زنگ زد... گفت داغونی... گفت دو روزه خودت رو تو اين خونه حبس کردی و رنگتو به هيچ کس نشون ندادی!  _

 ؟ات شده ماهان؟ رها کجاست چه

. نفسم لرزيد، معده ام برای هزارمين بار به هم نيومده بوداسم اون لعنتی، چند روزی می شد تو اين خونه  ...رها ،رها ،اره 

 :م وجود کردالخورد و زخمش اع

 .راه اومده رو برگرد! نذار رومون تو روی هم واشه و اين در به روت بسته شه_

شد اين رو از من شنيده باشه. قدم هاش سنگين شده بودند؛ اما جلو تر . باورش نمی يکه خورد، مات و مبهوت بهم زل زد 

 :اومد

 چشمات چرا انقد قرمزه... نخوابيدی؟ چطور برم وقتی حال و روزت اينه؟ _

 :اعصابم ضعف رفته بود. افسار کنترلم پاره شده بود و خشم هر جا که می خواست يورتمه می رفت 

ری و چجوری نداره، فقط اين در لعنتی رو باز کن و خودت رو پرت کن از اين قبرستون برو پشت سرتم نگاه نکن! چطو برو!_

 !ت می گم بروهبيرون! ب

دست هاش  .پلک هاش روی هم گذاشته بود و با ناباوری به داد و هوارم گوش می داد؛ من هم بودم خودم رو باور نمی کردم 

 : می لرزيدن و صداش از اون هم بدتر

 .کن... اين تو نيستیماهان... بس  _

سرم گيج رفت. يک هفته ايی  «تويی؟ ماهان،»صدای آشنايی که يک هفته ای می شد که ناآشنا شده بود، تو گوشم پيچيد 

 نه شدم، چشم های مقابلم ديگه سياه نبودند، دو جفت چشم مظلوم قهوه ايی روشن بودنوبود که صداش رو نشنيده بودم، ديو

 :دام به زور از تار های صوتی گذشت، چشم هام چشمه های روشنش رو می بلعيدنکه ازم سوال می کردن. ص

 !نه... من نيستم_

 :تر رفت الچشم ها متعجب و مغموم شدن، دلم زير و رو شد و از اين زير و رويی عصبی تر شدم؛ صدام با 
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مون آوا همون حرفا... ولی من و همون استايل؛ حرف می زنم، همون صدا ه اجلو آينه می رم، همون صورت، همون چشم_

ترحم تو چشم های روشن مقابلم به پرواز در اومد،  . ن نيستم! اينا با اين که شبيه منن؛ ولی هيچ کدوم من نيستن ديگه م

 د:قدمی جلو تر اومد و فرياد من بلند تر ش

شم که تو فکر می کنی، درست عين خودت! نزديک نيا!... ولی باز اين منم! يه ُبعد که تو بهم شناسوندی، قرار نيست اونی با_

 .توام همون که من شناختم نبودی

 ماهان اين منم! مهسا! من رها نيستم! چی داری ميگی؟_

  و!خفه ش !خفه شو_ 

 :زد نفس هاش می لرزيد باترس و ناباوری نزديکم شد. بغضش حالم رو به هم می

 ؟ديونه شدی ماهان _

 :دپوزخندم لب هام رو هم سرد می کر 

بودی  (به سينه ام کوبيدم)سال نيمه دلم بودی.  بيست و سهسال وصله جونم بودی...  بيست و سهره ديونه شدم! آ ديونه!_

جای خالی اش ديونه ام می سينه ام خاليه. ، دستم خاليه (دستم رو سينه ام خشک شد)نيستی...  االننبودی...  که یايحتی وقت

 ...کنه. می ميرم از اين خالی بودن

 : نزديک شد، جری تر شدم، خشن تر شدم. يقه اش رو تو مشتم گرفتم و مثل يه شير زخم خورده نعره زدم 

 !ميگم جلو نيــا! جلو نيا _

دست هاش  .مردمک هاش می لرزيد، نفس هاش منقطع و بريده بريده بيرون می اومدن و ترسون و لرزون نگاهم می کرد 

 :رو عقب تر کشيد و زمزمه کرد

 هسام ماهان... من م_

اون چشم های معصوم ظالم از جلوی ديدم محو شد، نگاه مهسا شناختنی تر شد. دست هام لرزيد. چه می کردم؟ دست . مهسا

 م:های مشت شده ام رو از يقه اش جدا کردم و با شدت تو هوا تکون داد
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 ...لعنت بهت_

* * *  

  بی افندی

 به زمين:  روی کاغذ های پيش روم کوبيدم و پرتشون کردم

 .خواين بکنين، ديگه حوصله ی اين خراب شده رو ندارم دونم چه غلطی می من نمی_

بی خيال کاغذ هايی که هر کدوم يک طرف افتاده بودن، ساکت اشاره  کرد تا  سپهر که پشت سرم ايستاده بود به وکال 

 :و خودش ادامه حرف ها رو گرفتبنشينن 

ه تر از قبلی هاست. درسته. بهداد زبون به دهن گرفته و چيزی نگفته؛ مسعود گم و گور بی افندی اين مسئله يه کم پيجيد_

پليس به ما حساسه، جنازه ی ثمين رو کف صخره  .فتاده؛ ولی بحث سر شراکت شما و بهدادهوشده و پليس دستش بهش ني

 .ها پيدا کردن، جنازه دستشونه، مدرک دارن بايد با حوصله تر رفتار کنيم

با از کيف سامسونتش کاغذی بيرون آورد و  يکی از وکال . رو فشردم، دردسر های اون شب مسخره تمومی نداشتمشتم  

 فاصله ازم روی ميز گذاشت. می ترسيد باليی هم سر اين يکی برگه بيارم. 

ه باز جويی بود، بايد حتما فتيم دنبال اينکه همه کار ها رو در غياب شما انجام بديم. اين هفتواين رو که امضا کنيد، ما مي  _

متن داخلش رو می خوندم دستم رو دراز کردم تا کاغذ رو نزديک تر بياره. سرم رو بی حوصله تکون دادم و  .می مونديد تهران

 فت: که سپهر آهسته گ

مش اين من نگران چيز ديگه ای ام، محدث تو بازجويی آخر حضور داشت؛ نگاهش يه جوری زيادی مطمئن بود، نديده بود _

 :ابروم باال پريد و نگاهم به سمتش چرخيد ... مدلی

 !واضح حرف بزن_

 : دست تو موهاش کشيد 

  .ما نمی دونستيم جنازه ثمين کجا بود، بعد از درگيری و فرار شما از صحنه هم پليس ريخت اونجا و بهداد رو دستگير کرد_
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 !کوبيدم و بی حوصله تشر زدم: خـب زدستم رو روی مي

  :هاش رو تو هم قفل کرد و در حالی که چشم هاش رو ازم می دزديد و اخم هاش رو بيشتر تو هم می کرد گفتدست  

 .شما زخمی بودی... دارم فکر می کنم اگه اون محدث تو آخرين لحظه يه برگ برنده بذاره رو ميز چی پيش مياد_

 :با خيال راحت تری ادامه حرفش رو خودم گفتم 

 .جا ريخته شده باشه، اون يه برگ برنده واسه حضورم اونجاستاگه خونی ازم اون_

 با اخم های در هم به لحن خونسرد و صورت بی خيالم خيره شد: نيست؟  

 :لبخند کجی لب هام رو پوشوند

 .نه! چون اون شب من هم اونجا بودم و زخمی شدم_

 ت: سپهر که گيج شده بود با گنگی گف 

 يس گفتين که اونجا بوديم؟يعنی... تو بازجويی ها به پل_

فرستادم و لبخند کجی زدم. با اينکه از اعضای نزديک باند بودن، ولی قرار نبود وقتی دونستنشون به کارم  ابرو هام روباال 

خط های آخر  .که سرپرست بود از ماجرا باخبر بود تا همه چيز رو هماهنگ کنه النمياد، چيزی رو بدونن. فقط يکی از وک

 :هم خوندم و بی درنگ پايينش رو امضا زدمنوشته رو 

 .زنگ بزن راننده بياد برمی گردم البر_

 :برگه رو وکيل مرتب و کت و شلواری گرفت و داخل کيفش گذاشت. زمزمه کردم 

 . ف شدمالاين چند روزم بی خود اينجا ع _

 :يالم خيره بودتلفن سپهر زنگ خورد، هنوز از شوک حرف هام بيرون نيومده بود و به صورت بی خ 

 بله؟ _

_ ... 



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

435 | P a g e  
 

 چی شده درست حرف بزن؟_

 ..._ 

خاک تو سرتون مفت خور های جيره مواجب بگير، بريد دور تا دور خونه رو بگردين؛ پيداش نکنيد خودتون رو تموم شده _ 

 .بدونين

 :با کنجکاوی نگاهش می کردم، سرش رو با حرص تکون داد و بعد از چند بار من و من گفت 

 ...  ر... فرار کردهامي _

بايد روشن می شد اون بی صفت چرا دنبال اون  ولی؛ پيشم بود و برای من می موند االنبا اينکه دريا . دست هام مشت شدن

، برای بار هزارم چيزی تو سينه ام گرم شد. لبخند، ناخواسته و بی خبر روی لب هام بودتو خونه  حاالدختره. با يادآوری اينکه 

 ه يه نيشخند کج و بی معنی، شايد اين اولين بار بود تو اين سال ها که يه لبخند واقعی می زدم ظاهر شد. ن

 * * * 

وارد خونه که شدم  .هوا مدام سوز داشت و منطقه کوهستانی بود البرزبا اينکه بهار نزديک بود، هوا سوز بدی داشت؛ هرچند  

ه سکون و سکوت داخل خونه انداختم و بعد چشم هام رو به پله ها نگاه عميقی بم آورد. گرمای داخل خونه به سمتم هجو

  .دوختم. ساعت از يازده هم گذشته بود

بيام که خانم خواب  ؟ از تصور اينکه خوابيده باشه اخم هام تو هم رفت. به جهنم! اين همه راه رو نکوبيده بودم،بود يعنی بيدار

رفتم، در نيمه باز اتاق و روشنی چراغش يه چيزی رو تو روم باال نگين و آپله ها رو با قدم های س تشريف داشته باشن که!

 د:و پايين کرد. سرعت قدم هام ناخواسته زياد شدن. صدای مادام از همين فاصله شنيده می ش السينه ام با

 .خودت خوب می دونی بی افندی شوخی سرش نمی شه، ولی باز لجبازی می کنی_

چشم های نيمه ی عجيب غريب به صورت رنگ پريده اش چشم دوختم. تا چشمم به صورت آروم و جلو تر رفتم و با عجله اي 

نفسم تنگ شد و چشم هام رنگ نوازش گرفتن. لعنتی! چطوری اين کارو می کرد؟ بازش خورد، حس کردم صورتم گر گرفت. 

 : آرومش بلند شدپنهون شده بود؟ خواستم نزديک تر شم که صدای بی افندی  اين من کجای منِ اصالً
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که تو اين مدت انقدر با هام  شمانمی تونم... ببين مادام، نه که نخوام، نمی تونـم! لجبازی يه روز دو روز، يه هفته؟ اونم با _

 ؟ هچيزی بخورآدمه، آدم می تونه ه ئشه وقتی يه کوه تو گلو میين؟ بگ خودتونولی  خوب بودی

يچيدن؛ دوباره به صورت رنگ و رو پريده اش چشم دوختم. همه ی موهاش رو گوشام داغ شدن. عضله های صورتم به هم پ

بغض واسه چی؟ واسه . پشت اون روسری سياه و بزرگ پنهون کرده بود، چشم هاش نيمه باز بودن و گونه هاش گود افتاده

زنش بودو   وراخ گم شدهتو س موشمثل و  داشتزن مدت دار، ! اون مردک بی عرضه که جلو انداخته تاجونش در امان باشه؟

 سپر بالی جونش کرده بود و حاال اين مفلوک نشسته و از غصه اون بی وجود بغض می کرد!رو 

دست هام مشت شدن و در رو دريدند، با کوبيده شدن در به ديوار، سر هردوشون با ترس به سمتم برگشت. صدام رو گم  

 مادام زود تر به خودش اومد از روی تخت پريد: !دختـرکردم تو فاز اون چشم های بی تفاوت. چه اش شده اين 

  برگشتی آقا؟ کی اومدين؟ _

 صدای خشمگين و تقريبا کنترل شده ام، خفه اش کرد: 

 يه هفته اس هيچی کوفت نکردی؟ که چی بشه؟ _

 : رو به سمت مادام که ايستاده بود و با وحشت براندازم می کرد غريدم

 ش؟ اين احمق قصد جونش رو کرده تو نشستی ناز می خری؟ مگه نگفتی می چپونی تو حلق_

پيشونی ام درد گرفته بود از شدت اخم؛ اون بی خيال و بی تفاوت به چشم هام زل زده بود. مادام نزديک تر اومد و تند تند 

 :گفت

 !زنده نبود االنمی خوره. نخورده بود که _

 :دمبا خشم سينی غذا رو از دستش بيرون کشيدم و فرياد ز

 !آره! مثل کسی که اعتصاب کرده می خوره، جوری که بعد يه مدت بميره می خوره_

 سينی رو روی تخت کوبيدم و قد راست کردم:  

 :مادام با ترس نزديک شد و آروم زمزمه کرد ! بيرون_
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 ...ی سرش مياد، ولش کن بی افندی، بذار خودماليضعيفه، دست بهش بزنی يه ب_

 د:لرزونفريادم ديوار ها رو  

 !يه هفته نبودم می بينم خودت چيکار کردی، بيرون_

سرشون بيارم، خودشون دمشون رو  باليیاومده بودن از در فاصله گرفتن و قبل از اينکه يه  باالخدمه که با سر و صدام  

ز اتاق بيرون رفت و گذاشتن روی کولشون و فرار کردن. مادام با قدم های آروم و جوری که نگاهش رو از دخترک نمی َکند، ا

 :در رو روی هم گذاشت. به سمتش چرخيدم

 تو چه مرگته که کوه تو گلوت گير کرده و هيچ کوفتی نمی لومبونی؟_

 بی حوصله اما ترسيده ازم چشم گرفت و زمزمه کرد:  

 .دست از سرم بردار_

 پريده پوزخند زدم:  باالبا حرص روی تخت نشستم و با ابرويی  

 !باهات کار دارم حاال_

 :با تعجب به دست هام که بشقاب رو برداشته بودن خيره شد 

 !گفته بودم که نخوری خودم ميريزم تو حلقت. باز کن_

 : چشم هاش چند برابر شدن و باز هم سکوت. با حرص قاشق رو نزديک تر بردم و بلند داد زدم 

 باز می کنی يا بگم بيام دهنت رو به زور باز کنن؟  _

 :د اين من باشم، جديتم رو که ديد سعی کرد قاشق رو از دستم بگيره، مقاومتم رو که ديد با بغض ناليدباورش نمی ش

  .بده خودم می خورم_

 ؟ بااليه هفته وقت داشتی خودت بخوری، باز می کنی يا بگم سپهر بياد _

 د:بر باالآهسته چيزی زمزمه کرد و يواش يواش صداش رو 



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

438 | P a g e  
 

 .بذار بميرم به درد خودمنيست؟ از سرم بردار! زندگيمو به باد دادم و اومدم اينجا، برات بس نمی خوام! نمی خوام! دست _

  :صدای فين فينش بلندشد اما... اشکی در کار نبود 

بعدش هر غلطی که بخوای  می ترسی يکی از اعضای تيمتو از دست بدی؟ بذار به خودم بيام... بذار خودمو پيدا کنم،_

 .ات واسه

 د:من رو از خودم دور می کر نفهمعصبی ام اتاق رو پوشوند. دختره ی احمق. چی تو وجود اين قهقه ی  

 دختره احمق! تو؟! بشی يکی از اعضای باند من؟! عرضه غذا کوفت کردنم نداری، اُرد چيو ميدی؟ آدم کشتن؟ _

 برد:تر  باالانگار به غرورش برخورده بود، اخم هاش رو تيز کرد و صداش رو 

 و، شوهرمو، عزت نفسشو ازش گرفتم و... ! آدم کشتن! من قبل اينکه بيام اينجا هم کشتم! غرور مردَ مآره_

صورتم گر گرفت، نفسام بی معطلی تند شدن.سينی ايی که تو دستم بود رو تو ديوار پشت سرش کوبيدم و به سمتش خيز 

 :خودم کشيدمش برداشتم. از روی روسری موهاش رو تو چنگ گرفتم و با قدرت به سمت

 !آی، ولم کن! آی_

و  قدرت زيادی تو دست هام احساس می کردم، خودم هم باورم نمی شد تا اين حد عصبی بشم و خون تو عروقم به جوش 

 . تو صورتش خم شدم و صدام رو در وضعيتی ديدم که هرگز نديده بودم:بيوفته خروش

 !لیف نمی فهمی نه؟ خودم فرو می کنم تو اين کله ی خاحر_

 :سرش رو همراه با دستم تکون دادم 

 .نفس اون بی غيرت رو جلو چشت می ُبَرم تا يادت بمونه من مرد بلوف زدن نيستم _

صورتش از درد جمع شده و چشم هاش بسته، با تموم شدن جمله ام چشم هاش رو باز کرد و با ناباوری نگام کرد. قدرت از  

د و آروم از نوک پنجه هام بيرون اومد. دلم تو اون بلبشوی خشم و خون، تو بين کف دستم به سمت انگشت هام موج خور

اين دختر کار دستم می داد... موهاش رو ول کردم. اينجوری پيش بره که... من می مونم و  .موج خواب انگيزی شنا کرد

 هرچی که اون چشما بگن! از فکرش هم حالم بد می شد، ناباور و بغض آلود زمزمه کرد: 
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 ...هن_

چند بار پشت هم پلک زدم و نفسم رو با حرص خالی کردم. نزديکم بود عجيب بود که گرمی نفس هاش حالم رو خوب می  

 :کرد. با حرص تخت سينه اش کوبيدم و پرتش کردم رو تخت. انگشت سبابه ام رو دوبار تو هوا تکون دادم

 !هنو نشناختيم_

ونه کردن، راهم رو به سمت در کج کردم که با شتاب از جا پريد و مقابلم چشم هاش درشت تر شدن و ترس و نگرانی توش ل 

ترس تو چشم هاش غلغل می کرد و نگاش از اون دريايی که من شناختم . ايستاد. چشم هاش ديگه خشن و جسور نبودن

 :زمين تا آسمون فرق داشت

من اومدم تو اين اصالً هر کی قبول داری... هرچی، هرچی توبگی! هرچی تو بخوای! هر چی که بگی می کنم! تو رو به  _

خدا ديگه نمی گم... نمی گم، قسم می خورم! هر کار بگی ه خدا ديگه گوش ميدم، به ب .سر کسی نياری باليیخراب شده که 

  .می کنم کاری بهش نداشته بـاش

به سمتش برداشتم که عقب  خاطر اون بی شرف پا رو خودش می ذاشت؟ با خشم يه قدمه دندون هام رو هم چفت شدن. ب

 :رفت

اينجا اسير من بودی؟ واسه کی خودت رو تيکه پاره می  االند آخه کودن، اگه اون لندهور برات يه کم تره خرد می کرد  _

 کنی؟

 :ساکت بود و آروم، انگار می ترسيد حرف بزنه، ازش فاصله گرفتم که دوباره صداش بلند شه 

، من احمقم، من شعور ندارم، تو کاری باهاش نکن ...اون مادر داره، پدر داره، اگه طوريش باشه، تو راست می گی، من کودنم_

 .بشه همه داغدار می شن. اون که گناهی نداره بذا من خودم جور کارم رو بکشم

ده بودم که پوزخند سردی زدم و بی توجه به اون که پشت سرم ايستاده بود، در اتاق رو باز کردم .هنوز کامل در رو باز نکر 

 :کتم کشيده شد، ناباور به طرفش برگشتم، صداش از بغض می لرزيد اما اشکی در کار نبود

سرش بياد  باليیتو رو خدا کاريش نداشته باش... التماست می کنم بی افندی... من غلط کردم... نفهميدم تو ببخش... اگه _

 .من ميميرم
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اون غروری که حتی ... اون منم منم کردن ها... ده بود اون غرور توی چشم هاشاز ناباوری بين لب هام فاصله افتاده بود. مر 

تو بلبشوی فروختنش هم وجود داشت. اون مرد بی عرضه کی بود که انقد بخت باهاش يار بود و اين دختر برا جون بی 

کتم رو با حرص از بين  کنه؟التماس  خودش رو کنار گذاشته بود و شده بود کسی که می تونه اينجوری خاضعانه ارزشش

 باالانگشت های سست و لرزونش بيرون کشيدم؛ چشم های به خون نشسته و گرمم رو به چشم هاش قفل زدم تا صدام رو 

اونقدر ديدنی که صدام گم  .رقص اشک تو چشم هاش... به اندازه ی گردش کهکشان ها و ستاره ها ديدنی بود ... ببرم؛ اما

سرم با حرص به سمت مادام که هنوز گوشه ايی ايستاده بود و نگاهمون می کرد چرخيد،  ...بيان بشه، چشم هام به گردش در

چشم هاش رو به معنای تاييد يکبار بست و باز کرد، اخم هام رو تند کردم و محکم و بدون ذره ايی نرمش، کتم رو که دوباره 

نمردنش برات _ :وتاهی که برای اصرار می زد رفتماسير دست هاش کرده بود بيرون کشيدم، بين حرف های نيم بند و ک

 . گرون تموم می شه

 سر تکون داد:پوزخند زدم و نگاه گريونش روی صورتم ماسيد، 

 ...به هر قيمتی_ 

و  شايد زنده بودن اون موجود بی ارزش به يه دردی می خورد اصالًفرستادم و سر تکون دادم،  باالابرو هام رو با مسخرگی 

 و کمی به راه می آورد. اين دختر ر

 :در رو محکم به ديوار کوبيدم و با صدای آروم و خونسردی غريدم

 .رو قولت حساب می کنم_

انگشت شستم رو کنج لبم کشيدم، نگاه سرسری به اندام نحيف و ضعيفش انداختم. چشم هام به صورتش برگشت، نفرت  

 :سردی رو تو صورت داغ و پر از حرصم حفظ کردمتوی نگاهش شعله می کشيد و ترس شعله خاموش می کرد. خون

از اين به بعد با خودم غذا می خوری. سر يه ميز! هرجا برم بايد بيای، هرچی من بگم می گی چشم و هرچی نخوام از اون _

اضافه نگاه بی شرمی به سر و وضعش انداختم و با تاکيد )مغز کوچيک و بی درو پيکرت بيرون ميندازی! هر کاری! 

 !هرکاری که من بخوام انجام ميدیم(کرد

چونه اش لرزيد. نفس لرزونش رو جوری که انگار به زور از ريه هاش بيرون می کشيد، فوت کرد و سرش رو به طور ناميزونی  

تم به هم خورد. انتظار تماشای يه جفت چشم جسور و يه نگاه خشنی که البه معنای تاييد تکون داد. فکم قفل شد. همه معاد



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

441 | P a g e  
 

رو داشتم؛ اما... واقعا همچين غلطی رو می کرد؟ اين دختر مگه همون دختر سرسخت نبود؟ چشم  (ميميرم نهايتاًگفت )می 

روی هم  با اکراه ازش چشم گرفتم و در رو .هاش روی خط و اخم روی پيشونی ام می چرخيد؛ اما نگاهش اينجا ها نبود

 گذاشتم و بيرون اومدم. 

 د...عوض شده بو

ديک تر شد. چشم هاش مثل هميشه آروم بودن و خونسرد، درست مثل خودم. اما اين بار می شد ته رگه های مادام نز 

صدای مادام آهسته و زمزمه وار بلند  ...عوض شده بود اون دختر .ناباوری و بهت رو از عمق نگاهش دست انداخت و برداشت

 :شد

 .داره مريض می شه _

 :ه گرفتم و با اينکه فکرش تو سرم به در و ديوار می کوبيد، قصد رفتن کردماخم هام تو هم رفتن، از در فاصل 

 .اين روزا... خيلی يادش می افتم_

ه خاطر همين بود که از اين خونه متنفر بودم. به پاهام به زمين چسبيد، اخم هام بيشتر تو هم پيچيدن و نگاه داغم سرد شد. ب 

 :خاطر ياد آوری اون روزها

 .را شدهخيلی شبيه نو_

 قفل سکوتم شکست و صدام بی اختيار بلند شد: 

 :گفت یتر ماليمسر تکون داد و با لحنی  !نمی تونه که بشه! نمی ذارم که بشه _

مونه و نه می خوابه، مثل يه تيکه گوشت  نمی دونم چيا به سرش اومده؛ ولی نه می خنده نه گريه می کنه! نه بيدار می_

دارم باهاش حرف می زنم يه دفعه سکوت می کنه و ميره تو فکر. اينجوری پيش بره نه به کار چسبيده به اون تخت و وقتی 

ام به هم پيچيده ه فکم منقبض شد، مشت دست. تو مياد نه به کار خودش، اون وقته که فقط به درد تيمارستان می خوره

 ...باشه شدن. نمی ذارم که از دستم بره، حتی اگه عوض شده باشه، حتی اگه عوضی شده

  * * * 
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  رها

 غذا به هميشه هم ماهان دار بود. خنده. خوردم ای لقمه چند آبميوه و آب زورِ به بودن، آورده برام که رو ای صبحونه از

 تو کنه، می مجبورم نخورم رو کشيده برام که غذايی اگه کرد تهديدم که شبی اون آوردن ياد به با .گرفت می ايراد نخوردنم

 .خودخواهی دور بود خود زبون از عشق زبون چقدر .پيچيد دلم تو خنده مدت اين تو بار اولين برای  بخوريم،  اغذ بشقاب يه

 به رو هاش اشعه و تابيد می باغ وسط چلچراغ مثل خورشيد علی رغم اينکه. شدم خيره روم به رو باغ به و شدم بلند جا از

 چيزی دور و برم نمی ديدم. کرد؛ به جز سياهی  می منعکس استخر آب و ها شيشه

 بودن، شده پنهون بارون و برف زيرِ نم که بهاری هميشه های گياه و گل و وسعت اون با باغ بود، سياه زندانی يه مثل درونم

 به برام داشتن، نظر تحت رو باغ و رفتن می سمتی به لحظه هر که غولتشنی های نگهبان عوضش اما اومدن؛ نمی چشمم به

 .بودن باغ نصف عيتجم ی اندازه

 دوربين به ذاشتم، می روش رو ام چونه و کردم می جمع رو هام زانو که حالی در و بردم پناه اتاق قسمت ترين ايی گوشه به

 خلوت خودم با و بنشينم راحت تونستم نمی حتی .کرد می کنترل هام رفتار همه .زدم زل بود نصب ديوار روی که کوچيکی

 برام آسمون تو پوزخند، يه هم شايد... لبخند يه تصوير . دوختم آسمان ی شده کاری منبت سقف به رو نگاهم خيال بی .کنم

 :کردم زمزمه زدم، لبخند روش به هم من بار اولين برای .بود نمايون

 يه هم تو شايد نباشه، حرفا اين و بودن بخاطرعاق شايد... نيستی ولی... بودی خوب باهام وضعيت اين تو تو، الاقل کاش_ 

 ... می دادی حق بهم کم

 :انداختم هم روی رو هام پلک و فشردم زانوم روی رو ام پيشونی

 نه کردی، می تالفی بودنم بد همه اون وجود با که نبود اينطور اگه... رفتار کردی باهام بود حقم چه اون از بهتر شايد... شايد_ 

 ...گذری نمی کردم خم رو کمرش که مردی اون حق از بگذری خودت زا قهری، بازم اما... ام زندگی تو بذاری رو ماهان که

 بدی از براش و بردم نمی رو اسمش که شد می سالی چهار. شد می سالی چهار شايد بوديم، نکرده دل و درد بود وقت خيلی

 الزمش االن... ماا زدم؛ می حرف کنايه و طعنه با کردم، می خودش به خودش از گله که بود سالی چهار گفتم، نمی آدما

 ...خيــلی داشتم،



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

443 | P a g e  
 

 اتاق تو رو نگاهش .اومد داخل در الی از سری دادن، اجازه بدون بعد و شد کوبيده در به دفعه دو که بود نشده تموم حرفم

 گفت: شيطنت با و گردوند

 هست؟ اجازه صابخونه؟_

 .شدم خيره گشت، می دنبالم به رو اتاق دور تا دور بتعج با و شد اتاق وارد آروم که رويی سبزه و ميزه ريزه دختر به تعجب با

 دختر به رو حسم بی نگاه .اتاق تاريک قسمت تو و ديوار قسمت ترين ايی گوشه کرد، پيدام باالخره کردن، نگاه دور چند از بعد

 :شد نزديک قدم بِر و بِر نگاهم می کرد. چند. دوختم روم به رو

 . ميدم نجاما رو شما کارای من امروز از سالم!_

 ها پنجره سمت به برچيد، هاش لب از رو لبخند کم کم ديد، که رو سکوتم .من های تنهايی ی اندازه به لبخندبزرگ يه و

 :حال شروع به روده درازی کرد همون در. کرد جمع رو ها پرده و رفت

 .کنم می کار خونه اين تو که ساله خيلی و سالمه هجده يلداست، اسمم _

 :داد ادامه زد، می نفس نفس بده، تکونشون داشت سعی که هايی پرده سنگينی از که حالی در

 . بگم چطور... می دونی يعنی... راستش... نديدی منو وقت هيچ که همونه واسه نبودم مدتی يه _

 :داد ادامه من و من کمی از بعد و فرستاد بيرون کالفه رو نفسش

. بابامه روستای اسم. اَنشون بوديم رفته کنه؛ می باغبونی خونه اين همين تو می گمنامزدم رو  رحيم، با رو مدتی يه من خب _

 .شدی اضافه جمعمون به تو گفت مادام برگشتم که ديروز

 می وجب رو قامتش و قد و بودم دوخته چشم کرد، می توجيه رو نبودنش و کرد می رديف کلمه مدام که او به مغموم و گنگ

 نيمه بقيه خالف رو موهاش. بود هاش زانو تا پايين اش کوتاهی که بود پوشيده سياه دامن با سفيد رماونيف يه همه مثل. کردم

 کی ديگه اين  .فرستاد می گوشش پشت رو مزاحمش موهای از ايی طره مدام و بود کرده جمع سرش پشت بسته نيمه و باز

 :داد ادامه هيجان با سپرد، من به رو نگاهش و برداشت کذايی ی پرده اون از دست باالخره بود؟

. نکنی غربت که حساس بگيرم حرفت به انقد و بدم انجام رو کارات همه امروز از من داده دستور مادام به افندی بی خودِ _

 هستی؟ کی تو نداره، کاری و کس که افندی بی! بگو خودت از تو حاال خب
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 . نيومد صميمی اش خوشم زيادی لحن از

 رو هام اخم  .شد نمی پيدا حسابی و درست آدم قاعدتاً زد پس می پايين و باال فساد کثافتِ و گند ديوار و رد از خونه، اون تو 

 صدای !درک به برن همشون. گذاشتم پاهام روی رو سرم بودم، نشسته ديوار کنار و زمين روی که همونجور و پيچيدم هم در

 :گفت لوحانه ای ساده لحن همون با و ايستاد سرم باالی .شد می شنيده کامالً ميخی و کوتاه های پاشنه اون از پاهاش

 !بگيرم که حرفت به که گفتن من به ولی! آره؟... کنی صحبت تونی نمی نکرده خدايی نکنه ببينم؟ نمياد؟ خوشت من از _

 ...عجيبه

 لحن با و گذشت ام شونه روی رو دستش! کرد می فکر بلند بلند کرد، می فکر که هم خودش با! می زد حرف کم نه که خيلی

  نياد؟ بدت من از شه نمی :گفت ماليمی

 هاش چشم نبود، خبری اوليه هيجان اون از ديگه دوختم، چشم بهش و چرخوندم رو گردنم بود، پاهام روی سرم که همونطور

 صدای با و زد پلک هم پشت بار چند. کرد می گريه نمی زد، حرف ديگه کلمه يه اگه که داشتم حتم و بود پوشيده غم هالۀ رو

 . گفتم دروغ : گفت ايی گرفته

 !شد پيدا اش کله و سر کجا از ديگه اين شد، درشت هام چشم

 . بوديم نرفته با هم اَنشون هم ما و نيست نامزدم رحيم_

 اين ديگه کی بود؟ .شدم خيره بودم ديده حال به تا  که موجوداتی از نادر ايی گونه به و کردم بلند پام روی از کامل رو سرم

 ديدنم چشم کس هيچ که زدم می حرف انقد هم بچگی همون از. م نورا يادآور خونه اين تو من... کردن می بيرونم داشتن _

 اين از منو يا گفت آقاجونم به و شد عصبی کردم، چونگی پر افندی بی جلوی و نبود حواسم که پيش هفته چند. نداشت رو

 . بره عمارت از و کنه جمع رو بساطش و بند هم ودشياخ بيرون، کنه پرت خونه

 داشتم دوست اما زد؛ می حرف شناخت نمی که منی برای وار ديوانه داشت واقعاً يا گفت می دروغ هم داشت باز نمی دونم

 :کرد جمع شکمش تو من مثل رو پاهاش و نشست ديوار کنج کنارم !بد جنسه و ذات بد حد اين تا مرد اون که کنم باور

 احمق مثل ولی اس؛ خونده ام فاتحه بيوفته نورا ياد افندی بی اگه و نشم آفتابی زياد بود گفته بهم مادام... شد خودم تقصير _

 ... کردم نطق ساعت يه سرش باال و رفتم ها
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 بودم. شنيده در پشت مادام های پچ بينِ پچ از هم ديشب رو اسم اين. نورا

 می بيابون و کوه حيرونِ و آالخون همگی بايد کنه ول رو اينجا خواست می اگه. نداره رو یجاي اينجا جز به که جونم آقا _

 ...که گيره زمين و پير انقد اونم... انشونه تو که ام ناتنی عمه پيش فرستادم. شديم

 رو ای ردهک باد و گرد کبودی و زد باال کمی رو آستينش. ديد شد می اش برهنه گلوی روی از رو بغض. خورد رو حرفش

 :داد نشونم

 .کنن می کار حسابی دندوناش ولی _

 . نشست هام لب رو مهربونی خنده گفت که چيزی و مظلومانه لحن از

 رحيم هفته سه از بعد که صبح امروز تا. زنی می زار حالم به هفته سه دو اين تو کشيدم چی بدونی اگه .به خدا نداره خنده _

 ...عمارت گردونم برت تا عقبت فرستاده منو خودش افندی بی کرده، رو بهت خدا گفت می رحيم ام؛ پی فرستادن رو

 :کرد باز هم از رو اش برجسته و کوچيک های لب شيرينی خنده

 برگردم که داده شانس بهم افندی بی گفت مادام رسيدم که وقتی! کردم پرواز رو اينجا تا اونجا از. دادن بهم رو دنيا انگار _

 .بيارم در هوا و حال اين از رو تو که شرطی به ولی خونوادم؛ پيش

 مرد اون توجه اما .کرد می غرق خودش تو رو آدم زد می حرف که وقتی پرچونه، دختر اين واقعاً هم انتخابش حرف نداشت!

 رو بودم، من هاش آدم از اينکه صرف به خودش گفته به بنا که جانی مرد . جذاب نه بود، جالب برام نه حالم، شدن خوب برای

 خنده از ديدم می بار اولين برای ،«شم می باندت اعضای باشه از» می گفتم که وقتی منتهی .برگردونده بود اش خونه به

 به رو  نگاهم .کنه خارجم سکوت دنيای از تا می آورد رو حرافی دختر می گفت ارزشی براش ندارم، وقتی و می رفت ريسه

 مظلوم فقط هاش چشم... هاش چشم اما. بود نازی سال و سن هم شايد. گردوندم ترکدخ آويزون های لب و منتظر صورت

 :جنبيدن هم از هاش لب... مغموم، پر اميد، منتظر... جانان های چشم ی اندازه به درست. بودن

 نياد؟ بدت من از شه می ميگی؟ چی حاال _

 جا از ذوق با و رفت باال بناگوش تا اما اون نيش  .شدند باز هم از نيمه و نصفه و کوتاه لبخندی به سرخود و اجازه بی هام لب

 :پريد
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 !عالی عاليه عاليه خدا وای _

 :گفت تند تند کودکانه و عجيب ذوقی با و آورد نزديک دوباره رو دستش

 دختر رحيمم. دوست( انداخت پايين رو سرش...  )نامزدِ و سالمه هجده. يلدام من _

دخترک جوری دخل و ربط داشتن به . بگيره ام خنده ديوانگی همه اين از بود نزديک واقعا پريد باال هام ابرو اش سادگی از

 : گفت و گرفت مشت هاش تو رو رحيم رو مهم می دونست که اون رو تو بيوگرافی اش هم می گنجوند! دستم

 ...و دريايی هم تو _

 رهاست. اسمم و اخم آلود گفتم: رها، کشيدم تند رو دستم  می خواست هويتم رو هم ازم بگيره.. رفت هم تو هام اخم 

 خش صداش که حالی در برابری چند هيجان با و کوبيد دهانش روی محکم رو دستش شد، درشت تعجب از هاش چشم

 بزنی؟ حرف تونی می تو :گفت بود افتاده

 و باال بار چند و کوبيد هم به هيجان با رو دستش دو ! بود ديوانه پاک دخترک. بود افتاده فاصله تعجب از هام لب بين واقعا

 بعيد الغر و ضعيف جسم اون از که قدرتی با و گرفت هم رو من های دست و شد خم ناگهان «عاليه عاليه عاليه »پريد پايين

. کشيدم بيرون هاش دست از متحيری لبخند با رو هام دست .واداشت تحرک به خودش با هم رو من و کرد جابلندم از بود،

 !بود نکرده تعجب ايی ذره گفتم، ايی ديگه چيز رو اسمم اينکه از یحت

 و رحيم از بند يک. برنمی داشت سرم از دست ميزه، ريزه حرفِ پر دخترکِ هنوز و بود شب هشت حوش و حول ساعت

 انگار . ردک می شروع نو از دوباره و رفت می ريسه اشون پنهونی های عاشقانه برای خودش و گفت می شون دزدکی احساس

 پايين و باال از گاهی .گفت می و گفت می و بود گرفته حرفم به حاال تا صبح سر از نبود، دليل بی هم خيلی دختر اين انتخاب

گاهی چنان من رو تو قصه هاش غرق می کرد که بابت اشتباهاتش  .کرد می کوتاه لبخند يه مهمون رو هام لب هاش پريدن

 . دلم می خواست نيشگونش بگيرم

 چهارچوب تو مادام مرتب و کوتاه قامت و شد باز اتاق در که گفت می بودمش نديده اصالً که مردی رفتار از داشت همچنان

 بعد و کرد من به بخشی رضايت نگاه اول در مادام .ايستاد صاف و پريد جا از سريع و ماسيد دهانش تو کلمات. گرفت شکل در

 :ناليد بخوره تکون جاش از کمی اينکه بدون



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

447 | P a g e  
 

  شی؟ دوباره اخراج خواد می دلت يلدا؟ هوايی به سر انقد تو چرا! نيست حاضر هنوز که دختر اين_

 : کوبيد صورتش به تند و شد قرمز سبزه، دخترک

 ...کُشتم می آقا! رفت يادم خدا ولی_

 به گشتم برمی باز و چرخوندم می ديگری به کدوم هر صورت از رو نگاهم تعجب با دويد، کمد سمت به دو به و گفت

 .نقطۀاول

 شد؟ دير چی چی؟_

 

 و شد تر نزديک بده، رو جوابم اينکه بی. دوخت صورتم به رو بود روشن آبی گوی دو يادآور شدت به که خونسردی نگاه مادام

 .نشوند صورتم کنار و پيشونی روی رو سردش دست

 می من روز و حال نگران خونسرد، غايت به صورت اين. ردک می نگاهم همچنان. رفتم کنار و کشيدم عقب رو سرم اختيار بی

 شد؟

 شده؟ گرم و سرخ صورتت انقد چرا_

 .شدم خيره صورتش به بدم، جوابی اينکه بدون

 از پر بودم، اومده که وقتی از کمد اين. کرد پايينش و باال مادام به رو و کشيد بيرون رو کمد داخل های لباس از يکی يلدا

 قابل که رو کدوم هر اجبارا نداشتم، لباسی اينکه بخاطر اما کسيه؛ چه صاحبشون دونستم نمی که بود ای هدخترون های لباس

 . داشتم می بر بود، کردن استفاده

 سمتم به دخترک .کرد تاييد سر با و کشيد بود، شده کشيده لباس آستر روی که سفيدی تور و سفيد پارچه روی دست مادام

  کنين؟ می چيکار :کشيدم مه تو رو هام اخم اومد،

 ديگه. شام برای ميری خب! وا_

 !جريانه در نگفتيد مگه :گفت مادام به رو
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 :کرد يادآوری و داد تکون سر کمرنگی اخم نيمچه با مادام

  .باشی افندی بی با رو شام شب هر شد قرار_

 چشم اش جوخه به حاال و بشه اعدام بود رمجبو که زندانی مثل !هاش خواهی زياده و اون به لعنت. بود غليظ اما من اخم

 اين های لباس ی همه که بود جالب و عجيب برام. شدم خيره بود يلدا های دست تو که بلندی و سفيد لباس به بود دوخته

 ناي حاال .نبودن بزنم، تن بودند کرده مجبورم قبالً که کذايی و مبتذل های لباس اون شبيه و داشتن خوبی پوشش تقريبا کمد

 !ديگه رفتم می لباس همين با داشت؟ معنايی چه تشريفات

 کشويی ديوار سمت به اينکه از قبل .لباس رو از دستش گرفتم کنه، حرافی به شروع يلدا دوباره اينکه از قبل و شدم بلند جا از

 ...باشی باهام تو الاقل کاش گذروندم؛ بود، کرده خوش جا پنجره قاب تو که آسمونی به چشم برم، چوبی و

 

 رفت عقب خودش و کرد باز رو سالن در .رفتم رفت، می که سمتی به و اومدم پايين  رو براق و سفيد های پله مادام سر پشت

 تو... من... ديشب .شدم می بودم داده که قولی متوجه تازه تازه انگار کوبيد، می ام سينه به زده هول و محکم قلبم .شم وارد تا

 !کاری؟ هر بودم گفته گ؛مر و ترس های بهبوهه

 ميز رفتم؟ می قتلگاهم سمت به فاخر و تميز های لباس و وضع و سر اين با حاال و کاری هر بودم گفته شد، آشوب حالم 

 روشن های شمع .شه نمی مصرف امشب هم سومش يک حتی بودم مطمئن که هايی خوراکی از پر بود، مقابلم غذا بزرگ

 اون که گنجيد نمی ام مخيله تو رسيدن. حتی می نظر به دار خنده و مضحک باشند فضا تلطيف باعث اينکه از بيشتر ميز روی

 ! بخوره شام فضايی همچين تو خطرناک، ظالمِ

 و ها شمع همون حاصل روشنايی بيشتر که جايی تا شد کم و شد کم سالن نور که بودم خيره ميز متحير به و ساکت هنوز

 رو ام تنفسی راه و شد پيچيده کمرم دور دستی بخورم، تکون و بيام خودم به اينکه از قبل .بود سقف روی ريز های هالوژن

 مرگ تداعی داد، می بهم که وجدانی عذاب حس و پيچيد می گردنم تو هاش نفس. چرخيد ام شونه سمت به سرش .بست

 ...ماهان از شدن جدا فکر از تر بد خيلی. بود محض

 نه؟ ميان، نظر به مسخره_
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 کمرم دور ی حلقه .بود تر زن هم به حال. بود تر مخوف کرد، جهنمم اين به دعوت که شبی اون از حتی منحوسش یصدا

 .بود وحشتناک بود، بولد ماهان اخم تصور هم تاريکی اون تو. کرد محکم

 خوره! می هم به فضاش و ميز اين از حالم_

 .نيافتم تا چسبيدم محکم رو ميز ی لبه. رفت اش صندلی سمت هب و کرد ولم ناگهانی طور به اش، جمله رسيدن نقطه به با

 هم باز ماهان بخاطر ولی ؛ نداری دوستم»عاجزانه زمزمه کردم:   !اينجا کشوندی رو من که دردته چه متنفری فضا اين از خب

 :گفت من به خطاب و شد بشقابش کردن پر مشغول بندازه، نگاهی ام وحشتزده صورت به اينکه بی «باش! مواظبم

 ! می تونی بشينی_

 ميز پشت و رسوندم ميز سر اون به رو خودم لرزون پايی و دست با نبودم، هاش حرف تو خودخواهی و خشونت متوجه حتی

 روشن رو تاريک نيمه سالن ای لحظه برای برق و رعد. بودن دعوت نسيم و باد بازی به سرش، پشت نازک های پرده .نشستم

 ... باش مواظبم ات علی به رو تو اصالً .برگردوند قبل حالت به دوباره و کرد تر

 ! بخور :هميشه مثل. بود آمرانه هنوز صداش

 بی. کردن چنگال و قاشق بند هام دست معطلی بی و گذشتن ذهنم های کوچه پس پسِ از ديشبش ترسناک های حرف

 دوباره صداش که خوردم قاشقی چند زور به بود، دهنمون برام اشتهايی هيچ اينکه با. شدم خوردن مشغول کنم، نگاهش اينکه

  راضيی؟ خدمتکارت از :شد بلند

 .بله :گفتم آروم و دادم تکون سر فقط اما نيومد؛ خوشم اصال داد، يلدا به که لفظی از

 زل بهم شد، می صورتش چاشنی مدامً   جديدا که کمرنگی اخم با و بود برداشته خوردن از نگاهش روم سنگينی می کرد؛ دست

  .بود زده

  خوری؟ می برنج فقط چرا_

يه حرف می گشت تا سر صحبت رو باز کنه؟  دنبال مِن و مِن با و من بشقاب به بود زده زل خطرناک، باند يه رئيس واقعا

 :کردم زمزمه قبل از سردتر و مسخره! تندتر چقدر
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 .دوست ندارم اسفناج_

 کمی که بينمون سکوت .شدم خوردن مشغول بندازم نگاهی منتظرش ایه چشم به اينکه بی و انداختم پايين رو سرم 

 آشکارا تپق زد:  بار اين و دوباره شد طوالنی

 شی؟ می مريض داری خوابی، تموم روز رو می گفت می مادام _

 تر هکوتا و فشردم هم روی رو هام لب گشت؟ می زدن حرف برای بحث يه دنبال داشت جدی جدی گرفتم. يعنی باال رو سرم

 ...خوبم :ناليدم قبل از

 دوباره بينمون سکوت. می شد تموم زودتر مزخرف خوردن شام اين و می کرد تموم رو غذاش زودتر هرچه خواست می دلم

 و خشن صدايی با که بود نگذشته ای دقيقه چند شده، کالفه و مشخص بود عصبی کامالً و خورد نمی غذاش از شد، طوالنی

 :ريدغ سرد نهايت بی لحنی

  بريز. پرنو برام_

 بهم زل زد. عجب حرصی و ورچيده هايی لب با و فشرد دستش تو رو قاشقش بود؟ من با ناباور و متعجب بهش زل زدم؛

 بی و بود عصبی اينکه نزديک از. ريختم براش بود، ميز روی که مشروبی  تنگ تنها از و شدم بلند جا از !بودم افتاده گير جايی

 دستش کنار رو ليوان .بودن اومده سنگين براش زيادی کوتاه و باال سر های جواب اين انگار .بود صمشخ کامال طاقت،

 :شد بلند دوباره صداش که بودم خيز نيم قولی به و بودم ننشسته کامل هنوز  .بنشينم ام صندلی روی تا رفتم و گذاشتم

 ! بکش پلو برام _

 خودش بودن رئيس خواست می انگار .کرد می تراوش تخسی و لجاجت شچشم ها تو شدن، درشت واقعا هام چشم بار اين

 رفتم دوباره و گذشتم کنارش از بيشتری مکث با بار اين دادم، انجام رو گفت که کاری شدم بلند جا از حرص با... کنه ثابت رو

 :گفت دوباره که گذشت نمی نشستنم از هم ثانيه يک هنوز. بنشينم تا

 .خوام می سزار ساالد اون از _

 با و گفتم دلم توی فقط رو ها اين همه اما «!بردار و شو خم مزخرف؟ مرديکۀ چه من به خب»جيغ بکشم  خواست می دلم

 تا. نکنم فکر ای ديگه چيز به لعنتی ساالد اون کشيدن از غير تا گرفتم کار به رو ام انرژی تموم. شدم بلند جا از فشرده فکی
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 ديد که ثانيه چند از بعد. شدم خيره بهش و ايستادم کنارش شد تموم که کارم برگرده! سرش روی ساالدی و بلرزه مبادا دستی

 :داد مسير تغير روش روبه سمت به بشقابش از رو نگاهش خورم نمی تکون جام از

   زدی؟ زل چی به_

ور کامالً غير محسوسی می جوابی که تو آستين آماده داشتم از ذهنم پر زد و تمام توجه ام به دست هاش جلب شد. به ط

 :چرخيد سمتم سرش بهلرزيدن؛ ولی صداش ابداً خشم آلود نبود. 

 تمرگی؟ نمی چرا_

 ها شمع از يکی و پيچيد سالن تو دوباره باد .برداشتم عقب قدمی ترسيده از کارهاش سر در  نمی آوردم.! شايد هم عصبانی بود

 تصورِ  .شد منجر کوتاه و خشک هايی سرفه به اما ترس؛ يا بود سرما از نشست تنم تو که لرزی دونم نمی. کرد خاموش رو

 :گفتم که بود نيومده جا درست نفسم. داد می آزارم تر ختم بشه، منطقی غير و تر بد های چيز به هميشه مثل عصبانيت اينکه

 ...اگه گفتم زنی می صدا منو مدام که شما _

 قدم انگار واقعاً عصبانی اش کرده بودم؛ وحشتزده چند ستاد و نطقم رو کور کرد.اي کنارم درهم های اخم با و شد بلند جا از

 تر زود رفتم، بايرار می کردم، نيم نگاهی به راه پله های اون سمت سالن انداختم و خواستم نيم خيز بشم که اون ديگه عقب

 : نشوند ام پيشونی روی رو دستش و شد کار به دست

 شدی؟ مريض_

 صورتم ی گوشه گوشه بعد و ام پيشونی روی م جمع شد. فرار رو فراموش کردم و تو جام خشکم زد. دستشنفس تو سينه ا

 :تند تندِ شد، تند اخمش کرد؛ خوش جا

 ! هست؟ مرگی ات يه بگی که کنی نمی باز دهن چرا_

 ...سرم رو عقب کشيدم. لب هام به قدری خشک شده بود که فقط تونستم لب بزنم: خوبم

 چيزی انگار رو تو چنگ کشيد و به سمت خودش کشيدم؛ بازومپر از حرص بود، پر از کالفگی.  .هت بودم، پر از ناباوریپر از بُ

 افتاده گير .شد خارج سالن از و زد پس محکم رو دستم آخر در و کرد پا اون و پا اين کمی بگه، تونست نمی و خواست می

 بود. واهخودخ های ديوانه از پر که ايی خونه تو .بودم
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* * * 

 ماهان

 می هم به که ظروفی و ظرفترق و تروقِ  .شد می کمتر لحظه هر من ظرفيت و بلندتر لحظه هر سالن داخل صدای و سر

 ام انرژی تمام که منی واسه صداها و سر اين .کردن می تر پرت مقابلم های برگه از رو حواسم لحظه هر و تر کالفه خوردن

 .بود سخت زيادی بدم، روم جلوی سيستم به فقط رو فکرم و نگيرم مقابلم ارقام و اعداد از رو نگاهم تا کردم می صرف رو

 که بود شانسی تنها اين و بودن زياد خود خودی به سال آخر های کتاب حساب کارها و .گذشت که روزی هفت شش، مثل

 اونجايی به نچرخه ذهنم رقمه هيچ تا کردم گرم اه رقم و عدد اين به رو سرم شرکت، تو رو گذشته هفتۀ تمام .داد بهم زندگی

 . نبايد که

 ضرب با اتاق بمونه. در زنده استخونم و رگ تو خشم اين تا نره .بَرَدم می سمت اون به کشون کشون  دلم بند که جايی به نره

 خندون مهسا پديدارشد.  ی چهره و شد باز کوتاهی

 ببينيمت. بذار بيار، در دستکت و دم از تو سر رو امروزه يه !است جمعه مثالً! خانا خانِ نديا کمک يه  _

 بی اينکه سر از لپ تاپم بيرون بيارم، گفتم:  و بی خيال جلوه دادن ها بيزار بودم.  شاد اين از پيچيد، هم تو هام اخم

 .می دونی خودت دادی گير که حاال خواد، نمی تميزکاری خونه بودم گفته_

 مستانه خنديد: 

 ... که می گم خودت خاطر هواس من_

 :برد بيرون اتاق از رو سرش

 .مياد خودش ماهان بذار من مادر سنگينه برداشتی؟ چرا اونو شما خانم؟ مرضيه اِ_

 روی نامنظم و محکم رو دستم کف و کشيدم ای کالفه هوف. آوردم باال  رو سرم باالخره. شد خارج اتاق از بلند های قدم با

 و کرد می برخورد زمانی هر از تر راحت اعصابم پياده روی می کرد؛ روی مهسا خيال بی های خنده صدای .کشيدم ريشم ته

 خانی نه اومده، خانی نه. خوبه حالم کرد می باور داشت انگار می زد. بهم خودم از رو حالم بيشتر اينطوری فهميد می کاش

 . رفته
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 کالفه و کردم پرت ها کاغذ روی رو مداد ها، ديوونه ام می کرد. صدایِ نافرمِ قرچ قرچ کشيده شدن چهارپايه روی سراميک

 :گفتم دستپاچه رفت، می چهارپايه باالی که خانم مرضيه ديدن با .شدم بلند ميز پشت از

 . ميارم در رو پرده اون خودم پايين بياين نيارين، فشار پاهاتون به گفتم دفعه صد کاريه، چه اين خانم؟ مرضيه_

 :دوخت چشم بهم محجوبی لبخند با و کرد صاف رو قامتش کشيد کار از دست 

 !خواد نمی خواد، نمی می گی سال هر که توام. مادرجان کردنشه رو و زير به تکونی خونه _

 : دادم تکون رو سرم حوصله بی

 .ميدم انجام من کنين استراحتی يه بياين. خواد نمی تميزه، _

 : نشست روش و رفت مبل سمت به خنده با

 ؟ کنی می صدام چرا پس تميزه اگه بگی؟ اينو بايد سال هر_

 زن. نداشتم هم رو خودم حوصله حتی که امسال نه الاقل نزده بودم، صدا من. کشيد زانوش روی دورانی طور به رو دستش

 بود خوش شحال که گاهی. کردن می زندگی فرزند و سر بی و تنها باغبونش، همسر همراه که بود کشی زحمت و کشيده رنج

 می حرف کم نبود، خوش حالش که هم گاهی. بخشيد می اشک نم هاش چشم به و داره سابقش شوهر از دختر يه گفت می

. کنن کار بودن مجبور که ظريف و حامی های دست همون با... بود مادر .کشيد می بيرون رو خونه بم و زير امروز مثل و شد

تميزکاری ازش کمک  برای کرد می مجبورم اينطوری و اومد نمی کوتاه ضعشمو از رقمه هيچ کرد، نمی قبول رو کمکی

 :رفتم پايه چهار سمت باإلجبار بخوام.

 .نشسته خاک کم يه فقط گله، دسته مثل ات خونه... بود تو با حق رو امسال ولی_

 :کنم تصور تونستم می رو صورتش کوچيک لبخند اما بود؛ بهش پشتم ايستادم، حرکت از

 ها؟ پنجۀ آفتابه که قراره عروست بشه، مونه کار_
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 تو زد می حرف باهام لبخند با و کرد می نگاهم وقتی آاليشش بی صورت ياد گرفت، ضربان روز چند از بعد ام سينه تو چيزی

 :داد ادامه مهسا به رو خنده با بمونه جواب منتظر اينکه بی .شد می تصوير خونه گوشۀ گوشه

 دردم پا ديد تا بيچاره دختر. يلدا شب تدارکات واسه کمکش برم گفت ماهان آقا که بود يلدايی شب! ماهيه دختر هم چقدر_

 . داد انجام رو گفتم می که هايی کار همه و شد بلند ميلش وايسم برخالف سرپا تونم نمی و کرده عود

 اينکه از قبل کشيد؛ می تير وبارهد ام لعنتی ی معده شد، مزه بد و گس دهنم .انصاف بی نبردی؟ رو خاطره هات و رفتی

 :شد بلند صداش و کرد تصنعی ی خنده مهسا بزنم حرفی

 ! ديگه نکنه درد دستتون کنم؟ نمی کمک من بگی که می گی رو اينا يعنی خانم؟ مرضيه_

 جمعش زور و ضرب هزار با که فکری .پيش ماه چند به برگشته بود جور بد من ذهن اما مسير بود؛ کرده عوض رو حرف مسير

 .بخوره بهم خودم از حالم کمتر و زندگی به برگردم تا بودم کرده

 ...اندازه می ام کرده عزيز ياد منو چشماش. کرد هواشو يهو دلم... حرفيه چه اين! جون مادر نه_

 هيچ لرزيد، می دلم و دست .بهشتی ی ميوه يه مينوی، امر يه بود. يادواره مثل هم من واسه .گذاشتم هم روی رو هام پلک

 گرفت، رو خانم مرضيه دست و کرد ای ديگه تصنعی ی خنده مهسا .نداشتن فايده کردنش فراموش واسه هام تالش از کدوم

 :گفت هولکی هول و دستپاچه و کشيد خودش همراه

 آشپزخونه؟ بياين دقيقه يه می شه_

. شنيدم نمی رو صداشون ديگه .نشستم ديوار کنج و کردم پرت ای گوشه به حرص با و برداشتم رو بود ميز روی که دستمالی

 و در تو که منحوس ی خونه اون از... نبينمش که کردم صرف انرژی هفته يه .گذاشتم زانوهام روی قائم رو هام دست

 غيرتم رگ که. بوديم شده يکی توش که جايی خاليه نبينم، که تهران اومدم و زدم بيرون ديدم، می رو خندون رهای ديوارش

. نرفته بود... ولی کنم؛ چالش خونه همون تو تا بيرون زدم ...خودم کشتن واسه... خودش کشتن واسه نگيره ضرب نکنه، ادب

نرفته بود. هنوز می تونستم بوش رو حس کنم، پوست لطيفش رو لمس کنم، لب های برجسته اش رو زير دندونم  اون هيچ جا

 بود. حس کنم. اون هيچ جا نرفته بود. هنوز درونم 

* 
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 که آواری ...بود آواار دلم حال .کردم روشن هم رو اون عميقی پک با و چسبوندم ديگه سيگار به رو آتيش از قرار بی سيگار تن

 مهسا و بود رفته خانم مرضيه که شد می ساعتی يه .بود شده خروار روش ديگه آوار يه نشده، برداشته ازش گرم يک حتی

 .نداشت رو خودش دادن نشون شنگول و شاد ی حوصله ديگه هم اون انگار  .چرخيد می آشپزخونه تو همچنان

 :گفت آشپزخونه همون از

  شدی؟ چی يهو بود کتاب حساب تو سرت همه اين نداری؟ کار ديگه_

 :ربط بی های جواب پشت مورد بی های سوال

 . منتظرته خاله_

 به و گذاشت پنجره کنار عسلی ميز روی رو بو خوش چای نليوا  .زد بيرون آشپزخونه از بود دستش چای سينی که درحالی

 :دوخت چشم ام افتاده فرو های گونه

 .بيای بايد توام پس باشه،! کنی؟ می بيرونم داری يعنی_

 :حال و حس بی و سرد. کردم نگاهش

 .مزاحمو بک گنده يه نه می خوان دخترشونو برگشتن، سفر از تازه_

 :التماس و بود تمنا از پر صداش. دوخت صورتم به رو نگاهش باز و شدن بسته تنش شِلرز از هاش چشم ايی لحظه برای 

 ...کن بس ماهان _

 که پوزخندی .کرد می تماشا رو مزخرف حال و حس اين و اومد می مدام اينکه از بودم متنفر اما چيه؛ منظورش دونستم می

 از نياوردم بر دم و دوختم آلود دود آسمون به رو هام چشم .چربيد می سيگارهم تلخی به اش تلخی  کرد، خوش جا لبم روی

. خواست می تنهايی دلم .دلم توی سرطان به بچربه زورش الاقل يکی اين و بشه سرطانی که شايد .سيگار محکم های پک

 شد بلند جا از .منمی خواست برم و دور رو کس هيچ موقع اون تا. بگيرم چنگ تو رو ذکرم و فکر افسار دوباره که طوالنی انقدر

 خيره نگاهش .ايستاد مقابلم و چرخيد پا پنجه روی بست، رو چفتش و گرفت پنجره به رو لرزونش دست ايستاد، کنارم و

 زير که حسوده های چشم اون ياد از پر  .درده از پر . خوده بی بودنش که فهميد نمی هم باز و وضعم و سر به بود شده دوخته

 خيره کی به .کنه می ام بيچاره معصومش، وحشيانه های چشم با بچرخه، اگه مهسا صورت روی نگاهم کرد می حکم گوشم



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

456 | P a g e  
 

 کی بر می داشت، رو های بلندش مژه نم و رقصيد می هاش چشم تو اشک غدی شدت از وقتی  نبود؟ که امروزی بود

  کرد؟ می تماشا رو من آفرينش شاهکار

 زير که اونی تا شد می کور که اخمی گره. گره و بود گره و بود گره فقط ننشوندن؛ اما برای م می چشم به نم ها دلتنگی

  . نيارن ها پلک روی اشکی بود، اش سايه

 رد مقابلش از و زدم پس رو مهسا دست نامحرمی، محرم ی مسئله به توجه بی .شد خاموش پنجره کنج نيمه و نصفه سيگار

 . شدم

 !دختر برو... بشم بعدپشيمون که بگم چيزی نذار! برو مهسا _

 که نبود خيالم عين و بود مرده وجودم تو حسی جور هر انگار کرد، نمی سست رو پاهام هم هقش هق صدای ولی بود عجيب

 هيچ هم اش ناگهانی های فرياد صدای رفتم؛ اتاق سمت به باشه، پاهام تو احساسی اينکه بی .می کشيد درد من به خاطر

 :کرد نمی بيدار رو چيزی

 !لعنتی دِ بفهم بفهم! ماهان نخواسته رو تو! خواد نمی رو تو! رفته کرده ولت! بفهم کرده ولت _

 مقابلم وجودم بی داد می کرد. تو که تلخيی برابر در نه الاقل حرفاش؛ نبودن تلخ اومد، طرفم به خوران تلو تلو و عجله با

 :غريد دوخت می بهم رو آشوبش نگاه و سرخ های چشم که حالی در و ايستاد

 و دستمون بده کار ات لعنتی ی معده زخم اون خوای می گرسنگی؟ و سيگار حجم اين با بکشی خودتو بری می خوای _

... ات زندگی به برگرد و رو بدخيم تومور اين بکَن. ازش بيرون بکش. برو هم تو! ماهان؟ رفته فهمی می کنه؟ امون بيچاره

 ! کن فراموشش ماهان خودتو کشی می

 و چرخيم می خودمون دور انقدر و ايم بچه که وقتی مثل .بزرگ شوک يه و نامه يه غير نبود چی هيچ اصالً .نبود سیح هيچ

 ...شفاف قدر همون... گيج همونقدر. نمی شيم متوجه رو چرخشی هيچ می کنيم، نگاه وقتی ديگه که چرخيم می و چرخيم می

 به آخرش کردن جمع تنفر هفته يه از بعد نشد باورم و زدم لب. بشه خارج ام حنجره از می خواد چی بفهمم اينکه بی زدم لب

 :رسيدم اينجا

 ...نباشم اينطوری خوام می _
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 به اينه از قبل اما داد تکون تاکيد و خوشحالی با رو سرش. لبخند طرح هاش لب و گرفت اميد رنگ جون مهسا نيمه نگاه

 :گفتم بياد حرف

 ...  کردنش فراموش حتی ...شه می خودش با فقط که دونم می ولی _

 می بهم حالم خودم از کشيدم، حرص با و کردم توموهام رو دستم .گرفتم ازش رو هام چشم خشونت با .کرد نگاهم بهت با

 زدم: فرياد حرص با  بود بيشتر. گرفته رو اختيارم که ضعفی اون از. خورد

 بهم خودم از حالم بيشتر که ميای! ببينی؟ خودت چشمای با رو مشدن له لحظه هر که چيکار؟ اينجا ميای زدی؟ زل چی به_

  بخوره؟

 :نکردم رحم. بهت دنيا يه و داشتن نم هاش چشم

 نيا. وقت هيچ ديگه و برو مهسا، برو_

* 

 .بودم بسته پنجره تو شده قاب ماه و سيگار همون به دل دوباره و بود زده سرم به هوايی بی هوای باز که بود روزی سومين

کرد؛  تند پا تلفن سمت به کنه تميز رو خونه تا بود اومده متوالی؛ روز سومين برای که خانم مرضيه خورد، زنگ بار چند تلفن

 :پيغامگير روی رفت بوق چند از بعد. نکنه اعتنايی که کردم اشاره اما

 فشم خونه ی به بار صد شما؟ جاييدک می کنم دق دارم نميدين؟ جواب رو تلفناتون  چرا نيستين؟ خونه ماهان؟ آقا رها؟_

. نگرانتمونم من بزنين زنگ خدا رو تو. نکنه شک تا گرفتم عمو زن از رو اينجا شماره بدبختی با نميده، جواب کسی زدم زنگ

 .خدا رو تو بزنين نميده. زنگ جواب کس هيچ ولی می زنه زنگ همش نيست، دلش تو دل مامان

 خبر که تو!  بديم؟ خبر روزمون و حال از. کرد رنگ پر هام لب روی رو خطِ پوزخند نازنين، ی زده وحشت و نگران صدای

 . نکن دونستن به اصرار! دختر بود خوب نداشتی حالت

 مرضيه جز کسی پس رفت و گذاشت قهر و بد روز و حال با که مهسا. شنيدم  سرم پشت از رو ای آهسته های قدم صدای

 .باشه تونست نمی خانم

 چی؟ يعنی مادر يه نگرونی دل می دونی... نميدی رو شجواب چرا_
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 .دونست می رو من حال هم يکی کاش

 بياد؛ که باشه ممکن غير اگه حتی... باشه وايساده منتظر کوچه تو شايد حتی. تلفن به چشمش يه دره، به چشمش يه االن_

 ...بشه روشن دلدارش جمال به چشمش بلکه کنه می نگاه رو کوچه پايينِ و باال هی و کوچه تو وايميسته ديگه، مادره

 .نبود انصاف اين بودم، خراب خودم من .سوزند می رو دلم هاش حرف سوز

 ...درد تا هزار گفتنم درده، يه نگفتنم که چی بگم کجاست؟ بگم... شه نمی_

 جعبه به !اش دهنده عذاب و جورواجور های فکر از شدم می خالص و ترکيد می سر اين کاش زدم، چنگ موهام به کالفه

 :داشتم برش و زدم چنگ عسلی روی سيگار

 کنار! بذارش... جوون کنه نمی خوب حالتو سيگار_

 :داره خبر چيز همه از انگار که زد می حرف طوری کردم، نگاهش متعجب

 .شناسم می حالو اين من_

 و برده يادم از رو ها حرمت که حسی ونا سر بر خاک کردم، پرت ميز روی رو سيگار. کرد قبل از تر سنگين رو جو سکوتم

 وسط که« کنين می اشتباه»بگم  اومدم و دادم تکون سر کالفه .کشونده سيگار سمت به خودم از بزرگتر جلوی رو دستم

 :اومد حرفم

 .کن صبر_

 :انداختم پايين رو سرم و تابوندم گردنم دور رو دستم

 راه جهانی جنگ اصالً بد، يا باشه خوب سفيد، يا باشه سياه دنيا نيست مهم برات ديگه ميدی، دست از رو عزيزت وقتی_

... همون شه می صلح همون، شه می جنگ... چشما همون شن می دنيات نباشه، عزيزت وقتی... عمومی صلح يا باشه افتاده

 نيست. دنيام مهم نبود و بود نباشن وقتی می دونی، اصالً... و می کنه تعريف اون رو بد و خوب

 :بستم رو هام چشم

 .کنم می اشتباه نگو پس... حالو و حس اين می شناسم خوب! که بينی می_
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 !!عزيزت : کرد خوش جا لبم رو پورخند

 :اومد باال سرم و شد جدی نگاهم شد، جمع نيشخندم

 که نه تونه، ینم! داريم گرفتن اوج انتظار ازش و کرکس يه به می ديم پر و بال کدومه؟ عزيز عزيز؟ من؟ مادر کشکی چه_ 

 ...حالمو نگير جدی حالم که کرکس يه به دادم پر و بال اينه، منم. نيست حرفا اين قد ذاتش! نخواد

 :گفت می امان بی گفت، می اما ميگه؛ رو ها اين داره چرا و می گه کی از دونستم نمی. کرد بد رو حالم لرزونش های نفس

 تو نکردی خوبی بهم کم امی، نداشته پسر جای هم تو ولی نگفت؛ برام یحساب و درست ات دخترخاله شده، چی نمی دونم_ 

 چشمای ديدم من...  مادر کنم سکوت چطوری. افتم می خودم ياد بينمت می که اينجوری! نداشتی کم هوامو و سال چند اين

 ! نهک نمی خطا وقت هيچ مادر يه چشمای... منند دختر چشمای شبيه چقدر ديدم. نجيبن چقد دختر اون

 :داشت حق پس بود نديده رو نامه اون که ساده زن اين شد؛ رنگ پر هام اخم... پس گفت می دخترش از

 بيا. خودت به زود ...نکن دير ولی! بکن کنی، می اگه اشتباه_

 :ها آدم گناه رو انداخت می پرده شب سياهی دوباره و رفت می تاريکی به رو هوا رفت؛ پنجره کنار

 رو سرم من تا رفت. معتادش بابای اون دست ال رفت ام ساله يازده دختر... ميدم تقاص که ساله هفت جنبيدم، دير بار يه من_

 بهم ولی کنم؛ زندگی دوباره من تا رفت... گناه حاصل نه خودمه دختر دختر، اون بدم توضيح نشم مجبور دوباره تا بگيرم، باال

 خواسته. می پدر چون رفته کشيده، می خجالت ازم چون رفته گفتن

 دُمل که ببخشه منو خدا بلندشدم، جا از ناراحتی با. همينطور هم بودند شده پنجره قاب بند که هايی دست. لرزيد می صداش

 :گفت تو شرايطی قرارش دادم که بعد از اين همه وقت از دخترش بگه. کامل و کردم باز رو اش کهنۀ زندگی

 نکنين.  حتنارا رو خودتون ديگه پيداش می کنيم،_

 :ريختم براش بود ميز روی که آبی از و گفتم ای کشيده اهلل اال الاله کرد، تر بد رو حالم لرزونش های ها و شونه گريه

 چيه مادر من؟ اتون غصه می کنم پيداش می گم نداری؟ قبول منو شما آخه، کاريه چه اين_

 قطره اشک ديگه نريزه.غم خودم از يادم رفته بود؛ حاضر بودم هر کاری کنم اما يه 
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 با شده چی کنه؟ می چه کجاست؟...هوا رفته شده دود کجاست، نيست معلوم. رو پدريش روستای حتی گشتم، رو جا همه_

 باشه شده و باشه اومده سرش باليی هم خودش اگه مواد، فروش و خريد راه تو باشه افتاده اگه معتادش؟ غيرت بی پدر اون

  ؟کنم چه من... باباش لنگه

 : بردم تر نزديک رو آب ليوان

 .خدا اميد به می شه حل بخوريد، کم يه خدا رو تو خانم حاج_

. نوشيد کمی ليوان محتويات از. دخترش برای عشق دنيا يک و بود مادر کرد، شد می چه ولی .نداشتم چندانی اميد هم خودم

 :آروم گفت و خشدار اومد، جا سر که نفسش

 .رفته چی واسه شو مطمئن... بيا خودت به... نکن ردي می گم که اينه واسه_

 به دوباره شد؛ اما کاسته يه کم از فشار مزخرفی که روی قلبم بود مدت، اين تو بار اولين برای .تنيد هم تو بيشتر هام اخم

 :کرد باز رو پنجره و کرد پاک اش روسری پر با رو گوشه چشماش .برگشت حالت همون

  بياد... بهار وتاک ولی مياد؛ بهار بوی_

* * * 

 افندی بی

 ای هاله رو صورتش و اومد می بيرون سختش و احمقانه موضع اون از بود خواب که وقتی .شدم خيره خوابش غرق صورت به

 :شد بلند مادام فرتوت صدای اون تعقيب به و خورد در به تقه چند ...جسارت تا گرفت می دور معصومانه

  هست؟ اجازه آقا_

 . گرفتم مقابلم مانيتور از رو نگاهم

 .بودم گذاشته هم سبکی اين های لباس بالش و دست تو خودم می پيچيد. سرش دور رو شال اون بود که هم خواب

 :هست که هرطور... باشه خودش خواست می دلم فقط. نمی دونم 

 تو. بيا_



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

461 | P a g e  
 

 چهره در همش زل زدم: به ميز پشت از و کردم جمع رو صفحه

 .دمآور شير براتون_

 حالی در و گذاشت ميز روی رو بشقاب. روئه روبه ساله هشت هفت، اورهان با هنوز کرد می فکر. رقصيد هام لب رو پوزخند

 :کرد زمزمه شد می دقيق ام چهره به که

  دختر؟ اون( کرد زمزمه تری آروم صدای با) اند؟ چی به خاطر درهم های اخم اين_

 :کرد تعبير مثبت رو سکوتم شدن؛ هاش چشم فلق و کردن عبور صورتش روی از هام چشم

 ... بری نمی جايی به راه اينطوری_

 :کردن گل اش مادرانه احساسات حسابی االن يعنی اين و بود داده لحن تغيير دوباره

 ...اصالً تو_

 :کردم تکرار جدی اما خونسرد و خيال بی نمود، می متفکر و شده جمع اش چهره نداد، ادامه و فشرد هم روی رو هاش لب

  چی؟ من_

 :زد گشت صورتم تو هراس و دلی دو با

 ...که نورا درمورد حتی تو... االن ولی بيای کوتاه موضعت از ام نديده که ساله خيلی. خوام می رو خوبت من_

 :باال وار اتومات صدام و رفت هم تو هام اخم

 چون که می شه دليل بگی، اون از می کنی جرات تو فقط خونه اين تو! نامفهومــه بشنوم رو اسمش خوام نمی اينکه چيه_

 ! بگذرم؟ تويی

 .کردم اشتباه من. شماست با حق :کرد تغيير لحنش دوباره پريد، عقب به قدمی ترس با

 .نيست پذيرفته عذری بعد دفعه :دادم تکون سر
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 آخر در و کرد من و من کمی .ردآو می زبون به رو اسمش که بود خودش فقط. دونست می رو چيز همه که بود خودش فقط

 :رفت در سمت به

 .می کنه آروم رو اعصابتون بخورين، حتما رو شيرتون_

 سرکش اين و دونستم نمی سرتق دختر اون از چيز هيچ .داشتم نياز شنيدنش به واقعاً االن من  اما بگه؟ خواست نمی يعنی

 می دفاع خودش از وجود ی همه با که پاکی های چشم ونا ديدن برای گيجم می کرد. داشت بودنش رام عين در ها بودن

 رو صدام می لغزه، مشتش تو در ی دستگيره ديدم اومدم که خودم به بود؛ نتيجه بی ظاهراً اما کردم؛ می شماری لحظه کرد

 :گفتم جديت با و کردم صاف

 ! کن کامل رو حرفت_

 که مادارنه لحنی با. شد نزديک بود آشنا خيلی برام که مهری به و گرفت فاصله ترسيده حالت از هاش چشم چرخيد، سمتم به

 :کرد زمزمه باخبره ها چيز خيلی از انگار

 .کرد می پرواز لبخند مغرورش و ساکت های چشم تو که باشی اورهانی همون دوباره خوام می_

 :گرفتم می فاصله خونسردی موضع از روزها اين چقدر شد؛ تنيده هم در بيشتر هام اخم

 ! بزن رو رفتح_

 :اومد تر نزديک

 هاش چشم که اورهانی يه و... درياست اسمش مثل که درياست يه ولی امروز سرزنده، اورهان يه و بود دنيز يه روزا اون_

 .ندارن شادی از نشونی می زنن؛ ولی هيچ برق سرزندگی برای

 ديگه دنيز يه نداشت حق اون... اما باشه ها زچي خيلی يادآور جسورش نگاه شايد. مسخره و پوچ قياس اين از نيومد خوشم

 :باشه

 ! نيست کثافت اون مثل دريا_

 :داد تکون سر تند تند مادام
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 .بينم نمی سابق مثل رو تو اما!   بينم می که است هفته چند... بينم می دارم_

 .شدم بلند ميز پشت از

 تنه به خشن و حرصی ی ضربه چند. کردم کنارش کبريت بند رو ام ديگه دست و برداشتم رو سيگار طاليی قاب ميز روی از

 :زدم کبريت ی

 تو اورهان شم می نگرانت دارم ست؟ ديگه اتاق يه تو اون و اتاق اين تو تو، چرا! توئه برای! اينجاست که اون چيه؟ مشکلت_

 کنم باور تونم نمی رفی همط از! آورده باشی کم دختربچه يه مقابل کنم، عرض چه که آدم يه مقابل باور تونم نمی چته؟

 غرايز انسانی درونت از بين رفته باشه و...

 !نمياد راه :غريدم حرفش ميون کالفه و دستم ديوارِ کنار تو کردم پرتش کبريت، نشدن روشن از عصبی

 :دکر زمزمه و کرد برانداز رو سرتاپام ناباوری با. شدن برابر چند اش استکانی ته و گرد عينک پشت از هاش چشم

 اومدی؟ توام کوتاه _

 بهش فقط اصالً، نه شد، تر محکم هام اخم بودم؟ اومده کوتاه.کردم شک خودم به هم خودم که گفت حيرت از پر انقدر

 :شد نزديک قدم يه و کرد جور و جمع رو خودش کمی ديد ام پيشونی روی که اخمی با بشه، دور ازم کمتر داده بودم تا فرصت

 با داری کنی؟ می داری چيکار فهمی می هيچ تو؟ کنار اينجا اس، غريبه زيادی داره؟ جا ما کجای ن؟اورها کيه دختر اين_

 ! کنی می بازی جونت

 :بود رفته باال صدام چرا، بفهمم اينکه بی زدم، قدم رو اتاق عرض قدم چند کالفه

 ! برمياد ازش چی ه؟چه کار خطرناکی می خواد بکن مثالً !منه واسه فقط که کاره و کس بی دختر يه _

 :نشناسدش ديگه و باشه شده خيره جديد آدم يه به که انگار کرد، می نگاهم مات

 ...گيری نمی رو اش پی_

 :کردم باز رو پنجره کالفه

 ! کنه تمکين حتی يا کنه، چيکار بپوشه چی گيری نمی سخت بهش_
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 ! تمکين؟. شدن کمرنگ هام اخم

 کی با خوره می چقد خوره می چی هست حواست تو ولی هت نگاه هم نمی ندازه،ب حتی و سرده انقدر نيست مهم برات_

 ! دمخوره

 اون و باشه. همين. باشه که خواستم می فقط. بودم نکرده هم رو فکرش اصالً .تمکين کردم: می فکر چيز يه به فقط من و

  .باشه من برای بودم، نديده رو نظيرش حال به تا که عجيبی موجود

 .حياط تو يا ای، پنجره پشت يا باغ تو مياد که هربار_

 :گفت می و کرد می نگاهم مبهوت همچنان مادام ...باشه دنيزم... باشه خواهرم... باشه مادرم و بمونه

 بر رو فلک عطرت بوی و رسی می خودت به. ای دستپاچه شه می که شام نزديک بينم می سال چند اين تو اول بار برای_

 ...داره می

  ؟موند می

 تا کرده قطع رو هاش ريشه و شاخه همه که کسی! افندی بی.  اورهانی تو... ناکن خطر تو واسه... اورهان خطرناکن اينا_

 !  باشه نداشته آتويی هاش دشمن دست

 :زدم فرياد و کوبيدم چهارچوبش به رو پنجره حرص با و محکم

 !بيرون! بيرون برو ديگه توام!  نيست! نيست هم کس، هيچ دختر اون_

 می ميز و بدنش ستون رو دستش که حالی ودر شد نزديک شجاعت با بار اولين برای .بود شده طوفان پيرش های چشم تو

 :غريد کرد

 ! بره بذار پس_

 :شد اش جدی های چشم مات آلودم اخم و خشن صورت! بره؟. کرد عبور بدنم از ضعيفی جريان کردم حس ای لحظه برای

  بنده! نمی دل تو به اون اورهان بره بذار_

 !کنه می غلط :کرد می توفش صورتم تو نبايد .نبود خوبی واقعيت
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 :نکرد نشينی عقب هم باز مادام اما. زد بيرون زور به ام شده قفل فک و شده کليد های دندون بين از صدام

 . بخوان باج ازت و بدزدنش کن فکر لحظه يه!    شه می هم تر بد بده، اگه_

  بدزدنش؟. بودم منتظر بيزار حالتی با ولی بودن نشده باز هام اخم شد، کرخت تنم يهثان يه برای

چيکار ! خودت با داری فرق برابر صد مقابلش بينی، نمی توجهی که هم االن همين. کن فکر کم يه! اورهان موسی به رو تو_

 زندگی ات؟ با کنی می داری

 قلم يه اين اصالً که بودم مدت اين اتفاقات و پليس و خونه اين به مدناو سرگرم قدری به. کردم پرت صندلی روی رو خودم

 به برسه چه داشتم برنمی هم قدم يه دختر اون به خاطر من .کنه درگير رو فکرم که نبود مهماصالً  .بود نکرده خطور ذهنم به

 :زدم پوزخند حرص با و عصبی! کسی به دادن باج و تيم زدن هم بر

 !چيکار کنم؟ زندگيم اب بگی خوای می تو_

  :داشت می بر رو اتاق سکوت کوتاهم و توگلويی ی خنده صدای

 ... اورهان_

 تماشام می کرد که انگار از خودم هم بيشتر می شناسدم:  جوری اومد، تر نزديک

  تو؟ شادی غير می خوام چی مـن_

 :دوخت چشم موهام به حسرت با و اومد تر نزديک. رسيد می خودش اوج به رو ام پيشانی ی مسخره انقباض داشت دوباره

 تنت ی پاره... شه می محرم بهت خوردی، که رو کسی دل خون! نيست بودن خون و پوست يه از فقط که بودن تن ی پاره_

 ...شه می

 :گرفتن می بدجور رو حالم ها حرف اين گرفت، نبض خشم از ام پيشانی

  ...اليقه دختر يه به ات شيفته نگاه و دل ته زا ی خنده ديدن... توئه از بچه يه ديدن آرزوم_

 حالی اش نيست: هم رو جنگ هيچ، که چنگ باشه، مرده که دلی اما، انداختند می چنگ رو دلم هاش آرزو
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 اينجا به تا خوردی دل خون ات نوجوونی از باندی، اين رئيس تو. بدی تکونی يه خودت به بايد تو... اما اليقه دختر اين_

 .نيست برات کار سختی باند اين از کشيدنت ی با اين حال باز هم کنارول رسيدی،

 ! مادام :کوبيدم ميز به رو ام بسته مشت

. بده قرار انتخاب دوراهی يه بين رو من تا بود خوانده نشدن نشدن ی روضه و رها دزديدن ی قصه ساعت يک انگار. کشيد آه

 ! زن پير اين بود خيال خوش چه

 بدی. قول بايد ولی بياری، دست به رو دختره دل کنم یم کمکت... باشه_

 خالی شامم ميز روی به رو صندلی و باشه شده دزديده که کردم می فکر ای لحظه به هنوز من اما رفت؛ اتاق در سمت به

 :شد خيره ام وگرفته خونسرد ظاهر به نگاه به .بمونه

 می تونی؟ بدی، گوش دلت حرف به و کنار ریبذا بايد رو چيز همه شدی، کوت حاکم قمار اين تو اگه _

 و کرد تعبير موافقت معنای به رو حالم بی و اومده کش های لب. زدم لبخند اراده بی قماربازش به خودِ مختص اصطالحات به

 : گفت خنده با

 بخير. شب. شو عصبانی کمتر کن، توجه دختر اون به بيشتر! اول قانون_

 ميز چيدن ی نحوه همون از. اومدن کش هم از هم باز هام لب. کرد دعوت سکوت و خاموشی به رو اتاق و بست آروم رو در

  .ساده زن پرورونه، می سرش تو بزرگی های نقشه فهميدم می بايد شامش های

* 

 افکار به بذاره و بشه ساکت شده که هم ثانيه يک برای نداشت قصد انگار گفت، می و گفت می و گفت می بند يک محمودی

 :گفت مندانه پيروز بالبخندی و گرفت باال رو برگه بدم؛ سامونی و سر ام ته و سر بی و فتهآش

  ! افندی بی بريدم هم رو پرونده اين_
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 و سرپرست وکيل اين با ام خصوصی ی جلسه که پيش ساعت يک از بود/ درست شده ام چه نمی دونم. دادم تکون سر

 های اتاق بهترين از يکی .بود خودم خواب اتاق مقابل درست که اتاقی به بود زده پر دلم حواس و هوا بود، شده شروع کاردان

 ... عمارت

 . آوردم هم رو بحث ته و سر «کنم چيکار بايد ام متوجه »گفتن  با و دادم تکون سر

 جا خودش قلب تو که جسوری غزال يا به خاطر گفتم می رو اين اش جغرافيايی موقعيت به خاطر نمی دونم... بود اتاق بهترين

 : داد ادامه و زد ای ديگه بزرگ لبخند محمودی .بود داده

 . کنيم صحبت جديد ی محموله ارسال از و بشيم خارج دادگاه بحث از باشين موافق اگه _

 جا به پاهام اجازه بدم از و شه نمی نه بگم شد می کاش .کردم آويزون گردنم روی رو سرم رو کشيدم گردنم پشت رو دستم

 .بود انداخته راه غوغا سرم تو هواش ظهری از بعد از که جايی به برن و شن بلند

 .شه می فروخته سعودی مرزهای تو بعد روز ده تُنی يه ی محموله يه با گروهک تا چهار کرده، هماهنگ چی رو همه سامان_

  :پرسيدم ترديد پر کردم، اخم

   کرده؟ هماهنگ ها سعودی با کی_

 :آورد باال مقابلش دستک دفتر از رو سرش

 اين مسئول سپهر که هم االن و اومد در تعليق حالت کاراش به مرگشم که بعد بود، کرده اکی رو قرارش مرگش قبل اردوان_

 .شده موضوع

 :شدن تيز هام اخم

 شه فرخته بستانعر به ها اسلحه اگه اوضاعيه، بد تو االن يمن خواد؛ می عربستان جنگ واسه رو ها اسلحه بود نگفته سپهر_

 .افتن می گير ای مخمصه بد تو ها حوثی علی رغم کودتای

 رو ام پيشونی گره. باشم کسی فکر به بخوام شد نمی باورش انگار .کرد می نگاهم پريده باال ابرويی و تعجب با محمودی

 :پيچيدم هم تو رو هام دست و کردم تر محکم
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زير قيمت سعودی ها می خوان ولی مهم نيست، باهاشون . بذارن قرار اشون يمنی همتای با کن هماهنگ. کنين کنسلش_

 راه بياين. 

 :گفت بهت با و کرد ای سرفه تک

 . ميوفته خطر تو جونشون بزنن کمپ عربستان ميرن دارن که هايی بچه همۀ. داديم قول ما! افندی بی_

 :شد بلند صدام

. سپردم کارای گنده تر از توانتون بهتون اينکه مثل! چيدين رو قرارش که فروختم چيزی اونا به کی من! برگردن بگو خب_

 ! تمام بشه، داده اطالع بهم بايد خريدار اطالعاتِ ی همه

 و عصبی نگاه. کرد وسايلش کردن جمع به شروع «چشم»يه با و انداخت پايين رو سرش. کرد می وجب رو صورتش بُهت

 قدم اتاق در سمت به و شدم بلند جا از بود، وسايلش کردن جمع مشغول که او به توجه بی و برداشتم صورتش از رو ام خيره

 حاصل دخترک مظلوم اون گاهاً و جسور های چشم به خيرگی از که سکوتی خواست، می طوالنی سکوت يک دلم. برداشتم

 .باشه شده

* 

 که صدايی همه اون بين صدا يه. فتگر پاهام از رو حرکت ای ثانيه برای اومد می پايين ی طبقه از که دادی و جيغ صدای

 ام سينه تو نفس بود، مقابلم که ای صحنه ديدن با و رفتم پايين ها پله از شتابزده شد، تند هام قدم بود؛ آشنا بدجور اومد می

 :زد می فرياد آلود بغض و بلند صدای با يلدا .شد تنگ

  ...کن ولش خدا رو تو! کن ولش نامرد؛ شکوندی کن، ول رو دستش_

 :برد باالتر رو صداش بود، بيرون های محافظ از يکی که مصطفی

 !گمشو حالله؛ خونت ايی، هرزه اين دست هم بفهمه آقا اگه که اتاقت تو برو گمشو تو_

 بودن گرفته رو برش و دور که خدمتکاری چند. گر گرفت بدنم داد نسبت بهش که صفتی از شدن، قفل هم روی هام دندون

 هم به ای چونه و سکوت تو جسور دخترکِ اما اتاق؛ تو کنه پرتش داشت سعی وجود بی اون و زدن می یحرف کنان التماس

 :کرد می مقاومت فشرده



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

469 | P a g e  
 

 خبره؟! چه اينجا_

 :برگشت سمتم به ترسون و حيرون ها سر ی همه بود؛ عجيب و غريب فرياد، اون صدای هم خودم برای حتی

 ... آشغال اين آقا_

ج شد و به سمتش هجوم بردم. خون مثل اسيدی که روی سطحی ريخته شده، توی خونم می جوشيد و سرعتم از کنترل خار

رگ هام رو می سوزوند. قدم آخر رو خيز برداشتم. يقه اش رو تو مشت گرفتم و تمام قدرت جمع شده تو سر انگشت هام رو 

 توی صورتش کوبيدم. 

 کثافت...  _

دقيقاً همين واژه. غيريی اتی که می گفت هيچ غيری حق نداره حتی به او نزديک صدام از خشم و غيرت می لرزيد. غيرت. 

 :گفت زد می موج تعجب و وحشت درش که صدايی با و کرد جور و جمع رو خودششه چه برسد به... 

 ...گفتين نکنيم، رحم رفت هرکی گفتين قدغنه، گفتين... رويی روبه ويالی سمت رفت می داشت_

 بود؟ خون جوری توی رگ هام می جوشيد و می چرخيد که روی پا بند نبودم:  رفته مزخرف ويالی اون سمت به

 خنديدی ات نداشته مادر و پدر گور به! زدی منه دست واسه که کسی به خنديدی آبادت و جد هفت به تو! کثيفتو ببند دهن_

 ! زدی نامربوط حرف که

 رو گردنم رگ و شده سرخ داشتم يقين که صورتی با. می زد بيرون مسر از حرارت و گرما کردم می حس بود، کرده داغ سرم

 :کردم ها خدمتکار باقی به رو کرده برجسته و کبود

  بپره، بيرون دهنتون از چرتی حرف بخوره، بهش تون يکی انگشت... می گم که چيزيه ترين جدی ولی! می گم بار يه_

 که فقط با دشمنم داشتم و ديدين.  نبيني می ازم رو رويی اون اومده، سرش باليی بشنوم

 کرد، می کوک رو ديدنش ساز دلم مدام که نگاهی سنگينی بودن؛ خيره بهم لرزون هايی نگاه و اومده ور هايی چشم با همه

 :زدم فرياد تر کالفه.کرد می سنگينی جوری بد صورتم روی

 !هری حاالم_
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 .کردند فرار قصد و کردند تند سمتی  به پا کدوم هر باشن، اومده خودشون به کمی که انگار

 با رو هام انگشت. موند مات سرجا من پرخشم و دريده نگاه با اما برداشت؛ قدم دريا سمت به ريخت می اشک هنوز که يلدا

 به و دادم هل دست با رو اتاق در .هاش بودن محکم اظهار خالف .لرزيد می. تابوندم الغرش بازوی دور خواهی زياده و طمع

 پنجه تو رو لرزونش بازوی. کوبيدم هم به رو در برگردم، عقب به ويا کنم ول رو دستش اينکه بدون. کشيدمش خودم لدنبا

 : غريدم و فشردم حريصم های

  کردی؟ می غلطی چه اونجا_

 گهن ام فاصله سانتی چند تو و کشيدمش خودم سمت به بيشتر کرد؛ ترم جری سکوتش نه، هاش مردمک اما لرزيد می دستش

 : زدم فرياد و بردم جلو رو صورتم شدن؛ بسته درد با محکمش های چشم داشتم؛ اش

 ! خوردی می گوهی چه لعنتی ويالی اون تو داره، می برت دور می بينی خوش روی کم يه تا_

 :يه شير ماده غريد مثل صورتم تو و کشيد بيرون چنگم از رو  بازوش شدن، باز حرص با هاش چشم

 ذاشتی می! بدره منو کثافت اون ذاشتی می رسی؟ می موقع به همش چرا کنی؟ می دفاع ازم چرا! لعنتی دهن رو! نده خب_

 ...بی شرف بی تویِ با شدن همسفره خوام نمی حمايتاتو نمی خوام، خوام، نمی! نره بيرون تنم از وقت هيچ درد

 می گز گز دستم. پوشوند رو صورتش روی و ريخت بيرون اش کذايی روسری زير از موهاش و شد پرت عقب به صورتش

 :پشيمونم داده، جولون صورتش تو دستم که ای لحظه همون از نفهمه تا بردم باال رو زدم؟ صدام محکم خيلی کرد،

 ! مدعايی پر چلفتی پا و دست کودنه يه کن ثابت دفعه هر! کن نااميدم هردفعه! احمق_

... رو خار کنه و تو چشمم فرو ببره. خدايا هام انگشت قرمز رد خواست می گاران و گردوند نمی بر. گردوند نمی بر رو صورتش

 رو چی بود که دست از سرم بر نمی داشت؟ سرش گوشی که حقش بود تو يه به خاطر احمقانه ی دلرزه اين کشتم، آدم من

 با! شد؟ نمی هم دلخور ازم حتی چرا ...غمگين هرچند دلخور، هرچند. بندازه نگاهی بهم که بود اونی از تر خسته اما برگردوند؛

 : چرخوندم خودم سمت به رو صورتش حرص با و گرفتم رو اش چونه حرص

 دارم دفاع می کنم؟ من؟! از تو؟!_

 .اومدن باال اشکش از لبريز های چشم
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 : نبود حسی هيچ نگاش تو .ريختن درونم های ديوار و رفت. بودن داشته نگه رو دلم های پايه که نيرويی و قوت .رفت

 باليی چه خواد می دونم نمی که به خدايی... بزن بازم بزن،... کنن رو شکنجه گاه اينجا بگو! کنن اذيتم بگو! نکن دفاع ازم_

 از من های حماقت با رو بودن کرده پيدا تازه که حاميی خواهرهام دارمه، عزا مادرم... ترم راضی من اينجوری قسم، بياره سرم

! کنم می امو زندگی دارم اينجا من ولی... خجالتی که باعث و بانی اش منم از. شرم از مرده االن تا... يه... دمر يه! دادن دست

 ...اينو خوام نمی

 انقدر دنيز چرا ...باشه دنيزم که بود شده اونی از تر داغون .شد نمی .افتادن کنارم و شدن سست .لرزيد بار اين من های دست

  گذاشت؟ من دل رو که داغی از دنمر اون چرا نبود؟ خوب

 که بکشم درد می خوای داری؟ الزمم نه ميدی، راهم باندت تو نه داری، دوست منو نه که تو چيکار؟ می خوای منو اصالً_

 داشتی؟ ام نگه همون واسه نورام؟ شبيه چون چی؟

 دست از رو شون عادی حالت کم کم امه نفس و شد می سرخ داشت صورتم دوباره خونم از جريان افتاد، نورا اسم شنيدن با

 می نبود، دلم بهونه خودخواهانه به خاطر اين بار اما کردم؛ اسير رو بازوهاش دوباره! شناخت؟ می کجا از رو نورا دادن؛ می

 :فهميده چی ببينم خواستم

  شناسی؟ می کجا از اونو_

 : بردم باالتر رو صدام نداد؛ جواب

 ديدی؟  اون خراب شده چی تو! شناسی اش دريا می کجا از_

 به من و من افتاد:  که ام عصبی کرد می فکر اونچه از بيشتر فهميد ظاهراً

 ...وقتم سر اومدن که بودم نکرده بار رو در هنوز... نرفتم ويال تو_

 کنترلم رو از دست دادم؛ صدای عربده ام تو اتاق پيچيد: 

  ون لعنتی رو زده؟ و حرف ا کرده جرات کی شنيدی؟ کجا از رو اسمش پس_

 :خالص بشه دستم از کرد می با ناباوری تقال
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 ... مادام به شب اون! بشه نورا مثل نمی ذارم گفتی خودت! کن ولم آی... شنيدم خودت از_

 از بود يادم کردم. براندازش مشکوک و باريک هايی با چشم تنفسم غير عادی شده بود و سينه ام سنگين باال و پايين می شد.

 :نيومدم پايين موضعم از اما گفت؛ می یکِ

مُرده! هيچ کس نبايد از مرده های من حرف بزنه.  نورا بگه، چيزی خونه اين تو دختر اون از نداره حق! کس هيچ! کس هيچ_

 حاليت شد؟ 

 :داد تکون رو سرش تندتند ترس از که بود آهسته و دار خش صدام قدری به

 ! دومنی کله ایج به بده تکون رو دومثقاليت زبون_

 باشه._

داشت چه ام می . زدم بيرون اتاق از گرفتم، نمی ازش رو ام خيره نگاه که حالی در و کندم بازوهاش از اکراه با رو هام دست

 و کشيده داد دختر سرم اون باشه نشنيده کاش. گرفت رو نگران و آروم مادام چشمم که برگردم خواستم رو اومده راهشد؟ 

 سمتم به کوچيک قدم چند با بشه، حفظ موضعم تا کردم اخم سن کم های بچه پسر مثل. اتاقه اون تو المس و صحيح االن

 انتظارم اصالً متعجب نبود. حتی انگار انتظارش رو هم داشت. نزديکم ايستاد و گفت:  خالف و اومد

 ... نميدن احساسشون به تکونی هيچ نشه، تحريک حسادتشون تا ها آدم دوم، قاون_

 حسادت؟  شد؛ سرازير ها پله از و کرد عبور کنارم از کوتاهی نسيم ثلم

 * * * 

 ماهان

 . شد باز اتاق در هم سر پشت دوقفلِ کردن باز با و چرخوندم در تو رو کليد

 ایه دکمه کردن باز مشغول تندتند و کردم رها جا همون رو کيفم و بستم پام با رو در. گذاشتم سرد و تاريک ی خونه به قدم

 بيداری روز و ها نخوابی شب اين از کرد می درد سردم. رفتم آشپزخونه آب شير طرف به و کردم روشن رو پيغامگير .شدم کت
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 ذهن از ها چيز خيلی که هرچند موند؛ نمی ديگه های چيز برای وقتی اصالً که بود زياد قدری به شرکت سالِ آخر کارهای. ها

 ...مونه می آدم با هميشه هکهن زخم يه مثل و نيست رفتنی آدم

 .بياره خودش به کم يه رو داغم سر سرد آب دادم اجازه و بردم  شيرآب زير رو سرم

 : شد بلند گوشی پيغامگير از عزيز صدای پياپی بوق چند از بعد

! نميدين جواب که موبايالتونم پوسيد، دلم بابا بزنين؟ سر نمياين مدته همه اين که ها شما موندين کجا دلم، عزيزای سالم_

 هيچ و منتظرم اينجا، بياين شام واسه پاشين! نه يا سالمتين دونم نمی اصال که نذارين برام پيغام بار يه وقت چند هر اگه

 کنی، درست پدرت با رو ات رابطه بايد باالخره هم شما خان ماهان( آورد تر پايين رو صداش. )کنم نمی قبول رو ای بهونه

 برم، شکلت قربون باش خودت مواظب مادر، جان رها... کنم می چه ببينم بيا بگير شيرينی جعبه يه باشه، دلخور داره حق اون

 ... امير حق به باشه خداحافظتون

 يخچال طرف به کردند، می شره پيرهنم روی لجبازی با که هايی قطره به توجه بی و آوردم بيرون آب شير زير از رو سرم

 :کرد پخش رو بعدی ی شده ضبط پيام و خورد بوقی هم باز رفتم؛

 صد های قانون اون با ی.*.*.مملکتِ * اين! برين در که دارين رو کجا ولی... کنين فرار و ندين جواب ندين، جواب باشه_

 برام آبرو محل، و کسبه پيش! نه شم، می بيخيالتون من نکنين فکر ولی بده، فراری دستم از رو شما تونست غازش يه من

 ياسر. ميام بيرون تعزير و ديه پرداخت و بودن دم ولی ادعای با و ات سينه رو بذارم رو سرت بيام که باش منتظر! رها ینذاشت

 ! بردارم سرت از دست اگه نيستم

 رو پارچ هاش حرف رسيدن نقطه  به با که کشيدم می سر مزخرفات، اين و ليوان خيال بی و بودم برداشته يخچال از رو پارچ

 ادعای فقط و بود کشيده گند به رو پدر اسم که بود مردی پير اون از بالهام و درد نصف رفتم؛ تلفن سمت به و کوبيدم ميز رو

 محرم! پدرش مقابل در تونه نمی فروش شرف کثافتِ اون قدر به هيچکس بود اين دردش و بود رفته رها .داشت مسلمونی

 :شد بلند بعدی صدای بوقی تک با باز که مبردار رو تلفن خواستم ! کنه محافظت ازش ترينش،

 ماهان؟ آقا... رها... الو_

 : پرکرد اش عاجزانه نوای رو گوشی و ترکيد غريبی و عجيب صدای با زهرا نازنين بغض

 ... بگين منم به خدا رو تو... کجايين شما آخه_
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 :رفت هم تو هام اخم .کردند می رنده نه؛ که ريش رو دلم

 می گريه قديم مثل وقته چند مامان تو؟ کجايی... جونم آجی ؟ آبجی شما؟ کجايين آخه آره؟ آورده، ونسرت باليی آقاجون_

 حرف رها. کنم باور تونم نمی من ولی.. برگردين افتاد آسياب از آبا که بعد و کنين عقد تا رفتين ميگه عمو زن دلتنگی، از کنه

 ...همين! خوبين بگين بزنين زنگ فقط خدا رو تو کرده؛ نگرانم وریبدج زديم، حرف و زدی زنگ بهم که آخری روز اون های

 ديگه اصال شنيدم، نمی هم رو اش بينی کشيدن باال مدام صدای شنيدم، نمی رو اش حنجره تو بغض شدن پايين و باال ديگه

 معطلی بی بود؟ دهکر نگرانش انقدر که گفت می چی روز؟ کدوم  آخرش؟ روز های حرف گفت... شنيدم نمی رو صدايی هيچ

 ای شماره همون به فوراً بود؟ گفته چی خدايا. لرزيد می دستم تو و شد کنده جا از بدی صدای با گوشی زدم، چنگ رو تلفن

 :  پيچيد تلفن تو عمو عصبی و پير صدای پياپی بوق چند از بعد. زدم زنگ بود افتاده که

 بله؟_

 ! نداشت رو تلفن برداشتن حق کس هيچ بود خونه وقتی ودش،خ خاص های اخالق اون با مسلماً شدم، تر عصبی

به  رو دخترک نبود بعيد ازش هيچ. ترسيدم می شنيد می که هايی حرف و نازنين برای عاقبتش از اما کنم؛ قطع خواستم می

 : کنه جيم سين مخاطب بی تلفن يه خاطر

 .سالم_

 : شد بلند کوتاه مکثی با صداش

 !بفرما سالم،_

 :کشيدم خيسم گردن پشت دست کالفه

 . ماهانم_

 :شد بلند ناگهانی طور به فريادش صدای  کنم، حس تونستم می هم فاصله همين از رو اش عصبی و تند های نفس صدای

 !رسه می که ناموس بی توی به دستم من! ام خونه می زنی زنگ که شدی مرد انقد حاال سيرت؛ بی مردک_
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 کردينش، قتل به تهديد خودتون که ای مکالمه اين با بياد، رها دماغ از خون اگه بگم، که زدم زنگ. کنم دعوا نزدم زنگ_

 نمی جونش از االرضه، فی مفسد و محارب حکم عمد، قتل حکم. بياين بيرون ديه و تعزير پرداخت با تونين نمی راحت ديگه

 ... کنينن باز حسابی هيچ بودم، قائل براتون هميشه که حرمتی روی و بدونين... گذرم

 :زد فرياد ای آميخته هم در خشم و بيداد و داد با که رو ام مصلحتی ی توريه بود کرده برداشت درست انگار

  آره؟ کردين عقد رفتين من ی اجازه بی کردين؟ غلطی چه شماها ؟ کردی غلطی چه_

 کنار صندلی مبل روی رو خودم .گذاشتم رو گوشی و کردم زمزمه خداحافظی زد، می که رکيکی های حرف و ها فحش ميون

 نمی دلم  بود؟ کرده تعريف براش چی رفتن قبل رها نازنين؟ گفت می چی. چسبوندم اش پشتی روی رو سرم و کردم پرت

 پايانش های بی آرزو هوای به هم رو من او و نيست کار در رهايی بگم بودم مجبور که وقتی به کنم، فکر بعدها به خواست

 کسی خواستم نمی ها حاال حاال. کنه  رو رو، نبودنش دست دادنش، عذاب برای ها بدو بدو اين خواستم مین اما. گذاشته قال

 بيرون شلوارم جيب از رو بودم نکرده دورش خودم از هم ثانيه يک وقت چند اين تو که ای . نامه..بودم کم زنم برای بدونه

 . بود شده چروکيده و مچاله حسابی ديگه. کشيدم

 از آرومتر اعصابی با بود، داده دست بهم گردنم و سر زدن آب از که رخوتی حس از متاثر و کردم باز رو کاغذ وسط تای

 . کردم نامه داخل لغات زدن ديد به شروع گذشته،

 سفيد دل تو خطش. ريختم نمی هم به رو زمان و زمين و کردم نمی مچاله بالفاصله رو نامه و خوندم می که بود بار  اولين

 اضافه هايی خط و بود رفته در نويسنده دست از خودکار گاهاً حتی انگار. هم تو هم تو و بدخط. نبود قشنگی زياد چيز اغذک

 انگار! نه. گذروندم ديد از رو کاغذ پايين تا باال از دوباره. نشستم صاف و کردم کوچيکی اخم. بود شده خطی خط لغات بر و دور

 و بود کرده بد بود، بد. ريخت پايين هری دلم خاصی، حدس هيچ بی. بودند شده نوشته بدی حال تو و تند جمالت اين واقعا

 پريدم؛ جا از کالفه... و باشه افتاده براش بدی اتفاق اگه ...نبود خودم دست... اما بودم؛ شده متنفر ازش شيطان خود حد به

 : کردم می زمزمه خودم با و کشيدم می گردنم پشت تند تند رو دستم

 !نداره امکان نداره، امکان نداره امکان اين نه_

 تا داشت نياز کوچيک  ی شعله يه فقط. بود زده ريشه دلم تو بدی شک .شدم می کالفه بيشتر کردم می فکر بيشتر چه هر اما

 خودی یب شک به باشه آبی هم شايد. باشه شعله همون نازنين های حرف شايد. بسوزه و بگيره آتيش ممکن نحو بدترين به



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

476 | P a g e  
 

 محکم رو نفسم ...دونم نمی هيچی نشونم رو هاش حرف تا دونم، نمی دونم نمی. بود افتاده ذهنم ی پيکره رو آتيش مثل که

 با بار، اولين برای  ولی بار يکمين و هزار برای و برداشتم رو کاغذ کردم، بسته و باز رو هام چشم آروم يکبار و فرستادم بيرون

 .خوندم رو بود کرده رديف که رو هايی واژه کاراگاه يه ها. مثل بازنده حس بدون .نفرت بدون. ردمک خوندن به شروع آرامش

 تسليم بهم ها مدت بعداز رو وجودش ی همه دختر اون. اومد می در آب از غلط بدجوری شب اون ی معادله تو چيزی يک

  رفت؟ بعد... و کرد

مثل اينکه براش کافی نبودم و... نه! تو اون لحظه  بشم؛ متصور تونستم می کارش اين برای رو وحشتناکی داليل که درسته

 ...بشه چيده هم ديگه جور تونست می معادله اين دونستم می فقطاصالً نمی خواستم بهشون فکر کنم. 

 اگه که هايیر به. کردم می فکر زهرا نازنين صدای و ميز روی ی خورده تا ی نامه  به مدت تمام  نبرد؛ خوابم اصالً شب اون

 و کوچيک تن که آخری شب اون به... بده دست از همه اين بود محال. بره وا دلم بود محال هاش، چشم نبودن زالل

 دوست حتی يا وظيفه احساس يه از فراتر دارم بهش که حسی کردم باور لحظه همون از و خزيد تنم زير مشتاقانه ظريفش

 ی خونه اون تا رو من که عجيبی رازهای جواب و رفتن می کنار ذهنم داخل ایه پرده يکی يکی که انگار. معموليه داشتن

 .شدن می کشف دونه دونه برام بود، کشيده ترش کثيف های آدم بين و کثيف

 يعنی .کردم می فکر گرفتن می فاصله ازش محبت با و نشستن می صورتم روی خاصی تابی بی با که شيرينی های بوسه به

 بلند کوچه سر مسجد های گلدسته از اذان صدای که شدم پهلو اون به پهلو اين از انقدر بود؟ رفتن فکر به رو مدت اون  تمام

 که بود سنگين قدری به دلم توی غمِ. کردم مسئلت خدا از رو بخيری عاقبت سحری دعاهای تو و خوندم رو صبح نماز. شد

  .موند نمی باقی برام زیچي هيچ ديگه شکست، می بغضی اگه... اما بزنم؛ زار های های

 کنم، پيدا رو دخترش بودم داده قول روندم؛ خانم مرضيه ی خونه سمت به و زدم بيرون خونه از شد روشن کمی که هوا

 .کرد توکل شد می اما نداشتم؛ چندانی اميد هم خودم و رسيد می نظر به بعيد که هرچند

 زيادی صدای و سر با و بودن اومده بيرون ها بچه پسر اما بود؛ ودز صبح. کردم پارک خاکی و شلوغ ی کوچه گوشه رو ماشين

 خونه کوچه، کردن پايين و باال کمی با. زدن می هم ی کله و سر تو اشون بچگانه بازی برای و کردن می بازی کوچيک گل

 می حياط تو ندهپر يه آوای شبيه زنگ ی کشيده صدای گذاشتم؛ در زنگ روی دستم .کردم پيدا رو بودم دنبالش که ای

 :اومد اون متعاقب خانم مرضيه صدای پيچيد،

  کيه؟_
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 . خانم حاج ماهانم_

 :شد خيره قامتم به کوچيک لبخندی با و کرد باز رو در شد، بلند حياط های کاشی روی پاهاش شدن کشيده صدای

 .سالم_

 ..بفرما کردی روشن امو خونه مادر، اومدی خوش سالم،_

 . بود کرده بو خوش رو حياط بود، داده آب که هايی گل و ها کاشی نم بوی شم، اردو شد منتظر و رفت عقب

 و نشستم بود حياط کنار که فرشی بدون و چوبی تخت روی خونه، داخل به کنه دعوتم و کنم زحمتش دچار اينکه از قبل

 :گفتم

 خونه؟ نيستن چطورن؟ رجبعلی آقا ...اجازتون با _

 :گفت و گذاشت اش گونه رو دست ده،ب جوابی سوالم به اينکه بی

 .پاشو داخل، بريم پاشو چرا؟ اينجا اوا،_

 اميد به بار اين بلکه. بگيرم دخترتون از اطالعات و عکس و مدارک سری يه اومدم. وفا الوعده... خانم حاج مونم نمی زياد_

 .بشه پيدا خدا

 رو اسمش تا. نيست تکرار به نيازی نيست، يادآوری به ازیني گرفتن، ريشه آدمی پی و رگ تو که دارند وجود هايی غم گاهی،

 :گرفت اش روسری پر با رو هاش چشم نم. بارند می زحمت بی ها چشم جوشند، می تعلل بی ها اشک مياری،

 ... بگيرم آروم من تا گفتی رو اونا کردم فکر من کنی؟ می کمک واقعا آقا؟ می گی راست_

 :نباشه عزيزمن مثل اش دهکر عزيز کاش. زدم جونی بی لبخند

  نميارين؟ مدارک و عکس_

 بهار هوای. برگشت زود دقيقه چند عرض در و رفت اش قديمی ی خونه های پله سمت به ناآروم های قدم با و معطلی بی

 :بود افتاده جا کوچيک حياط اين تو بيشتر
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 بی بابای اسم توئه، اين ام بچه اسم منه، ی شناسنامه اينم. دارم اش سالگی سيزده از که هاييه عکس همه اين بفرما،_

 و مادريشه ی خونه چون. اش پی رفتم باز پيش وقت چند. دارم سابقم شوهر از که آدرسيه آخرين اينم. هست هم وجدانش

 اون يا ام بچه جای از ها مروت بی اون کردم هرکاری ولی. ميزنه سر گاهی اند، خونه اون تو هنوز خواهرش شوهر و خواهر

 . نگفتن چيزی مردک

 تو بيشتر هام ابرو محله اسم ديدن با. شدم خيره بود نوشته ای محله اسم به کشيدم بيرون دستش از رو آدرس بيشتری اميد با

 به دقت با و آوردم باال رو بود داده دستم که چهاری در سه عکس .نکن منتظرم های چشم اين ی شرمنده خدايا. رفت هم

 ثانيه اون از بعد چون. زدم توهم هم شايد. امش ديده قبال کردم احساس ثانيه صدم يک برای .شدم خيره دخترک صورت

 :کردم زمزمه آروم. نشست ذهنم تو دور و ناآشنا کامال اش قيافه

  چيه؟ اسمش_

 مثل کرد، می پاک رو چشمش ی گوشه اشکِ که حالی در و دوخت چشم بود خودش دست تو که ای ديگه عکس به عشق با

 : کرد زمزمه ودمخ

 ...جانان_

 چوبی تخت روی از رو آدرس و ها عکس... بود عزيز براش حسابی عزيزش سپردم؛ دل بود صداش پشت که ذوقی به

 : برداشتم

 باشه؟ ذهنتون تو که حدسی يا! بگين بهم باشه الزم که چيزی نيست؟ ايی ديگه چيز_

  :کرد وصله رو نگاهش صورتم هب و کرد ريز رو هاش چشم. کرد تر چروک رو چروکش صورت

 .کنم می تر دور رو تو بگم هرچی خوده، بی های گمان و حدس از پر نگرون دل مادر يه... حدس_

 از تا دوختم رفته رو و رنگ و خالی حوض به رو چشمم. برسونه رو مفهومی زد می که حرفی ورای از داشت سعی که انگار

 :گفت که نبود نيازی من توجه به انگار اما کنم؛ فرار بينش تيز های چشم

  ؟ درآوردی نگرونی دل از گذاشتی راه به چشم که رو مادری تو_
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 يواش يواش داشت که اش خشکيده ی باغچه به کوچيکش حوض از تابی بابی رو چشمام و فرستادم، بيرون مانند آه رو نفسم

 رهايی نبود، فکری اگه کرد؛ می خوب رو حالم ه،شد خشک های بوته خاک و ها کاشی روی نم بوی. چرخوندم زد، می جوونه

 :نبود

  نمياد؟ ات رحم! ببين رو روزم و حال_

 : بردم فرو موهام تو دست کالفه

 کجاست؟ دخترش بگم برم... خانم مرضيه نداری خبر_

 : تر آهسته و شد تر بم صدام

 !  می ذاره اش سينه رو رو سرش فرسته می پيغام آقاجونش جوريش همين_

 نشستنش با ...گرفت نشونه رو مون همه دل دختر اون های خودخواهی تر؛ خون پدرم مادر دل شه، می خون عموم زن دل

بودم  فشرده می هم به بس از که ام تنيده هم در های انگشت به رو هاش چشم. رفت تر عقب کمی باصدای تخت کنارم،

 : نيومد کوتاه اما شد؛ طوالنی مکثش. دوخت بودن، شده کبود

 ... باشه داشته ای ديگه دليل رفتنش هم شايد_

 ... زدم رو دلش بودنمون هم با شب فردای چرا اينکه از. داد می جولون سرم تو که مزخرفی اون از. فکر اين از ترسيدم می

 رخشیچ با سرم ...بره شده مجبور شايد نه. پست ولی! بود خودخواه. بود خودش حراست و حفظ و خودخواهی فقط دليلش نه

اجبار؟  داد؛ صدا و شد رگ به رگ خودکار و عادی غير حرکت اين از گردنم که طوری برگشت، سمتش به ناخودآگاه و ناگهانی

 : زد کوتاهی تلخند منتظرم های چشم ديدن با

 وقت، چند از عدب ولی کردم، عقد رجبعلی با که شده متنفر ازم کردم می فکر... باشه داشته پدر تا رفته جانانم کردم فکر منم_

 که نکنه ريزی آبرو و خونه دم نياد راه بی و راه غيرتش بی پدر که. کنم زندگی من تا رفت که شنيدم اش مدرسه دوست از

 . دخترم من پيش به خاطر بگيره باج غاز چندر

 :بود کرده گيرا و گرم رو اون داد می صداش به که لرزشی رغم علی بغضش
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 خونه صاحب راه به راه اينکه از. خيابونمون و کوچه تو نامرد اون هرروز های بيداد و داد از کشيد می خجالت دخترکم _

 ...داد نمی خونه بهمون محل تو ديگه کسی و کرد می بيرونمون

 قرار روش به رو و شدم بلند جا از کالفه. کرد می زده خزون رو ديده بهار تازه حياط اش هق هق صدای. ترکيد بغضش

 : گرفتم

 ... نکنين گريه باشه، هباش_

 : بشم آروم کم يه تا کردم خالی هام ريه از رو نفسم برداشتم، کنارش از رو مدارک و ها عکس دستپاچه

 . نکنين گريه خدا به رو شما! شد کنده دلم ايد، مادرم جای. ندارم رو اتون غصه ديدن طاقت به خدا منو؟ ببينين_

 زاری با و آورد باال رو سرش بود، نشسته که همونطور و گرفت مشتش تو رو ام کبريتی و سياه کت ی گوشه نکرد، توجهی

 : ناليد

  نه؟ مگه قوله قولت نه؟ مگه مياری در عزيزش عزای از و مادر يه دل و کنی می پيداش نه؟ مگه کنی می پيداش_

 کار. تلخ تلخ دهنم ی مزه و بود شده خشک دهنم کنم، کم آلودش التماس حالت و زاری شدت از تا نشستم کنارش آهسته

 زبونم خورد؛ می موج صورتش تو که التماسی و دار آب های چشم... ولی کجاست؛ دونستم نمی اصالً. بدم قول تا نبود آسونی

 : داشت می وا حرکت به رو

  خوبه؟. کردم پيداش و کردم سعی خودم عزيز واسه که قدر همون... کنم می رو ام سعی ی همه_

 مشتش  و زد بيرون گلو از مانند آه نفسش و افتادن هم روی خستگی با اش غصه پر های چشم. گرفت ومآر انگار دلش

 . نکن داغدارم های اشک و کش زحمت های دست اين ی شرمنده خدايا .کرد ول رو کتم و شد باز آهسته آهسته

 : شدم بلند جا از و گفتم علی يا

 . بگيرين جيگر به دندون وقتم چند اين کردين، صبر مدت همه اين. بگردن رو تهرون تموم که سپرم می االن همين از _

 . کرد پاک رو صورتش اش روسری ی گوشه با و داد تکون سر

 : گفت و دوخت بهم رو آلودش غم نگاه آخر ی لحظه و کرد ام همراهی در دم تا و شد بلند جا از
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 ...نبودی عزيز واسش که شو مطمئن. نکن دير تو... شد دير. رهب که شد مجبور دخترم فهميدم سال چند از بعد. کردم دير_

 بود.  داشته نگه در پشت رو روحم ولی بست؛ روم رو در

 * * * 

 رها

 به کلی به بزرگ عمارت و دوييد می طرفی به کاری انجام برای کسی هر .بود حال و شور و صدا و سر از پر خونه زود صبح از

 سرم باال صبح هفت از و داشت برنمی سرم از دست يلدا بين اين در .کرد می تميز رو ای شهگو کس هر و بود شده ريخته هم

 تنهام تونست نمی چون. کنه زيارت رو جانش رحيم تا برم عمارت سمت اون به همراهش و شم بيدار که بود نشسته بس

 که هم وقتی همون از .بود می کنارم مدام يدبا مراقب، و همراه يه حکم به خودش قول به يا و بان زندان يه حکم به و بذاره

 . بود گرم رحيمش به سرش و بود شده گور و گم ای گوشه کدوم نبود معلوم زديم بيرون اتاق از

 تر نزديک که هرچقدر .نداشتم ای توجه بودند انداخته راه که تکونی خونه به و چرخيدم می ها سبزه بين و حياط تو هدف بی

 و سفيد های جوونه کم کم.کردند می سرم روی چادر رو برگشون و ساقه و شدن می بيشتر ها رختد رفته رفته شدم، می

 کمی زيرپام زمين .دادند می گل هم اطرافشون های بوته از بعضی و زد می بيرون دارشون نم و تازه های چوب روی سبز

 ...خاکی کمی و بود سبز

 دلم چقدر .داشتم بهار اومدن و فصل شدن تازه برای که بود هايی شهنق يادآور شدت به تکونی خونه برای حالشون و شور

 خونه تو رو تحويلی سال بوديم مجبور و بمونيم کوچيکمون و نقلی ی خونه تو و تهران برگرديم شد نمی اينکه از بود گرفته

 . باشيم فشم

 زياد گل های گرده بوی کم کم. رسيد نمی بهمون کس هيچ دست ولی مونديم؛ می پنهون خونه همون تو ابد تا کاش اصالً

 کسی اينکه مثل و داشت ناسازگاری سر ام معده ها صبح که بود وقتی چند. بخوره هم به کمی دلم شد می باعث و شد می

 روم پيش که کوچيکی باغ هوای و حال و تازگی از و باشم توجه بی کردم سعی. اومد می فشار بهش باشدش، گرفته چنگ تو

 کوچيکی زخم دستم گرفت، خرده دستم به ای شاخه تيزی که رفتم می راه و کشيدم می دست ها بوته برگ به .مببر لذت بود

 شد می شنيده خونه اين تو گاه بی و گاه که منفوری نوای غرش صدای اون با همزمان. کرد بلند رو آخم صدای و برداشت

 :شد بلند
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  شد؟ چه ات_

 و استهزا برای مدام که کجخندی اون جای به لبخند؟. کردم  سالم هولزده و رخيدمچ سرم پشت سمت به زده هول و ترسيده

  ديدم؟ می درست نشست؟ می هاش لب روی مسخرگی

 . سالم_

 تکون سر اطرافش و دور های آدم سالم درجواب نهايتاً بود، مساعد خيلی حالش وقتی. بودن شده درشت واقعا ديگه هام چشم

 .درخشيدند می اش اقيانوسی های چشم .شد می رد تفاوت بی يا پرسيد می رو سوالش حوصلگی بی اب هم مواقع اکثر .داد می

 : گرفت دست تو رو دستم هولزده و شکست رو سکوتمون

  شد؟ چی دستت _

 بيرون دستش از رو دستم آهسته. پرسيد می غريب همه اين حاال که بود رفته يادش رو دستم وضعيت ثانيه چند انگار برای

 : وردمآ

 .خوبم نيست چيزی. کرد گير درخت ی شاخه به_

 :کرد اشاره وضعم و سر به کمرنگی اخم با .برداشت عقب قدم يه و شد طوالنی هام چشم روی نگاهش مکثِ

 گشتی؟ می تنها چرا روز، وقت اين_ 

 زمزمه وال و هول با و فوری و يدمترس يلدا به خاطر ثانيه، يک برای .زده می ديدم که بود وقت خيلی انگار. جهيد باال ابروم

 کردم:

 ...اتاقم تو گردم می بر االن... االن_

 پرت عقب به کش مثل و شد کشيده قدرت نهايت با مچم که کنم ازش فرار قدرت تمام با و کنم پرواز کنارش از خواستم

 چشم اش، سوخته آفتاب صورت و بور ريش ته هارمونی بود؟ حبس چرا اش سينه تو نفس. شد حبس ام سينه تو نفس .شدم

به ... خدايا... مرد ام توسينه نفس .کرد ترم نزديک خودش به و کشيد رو دستم. داد می نشون تر ترسناک و تر دريده رو هاش

 ...ها وحشی اين از کن حفظم ماهان خاطر
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 علت بر مزيد عجيبش عطر بوی بود، کرده بد رو حالم گل های گرده بوی. خورد نمی تکون هم متر ميلی يک حتی اش سينه

به » انداختم و از درون ناليدم هم روی حرص با رو هام پلک. کشيدم تر نزديک دوباره و کرد سواستفاده سکوتم از .شد می

 «...امون صيغه مدت آخر تا الاقل... نکرده گناهی که اون متنفری، من از ! ماهان خاطر

 يزیچ .خورد هم به عطرش مزخرف بوی و گل های گرده و خودم از محال و کرد خالی صورتم تو سنگين و محکم رو نفسش

 صبحانه تمام. شدم خم زانو روی و ناگهانی کردم آزاد رو ساعدم داد. فشار قوا تمام با رو دلم و انداخت چنگ ام معده درون

 .آوردم باال رو بودم فرستاده پايين مادام سرزنشگر های نگاه زور به که ايی

 ثانيه چند هر و زدم می نفس نفس .شدن می خارج دهنم و بينی از زدم می هيکلم به که گندی ی همه و بود گرفته ام سرفه

 . می آوردم باال گلو تا بود رو ام معده تو هرچه دوباره بار يک

 هخير صورتم به شوک پر و زده بيرون هايی چشم با که شدم مواجه زده حيرت و آبی چشم جفت يک با کردم، باز که چشم

 کفش به چشمم تا بيندم؛ ولی می انگيزی رقت وضعيت همچين تو که نبود مهم برام. انداختم پايين رو سرم دوباره .بود شده

 .باشم ادب بی بودن نداده بودم. يادم زده اون هيکل تموم به نه، که خودم به گند. شد بلند هوا به ام ناله افتاد اش سياه های

 گشتم می بر باز و رفتم می موت به رو حالی ازبی که پاچه، درحالی دست و داشتم. تند رقرا وضعيت بدترين در اگه حتی

 : ناليدم

 ... من خوام، می معذرت واقعاً... وای... متاسفم _

. اومد بيرون پيروزمندانه گلوم، سد شکستن از بعد و آورد يورش گلوم به ديگه موج يک دوباره بشه تموم ام جمله اينکه از قبل

 بدجور وعطرش ها گرده بوی .افتادند هم روی بيشتری درد با هام چشم .ماليد رو پشتم وار نوازش و نشست کمرم روی دستی

 خاصی رخوت و حالی بی اما رفت؛ می بهبودی به رو داشت حالم کم کم .فهميد می رو اين کاش و اومد می بد مزاجم به

 . بود برگرفته در رو بدنم

  بده؟ حالت دريا؟ شد چه ات بودی؟ دهنخور هيچی شديهو؟ چه ات_

 .بود افتاده فشارم حسابی کنم فکر. گذاشتم هم رو حالی بی با رو هام پلک

 .خوبم... خوبم_

 : زد فرياد تقريبا و کشيد کمرم روی هم رو آخر نوازش حرص با
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 ! خوبی چقد می بينم دارم_

 سرم وقتی اما بدم، نشون واکنشی که بودم اونی از تر حال بی. نشست گردنم پشت ايی ديگه دست و خزيد زانوهام زير دستی

 .گذشت ها درخت بين از و فشردم خودش به بيشتر کمی... شد گرفته درونـم هوای و حال از قرار گرفت، قرار اش سينه روی

  .بود دنيا حس بدترين... اين و شم می فشرده هاش بازو بين قصد از کردم می حس

* 

 پشت اهالی همه شدن جمع از خبر در پشت از پچ پچ صدای. کردن فرار ازم ها دست و نشست تخت روی آروم دردم پر تن

 های پلک با. کنم بازشون هم از بودتا سخت انقدر که بود وصل کيلويی صد چند ی وزنه هام پلک به انگار .داد می اتاقم در

 نگاهم و دادم کش بيشتر رو هام پلک به. چکيد می بآ قطره چند ازش .بستم چشم بود مقابلم که روشنی موهای به باز نيمه

 من شد؛ اما نی تر بلند لحظه هر در پشت صداهای. زدم زل بود گرفته متورمی قرمزو ای هاله رو دورش که هايی چشم به رو

 .بود شده عجيب زيادی. بودم مقابلم مرد به خيره

 صورتم جای روجای رو نگاهش و شد می فشرده هم هب بار يک دقيقه چند هر شيطون، و تخس ای پسربچه مثل هاش لب

 های دست. خزيد تر نزديک وجب يک ی اندازه به و زدن چنگ قدرت با رو بود زيرم که ای مالفه هاش دست. چرخوند می

 نفس مثل چيزی .فرستاد بيرون محکم و غليظ رو نفسش لمسشون از بعد و نشوند ام پيشونی روی محکم رو اش عصبی

 ... راحت

 آشنايی صدای آخر در و شکست رو بودند شده جمع اتاقم در دور که خدمتکارهايی بهت عجله، با و شتاب پر هايی قدم دایص

 : گفت حرص با

 ! ببينم کنيد باز رو راه بشيد؟ جمع اينجا گفت کی خبره؟ چه اينجا_

 : پيچيد اتاق تو زنی پير لرزون و هراسون صدای و شد بسته حرص با اتاق در

 ... بودمـ اينجا صبح خودم من بود، خوب که اين اورهان؟ شده چی_

 ! کردم اشتباه! امانت دستت سپردمش_
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 آب بود تخت کنار پاتختی روی که ازپارچی .کرد باز رو هام چشم دوباره پارچ و ليوان خوردن هم به و آب شر شر صدای

 : نشست سرم باالی و رويخت

  شد؟ ات چه ببينم پاشو دريا؟_

 جا از تا انداخت کتفم زير رو دستش و گرفت جا باالسرم! بودم شده هم دريايی چه ساييدم؛ هم روی حالی بی با رو هام دندون

 می شنيده کامالً و بود رسيده خودش اوج به حاال ها پچ پچ صدای زدم؛ کنار چشم جلوی از حالی بی با  رو ليوان .کنه بلندم

 : شد

  شده؟ اش چه افندی بی_

 ! بود؟ بغلش تو دختر اون_

 و بود گرفته رو دختر اين دست چون بزنن کشت قصد به داد رو احمد هم پيش روز چند خبره چه اينجا خدا وای ديدم، منم_

 ! رويی روبه ويالی بره بود نذاشته

 ! شد بيچاره يلدا هيــن..._

 دختره کيه؟ اين اصالً_

 سعی. بود بدبختی وجبی يه تو يلدا و بود خورده کتک کشت قصد به کسی. شد بيشتر ام هوشياری اخير خبر چند شنيدن با

 . فشرد می حرص با رو مشتش و بود پايين سرش اما انداختم؛ جانبش به  رو نگاهم. بنشينم کردم

 ...خودش که رو نورا_

 با که کرد ازب رو اتاق در جوری و رفتن در سمت به صالبت با و محکم های قدم با پاهاش اما رسيد؛ صد به ام هوشياری

 گرفت، ام خنده .گرفت رو جاش شون فراری های قدم صدای و شدن خفه نطفه تو ها شکست! صدا در دستگيره گفتم خودم

 : چرخيد مادام سمت به خشونت با و کوبيد هم به رو در حرص با! داشت هم ای جذبه چه

  ! اسم نورا رو تو اين خونه نيارن حتی نتونستی اينا رو خر فهم کنی تا_

 :داشت بودن محتاط توقع انگار. انداخت سمتم به کوتاهی نگاه مادام
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 ! باش آروم_

 : بود دار خنده مراعاتش انتظارِ آورد، می در لرزه به رو خونه های ستون فريادش

کنم کوره  می ری و توجيه شون می کنی مادام! اگه يه بار ديگه اسمی از اون دختربچه تو اين خونه برده بشه؛ خونه اتو می _

 آدم سوزی!

 ! من به خاطر نه اما. کرد می تراوش هاش چشم از نگرانی .زد گره نگاه صورتم به دوباره و داد تکون سر مادام

  شد؟ چی دکتر اين_

 به هاش چشم شدنم خيز نيم با !ذاشت نمی زنده رو يلدا ديد می رو حالی بی اين ديگه دقيقه يک اگه بنشينم، کردم سعی

 : دنش تيز سمتم

  کجا؟_

 خشم موج و فوج اين بودم نگران بودم، گذشته که خودم جون از. نبود هم خودم دست. ترسيدم می ازش شد می عصبی وقتی

 : کرد تغيير ممکن لحن ترين مظلومانه به ناخودآگاه صدام .بگيره نشونه رو نازنينم و ماهان

 .اس مزه بد بشورم، دهنمو_

ايستاد، دست به سمت صورتم دراز کرد؛ اما نمی دونم به چی فکر  ين جمله ام مات سرجاشداشت به سمتم می اومد که با ا 

 کرد که تو لحظه آخر دستش رو مشت کرده تو جيب شلوارش فرستاد و فقط با لحنی که خالی از دلسوزی نبود گفت:  

  بری؟ راه تونی می_

 حالی در فکری که تو سرم وزيده بود زدم و به محوی خندپوز دلسوزی؟ و افندی بی داشت!  حسابيی درد يک امروز اين! نه

 : گفتم شم بلند جا از تا گرفتم می تخت تاج که

 .تونم می_

 اشون های خيره نگاه زير. بودم گرفته يادشون قبل از که هايی چيز از پر. بود شده، خونده کتاب برام هاش چشم رسوم و رسم

 صورتم مهتابی رنگ و افتاده گود کمی هام چشم پای بود، کرده ورم صورتم. ايستادم آينه مقابل و بستم رو دستشويی در
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چندشم شد. آب رو باز کردم و مشتی به . می زد هم به بيشتر رو حالم و اين نبود تميز خيلی دهنم دور. بود شده زرد کامالً

 صورتم پاشيدم. 

پناه  شون همه از تر دور جايی به و کنم فرار نگشچ از بتونم شايد اونطور. نباشم کسش هيچ من و باشه گفته راست کاش

 ديگه دقيقه چند تا که شده داغ بس از کردم می حس. سرم فرق روی هم کمی و ريختم دهنم تو آب ديگه مشت ببرم. چند

 . شه می بلند ازش بخار

 حسين امير. کرد می رو اش کودکانه های بازی راحت فاطمه و می داد کنکور می بودم چی می شد؟ نازنين دريا براش اگه

 هايی وقت شيطونش و تخس لحن يادآوری با .کوه و کمر می زد دل به خريد و می کاميون کرد، می تموم که رو اش مدرسه

 . اومدن کش هام لب زد، می حرف اش آينده شغل از که

بی قرار که يه روز بخار و تموم  کردم. خودم؟ خودم برای ماهان موج می زدم. اونقدر می آباد رو جا همه شدم، می دريا اگه

 می هم ازدواج حتی شايد .کرد می رو اش زندگی سالم و صحيح خودش و موند می يادش نبود؛ ولی درکار رسيدنی که بشم.

 ! کرد

 شدم، می دريا اگه .دادم دل احوالم مريض صورت به آينه از و دادم تکيه ديوار به. بستم و کشيدم پايين حرص با رو آب شير

 . شد می رهاش سامه

 ...مهسا شب هر الاليی شد می بود، کرده نجوا گوشم زير صبح تا شب يک فقط که هايی صدقه قربون .پيچيد هم به هام ابرو

 ذهنم پر کشيد به سمت شب آخری که کنار ماهان بودم. . نيوفتم که کردم بدنم سپر رو دستم. گرفتن لغوه هام زانو

 ...دارم دوست_)) 

 گم رو خودم آغوشش تو لرزيد می تنم لذت از که حالی در و نشست ام کرده عرق موهای روی طوالنيی و عميق ی بوسه

 :چسبوندم ترش گرم پوست به رو گرمم های پلک و چسبوندم اش سينه به رو صورتم. کردم

  چقدر؟_

 :برداشت موهام از عميقی نفس

 ... ترسم می ازش که اونقدری_
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 دوباره و اومد می زبونم نوک تا بود، کرده پا به زلزله ذهنم تو که سوالی! داشتن خوش شبِ يک یبرا حتی اومد، نمی ام خنده

 :کنه فراموشم زود و برم ترسيدم می. نبود خودم دست اما برداره؛ رو دنياش شک رفتنم بعد و بگم ترسيدم می گشت، می بر

  کی؟ تا_

 اومده جالب نظرش به ام ته سرو بی های حرف انگار دوخت، چشم آرامشم غرق صورت به و گرفت باال رو سرش تعجب با

 : بود

 گلويی ته خنده... )می کنه مهربونی نوازش با هاش دست و مخدره موهاش بوی که همينی باشی، من رهای که وقتی تا_

 ! آخرش ات يعنی( بود ايی ديگه وقت هر از تر بم صداش گرفت، دست تو رو گرفت می رو ديدم جلوی که ای طره و کرد

 کرد؟ می تعيين زمان که چی يعنی! تفسير و داشت داد و جيغ ماه يک حرفش همين وگرنه نداشتم جدل و جنگ ی حوصله

 در و کشيدم تر باال رو پتو تفاوتی بی با برنگردوندم، رو حال اين با... نازک دل و بودم شده پررو نمی شه؟ تموم نگفته بود چرا

 : کردم زمزمه زدم می خواب به رو خودم که حالی

 (( ... خوبه_

 !خودش رهای نه باشم، دريا قراره دونستم می چون... نبود خوب

 نکشيده ساعت يک به .شه می تنبيه حسابی يلدا بار اين دونستم می خوب و اومد می اتاق در پشت از ضعيفی ی گريه صدای

 و شده ريخته موهای بودنش، دکتر گواه تنها. دکتر اال بود شبيه کسی هر به. گذاشت اتاق به پا شون کذايی دکتر که بود

 رو نبضم وقتی. اومد نمی خوشم معاينه زمان اش خيره نگاه از. بود نشونده فروغش بی های چشم روی که بود گردی عينک

 . نيومد خوشم هم کرد نگاه بود، سرمون ايستاده باالی پايدار ای جذبه و اخم نيمچه با که افندی بی به حيرت با و گرفت

 :   پرسيد شک ازم با و کرد رها رو دستم وقتی

  داشتی؟ رابطه اواخر اين _

 . اومد بدم ازش بيشتر

 روم روبه اخموی و بدخلق مرد چشم زير از اما انداختم؛ زير رو سرم و انداخت چادر صورتم رو خجالت. شدن هم در هام اخم

  ناباورانه و سنگين غريد: و کرد باز رو دهانش که ديدم .دنبو شده باز حد آخرين تا هاش چشم .داشتم نظر زير رو
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 !نـه_

ترسو . رو نبينم العملی هيچ عکس تا چسبوندم ام سينه به رو سرم کامال ديگه بله ی کم جونم با نه ی ناباورش ادغام شد.

 ترسی تا ادامه بدی. مادامنبودم؛ اما وقتی کسی می تونه کارهای به شدت وحشتناکی کنه، عقل حکم می کنه بترسی. بايد ب

 بين رو نگاهش کذايی مرد .دوخت چشم افندی بی به ترديد با روگرفت و بازوم معطلی بی بود، نشسته تخت روی کنارم که

 : داد نوسان افندی بی و من

 . بگيرم خون الزمه_ 

 اين تو بار اولين برای که ديد و دادم باال آستين صراحت با که ديد آوار شد.  تخت کنار مبلِ روی غريب حسی با که ديدم

 از هم شکفت.  سرخ، و کوچيک ای شکوفه به هام لب مدت،

 باری بيست پونزده  شايد و نبود نو زيادی کتش. شد بلند جا از و ريخت اش جعبه توی رو وسايلش کرد، که رو دکتر کارش

 و کرد تر خم کمی رو کوتاهش قد .نيست ها دکتر شبيه که بودم گفته .بود شده کشيده اتو ممکن نحو بدترين به و شده شسته

 . رفت بيرون اتاق از و کشيد عقب سر احترام با و کرد زمزمه چيزی افندی بی صورت کنار

 رو درونش کسی که انگار. کرد می ولشون باز و انداخت می چنگ رو تخت سفيد های مالفه مدام مادام، پير های دست

 تو زيادی شد، نمی شنيده ازش صدايی. بود پايين افندی بی سر وری خودش رو آروم کنه.می خواست اين ط اون و کنه مچاله

 بگيرم؛ نگاه خواستم می. شد خيره هام چشم تو و چرخوند ناگهانی رو سرش .بود کرده هم در رو هاش سگرمه و رفته خودش

 حس جور يک! نه... هم شايد يا... درموندگی رجو يک .شد می مانعم کرد، می شنا اش اقيانوسی آبی تو که ای تازه چيز... اما

 تو رو دستم هنوز که مادام .گرفتم بازی به رو دستم های انگشت و چسبوندم ام سينه قفسه به چونه گرفت، نفسم !ناشناخته

 های قدم با کرد، می خالی سينه از سنگين رو نفسش که حالی در و داد بازوم به کوتاهی نوازش بود؛ داشته نگه چنگش

 . رفت در سمت به خسته و آهسته

 می شکوفه درونم چيزی اما، من .شده بود نباشن، چيزی هيچ منتظر ديگه و شده قطع اميدشون که کسايی مثل رفتنش راه

  .داد

 بدنم آناتومی و برنامه از که بود عجيب و ريخته هم به اوضاع قدری به .نشست شکمم روی فکر بی و پروا بی پتو زير از دستم

 و. زده ريشه درونم ماهان گفت می حسی... ولی. بشم باخبر ماجرا از نگاه، بد دکتر اون از تر زود خودم تا نداشتم خبری چهي
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 ی رشته .نگيره وسعت لبخندم تا گزيدم رو زيرينم لب. کرد می سرخوش دعوتم و مستانه ای خنده به که بود چيزی تنها اين

 . کرد بازشون سنگين، های پرده کشيدن از بعد و رفت پنجره سمت .شد هپار اش ای دفعه يک ايستادن با افکارم

 هم خونسردی اون اما دونستم، نمی چيزی العملش عکس از ...می کنن بد رو حالم حياط تو های گل بوی بگم، شد می کاش

 .می گفت چيزی زودتر کاش. رسيد می نظر به بد زيادی

شکست. و انگار همين کالفه اش کرد. پرده رو با  می خفقان آور بينمون رو سکوت که بود نوايی تنها يلدا هق هق صدای

 نمی رو خودم آورد، می سرش باليی پريدم، اگه جا از تيز رفت. در سمت به و پرصالبت بلند قدم چند با غيظ رها کرد و

  .دوخت چشم بود نشسته در پشت تنها و تک که يلدايی به حقارت با و کرد باز رو در. بخشيدم

 دل تو هاش هق هق شايد تا بودن کرده رهاش دلسوزی شايد يا و تفاوتی بی با همه. بودش نبرده در پشت از کس هيچ

 چشم نصيب رو اش پريده باال ابروی و معروف خوفناک های نگاه همون از فقط بی افندی اما کنه؛ اثری سنگ بی افندی

 . کرد يلدا کرده باد های

 ...رفتم دقيقه يه به خدا _ 

 :خونسردی همه اون  از بعد هم اون بود، تصور قابل غير دادش صدای

 ! ساکت _ 

 تماشاهم برای حتی. اومد نمی هم هواخواهی و دادخواهی به کس هيچ. رسوندم در پشت رو خودم. گرفت باال يلدا هق هق

 رو گرفت. سرش می رو خودشون دامن هم خاکی و گرد بشن، طوفانی  هوای پر دم اگه دونستن می همه انگار. اومدن نمی

 : گفت شمره شمرده کلماتی با و کرد خم

  می داد؟ جون داشت وقتی بودی گوری کدوم! نخوره تکون دلش تو آب که دلش، به بدی دل تا گذاشتمت_

 ادزي مسئله اين رو ذهنم نگذاشت يلدا ريز يک های گريه زد؟ می حرف اينطور من مورد در. کرد سقوط تو سينه ام چيزی

 :شدم تر نزديک بده؛ مانور

  ...افندی بی _ 
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 های مردمک اما رفتم؛ عقب «سرجات برگرد و شو خفه» بگه می خواست هاش چشم با که انگار. چرخيد سمتم به خشونت با

 : زدم لب .بود طماعش های چشم شکار هنوز لرزونم

 .بره گفتم من_  

 : بود تری ماهر شناس دروغ اون اما بودم؛ ماهری دروغگوی آقاجون، از هام کاری پنهون لطف به

 ! اتاق تو_   

 ! افتادم می گريه به دل ته های خنده از راحت چه. دوختم يلدا به رو اشکم از لرزون های چشم و رفتم عقب ای ديگه قدم

 ! باش نداشته کاريش داره، گناه_  

 روم به که دری بار اين و ناآشنا نگاه همون دوباره  .شد رد دلش از چيزی که انگار .زدن برق و لرزيدن ساکنش های مردمک

 که شد نمی اين مانع باز بودن؛ اما شده قطع که بود هايی گريه صدای و يلدا پيش دلم. بود پريده خوبم حال و حس .شد بسته

 کردم یم حس اما بود؛ مسخره .زدم غمگينی لبخند و کشيدم شکمم روی دستی. نبضِ بی نبضی رو درون رحمم حس نکنم

 نبود؟ عشق خود. گيره می رو دورم تا دور پيچک مثل و پيچه می وجودم دور تا دور رو هاش ساقه .زنه می جوونه داره درونم

 :خوند گوشم تو و نشست ام شونه روی پرنده شاپرکی مثل غريب حسی نبود؟ ماهانم

 ست. هديه_

 : خوند ام ديگه شگو تو ديگه حسی. کرد فرار گوشم کنار از و زد بال سرعت با و

  داره؟ دوست ديدی_

 بد... اش هديه از هم اين بودش، بخشيده ام زندگی داشت، به چشم هيچ بی که ماهانی از اون! داشت که انگار داشت؟ دوستم

 دتوجو عجوالنه من ...کردی ام شرمنده... نگرفتی رو وقت هيچ برگردوندم؛ اما رو و کردم قهر که سياه و بد انقدر! بودم شده

 ... نباشی تو اما بشم؛ غرق خواستم و کردم انکار رو

 بی و تنفر با من بودن؟ ات شبيه و شکل کدوم هر که دادی قرار راهم سر رو کسايی چرا نگرفتی؟ دل به وقت هيچ تو چرا

 .غرورم از نگرفتی رو تو و گرفتم آسمونت از رو باوری
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 رفتم می بايد که راهی! بود راه اش همه ولی بزنی؛ زمينم که ردیک قصد و ام می خندی سرگردونی به داری کردم می فکر

 رو آسمونت به کردن نگاه روی که حاال... حاال و .بدونم رو هام داشته قدر .ببينم رو تو به شبيه عمویِ. ببينم رو ماهان تا

... کنون آشتی برای دیش قدم پيش... من شدم ظالمی چه .فرستادی  کنون آشتی ی هديه و شدی قدم پيش خودت ندارم،

 .دارم ترديد هنوز

 * * * 

 ماهان

 خاموش همه ها چراغ بود، گذشته هم شب يازده از ساعت. شد باز آهسته تروق ترق تا دو از بعد و چرخيد در تو دوبار کليد

 در تو و لشک مربعی حال. گذشتم چوبش چهار از و گذاشتم پا. بود انداخته سيطره خونه روی انگيزی وهم سکوت و بودن

 برم و دور آهسته آهسته متفقين سپاه مثل خاطرات. کرد می کجی دهن بهم بودن، شده چيده رنگی های راحتی با که تويی

 ...با خاطره ها نبرد برای طلبيدن حريف و گرفتن رو

 با و خورد حلقه مگردن دور هاش دست نفهميدم؟ من و. کرد پرواز سمتم به کرده گم پا و دست اون و اومدم تو در همين از

 روی خنجر سر پشت از بدی حس کردم؟ می سير کجا زد، هق و شد مست و لرزيد آغوشم توی غريب و عجيب هايی زمزمه

 گم رو خودم که بشم گيج انقدر نداشتم حق! نفهمم که نداشتم حق .درآورد  می رو هام استخون فرياد و کشيد می ام پيکره

 خاطرات و نفره دو تخت. دادم هل رو خواب اتاق ی سوخته ای قهوه و چوبی در! ببرم خاطر از رو هاش چشم صداقت و کنم

 ...شده نفر يک

 روی که بود شالی همون ی خيره من نگاه اما بود؛ افتاده طرفی يه کدوم هر و وسط بودن شده چپه اتاق داخل وسايل ی همه

 های دست و زد می چشمک اش روسری. زد له له موهاش یبو واسه دلم .کرد می دلبری برام و شده ولو خيالی بی با زمين

 .شد کشيده ام نداشته اعصاب رو ناخن دوباره نازی های ناله يادآوری با. کنن تنبيه رو خودشون داشتن سعی من

   دارين؟ قرار من با که نگفتين بهش! فهمم نمی اصالً نيومد؟ رها چی واسه آخه_»

 : گفتم اعتمادی بی با و  کشيدم هام لب گوشه رو شستم و سبابه انگشت

 .. شناسی می که رو عمو بياد، که شه نمی_

 :دوخت چشم بيرون پنجره از و داد ماشين صندلی به تکيه حالی بی با. شد بلند نهادش از آه
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 ...خودشه از دردم همه که عمو اين از داد ای_

 صورت. کشيد جلو و گرفت کسلی با رو چادرش کش! بود شده بزرگ چقدر. خيابونش به خيره و متفکر صورت به زدم لبخند

 :چرخيد سمتم به غصه با. داشت خاصی مظلوميت سياهش چادر و رنگ سبز شال بين معصومش

 از بعد تا رفتين که ذاشتم نمی دردش صد دلِ رو دوا هی و نبودم من اگه حسين امير جون به شه، می اذيت داره هم مامان_

 . بود کرده سکته بار صد حاال تا جونش از دور ين،بيا آسياب از ها آب افتادن

 می حس وقته چند اين به خدا. کنين می دارين زندگی و خوبين بدم قول راه به راه تونم نمی ديگه خونه، دلم منم کنم، چه

 . زنه می گلوم تو قلبم کنم

 دستمال چند داشبرد روی کاغدی الدستم جعبه از و شد درهم هام اخم کرد، طغيان آاليشش بی و ساده های چشم تو اشک

 : دادم دستش به و کندم

 ! نداريم شيون و اشک! هی هی_ 

 می اش مهتابی های گونه رو تابی بی با که هايی قطره اين از آوردم می کم. آوردم می کم بد جاهايی يه... ولی بودم مرد

 بچکه هاش چشم از غصه و بود زن  شد؛ می ارآو دلم شده، خم کوهی که انگار ريخت، می اشکی و بود مرد اگر . ريختن

 های پلک روی رو دستمال تند تند .ميره ضعف درونم چيزی باشه، نيومده بر دستم از کاری و باشم ديده مسلم ظلمی که انگار

 :گفت بزنه بيرون ازش اشک خواست می لحظه هر انگار که صدايی با و کشيد اش بسته

 ...نشد پيداش ديگه بعدش و بهم زد زنگ يهو که نيست الکی. افتاده بد فاقات يه ميگه حسم... آخه خونه دلم_

 که نگذاشتم و گرفتم رو رشته سر. بود گفته خودش حاال و نبودم بلد اما کنم؛ باز رو بحثش خواستم می. شدن تيز هام گوش

 : بره دست از موقعيت

 خيالشم عين االن خودش و وال و هول تو انداخته رو شما که گفته چی رها مگه االن؟ چيه واسه گريه آخه... اهلل اال الاله_

  نيست؟
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 صندلی پشت رو دستم. دروغ چقدر راسته چقدر نبود معلوم که حرفی اين واسه پريد پايين و باال ام سينه تو قلبم و کردم توريه

 رو اش بينی .کنم پيدا نخ سر يه تا موند می يادم هاش العمل عکس تک به تک بايد چرخيدم، سمتش به کامل و گذاشتم اش

 : زد باد بار چند رو معصومش و کوچيک صورت دست با و کشيد باال

 آدمی رها آخه( گرفت سر از نوحه دوباره و کرد فينی فين)  ولی... ترسيدم زيادی من و بوده معمولی شايدم... دونم می چه_

 اين وقتی لرزه می دلش آدم خب! نياين بيرون خونه زا و باش ها بچه مواظب بگه بزنه زنگ صبح هفت کاره يه که نيست

 هفت رو ما احوال کجا رها اصالً...  االن ولی زديم می حرف دوبار ای هفته الاقل اون قبل زده، غيبش االن و زده رو حرف

 هاش شمچ تو که برقی همون با و شد متمايل سمتم به بودم، دوخته چشم صورتش به حيرت پر و گيج! ) کجا پرسيدن صبح

 انقد چرا کردم فکر مدت اين تو بس از شدم عمر نصفه کردی؟ می فکری چه بودی اگه شما( ناليد خروشيد می و جوشيد می

 ... ساده احوالپرسی يه تا بودن خداحافظی شبيه هاش حرف نفهميدم که بودم آلود خواب و گيج

 کنه؛ شک زرنگ زيادی دختر اين نبايد رفت يادم و وردمنيا طاقت. بود معنا صد و کوتاه ی جمله تک همون گير من فکر ولی

 :کشوندم عقب به  رو بحث عصبی و کردم قطع رو حرفش

  چی؟ واسه چی؟ از کی؟ باشين؟ مواظب که گفت!   ببينم کن صبر_

 : شدن دوخته اش ساده چادر به حيا و شرم با بعد و چرخيدن هام چشم تو نگاهش

 حتمی هنوز که پرسيد فاطمه و اميرحسين از نرو، مدرسه ديگه گفت. باش اميرحسين و مهفاط پيش گفت! به خدا بدونم اگه_

 ! نه يا ميرن سرويس با

 مگه سال؟ و سن کم و ميزه ريزه دختر اين گفت می چی. تر تنگ هرلحظه نفسم شدن، می تر گشاد لحظه هر هام چشم

 زده مرضيه که ای جرقه نباشه؟ نازی و عمو زن لنگروند دل فکر به و بزنه زنگ صبح هفت که بود خطری چه خونه بيرون

 » رفتن از اجبار. شد می تر رنگ پر زد می چرخ سرم تو جور بد اسمش و بود

 

 بعد . کرد می تر خمار رو خمارم هوای و حال و شد می بلند روش از موهاش بوی .برداشتم زمين روی از رو شال و شدم خم

 متوالی، روز چند از بعد. پوشوندم باهاش رو صورتم وجدان عذاب با و آوردم باال رو الش خوبی حال و مهر با ها، مدت از

 . شد آروم خيالم دردِ تن باالخره
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 فقط که ای خونه. لعنتی ی خونه اين خود تا فشردم گاز رو پا و کردم پياده اشون کوچه سر رو زهرا نازنين مضطرب و عصبی»

 روی بارون قطرات کردم، حياط وارد رو ماشين. بود زمستون عين برام اش مرده های خاطره از و داشت رو بهار شکل و سر

 پای و رد سرما و باد جای به بهار، هميشه های گل روی و بودن کرده ايجاده براقی شبنم حياط دور تا دور های گل و ها بوته

 .بود پيچيده نسيم

 اون های عاشقانه از پر رج به رج که مقابلم قديم طرح و آجری ی هخون از چشم کردم؛ اما پارک بهزاد پاترول پشت رو ماشين

 گند رو کوچيک ی خونه اون دنيای انقد. بود بدبختی و خوشبختی از پر اونجا چقدر. گرفتم نمی بود، زنم اصطالح به دختر

 دور مشت خشونت با و وندهر اينجا تا بند يک چرا دونم نمی. شدم پياده ماشين از. بد يا خوبه گفت شد نمی که بود گرفته

 می که بود محض حماقت شايد( بودم؟ عزيز براش)بود: سوال يه و (اجبار)کلمه يه جوالنگاه فقط ذهنم. بودم تابونده فرموندن

 . بودم کشيده اينجا به غريب حسی... ولی کنم؛ حل رو معادله اين هاش خاطره مازوخيسم با خواستم

 شنيده کوتاهی چندان نه ی فاصله از صدايی و شد باز حياط ته ی خونه در که بودم شتهبرندا درمون و درست قدم چند هنوز

 : شد

 ! سالم اومدين؟ شما آقا_  

 : بودم اش شرمنده و کرد می دستی پيش دادن سالم تو هميشه. چرخيدم سمتش به

 .بيام ناخونده من نبودين منتظر اصال انگار سالم،_ 

 :گذاشت ديگه دست به دست

 پا سر کنم می خواهش بفرمايين! هستی منم عزيز که شما داره؛ جا ما چشم رو خان يهودا مهمون چيه؟ ناخونده! آقا ننگي _

 .شين می خسته واينستين

  : کرد اشاره اش خونه سمت به دست با .رو آاليش بی های آدم کنه زياد خدا زدم؛ لبخند اش دلی ساده به 

 ! بگذرونين فقرا ما با رو ناهار لقمه يه ظهره سر بياين اونور، برين تنها شم می گير دل به خدا گذاشته. غذا حسنا_ 

 . کشدم می سمت اون به رحمی بی با و کشيده بند گردنم به خونه اون تو چيزی گفت شد می کاش. کرد معذبم لحنش



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

496 | P a g e  
 

 هدايتم کوچيکشون ی خونه سمت به مردانه و گرفت جا کمرم پشت زحمتکشش و بزرگ دست. رفت و گفت شد می کاش

 نق نق نوای. شديم اش خونه وارد گويان يااهلل قلبمه، ته از دونست نمی او و بود گونه تعارف شدت به که کلمه چند با. کرد

 يه با که رنگی قرمز و بلند های پشتی کنار .برگشت سمتش به نگاهم .پيچيد خونه خانم صدای از تر زود روزه چند ای بچه

 اون تو که بود ظريف و کوچيک قدری به. بود خوابيده اش ياسی سفيد و خوابِ رخت روی بود، شده تزئين توری روپشتی

 .نبود معلوم ازش زيادی چيز هم بودن پيچيده دور به که هايی لباس

 :زد صدا من از تر زود بهزاد. رفتم نزديک ناخودآگاه

 ! دخترم نکن گريه فدات جونم_

 :گفت خنده با و بچه روی ام خيره نگاه به کرد رو

 .کنم می خبر با اومدنتون از رو حسنا من کنه، عادت بابا فنقل صدای و سر به مغزتون تا_

. زدم زانو پشتی کنار. مورش مور پوست و کوچيک بدن لمس برای گرفتن جهت ام خسته پاهای. اتاقی سمت به رفت و گفت

 ای خسته لبخند. بودن پوشونده رنگ ياسی کوچيک کاله هي با رو کچلش تقريبا و پشت کم موهای. نداشت بيشتر روزی چند

 ... بدونم فداش رو جونم منم. باشم پدر منم داشتم دوست چقدر شد، ظاهر هام لب روی دليل بی

 ... آخه زشته خدا، رو تو بشينين مبل رو پاشين نشستين، چرا اونجا آقا، سالم اوا،_

 :کردم عليک و سالم مبش چشم تو چشم باهاش اينکه بی و کردم بلند سر

 .داشتنيه دوست خيلی داره، اش نگه براتون خدا کوچولو، خانم اين کنار خوبه هم خيلی. راحتم اينجا

 : داد می انتهاش بی ذوق از خبر بهزاد دل ته از و گلويی ته ی خنده

 م.چون اوالدمه اينو می گ ميگن بقيه می گم، هی من بابا، دختر خوشگله خيلی آقا، بينين می_

 : گفت تفريح با و کرد پر رو خونه همسرش ريز های خنده صدای

 .نازی اين به ام بچه بهزاد، ذارن می سرمون به سر_
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 هاشون خنده بودن پايدار برای. باهم خوششون دل و زندگی سادگی بود، انگيز حسرت هاشون گذاشتن سر به سر و ها خنده

 : فرستادم صلواتی

 ...افتادين زحمت تو امروز، شدم مزاحم_

 : داد نوسان من و شوهرش بين رو نگاهش ترديد با و کرد خم کنم می خواهش معنای به سری خانم حسنا

 .ببينم رو شما ديگه بار يه خواستم می خدا از من حرفيه، چه اين_

 :داد ادامه و آوردم باال سر تعجب با

 کم برام برام، بود خواهر مدت اين تو نبود همسايه ؛واسه اش زده لک دلم به خدا. آوردين می روهم خانم رها کاش فقط_

 بدم. حال اون با نذاشت

 واسه فقط رو کردن خوبی معرفت؛ بی گيرن می خبر ازت رم می که هرجا .رقصيد هام لب رو پوزخند. دوويد پوستم زير خون

 باشه. نداشته قرار و آروم االن دلم که بودی خوب اونقدی يانه، بودی؟ بلد ديگران

 : اومد حرف به سريع بهزاد افتاد ام پيشونی روی که کمرنگی اخم ديدن با

  ها؟ بچينيم رو سفره خوای، می... حسنا_

 :اومد نمی کوتاه حسنا. شد خيره رو به رو به بازش نيمه های چشم با و کرد باز چشم آروم آروم کوچيک بچه

 دلم بلکه بپرسم خوام می خودم اينجاست که االن ندادی، گوش قاآ از بپرس برو گفتم بهت هی... ميده آقا بهزاد بد گواه دلم_

 ... بگيره آروم

 رو صدام. بود شده ساکت هم حسنا بهزاد ريز های غره چشم با بده؛ اما ادامه تا شدم خيره بهش حيرت با پريدن، هام پلک

  شده؟ چی :کردم صاف

 : ناليد باعجز و کند بهزاد از مکثدار رو نگاهش

 می بهزاد بودم، بيمارستان اش همه وقت چند اين که من. کنم دخالت تون زندگی تو خوام نمی نکنين، بد فکر اخد رو تو _

 . هم تاپ و تيپ به زدين و خانم با کردين دعوا... گفت می( داد ادامه پته تته با و انداخت شوهرش به زيرچشمی نگاه)گفت
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  حرف؟ کالم يک برای دچي می کبری صغری انقدر چرا شد، تر پررنگ هام اخم

 دل مالت و پُر شيرينيه يه شه می زندگی نباشه اگه زندگيه، نمک دعوا باالخره. ندارم کارا اين با کاری اصالً من راستش،_

 ...زننده

 : شدم بلند جا از و نياوردم طاقت

 !بگين رو مطلب اصل_

 به اش نگرانی زور بود معلوم اما شد؛ نمی جدا همسرش صورت از ای لحظه ناراحتش نگاه. چلوند می هم تو رو هاش دست

 .چربه می همسرش پی در پی های غره چشم و شده ريز های چشم اون

 ...خونه به بود زده زنگ يکی بيمارستان، رفتم و شد بد حالم که آخری شب واال... واال_

 :شد اپن روی بدنم ستون دستم و شدن دريده هام پلک. نزد نبضم. افتاد آنی فشارم

 زنگ بيمارستان از و کردين تصادف جونتون از دور کردم فکر اولش منم... که زد نمی زنگ خونه اون به کسی شما جز به_ 

 .زدن

 :پيچيد هم به درونم احشای و امعا. شد هم در صورتش

 پس داشتم شه، می ارهد چی نبود حاليم زياد بود، درد زايمان سراغم اومده بود. بد حالم. کرد می دعوا داشت خانم انگار ولی_

 حرف زيادی مياد يادم که االن ولی(  کرد نگاه بهم باز و چرخوند بهزاد زده حيرت صورت روی رو نگاهش... )ولی افتادم می

 نبود روشون به رنگ اينکه با و زد می صداش هی خانم بود، خط پشت که کسی داشت عجيبی اسم يه... بود عجيب هاشون

 يا کشتن رو شما پرسيدن می ازش  وال و هول با و گريه زير زدن ديگه آخرا آخر اما... اما! رنميادب دستش از کاری گفتن می

 ... بردارن سرتون از دست که کرد می گريه خون جايی، بره که خورد می قسم رو شما جون ...اين زنده شما گفت می نه،

 : کرد زمزمه بزنه حرف خودش با که انگار

 ...نمياد يادم... اه خدا، اسم اون بود چی_
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 مونده مات مقابلم ديوار روی مبهوت و محکم ظاهر، در من و رفت می رعشه که بود بدنم چهارستون نه. لرزيد می هام دست

 : گفت می باز حسنا و می چرخيد و چرخيد می سرم دور فرفره مثل داشت خونه. بودم

 شب همون فهميدم وقتی! خيلی نگرانم... ولی شه، گفته سیهرک به حرفا اون بوده ممکن و کردين تصاوف کردم فکر اولش_

 هيچی و کردم فکر بس از شدم گيج شده؟ چی که نمونده دلم تو دل به خدا نديدم، اصالً رو خانم بعدشم که و خونه برگشتين

 .نفهميدم

 لبه به هم رو ام ديگه تدس ميره؟ بود خورده قسم من جان به که بود کجا مدت همه اين. جنبيدن می سفيدم و سرد های لب

 : ناليد بلندی صدای و بهت با بهزاد. انگار بود اومده زلزله. نيافتم تا گرفتم کانتر ی

 ! زن؟ رو اينا نگفتی حاال تا پس چرا_

 : کرد نگاهم نگرانی با و چلوند هم تو بيشتر رو هاش دست

  ماهان؟ آقا خوبين؟ آقا! کجاست خانم بپرس که گفتم_

 : اومد تر نزديک اما همسرش رفت، آشپزخونه سمت به بهزاد دادم نتکو سر زور به

 زيادی وقت چند اين حالتون که شنيدم بهزاد از. گفتم باالخره که ترسيدم خيلی شين، می ناراحت انقد دونستم نمی به خدا__

 پيش دعوايی و جدايی چينهم شب اون وجود با دونستم می بعيد من اما باشه؛ ساده دعوای يه زديم می حدس و مساعد نبود

 .بياد

 :گفت نگرانی با و رفت عقب قدم يه. حيرت از حرص، از بود گرفته نبض هم هام چشم. آوردم باال رو داغم و قرمز های چشم

 . بيار آب کم يه ديگه باش زود بهزاد، آقا؟ خوبين_

 : اومدم می تر زود کاش اومد، می بيرون چاه ته از انگار و بود گرفته خش صدام

  نبود؟ افندی بی نمياد، يادت که اسمی_

 : گفت تند تند و داد تکون سر ای لحظه شوقی با و شد چراغونی هاش چشم

 خوبه؟ حالشون االن خانم شناسينش؟ می کيه؟ آقا. بود خودش!  بود همين! بود همين آره آره_
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 : گرفت سمتم به رو آب ليوان و شد خارج آشپزخونه از سراسيمه بهزاد

  خانم؟ حسنا مهمونداری رسم اينه کردی، می تعريف بعد بياد باال نفسش کردی می صبر کم يه__

 می پاره رو گردنم پوست داره گردنم رگ کردم می حس و بود شده داغ صورتم. نداشتم کردن تشکر نای زدم، کنار رو ليوان

 لحظه زدن، می صدام مدام و اومدن می دنبالم .رو نفهم زبون دختر اون کردم می پيداش بايد. کردم تند قدم در سمت به. کنه

 : چرخيدم سمتشون به و فرستادم بيرون محکم رو نفسم و ايستادم ای

 . نميره يادم رو کمکتون وقت هيچ خانم، حسنا. کردين لطف خيلی_

 صدای بين و مکرد باز رو در که کردن می تماشا رو سرخم و زده تب صورت تعجب با و بودن ايستاده سرم پشت حرکت بی

 و کردم حرکت ماشين سمت به زده هول و بلند های قدم با. شد چی نفهميدم. زدم بيرون خونه از شد بلند که نوزادی جيغ

 .ديوار به بکوبم رو سرم بود نزديک که نداد جواب او و زدم زنگ يهودا به انقدر

 اومد؛ ولی می دنبالم و زد می صدا رو اسمم بود شده خارج قاتا از تازه که بهزاد. زدم بيرون در از سرعت با و شدم ماشين سوار

 : برد باال رو دادم صدای و داد جواب باالخره تا گرفتم رو اش شماره تهران خود تا .نداشتم او نگرانی برای وقتی االن واقعا

 ! گيرمت می دارم ساعته نيم يهودا کجايی_

 :داد جواب پته تته با

 .شم حاضر امروز جات به گفتی خودت آقا، معينه شرکت با جلسه_

 : هاش سر درد و شرکت به لعنت آااخ،

 .ات خونه بيا حسينی، خودت  به بسپر رو اش باقی اونو، کن ولش_ 

 هم کوه يه گاهی باشند؟ کوه بايد هميشه گفته کی بشکنن؟ نبايد ها مرد گفته کی. شد می خارج ام حنجره از سختی با نفس

 : نريزه فرو تا داره نياز ستون به

 «...داغونم بيا... يهودا بيا__
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 هر خشمگينم دستای تاب و پيچ تو شال. بود کرده لونه ام شامه تو که رو بويی کشيدم نفس و دادم فاصله صورتم از رو شال

 شده ريخته وسايل و شلوغی همه اون بين تخت، پايين زمين روی نداشتن، وزنمم يارای پاهام .شد می تر فشرده لحظه

 . نشستم

 ام سينه به رو خودش وحشيانه بود گرفته نبض ام سينه تو که گوشتی هنوز. بود دستم تو دارش قواره و رنگی روسری هنوز

 ظريف و انگشت های اون دلم يانه.. بزنم پک بهش لذت با و کنم روشن که سيگاری خواست، می سيگار دلم. کوبيد می

 : بگه شيطنت با و بکشه انگشتام بين از رو سيگار که خواست می رو دخترونه

 .گيره می بو دهنت _

 پيش نفهم؟ فداکار اصطالح به اون بود رفته کجا .کشيدمش قدرت با و موهام تو فرستادم رو بود قائمم زانوی روی که دستی

 سراميک روی و رفت باال تر تمام هرچه قدرت با ام شده مشت دست و آورد زور غيرتم. زد تند قلبم چيز؟ همه بی عوضی اون

! بودن ديده رو من هاش آدم. کرد می ام ديوانه اين و اومد نمی بر دستم از زيادی کار بار اين .اومد فرود اتاق براق و سرد های

 تا که اونی همه، از تر مهم... بيرون بکشمش هاش آدم دندون و چنگ از شد نمی سفر بهانه به ديگه و بود هم خودش بار اين

 زن از خواست می چی .نخوره سُر دستش از دوباره که مراقبه سخت و سفت االن مسلماً بياد، ناموسم دنبال و بکشه بو اينجا

 !  بمونه که بايد قيامت قيام تا و بوده من مال دنيا اول از که رهايی از من؟ قانونی و شرعی

 چشم اگه که وای. رفت هم تو تر بد هام ماخ داشت، ذهنم که ای ايده تنها از. چرخوندم جيبم تو دست و کشيدم صاف رو پام

 رو دنيا... باشه کار در بود، نوشته رها که چيزی اون و بودن تيمی هم يه از بيشتر اگه که وای... باشه رها روی شرف بی اون

 اون تو رو ناموسم کردم نمی ول. دادم نمی وا ناک؛ خطر و وحشی چقدرم هر بود، که کی هر .کنم می خراب سرش روی

 شده حساب و تر منطقی بايد دفعه اين...  بود يهودا با حق .کردم رو و زير رو گوشی اش شماره دنبال نشين به هرزه ی ونهخ

 . شدم گوش تن همه و گوشم رو چسبوندم رو کرد. گوشی خنثی رو ساعتی بمب اين تر

 :بيرون کشم می دوباره گرگ دهن از جونم قيمت به رو ناموسم 

 ...الو_

 محتشم. ماهان. محتشمم محدث؟ ردسرگ الو_

* * * 
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 رها

 که دختری به زدم زل شده شوکه های چشم با .کردم باز هم از رو هام پلک و شدم بيدار و آگاه سريع لحافم، شدن کشيده با

 :دادم بيرون تند رو نفسم .کرد نمی نگاه بهم و کرد می جا به جا روم رو پتو

 ترسونديم! يلدا_

 : گفت من و من با و خيدچر سمتم به سريع سرش

 . نخورين سرما کنم مرتب روتون رو پتو خواستم می باور کنين فقط ببخشيد! خانم؟ کردم بيدارتون! وای_

 : سمتش به شدم خيز نيم معطلی بی. کنه، خيره شدم پنهونش ازم داشت سعی که صورتش به تعجب با

  شده؟ چی صورتت_

 :شد تر سنگين شايد هم يا محترمانه لحنش و رفت هم تو هاش اخم

 ... آمادهـ رو اتون صبحونه برم کنين نمی استراحت ديگه اگه. خانم نيست چيزی_

 .انداخته راه هم خانمی خانم چه. کشيدم خودم سمت به و گرفتم بره و شد می بلند داشت که رو دستش

 :گفتم بود گرفته صبحی سر که صدايی و خشونت با و گذاشتم اش چونه زير رو دستم

 ! ببينمت! صورتت شده چی می گم بهت_

 بود؛ افتاده تيره و پررنگ اما نازک هالل يک راستش ی گونه روی. بيارم باال رو صورتش داد اجازه و گرفت آروم مظلومانه 

 و ظريف ی چونه روی شد محکم دستم. کرد می خودنمايی خودش برای نبسته، بسته زخمش و بود شده پاره لبش کنار

 : اش کودکانه

 ...دستش بشکنه_

 :کشيد هين تر قوی اخمی با و اومد باال شدت با سرش

 ! نکنـه خدا_
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 :شد قفل براقش و سياه های چشم تو و شد درشت هام چشم

 ... شرفـ بی اون از اومدی وضع صورتته؛ ديگه معلوم نيست سر بدنت چه باليی آورده. اونوقت و سر وقتی اين نکنه؟ خدا_

 ! نکن توهين خانم_

 :داد ادامه پيچوند می کوچيکش های مشت تو رو مالفه که حالی در و انداخت پايين سر

 ... اومد دردش بيشتر خودش که اون_

 :شد می تر درشت لحظه هر چشمهام. نشست وار شبنم اش پريده رنگ  گونه روی مقدمه بی اشک اول ی قطره

 ...افندیِ بی اون از تو! گو زور کثافتِ مردک درک به_

 :کرد جاساز محکم دهنم روی رو دستش فورا و شد خم صورتم رو اشک از براق و اومده در حدقه از هايی چشم با

 ! آخر ميدين کشتن به منو هيچی، که خودتون خدا رو تو. خانم خدا رو تو هيس هيس هيس_

 چند .دوخت چشم بود نصب اتاق ی گوشه که دوربينی به و شد بلند به ها گرفته برق مثل باشه، اومده يادش چيزی که انگار

 :گفت حرص با و انداخت تخت روی خودش ناله با آخر در و شد خيره رنگش قرمز و ليزری نور به بهت با رو ايی لحظه

 ! بکشن منو خوای می واقعاً تو_

 چرخوند و در آخر تحمل نکرد؛ تند و برافروخته غريد:  صورتم تو چشم حرص با

 داد دستور تو به خاطر و کرد تنبيه رحيمو منو افندی بی چطور که ديدن! ديدن همه! نداری خبر انگار که نزن حرف جوری_

 کتکم بزنه!  رحيم

 روی دست ناباورانهچشم هام به معنای واقعی کلمه از حدقه بيرون زد؛ گوش هام چيزی که می شنيدم رو باور نمی کردن. 

 :کشيد عقب رو سرش که کشيدم لبش ی گوشه زخم

 خب بشی، افسرده نورا مثل الکت و تو بری نذارم داده دستور آقا... خودش سی کی هر. ندارم تو با ايی دوستی هديگ منم_

 نداشـتی. دوست منو تو ولی بودم باهات دوست يه مثل من. کنم می تالشمو! باشه
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 :پريدم نطقش وسط حرص با و دمنياور به قدری بر افروخته بود که يادش رفته بود بايد خانم خانمش رو به دمم ببنده. طاقت

 موندم؟ می اتاق اين تو ثانيه يه بيارن سرتون باليی همچين ميخوان داشتم خبر درصد يه اگه من عقل، کم ی دختره آخه دِ_

 بين خونه تو روزو کل نکنن؟ بيرونت خونه اين از دوباره کنه کاری و کجايی بگه که کردم می رو مادام التماس ساعت يک

 بگيرم؟ ازت خبر يه که افتادم می دوره می ندازن، نگاه بهم و می کنن بلند سر زور به که آدمايی

 .بود افتاده جا هاش چشم تو محبت و ناباوری از پررنگی رد بار اين اما لرزيد، می هاش چشم تو اشک

 واقعاً اين کارو کردی؟_

 خيره و ايستاد من متعاقب که او به توجه بی و شدم بلند جا از. بود بسته رو نفسم راه و کرده گير گلوم سيب تو ای ريزه سنگ

 :سعی کردم مرتبشون کنم و برداشتم رو تختی رو فشرد، می هم به لب و کرد می نگاهم

 ! باشه می خوای اينطور تو که حاال... البته_

 و روی تخت دو نفره بزرگم پهن کردم: دادم تکون باری چند رو سنگين و رنگ کرم تختی رو

 .بينم نمی وظيفه جز به چيزی رو رابطه اين ديگه منم_

 شد خون دلم .شد می تر بزرگ راه به راه گلو تو سنگِ که بودم دوستی اين نيازمند بدجوری انگار. زد نيش هام چشم به اشک

 هم با چون. کردم محکم فک رو فک و می ساييدم دندون رو دندون خونسرد ظاهر به مرد اون ظلم شدن از تر تنها فکر از

! شد می تنظيم دردم معده بود همراهم بچه دختر اين اگه که انگار. وجدان بی بود کرده تنبيه اينطور رو دوشون هر بودند رفته

 قدرت اش پنجه به ديد، که رو ام محلی بی و سکوت. زد صدا رو اسمم و نشست ام شونه روی مکث پر و ترديد با يلدا دستش

 :داد بيشتری

 ... نشده پيدات و می دونی کردم یم فکر باور کن_

 بی زيادی من يا بودن؟ نازی شبيه دخترهای کم سن دنيا همه. چرخيدم سمتش به .نياره تاب دلم که بود گفته مظلوم انقدر

 :شدم خيره لرزونش های چشم تو و فشردم هم رو لب آورده بود؟ فشار بهم خواهری

 ... رها ببخشيد_
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 :دادم جاش آغوشم تو محابا بی و کردم باز دست شد؟ می لطيف و وممظل انقدر چرا رو؟ چی ببخشم؟

  .نداشت توفيری اتفاق اون تو تو، نبود و بود نيست حاليش رحم بی اون... ببخش تو _

 :کردم جداش خودم از. داد تکون سر تلخند با و گذاشت ام شونه روی شيطنت با رو سرش

 بوده وقتی منو ول می کنی پيش کی می ری که اينجوری تنبيه تون کرده. ولی خيلی حواس جمعه ها! کامالً در جريان  _

 روی زخم های صورتش دقيق شدم و با دندون قروچه گفتم: 

 . ببندن رو زخمت نکردن وجدانا بی. درآوردن شورشو ديگه هم اينجا کارکنای_

. بده نشون خندان رو خودش داشت سعی اما بود؛ رمق بی نگاهش. رفتم بهداشتی سرويس سمت به و نشوندمش تخت روی

 انداخت گذرايی نگاه دوربين به دستم تو وسايل ديدن با. رفتم سمتش به دوباره و برداشتم چسب و گاز و بتادين آينه باالی از

 . گفت کوتاهی نچ و

 . خودم با شد چی هر بشين بگير_

 رفت. باال آخش صدای و فشردم زخمش روی رو بتادينی گاز

  يلدا؟_

  هووم؟ :بود بسته پلک و بود کشيده هم در ابرو

  بود؟ افسرده نورا گفتی :فشردم زخمش روی رو گاز بيشتری دقت با و کردم تر ريز رو هام چشم

 . خواد نمی ديگه من بده :شدن باز هم از هم هاش چشم اون با همراه  و شد تر بلند آخش صدای  بار اين

 : يرهبگ دستم از نتونه تا کشيدم عقب رو دستم

 کردم، چک( آوردم تر پايين رو صدام... )تازه! کنه چک صاحابو بی اين بشينه ساعته چهار و بيست که نيست بيکار! نترس_

 !کنه ضبط هم رو صدا که نداره اسپيکر

 ... ميدم باد به سرمو آخرش: چرخيد سمتم به لرزون و انداخت دوربين به ترسونی و ترديد پر نگاه
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  بود؟ افسرده: يدش  لبخند آرومی زدمترد از پر صورت به

 :داد تکون سر کالفه

 آخه(  گفت آورد می پايين حسابی رو صداش که حالی در و انداخت طرفين به سرسريی نگاه دوباره...)گفتن می اينطور دکترا_

 .خونه اين تو اومد که بود کوچولو خيلی بود، سال و خورده ايش سه فقط اون... می دونی

 .تشويشش پر و جمع حواس صورت تو شد تر دقيق هام چشم و پريد البا هام ابرو

می  پيشم رو بچه بودم، صدا و سر پر و شيطون خيلی چون ولی بودم سال بچه منم ها موقع اون. شد بزرگ من بغل تو_

 ... بيارم درش هوا و حال اون از تا ذاشتن

 : بگه آروم آروم تا نياوردم طاقت

   کجاست؟ االن بودن؟ کی پدرش مادر بچه؟ اون بود کی_

 : انداخت برش و دور به نگاهی دوباره نارضايتی با

 دختر اون نمی دونه خونه اين تو هيشکی مادام جز به( شدند قفل هام چشم تو اش تيره های چشم... )تر يواش خانم، يواش_

 اينه می دونيم همه و مسلمه که چيزی ولی... بود فاميلش ميگن ها بعضی بود، آقا خود دختر ميگن ها بعضی... بود کی بچه

 می نه کرد می گريه نه. بود شده عجيب و منزوی همه اون همين واسه. ديده بود چشم به رو مادرش مرگ بچه اون که

 . کرد می نگاه فقط معصومش و کوچيک های چشم اون با ها مجسمه مثل. خنديد

 آهی خودش که هست کی برای قضيه اين و سالشه چند کجاست، االن که بپرسم زود خواستم نياوردم؛ تاب کرد، سکوت

 :گفت سريع و کشيد

 کی. ميده بها يکی به آقا که ديديم می بار اولين واسه. پلکيد می برش و دور زياد آقا. بود ما پيش رو ماهی هفت شش_

 و باال بچه يه برای داشت نه،بي می چشم به مرگتو خيال بی و می شه خيره چشمات تو که مردی! افندی بی! می شه باورش

 می داد نشون توجهاتش و رفتار تو فقط و آورد نمی زبون به چيزی افندی بی اينکه با. بود نگران خيلی مادام. رفت می پايين

 اون با هاش دشمن و شه می آقا ضعف نقطه ها بعد بچه اين می گفت. بود نگرانش مادام باز هست، بچه اون به حواسش

 . شد تموم شب يه تو ها پلکيدن بر و دور و ها دادن بها اين همه... می دونی ولی. نکن می تهديدش
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 ! باشه خوب تونه نمی آدم اين مورد در چيز هيچ دونستم می شد؛ حبس سينه تو نفسم

 که اوقت اون... رويی روبه ويالی بغلش کرد و رفتن تو افندی بی سوخت، می داشت تب تو و شد شديد تبش نورا که شب يه_

 بود، کرده ساکنش اونجا و نداشت رو ديدنش چشم اصالً اوايل چرا نفهميديم وقت هيچ. بود اونجا اتاقش بود تر کوچيک نورا

 خانم سميه قول به هم شايد... کوچولو اون بود شده افسرده خيلی چون شايد .ما پيش ويال. آوردش تو همين کم کم بعدش اما

 . تپيده بچه اون برای اش سينه تو نگس اون کم کم و داره قلب هم آقا

 :باال رفت صدام بود؛ شده عوض ناگاه به و موند عقيم که بحثی اين از شدم کالفه

  کجاست؟ االن شد؟ چی بچه اون شد؟ چی_

 :چسبيد اش سينه به اش چونه و نشست غم از ای هاله هاش چشم تو

 بد تو هاشون دشمن از يکی و آقا ها موقع اون. شد نمی لیو کنيم کاری يه تا بوديم شده بسيج خونه همه... داشت تب_

 .بودن شده تهديد بچه اون با هم شايد نمی دونم. کنن کاری و برن بيرون خونه از زياد شد نمی که طوری. بودن درگيريی

 به رو ويالی تو رفت و کرد بغلش اومد، نمی بر کاری هم کس هيچ دست از و بود شده سرخ تب از نورا که شب همون... ولی

 .نديد رو نورا کس هيچ ديگه شب اون بعد. رويی

 پس دوباره و آوردن می هجوم ذهنم به ها سوال. شدن آويزون هام لب چی؟ يعنی خب. شدم خيره بهش زده شوک و ساکت

 :داد ادامه من و من با و شد خيره ام درمونده های چشم به يلدا. کشيدن می

 .کرده خالص رو نورا خودش شب اون آقا... آقا ميگن همه _

 :شد خيره تخت به و گرفت رو تر کالفه.شدن داغ هام چشم و شد بلند هينم صدای

 ... مرده خودش بچه اون... کرده نمی کارو اين آقا ميگن ها بعضی_

 شیک بچه. و بلعم رو تلخ کرده بود خشک رو دهنم ام کالفه و سرگردون های نفس. شد محکم شکمم روی اراده بی دستم

  کرد؟ می هم

 .شد دفن خونه همون تو و مرد نورا شب اون که اينه قطعيه که چيزی ولی_
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 کوير... بود مهم براش و گشت می دورش که ای بچه... رو بچه اون بود کشته. اومد نمی باال نفسم اما زدم؛ می نفس نفس

 .بودم گرفته بغل رو شکمم دست دو هر با من... من و سوخت می داشت آب قطره يه حسرت در و خشک خشک گلوم

  شد؟ چيزيت خانم رها؟_

 شايد بگه؟ راست که معلوم کجا از... بود که انگار بود؟ چيزيم. زدم بخيه نگاه کنجکاوش صورت به و آوردم باال چشم ترسيده

 :کشيد کمرم یرو دست نگرانی با! نبودم من مقصرش که چيزی از گيره می انتقام داره و کرده شک چی به دکتر داره خبر

 ! نگاه منو شده؟ ات چيزی رها؟ کنی می خس خس چرا_

 صحت بود گرده نرم پنجه و دست شرف بی اون رحمی بی با که صورت اين... نه. داغونش و درب صورت به دوختم چشم باز

 : اشتمبرد در سمت به قدم وحشت با و شدم بلند جا از! برمياد نشون و نام بی اين از کاری هر. بود هاش حرف

  ترسيدی؟ ترسی، نمی گفتی که تو يهو؟ شد ات چه! خب ری می کجا_

 کردم تند قدم در سمت به توجه بی. بياد سرش باليی بذارم بود محال که ای جونه جون از تنم رفت می رعشه بودم؟ ترسيده

 :برگشتم عقب به شدت به و شد کشيده دستم لحظه يک در که

 مگه مياد، جلو اينجا تا شدنت بد حال لحظه يه خاطر واسه... نگا صورتمو نگا،! تونمياره سر باليی آقا دختر؟ تو شد ات چه_

  می شه...

  ؟ داشت رو دوست بچه دختر اون نگفتی مگه! می شه!... می شـــــه_

 :کرده کار چه بود فهميده تازه انگار پريد، وضوح به رنگش

 بفهمه اگه شه، می جنی آقا مياد بچه اون اسم. گفتم که کردم غلط گفتم هرچی کردم غلط به خدا. کردم غلط من خانم_

 ! کن رحم بهم خدا رو تو. کشنم می دراومدين روز حالو اين به و گفتم براتون ازش

 آب. بود شده فراموشش قبلش دقيقه چند صميمی لحن و بود شده زده هيجان دوباره. کردم می ترسش به نگاه تعجب با

 . گلو ی شده بسته راه شدن باز برای ميدادم تقور هوا و نبود دهنی

 ...يلدا کن کمک رحيمت جان رو تو... کن کمکم_
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 : لرزيد صداش و کرد آزاد نفس. دوييد می مدام هاش چشم تو ترس و خوردن می تکون مدام هاش مردمک

 ...خدا به نداره کاريت... کردم غلط _

 :نفسی بی از من صدای و لرزيد می بغض از صداش

 ! داره که ام بچه اب_

 به... بود. زد می براش تند تند دلم اينقدر و زدم می حرف زندگيم چيز ترين نايقينی از قطعی اينطور که بود باری اولين... بچه

 و کردن ايست لغزان های مردمک ...رو شيرين ی هديه اين داشتم دوست انقدر که بود. بود شه، می قدم پيش که خدايی

 :پريد باال زده بهت سرش

 بچه؟..ب..ب_

 :برداشت ناميزون قدم چند زده شتاب و کشيد عصبی و بلند هين

 !  کشی نمی که رو آقا بچه.. نه.. آقا؟ بچه_

 :ناليدم بگم چيزی اينکه از قبل گرفت؛ باال ها ديده جن مثل رو سرش و کشيد ای دوباره هين

 ... رحيمت جان_

 :اومد نزديک دوباره و ناگهانی کرد اخم

  کردی؟ ناهگ_

 و آوردم باال دست... گاهی شد می زهرا نازنين دختر اين چقدر. رفتم ضعف اش گانه بچه و ساده لحن از واگير هاگير اون تو

 :کشيدم اش آشفته موهای روی

 ...دارم شوهر_

 :شد خيره هام لب به تر ناباور و شد عاجز هاش چشم کی؟ تا ولی... داشتم

 ...مداشت دوسش بيشتر رحميت، از_
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 .شد خارج قفسه از مستاصل و سنگين نفسش و اومد پايين اش رفته باال ی سينه که ديدم

 شد؟ چی پس_

 :حرفش از گرفتم دل و دادم چشم بهش خسته و نااميد

 ...کنم ولش کرد مجبورم_

 بشه؛ نجاتی راه و ادبي رحم دلش بلکه گفتم می. بشنوه نبايد که دونست می و شنيد می. بگم نبايد که دونستم می و گفتم می

 :دادم تکيه ديوار به می داد؟ گوش چرا اون

 اين تو هيچی ديگه من. بکشم دندون به امو بچه ايی کوره ده يه برم... يلدا برم. شده خراب اين از برم بده يادم. نابلدم راه_

 ...ندارم هيچی( بگم که نيومد دلم... )نه احترام نه مادر، نه پدر نه. ندارم دنيا

 . کرد تزئين رو هاش گونه روی مقدمه بی و زد نيش شوريد، هاش چشم تو اشک! نره دلم از اميد ارزن يه اين کن ککم

 :زد لب نااميد و آروم

 ...بيچاره دختر شه نمی... شه نمی_

  م؟بود نريخته اشک سير دل يک بود وقت چند. کرد تابی بی اومدن بيرون برای بار اين. لغزيد منم های چشم تو اشک

 ...فقـطـ تو_

 . شد کوبيده ديوار به وحشتناکی صدای با تر تمام هرچه شدت با اتاق در که بودند نکرده پيدا رو خودشون ها واژه هنوز

 تو بيشتر بهم، نزديک همه اين و در آستانه تو اونم ديدنش با ديوار به چسبيدم و شد مخلوط هم با هردومون جيغ صدای

 :غريد يلدا های چشم تو بود شده پونز که نگاهی و قرمز های چشم با ايستاد، در کنار و شد اتاق اردو. شدم جمع خودم

 !بيرون_

 روزش؟ و حال اين با باشه؟ تنها من با خواست می
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 و رفت جلو پاش يک. گردوند ما بين دور يک رو چشمش و رفت پايين فشار با گلوش سيب. شدم خيره يلدا به التماس پر 

 ... آقا :تبرگش عقب پا يک

 !بيرون گمشو_

 کوبيد جوری رو اتاق در. کرد فرار اتاق از تند های قدم با يلدا و فشردم هم روی سفت رو هام پلک هراسناکش فرياد صدای با

 مثل رو هوام کنيم، آشتی خوای می که حاال. کرد می سنگينی روم جوری بد نگاهش سنگينی .شکست گفتم خودم با که

 البته. کنم برخورد خونسردی يعنی خودش، هميشگیِ سياست با کردم سعی و کردم باز رو هام چشم ...باش داشته ماهان

. نمی آورد کم ام خيره نگاه و گرفت نمی رو اش خيره نگاه. رفت می باال هرچيزی سر دادش که روزها اين... پيشين سياست

 داشت  برمی قدم حرص با و محکم جوری .هوا رفت شد پودر سيادت و سياست و سمتم به اومد حرص با شد، فشرده فکش

چينی روی  و چسبوندم ديوار به بيشتر رو خودم. ايستاد ام قدمی يه تو. بود اومده در هم اتاق های پارکت توقِ و تق صدای که

 :پيشونی ام انداختم

 ... وضعِ چه اين_

 کاغذ کشيد پس که دست. کوبيد ام سينه تو حکمم و آورد باال رو دستش کنه، جدا رو اش خيره نگاه اپسيلون يک اينکه بی

 های چشم با. گفت چی نفهميدم که کرد زمزمه چيزی. افتاد زمين روی آخر در و خورد تاب و خورد تاب هوا تو ای شده مچاله

 شنيده اش شده کليد های دندون بين از زور به که صدايی و شد می ساييده هم روی شدت به که فکی به زدم زل زده، وق

 روی جوری بد آزمايشگاه لوگوی .دوختم بود، لميده زمين روی که کاغذی به و گرفتم خونش ی کاسه از چشم .شد می شنيده

 خيز نيم بشم، خم خواستم ...لذت از و وحشت از. ترس از. شوق از. لرزيدن هام زانو !داد می نشون رو خودش شده مچاله کاغذ

 لباسم يقه طرف دو .شد بلند آخم صدای. اومد باال سرم هاش دست فشار با و شد هکشيد ام يقه که کاغذ برداشتن برای شدم

 :کوبيد ديوار به محکم و گرفت رو

 ! کثافت کشمت می_

 می خون هاش چشم از .بگيرم فاصله بدنش از کردم سعی و چسبوندم سرد ديوار روی رو هام دست کف اش، نعره صدای با

 اشک  .شدن نوح طوفان برای رفت می و خورد می موج تر بلند و بلند  دم به دم ش،ها چشم خونسرد هميشه دريای. باريد

 جيغ شادی از خواست می که حسی بود، متناقضی حس .ريختن برای. شدن آزاد برای هام چشم ی پرده روی کشيد خنجر

 :ديوار تو شدم کوبيده بيشتری حرص با بار اين و کشيد خودش سمت به رو ام يقه دوباره. کنه مويه غصه از و بکشه
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 ! کرده دراز من مال رو دست که ای بته بی اون هم رو تو هم! کشمت می! نانجيب ی لجاره _

 .بودم بسته محکم رو هام چشم و کرده صورتم سپر رو هام دست

 قدری به. دادم فاصله هام پلک .بود چسبيده رو ام يقه ها حرف اين از تر محکم اون اما افتادن برای شدن می خم هام زانو 

 دست از يکی. بودن شده برجسته بدجوری دستش های رگ و سرخ هاش دست که داد می فشار رو ام يقه حرص با و محکم

 کف. بستم محکم دوباره رو هام چشم و کشيدم جيغ مياد فرود صورتم تو االن اينکه خيال به من و کرد ول رو ام يقه هاش

 :شد يکی ام ترسيده های جيغ با دادش صدای و لرزيد سرم پشت ديوار که جوری ومد،ا فرود سرم کنار ديوار رو محکم دستش

 ...چطور چيز همه بی توی! کن نگاه من به! کن نگاه من به_

 اشتباه ...لرزيد می هاش چشم هم اون... خدايا. لرزونش های چشم تو زدم زل لرزون ای چونه و ها چشم با و کردم باال سر

 شده ساکت و هام چشم تو زد زل. بود خورده رو حرفش! داد؟ می نشون بغض پر هم رو اون های چشم اشک پرده يا بود من

 نباريده بود کی از. قطره اون رو کردن مکث اونم لرزون های چشم .غلطيد ام گونه روی ها مدت از بعد اشک قطره اولين. بود

 قطره... زدم بيرون ام خونه از که روزی از درست... ها اين از بيشتر خيلی! نه قرن؟ بيست سال؟ بيست روز؟ بيست بودن؟

 رو دوباره بود سرم باالی که دستی و اومد بيرون هق هق با بعدی قطره. شد تر مشت ام يقه روی دست .چکيد تر راحت بعدی

 :شد کوبيده ديوار

 ! ببر! صداتو ببر_

 داشت؛ برنمی سرم از دست هم لحظه يک اش ليزری و تيز نگاه. کردم خفه رو ام شده پيدا تازه صدای و کشيدم دندون به لب

 :گفت آرومی تقريبا و دار خش صدای با و فشرد رو ام يقه تر محکم طوالنيی نسبتاً مکث از بعد

 ...کنی فرق بود قرار... باشی دريا بود قرار_

 غمی. غم به بود شده ديلتب خشونت از حجم اون حاال و سوزوند می رو صورتم پوست حرارتش که تبی. داشت تب صداش

 :باور قابل غير و عجيب

 ...م رها من ولی_

 :انداخت خش گوشم روی فريادش دوباره ديوار، به شد کوبيده مشتش و شد مشت اينبار دستش کف
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 ! باشی دريا بود قرار_

 ته آنی جراتم و شد قطع نفسم .چرخوندم دستش مخالف جهت به رو سرم و بستم رو هام چشم دوباره و کشيدم هين بلند

 . کشيد

 !بمونی من واسه فقط و باشی خرابه اين تو يدونه که بودی اومده... اونا ی لنگه بشی نشد قرار_

 ها ديده داغ مثل ديگه دفعه و زد می نعره ها ديوانه مثل بار يک چرا. رسوندم می سکته مرز به داشت هاش لحن تغيير اين

 .چرخوندم سمتش به رو سرم و دمفرستا پايين محکم رو دهنم آب ناليد؟ می

 ...زنا باقی مثل هرزه کثافت يه! خائنی يه توام_

 ی همه و خواهرم مادرم، که کثيفی حرف از کردم اخم. بود پيدا گفت که ای جمله همين از اش روانی مشکل! رسماً بود ديوانه

 :غريد تر لندب و زد پوزخند ام پيشونی تاب به .شد می شامل هم رو شناختم می که هايی زن

 !شدن دستمالی اليق! شدن وسيله اليق! شدنی له پا زير اليق توام_

 اال الاله)کردم زمزمه ماهان مثل و فشردم هم رو لب! سرخ زبون پای دادن سبز سرِ برای کرد می جسورم. کرد می ام عصبی

 .گرفت رو بشن کوبيده صورتش تو رفت می که هايی دست جلوی و بست رو زبونم. کرد معجزه(.  اهلل

 ! گشتن دنبال همه اون برات بود حيف_

 اين همه حال به تا. زد خيمه هام چشم رو دوباره اشک. شنيدم می هاش واژه بين از وضوح به رو هاش دندون سايش صدای

 که سیهمون ک. ده می اٌرد خيال بی و ره می راه که خونسرده آدم همون اين شد نمی باورم بودمش، نديده داغون و عصبی

 بچه که بود همونی مرد، اين و آوردن دليل برای چرخيد نمی زبونم .نداره اهميتی براش خودش جون حتی چيزی هيچ انگار

 وسيله رو ها زن ی همه ولی نبود جون آقا زدکه صورتی تو شد نمی کرد، فرار شد نمی. کشت می هم عزيز! کشت می هم

  شبنم هام گونه روی  راحت خيال با ها مدت از بعد ها اشک !ريخت بيرون رو نتونستن همه اين که شد می... اما! ديد می

 آخر در و گذروند نظر از رو صورتم خشمگين محبتی با... با خشم، با حرص، با. شدن فشرده هم روی لرزونم های لب و زدن

 .زد ام بينی توی تيز اما کم الکل بوی. کرد محصورم هاش دست بين خشم با و افتاد چين اش بينی و چشم گوشه که ديدم

 ! لعنتی بهت لعنت_
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 ! کن ولم :نشست اش شده شل مچ دور لرزونم های دست

 .شد شرحه شرحه درونم و شدن تر دريده هاش دست

 !بفهم لعنتی ام ديگه يکی واسه من آخه دِ... گناهی_

 می يقين که حرصی با و آورد فشار هام پهلو به. شد هام چشم ميخ حرص با هاش چشم و فشرد بيشتر رو کمرم هاش دست

 :گفت است ديوانه آوردم

 ! بوده خود بی ات واسه داری خود چقدر فهميدم تازه کنم؟ ول_

 :نشست بود گرفته بر در رو کمرم که هايی پنجه روی بيشتری باقدرت لرزونم های دست .زد پر برم و دور از اکسيژن

 !روانی کن ولم! نداری تعادل... ايی ديوونه تو_

 . کشيدن شعله هاش چشم

 ! کن ولم  خودت؟ اال بدن آدما همه می گی چطور_

 مثل و شد کشيده گردنم زير داغش نفس وقتی دادم دست از رو کنترلم. اومد تر نزديک سرش و شد تر محکم هاش دست

 :کشيدم جيغ ها وحشی

 !عوضی کن ولم! کن ولم_

 شوهر من خدايا. ماهان تا چيزه همه بی اهورای اون شبيه نفسش دمدي می وقتی زدم می پا و دست نداشتم، قرار و آروم

 :لرزيد می خشم از صداش و نشست گوشم زير لرزونش و گرم های لب... نذار خدايا. داشتم

 ! مرگه خائن سزای_

 :شد دميده گوشم توی حرارتش پر نفس

 ...بمونم زنده من چی واسه... بميری اگه تو ولی_
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 ايست دور يک قلبم ولی نه؛ يا گفت رو اين بود، خورده که زهرماريی اون از متاثر دونم نمی. نه يا شنيدم درست نمی دونم

 برام که قدرتی تمام با. رفت می پايين و باال گرما و هيجان شدت از ام سينه قفسه .کوبيد سينه به هيجان با دوباره و کرد

 :کوبيدم هاش مشت روی بود مونده

 که تويی! کنی می درازی دست داری که کثيفی توی خيانت! عرفاً شرعاً قاونوناً،! بود شوهرم اون !کن ولم! روانی کن ولم_

 !کن ولم! کنی می غلطی چه داری نيست ات حالی و مستی

 فاصله هامون تن بين ...گناهش از پر آغوش تو زنم می پا و دست دارم چطوری نبود حاليم و سرم رو بودم انداخته رو صدام

 :شد می فشرده فکش هنوز و زد می بيرون حرارت هاش چشم از هنوز. انداخت

 ! اندازيش می_

به  پشت که او به و کردم بلند سر .بود رفته تحليل ام انرژی زيادی .افتادم زمين روی و شدن خم زانوهام .شد جدا ازم کامالً

 :دوختم چشم بود ايستاده سرم باالی درست و نور

 چی؟...چـ_

 ! مونی می من مال_

 :ناليدم و شد محکم شکمم روی لرزونم دست...  کم کم ديدم می سياه رو سفيد های ديوار شد؛ آوار سرم تو اش عربده صدای

 ! نه

 می دريا. مونه نمی بودنت رها از هيچی ديگه بميره هم حرومزاده اون.... شه می تموم ديگه وقت چند عقدت مدت گفتی_

 !شی

 اتاق، در صدای... لرزيد می اشک اونم های چشم تو. لرزيد می .رفت عقب عقب  حال همون در و داشت نمی بر ازم چشم

  شد. آزاد باالخره ام روزه بيست ی ضجه. کرد بلند رو هقم هق صدای

* * * 

 ماهان
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 اندامی هفرب و کوتاه قد مرد .بيرون بياد مخابرات شرکت از يهودا تا بودم منتظر و کرده پارک راه چهار نزديک و خيابون کنار

 و چرخيد می قرمز چراغ و راه چهار مقابل های ماشين جلوی مدام بود، پوشيده قرمز های لباس و کرده سياه رو صورتش که

 زندگی توش ديگه که گشت می لعنتی ی خونه اون حوش و حول حواسم و بود حرکاتش پی هام چشم .کرد می انعام طلب

 گورستونی کدوم با بفهميم تا بشيم يهودا های وآشنا مخابرات دامن به دست نشکرد پيدا برای بوديم شده مجبور. کردن نمی

 .مستقره منطقه کدوم تو االن بزنيم حدس طريق اين از بلکه تماسن، در

 و گذاشت داشبورد روی رو بود گرفته مخابرات از که رو مدارکی و ها کاغذ يهودا و شد باز ماشين در که بودم خيره مقابلم به

 :کرد زمزمه حرص با و گرفت لب به رو اش سباه انگشت بست، رو نماشي در

 ! اند قطع که ساله چند ها تلفن_

 .شانس اين به لعنت. رفت هم در هام اخم

 :چرخيد سمتم به

 .نيست شده خراب مخابراتِ اين تو ازش ردی هيچ و بودن قاچاق همه هاش خط حرفاست، اين از تر زرنگ_

 :دادم پايين رو شيشه کالفه و کشيدم عقب محکم رو موهام

  يارو؟ اون از نکردی پيدا چيزی کوفتی آدرسی، نشونی، هيچ يعنی_

 .کردم محکم فرمون دور رو دستم و فشردم هم روی حرص با رو هام پلک .داد تکون سر شرمنده و چرخيد سمتم به 

 ! شانس اين به لعنت_

 تماشا دور از و نشستم می بايد اينطوری... انتظاميه نيروی و پليس کار فقط و فقط کردنش پيدا پس باشه رفته خونه اون از اگه

. نکنن سکوت خوان نمی که ها کجا تا پليس منافع نيافتادن خطر در برای يا بريزن خوان می سرم توی خاکی چه کردم می

 جرم ارتکاب حين رد تا ببخشن بودن، اش پی در ساعته چهار و بيست که عوضی اون جون به رو رها جون نبود بعيد

 بود، شده گرم و تحمل قابل غير زيادی ماشين کوچيک و بسته فضای .نخوره بهم اشون کوفتی عمليات و کنن دستگيرش

 :شدم جا به جا کالفگی با و کشيدم رو پيرهنم يقه
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 اين تو محدث منتظر نمبشي بخوام... کاراست دنبال خودش و کنه نمی ماجرا وارد رو ما محدث. بزنيم ردشو بايد شده هرجور _

 !بسازم زنم واسه تابوت بايد مدت

 : چرخيد سمتم به هم در صورتی و کرد روشن رو کولر يهودا

 ...نکنه خدا_

 .انداخت می خط هم خودم اعصاب روی پوزخندم صدای

 هزاار افنديه بی يکهمردت اون دنبال فقط و فقط االن محدث اون. گردونه نمی ما حماقتای با و دنياشو که خدا! کنه می خدا_

 . بزنه ريشه از تا نشسته ساکت محدث و رفتن فنا به من زن مثل تا

 کنم آروم کردم سعی کوتاهی سکوت با و بستم چشم .اومد می رها سر باليی اگه زد می رو من ريشه از که دونست می خدا و

 :گفتم يهودا به رو درهم ای چهره با و دادم بيرون جا يک رو نفسم. رو ذهنم توی طوفان

 اون به رو ما تونه می که تهرانه تو کی ولنگارش آدمای اون از ببين شده، که هرطور  بزنيم، ازش ردی يه بايد شده طور هر _

 ! برسونه

 :نشست صاف و داد تکون سر نااميدانه

  آويزونه؟ طوری اين ات قيافه چرا يهودا؟ تو چته_

 :چرخوند سمتم به رو صورتش از نيمی و فرستاد بيرون بينی از رو نفسش

 شناختيم می ما که اونايی از کدوم هيچ ولی بود، نظر تحت اش کوفتی ی خونه اون روز چند. نبرده خودش با رو کس هيچ_

 .ببينه هم الدنگارو اون خواد نمی حاال حاال يعنی اين. کرده گم گورشو خودش فقط و نبرده خودش با رو

 :کردم آزاد رو ام حنجره تو صدای و کوبيدم فرمون به مشتی حرص با

 هم ديگه سال چند يه عملياتش خاطر واسه لعنتی محدث تا بذاريم دست رو دست بشينيم کنيم؟ غلطی چه االن پس ما_

 ! کنه صبر

 :نشست ام شونه روی دستش
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  هستی؟ چی نگران ندازه، می جلو رو عملياتشو خانم خاطر به که گفت محدث! باش آروم_

 :آوردم پايين رو صدام و انداختم صورتش رو اریب شماتت نگاه

 اون قتل و شب اون ماجرای سر! بخوره بهش انگشتش نشده مردکه، اين دنبال که ساله چند کردی؟ باور تو و گفت اون_

 ! چرخه می خودش واسه ول ول داره االن چطوری نيست معلوم و شده پيدا ها سنگ رو کثافت اون خون زنه،

 ... اهلل اال الاله. اهلل اال اله ال! هوف... که اينه غير داشته؟ نگه دست حاال تا و داشته عملياتيی ی برنامه حدثم کنی می فکر تو

 ام شونه روی دوباره رو دستش يهودا .شد می کشيده مغزم توی خوند می آواز خودش برای راه چهار اونور که مردی صدای

 :کوبيد بهش آرومی مشت و کشيد

 اصالً. طرفيم کی با دونيم می القل االن نبود، اميدی هيچ که موقع اون کرديم بار يه هم قبال. کنيم می پيدا ،آقا باش آروم_

 فکر چطور دونی نمی و عصبيی کرده داغ مخت االن مغزت، شه روشن بزن بگيرم ميوه آب تا چند برم من اينجا بشين شما

 و مظلوم های چشم به زدم زل اخم با و زدم پايين رو ماشين گير فتابآ .پريد پايين و کرد باز رو ماشين در درنگ بی .کنی

 شال .معرفت بی دخترک بود کرده بازی آب هوس سرما اون تو و کن بوديم رفته بود، پيش هفته چند برای عکس .گيراش

 :کشيدم ستد عکس روی و کردم اخم .بود کرده ايجاد خاصی تاللو براقش نگاه با خيسش شلوار های پاچه و شده کج

 ... ی دختره_

 :دادم قورت رو حرفم و ساييدم دندون روی دندون

 

 ... که ميدم نشون بهت و کنم می عقدت نکنی هم قبول. خونه تو ندازمت می و بندم می پاتو و دست! من کنم پيدات فقط_

 کنی. می اذيتم نگفته بود ديگه .بود اومده کوتاه. شدن رد ذهنم توی رفتنش از قبل شبِ دريغِ بی های نوازش ای لحظه برای

 دلتنگی. داد می سُر زمين روی رو ها لباس و کرد می باز ها دکمه از دکمه حريصانه خودش و بود شده حيا بی بار اولين برای

خاصی سفت و سختی دور تا دورم رو احاطه کرد. برای يک ثانيه حس کردم دارم از گرما می سوزم. بوی عطر تنش زير بينی 

يد و مشامم رو پر کرد. فقط يک بار بود؛ ولی بدجوری دندون گيرم کرده بود. بی تابی برای صدای گرم و لطيفش، برای ام وز
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مهربونی های بی حد و مرزش، نگاه های شيطونش کم نبود که حاال اين مدل دلتنگی هم بخواد با اين شدت بهش اضافه 

 بشه!

 با احساس نياز دست روی صورتش کشيدم: 

 نرسه! بهت دستم فقط نک دعا_

زدمو ريه هام رو از هوا خالی کردم. اگه دستم بهش می رسيد بايد اول تقاص بی  باال رو گير آفتاب حرص کردم، با اخم دوباره

اعتمادی اش به من و تنهايی به دلِ خطر زدنش رو پس می داد. من رو به هيچ گرفته بود و خودش به جای هردومون تصميم 

 ت بهش. گرفته بود. لعن

 با دوباره کالفگی همون با و کنه، می حساب رو ها آبميوه کناری ی مغازه تو داره که ديدم رو يهودا کالفه و چرخوندم سر

 و ۷۰ های ثانيه روی و بود شده قرمز چراغ دوباره. گشتم بود شده قطع های ثانيه برای صداش که فيروزی حاجی دنبال چشم

 حرکاتش و او به حوصله بی .بود کرده ماشين داخل کمر تا رو سرش و بود ايستاده سفيدی یهيوندا کنار فربه مرد .بود ۶۹

 ديدن با هام چشم .شد پياده ماشين  از آشنايی قامت و شد باز ماشينشون ی راننده در دفعه يک که بياد يهودا تا بودم خيره

  بود؟ خودش. زدم زل بهش بيشتری دقت با و شد تر تنگ آشنا قامت

 که کردم شک خودم با و گرفتم نظر زير رو حرکاتش دليلی بی کنجکاوی با هم باز بود اشون خونه نزديک اينجا اينکه با

 کی مردک اين و انداخت اطرافش و سر پشت به گذرا نگاهی و برداشت صورتش روی از رو اش آفتابی عينک باشه خودش

 .کاويد رو اطرافش دوباره بعد و دوخت چشم شمار ثانيه به و شتبرگ راه چهار سمت ثانيه باشه؟به مرتضی جز به تونست می

کنار  درست تر اونطرف کمی شد سوار شد، می داشت سبز باشه. چراغ کسی منتظر روز وقت اين و راه چهار وسط که انگار

 نمی و بود تند تابآف .دوخت چشم چپش سمت به منتظر و شد پياده ماشين از دوباره کوتاهی، مدت از بعد و کرد پارک خيابون

 .مياد سمتش به داره کی داد تشخيص دور از شد

 شدم تبديل بعدی گام با و شد برابر چند هام دست توی قدرت برداشت که بعدی قدم !نزد قلبم ای لحظه  ....و شد تر نزديک

 گذشت راه چهار از تو بدی زگا باصدای ماشين! نبود؟ مقدم علی امير... مردک اون و شدند سوار سريع ...آتيش ی گوله يک به

 سمت به رو ماشين بشه تر نزديک در به اينکه از قبل و کرد باز رو ماشين در يهودا زدم، استارت. اومدم خودم به تازه من و

 .فشردم گاز روی حد آخرين تا رو پام و چرخوندم چپ
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 * * * 

  رها

 دوربين روی که سفيدی ی پارچه به خنده با .شد می شنيده همچنان پايين طبقه از ها صدا و سر و رفت می تاريکی به رو هوا

 روی روبه يلدا .کشيدم موهام روی رو بود دستم که سفيدی و کوچيک ی حوله و نشستم تخت روی کردم، نگاه بودم کشيده

 به شنيد که رو ام خنده صدای کرد، می پايينش و باال مدام و بود گرفته خودش مقابل رو رنگی سرخ لباس و بود ايستاده آينه

 :داد سر ريزی ی خنده بود، دوربين روی که نگاهم ديدن با و برگشت سمتم

 !انداختی خطر به رو اش امنيتی مسائل فهمه نمی و شلوغه سرش افندی بی االن کن شکر رو خدا برو_

 :شد گم اومد می پايين طبقه از که موزيکی صدای بين ام خنده غش غش صدای

 !کنی می براندازش داری ساعته يه لباس؟ ناو از نشدی خسته تو_

 : گفت بارون ستاره هايی چشم با و چرخيد سمتم به شوق با

 !افته می پس ببينه تنم تو اينو رحيم_

 هم برای لباس يه با... بوديم هم با دردسر بی انقدر هم ما کاش.دوختم چشم هيجانش از سرخ صورت به و خنديدم هم باز

 تند و انداخت نگاهی ساعت به باشه اومده يادش چيزی که انگار .داديم می جون هم اخم لحظه هي برای و رفتيم می ضعف

 :گفت

 ! تنته حوله هنوز تو! شد هشت ساعت پاشو رها اوه اوه_

 .رفت بود ميز روی که ای ديگه لباس سمت به و گفت

 :کشيدم موهام ویر رو کوچيک ی حوله دوباره و کردم نگاه بود تنم که سفيدی ی حوله به گذرا 

 ! چيشونه واسه ديگه مهمونی االن آخه_

 :کرد می روش و زير مدام و بود مشغول بودن فرستاده برام که لباسی با يلدا

 ! ها خوشگله خيلی اين رها ولی_
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 . بستم تر محکم رو حوله های بند و شدم بلند جا از حرفش به توجه بی

 :کشيدمش پوستم ویر و برداشتم رو صورت و دست کرم ميز روی از

 .نيام شد می کاش... ندارم رو ها مهمونی اينجور حوصله_

 :ميزگذاشت روی رو رنگ سبز لباس و خنديد نالونم صدای به

 بگيره مهمونی اتفاقی هر برای داره عادت مادام! بود ارواح خونه رسماً اينجا بودی؟ اينجا که روزی بيست اين تو نگرفت دلت_

 و نباشه خيالش عين کس هيچ داری انتظار نوئه، سال شب که االنم. کرديم عادت ديگه هم ما کنه، پلوغ شلوغ رو خونه و

 بگيره؟ غمبرک خونه گوشه خانم، مثل

 :برداشتم رو بُرس و گذاشتم ميز روی رو کرم. کردم می نگاه شيطونش و انداخته گل صورت به آينه داخل از

 يه و پايين بری که نيستی منتظر اصالً االن! ديگه؟ شاديه و رقص خوای می هک چيزی تنها جنابعالی، فقط! خوب هم خيلی_

  که؟ شی گور و گم ای گوشه

 می فرصت دنبال موقعيتی هر تو. رو زرنگ فسقليه اين شناختم می خنديد؛ غش غش و شد بلند باره يک به اش خنده صدای

 . کنه خلوت عزيزش رحيم اون با تا گشت

 .ست خونده بچه اون فاتحه که کنی رفتار اينجوری ، شی می مادر داری ناسالمتی باش تر لطيف ذره يه! رها بدجنسی خيلی_

 و کشيدم شکمم روی حوله رو از رو سردم دست. نشست هام لب روی محوی لبخند کوچيکم حسابی ی بچه يادآوری با

 ... نکنه خدا :گفتم

 :شد خيره نامعلوم نقطه به و کرد ميز روی بدنش ستون رو دستش. شکفت هم اون های لب روی لبخند گل

 نديدی؟ ديگه رو افندی بی_

 :کردم زمزمه و کشيدم موهام روی رو شونه دويد، پوستم زير ناملموس جديتی اسمش شنيدن با

 

 .نديدمش ديگه پريروز همون از_
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 برای رو ام مرده جسم و نهک خاموش رو اميدم نور خواست می. گشت نمی دنبالم که بهتر همون و نديدم که بهتر همون

 که دونستم می هم رو اين اما نيست، زنه می که حرفی از کردن خالی شونه و خوندن لغز اهل دونستم می داره؟ نگه خودش

 زمزمه آروم رو اسمم و کشيد بااليی بلند آه .نميام کوتاه ام بچه جون از قيمتی هيچ به ام زنده من وقتی تا و کشه نمی رو من

 :کرد

 ...مهو_

 ... اينجا اومدی و کردی ول شوهرتو_

 .بودم آفريده عذاب ملکه خودم برای زندگيم، کردن تعريف با پس کرد، نمی فرار برای که کمکی. فشردم هم به رو هام لب

 :رفتم زباله سطل سمت به و کردم جمع رو شونه تو شده ريخته موهای

  شده؟ خيالت بی اون... االن_

 و شد عوض لحنش کنم، نمی حرکتی و شدم خشک ديد وقتی بود؟ شده خيال بی. تر قوی اخمم و شد مشت دستم تو موها

 :گفت اميدواری با

 !ديگه يکی پی بره و کنه ولت راحتی همين به که شه نمی. دنبالت مياد البد_

 پيشونی روی هک سردی عرق و صورتم پوست شدن سرد من بسته بود؟ قتل به ديگه؟اين دختر امشب کمر همت يکی پی بره

 :گفت مهربونی با و کرد مرتب کمی رو سفيد و کوتاه ی حوله ترس با و شد نزديک. کردم می حس خوبی به رو نشست ام

 ...مهربونی اين به دختر کنه؟ ول رو تو تونه می کسی مگه آخه؟ حرفيه چه_

 .فرستادم پايين محکم رو دهنم آب

 .دنبالت مياد حتما_

 .موندم می هاش مهربونی داغدارِ عمر آخر تا و گرفتن می رو جونش! بود تر بد از تر بد که اين. زد حلقه هام چشم تو اشک

 :خنديد ريز شيطنت با و انداخت باال ابرو فوراً بحث کردن عوض برای

 ...چقـد ببين بيا! نديدی لباسمو_
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 های اخم و جديت از گوشه اون افتادم پس .شد پيدا در چهارچوب توی بلندی و کشيده قامت و شد باز تيکی صدای با اتاق در

 و اومد جلو اخم و جديت همون با. بود نور کم و تاريک نيمه اتاقْ و بودن روشن ها هالوژن فقط. پوش سياه مرد وحشتناک

 دست  بود، افتاده دوربين روی که ای پارچه ديدن با و چرخوند سرش پشت دوربين سمت به رو نگاهش کرد که کاری اولين

 در قسمت اون نور و بودم ايستاده ديوار و سطل کنار. گشت دنبالم شده ريز هايی  چشم با و برگشت. کرد مشت رو هاش

 های گوشه رو دستم هين صدای با و اومدم در شوک از بود تنم که چيزی يادآوری با. کنه براندازم بتونه خوب که نبود حدی

 .شدن خيره بهم تاريکی اون تو و کردن پيدام گرش کنکاش یها چشم تازه .کشيدمشون هم سمت به و گرفتم حوله

 : رفت جلو و اومد خودش به يلدا

 آقا... سالم... سـ_

 :کشيد نشون و خط براش ترسناکش و خونسرد ظاهر به های چشم با و چرخيد يلدا سمت به تيز نگاهش

 ...دونين می آخه... که خواستن می... خانم... آقا بخدا... بـ آقا_

 :رفت باال صداش و افتاد اش پيشونی روی چين

 می زيادی خيلی تنت به سرت بچه ذره يه تو بگيری؟ دوربينو اين ديد جلوی گفت بهت احمقی کدوم! تو با کردن غلط خانم_

 ! کنه

 دبعي هيچ کردم، نمی مداخله هم بار اين اگه. شد درشت هاش چشم و موند باز دهانش که ديدم و پريد وضوح به يلدا رنگ

 با دوباره ترسيدم می اما نبودم مطمئنم بکنم خواستم می که کاری از. داشتم استرس. بياره سرش باليی قبل دفعه مثل نبود

 :بياره دخترک سر تری بد بالی بار لين و شم خفه بگه بهم هاش چشم

 . نداره اون به ربطی. گفتم من! که گفت_

 :غريد باشه نديده چيزی که انگار و کاويد رو پام تا سر ديدنم، بهتر برای کرد ريز چشم و برگشت سمتم به خشنش و تيز نگاه

 ! تو با کرد غلط! که گفتم_

 :غريد بيشتری حرص با و انداخت بودم ايستادا که جانبی به آميزی تحقير نگاه
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کنی و خودتم به اونوقت تو به قدری گستاخ شدی که همچين غلطی می ! اينجاست چون به تو اعتباری نيست دوربين اين _

 گردن می گيری؟

 به. کردم تر نزديک هم به رو حوله های گوشه و انداختم پام تا سر به ای ديگه کلیِ نگاه آخر بار برای بود، شده سنگين هوا

 :زدم غر درهم ابروهای با و کردم چفت ام سينه روی رو سرم رفتم؛ جلو ببينمتم، کمی بتونه فقط که قدم يک اندازه

 .بشم بتونم راحت حاضر من که انداخت... يديمد چون می_

 هم عقب پا برم. حتی عقب دوباره خواستم زدم، چنگ لباسم ی گوشه به و کردم تنظيم هم روی رو فکم! نديد که هم چقدر

 هين صدای .کشيدم جلو محکم به و زد چنگ رو ام يقه دستی برم، فرو تاريکی تو اينکه دوباره از قبل کشيدم؛ اما درست

 : گفت لرزون اون متعاقب و پيچيد اتاق تو يلدا شيدنک

 ...آقا نکنين خدا رو تو آقا بزنين، منو باشين، نداشته کاريش خدا رو تو آقا_

 تونستم نمی که بودم خون دريای دو اون ی شوکه حدی تا اما من کرد؛ می التماس همچنان گريه ميون و ترکيد بغضش

 بهش کامال که بود کشيده خودش سمت به رو من حدی به .دار تب و بودن گرم .نه که خشم. کنم جور و جمع رو خودم

! حرکت اپيسلون يک از دريغ اما. دادم هلش محکم و نشوندم اش سينه روی رو دستم و کشيده عقب رو سرم بودم، چسبيده

 قسمت و شد کشيده کمی دادنش، گوشه های حوله هل با بود، گرفته چنگ تو رو حوله گری وحشی با هاش پنجه چون

 تو از مکث با آشوبش های چشم و کردنشون جور و جمع برای جنبيدن دير هام دست. بود شده مشخص بدنم از کوچيکی

 . شد همونجا ميخِ و شد کنده هام چشم

 :کردم زمزمه حرص با و کردم نزديک هم به رو حوله های گوشه دست دو هر با

 ! کن ولم_

 بهم خودم از داشت حالم اما بشه؛ زور به متوسل که اونيه از تر غد و نداره باهام کاری تمدونس می جوشيد، می داشت اشکم

 بد تو اون لحظه دلم... ولی شد نمی باورم کنم؟ می زندگی آزاد بشم خالص چادر اون شر از کردم، می فکر چطور .خورد می

 .خواست می يه پوشش درست و درمون جور

 :گفت می همچنان بود؛ شده ختم بود، شده آويزون اش چونه از که ايی اشک و هق هق هب يلدا ی مظلومانه های التماس
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 ...خدا رو تو... اش بچه... اس حامله..حا... اون... کنين ولش خدا رو تو... ا..آق_

 در ودب باخته لعنتی اين... خدا بود هاش چشم توی خواستن تب ديدم؛ وضوح به رو هاش آرواره شدن فشرده و چونه انقباض

 ام سينه تخت محکم عجيب و يکباره نفرتی با و خزيد هاش چشم خون و خشم تو منفور تب اون. داد می قدرت اُرد و مقابلم

 سکوت هاش سکسکه صدای فقط حاال و گرفتن آروم يلدا های التماس باالخره و رفتم عقب خوران تلو تلو. کرد ولم و کوبيد

 رو خودش لحظه يه تو و رفت در سمت به هيستريک و بلند های قدم و کوبان یپاها با .شکست می رو بينمون آور وهم

 . کوبيد چهارچوب به ممکن حالت ترين وحشی با رو در و کرد پرت بيرون

* * * 

  افندی بی

 جيب تو رو دستم. ايستادم ويال مقابل. شد نمی قطع ای لحظه و بود اوج رو هفت ساعت همون از خونه داخل صدای و سر

 اين و بود روشن هاش چراغ .اش کوفتی اتاق. اش لعنتی اتاق. اتاقش ی پنجره سمت به گردوندم چشم و کردم فرو ارمشلو

 می شديدی باد. کردم باز رو ام يقه اول ی دکمه و آوردم در تن از رو دوختم خوش و سياه کت. پايين بود نيومده هنوز يعنی

 .بود گرم عجيب هوا... نظرم به و وزيد

. ديدمش باالخره روز دو يکی از بعد که ای لحظه از درست. بود گرمم. چرخيدم باد سمت به و دادم باال آرنج تا رو هام آستين

 راه و اومد نمی راه .نشستم عمارت های سکو ی لبه و کردم باز هم رو ای ديگه ی دکمه ...اون تو... کوفتی لباس اون تو اونم

 مجنون و رفتم می اش قدمی يه تو وقتی ترسيد می و کرد می اخم .شدنش ديگه يکی دار لَلِه با. شدنش مادر با اومدم نمی

 .نفهم سرکشِ دختر اون خواستن حرص از شدم می

 از رو سيگار ی جعبه .کتم به انداختم چنگ بهش توجه بی و شد بلند سر پشت از بلندی پاشنه های کفش توق و تق صدای

 هر اومدن می سمتم به سکو روی از داشتن که هايی قدم صدای .گذاشتم لبم شهگو نخ يه و کشيدم بيرون کناريش جيب

 کت های جيب تو دست هام کبريت دنبال به. کشوند سمتم به رو محرکی ی زنونه عطر بوی باد کم کم و شد بيشتر لحظه

 مقابل رو فندکی شستنشن با همزمان و نشست هاش زانو روی و کرد صاف رو دامنش. ايستاد کنارم دخترک که چرخوندم می

 .کردم تنم ستون رو هام دست از يکی شدنش روشن با و زدم سيگار به محکمی پوک. کشيد اهرمش روی و آورد باال صورتم

 :گفتم برگردم سمتش به اينکه بی
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 .نيستی بلد کارتو ولی حاضرشی؛ موقع به بلدی_

 :کوبيدم اش سينه قفسه تو رو بود دستم تو که کبريتی جعبه و چرخوندم سمتش به دار مکث رو نگاهم

 ! کشم می سيگار کبريت با_

 :کشيد ام يقه ی گوشه رو دستش و پيچيد حياط باز محيط تو دخترک صدادار و غمزه از پر ی خنده

 ... گيرم می ياد رو چی همه تو با باشم، اينجا فقط من_

 گردنم روی دخترک گرم های لب .زد می ام نیبي توی الکل کم بوی. کشيد جلوتر لحظه هر رو سرش و نکشيدم عقب سر

 و خمار و کرد بلند رو سرش .کردن تابی بی گردنم روی شرم بی و محکم هاش لب و گرفت گردنم زير از عميقی دم چسبيد،

 بی شد، کشيده صورتم روی محوی پوزخند !دادن می آتيش بوی هم هاش نفس. هام چشم تو زد زل نزديک ای فاصله از

 :گفتم آروم و کردم پرحرارتش های چشم به نگاه تفاوت

 !اومدی اينجا چی واسه که نره يادت! نرو تند هی، هی_

  تند؟ ميگی شدنم نزديک نيمچه اين به تو االن اشاره، يه واسه ميدم جون که ساله پنج_

 و خمار های چشم با و بود کرده پريشون رو بازش موهای باد .بود مشروب از کمی دز مصرف گواه گرش اغوا ی خنده صدای

 که حسی تنها که عجيب و شد گردنم نزديک دوباره سرش .بود نشسته کنارم زانوهاش روی حاال و بهم بود زده زل باز نيمه

 همه که خوردم می قسم نبود، بااليی اتاق دختر اون اگه. هرزگی همه اين به بود شدن مالحظه بی و خشم شد می بيدار

 کام خواستن قرارش بی های لب و خورد گردنم به دوباره صورتش .بيافرينه آدم رو يکی نکرده خدا و اند هم ی لنگه اشون

 اون و کشيدم عقب خشونت با رو سرش .اش آشفته و بلند موهای تو انداختم چنگ و آوردم باال رو دستم مقدمه بی که بگيرن

 : برد عقب پشت از رو سرش خنده با بود فضا تو حسابی که

 . شدم خشونتت و قدرت عاشق ديدمت، که اولی وزر همون از _

 پايين آروم .گرفت موهاش توی از رو دستم و رفت سرش پشت به تزئينش از پر های دست و گرفت اوج هاش خنده صدای

 .کرد پر هام انگشت با رو مشتش لوندی با و آورد

 !نداشتم کم باهاش حساب خرده. خورد می بهم حالم مسعود از اولش همون از_
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 .عريانش نيمه ی قفسه سمت برد رو دستم

 ... بيارم دخلشو اول همون از خواست می دلم_

 .برد تر پايين و کشيد کوتاهش و ظريف گردنبند روی رو دستم آروم

 ... بود امروز کوفتی شده خراب اون تو موندم و پاش موندم که دليلی تنها_

 نبود، وقتش واقعا االن و بودم نکرده امتحان که بود وقت خيلی. شدن گرم منم های چشم رسيد بدنش برجستگی به که دستم

 لب به رو انگشتام سر بسته های چشم با و آورد باال دوباره رو دستم... اتاق توی دخترِ اون تصوير از بود پر سرم که حاال نه

 : کرد جدا مکث با و گرفت

 ...بخاطرت... باهات آخرش تا هستم... باشه که هرچی... هرچی... هرچی واسه_

 گرم فقط سرم ماهه چند که منی برای اين و. داد می بدش حال از خبر سرما، و باد اون تو حرارتش پر و گرم های نفس نفس

 . نبود خوب اصالً بود، تن به حوله دخترک تصوير از پر و ها روز اين های بدبختی

  که بود نمونده تماسمون به چيزی شد، می نزديک آروم مآرو سرش و بود مونده ثابت هام لب روی اش فريبنده و لوند نگاه

 .برگردوند شدت به رو سرم ظرفی شکستن صدای

 و. شوکه. زده بهت .کرد می نگاهم ها الهه مثل بلندش رنگ يشمی لباس اون با و بود ايستاده تراس تو تر، طرف اون متر چند

 به اينکه بی و برداشت زمين از چيزی و شد خم آخر و رفتگ نوسان بينمون گنگ رو لحظاتی نگاهش .حيرت و سوال از پر

 .رفت اتاقش داخل بندازه نگاهی سرش پشت

 ! بود عالی خيلی که اين خب بود؟ احساسش تحريک گام اولين اين و کرد می حسادت بود؟ داده جواب مادام حرف

 دوباره و کرد می باز حرفی برای دهن اشهب پريده سرش از الکل انگار و کرد می نگاه رو تراس روی داشت حيرت با سوگل

 :گفت و کرد بلند تراس سمت به دست ديد، خودش متوجه که رو ام پريده باال ابروی و سرزنده نگاه. بست می

 !  رها؟... اون... او_
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  بابهس انگشت! نداشت ای چاره. شد می من مال لقبی، و اسم و عنوان هر با بود، که کسی هر. سرکش دخترک دريا، رها،

 شدم بلند جا از .رفت اش بينی و لب نزديک جايی انگشتم امتداد و!(  هيش)کردم زمزمه محوی ای خنده با و گذاشتم لبم روی

  .رفتم ويال طرف به بندازم نگاهی سوگل به اينکه بی و پوشيدم رو .بستم رو ها دکمه و

 باليی چه دارم کنم، فکر خواستم نمی حتی. بود پابرجا صورتم روی اخم. کرد باز رو در فوراً خدمه از يکی و ايستادم در مقابل

 اومدن نزديک نفری دو يکی و چرخيد سمتم به نفری چند سر سالن به ورودم با .ميارم بود،  تاز که امروز به تا که غروری سر

 آينه از مدام زدن حرف حين رد چرا بدونم بخوام اينکه بی و ايستادم دار آينه ديوار مقابل .ادب عرض و نو سال تبريک برای

 بودند ايستاده ميزمون مقابل که نفری دو با و ايستاد کنارم بود رسيده بهم تازه که سوگل. پاييدم می رو دوم طبقه های پله

 .شد بش و خوش مشغول

 مشکیْ قامت به آينه داخل از ...غمگين تقريبا و ماليم. کرد نواختن به شروع آرومی موزيک و شد عوض سالن داخل آهنگ

 يشمیْ حجمِ به چشمم که کردم می صاف رو سياهم پيراهن يقه. دوختم چشم بود تنم که شيکی شلوار و کت و پوشيده

 کرد شروع پيانو ی نوازنده .شد خشک باريکم و سياه کراوات روی دستم. افتاد اومد می پايين ها پله باالی از که ای پوشيده

 .انگليسی و آروم شعری خوندن به

. بودنش پوشيده برای. دادم سفارش خودم رو لباس اين. بود پوشونده رنگی يمشی و بلند لباس با رو اش ساده و ظريف سمِج

درست مثل اعضای خانواده سلطنتی.  .شناختم می رو جنسشون خوب که خطی هفت همه اون نگاه از موندش محفوظ برای

 ه چشم تطميع نگاه کنه.مثل همه آدم های با ارزشی که هيچ کس نبايد بهشون ب

 خيره رو ها چشم قيمتش گرون و حرير جنس و کرد می توجيه حسابی رو بودنش دار آستين لباس، فرم خوش های سرشونه 

 :کرد جلب اش معنی به رو توجهم و داد اوج صداش به نوازنده. کرد می

 داشت چی همه روز يه که همونم من)

 بود خودش دست تقديرش که همونی

 ...(نداشت احتياج اش زندگی تو کس هيچ به



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

529 | P a g e  
 

 جای ترين دور تو. گشت دنبالش به جمعيت بين نگاهم. چرخيدم سمتش به و اومد پايين کراوات روی از دستم شنيدنشون با

 دو که جمعيتی بين و پيچيد دوباره نوازنده صدای .کاويد می رو جا همه جستجوگرش نگاه با و بود نشسته ميزی پشت ممکن

 : افتاد هيجان قصيدند،ر می نفره

 رسيدم حقيقت اين به دير خيلی)

 (شم نمی خالص درد از وقت هيچ ديگه

 زل کودکانه اطرافش به و داد می ريايی بی مشق که معصومی صورت روی از رو ام خيره نگاه نشست، کتفم روی که دستی

 :کرد زمزمه گوشم زير و شد بلند پنجه روی سوگل .کَند بود، زده

 !نشدنيه ات بهش، خيره نگاه اين با بگم بايد رهاست، انداختن تشويش به من ی وظيفه از مادام ورمنظ اگه _

 به عجيبی و سرد های چشم با بودم، خيره دريا به اما من .دوخت چشم رخم نيم به و کشيد بازوم روی گرانه نوازش رو دستش

 شده ام چه .گردوند برمی ها نوازنده سمت به رو روش و گرفت می رو نگاهش گاهی چند از هر و کرد می نگاه مون دو هر

 از نکَندن دل و کجا من... داشتم که باری خشونت ی سابقه اين و سال و سن اين با بودم؟ داده دست از رو عقلم مگه ! بود

 مگه... ولی کجا؟ سُريدن دل و کجا افندی بی اصالً! کجا بود، تر کوچيک ازم سال چهارده الاقل که ايی بچه دختر صورت

 کوتاهی روسری ...همه برای نه هم اون .بود شده ها معشوقه شبيه زيادی... بود شده دلبر امشب زيادی خودش !بود من دست

 رو برش و دور و گردوندم چشم اخم با ... برداشت ازش چشم شد نمی بود؟ نبود، من تصميم که بود نشسته سرش روی که

 های چشم نفر دو اون بين در. شد می کشيده دنبالش به حرکتش هر با و کرد می گينیسن روش نفری دو يکی نگاه پاييدم،

 .ذاشتم می جيگر رو دندون جونش برای داشتم زيادی و کرد می دراز گليم از پا داشت زيادی يکی

 به حرص با .شه نزديک کردم اشاره کرد، می حمل رو نوشيدنی سينی که خدمه از يکی به و جوييدم حرص از رو لبم گوشه

 :کشيد شعله های چشم توی خشم دوباره و شد بلند دوباره نوازنده صدای. شدم خيره گرفت نمی چشم دريا از که مردی

 اينجاست هنوز اون بندم می که رو هام چشم)

 ببره خودش با غمگينمو دل گذاشتم

 ...( ندارم رو تحملش اصال که چيزی
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 پيش اما زدم کنار رو سوگل دست گرفت، مقابلم رو سينی خدمتکار. کرد می گينیسن روم کرد، می ادا دل ته از که خزعبالتی

 . گرفت مقابلم رو اش يکی و برداشت سينی از ليوان دو و کرد دستی

 :کردم اشاره مردک سمت به غليظ اخمی با

  کيه؟ اون_

 : چرخيد سمتم به و کاويد رو مرد نگاهش

 .پدرشه با شيشه های قراداد. بهداد جانشين. قربان سيامکه پسر_

 . گذشت مقابلم از او و دادم تکون سر

 وجب رو دختر اون صورت حريصانه که هايی چشم اون بيارم در خواست می دلم کشيدم، سر الجرعه و آوردم باال رو ليوان

 کردن. می

 کنه نمی ترک منو وقت هيچ اون دونم می ديگه حاال)

 . کنه می فرار ازم وقتی حتی

 .ميده عذابم هنوزم

 .کنه می آرومم

  ميده عذابم

 کنه می متحولم

 ...( کنه می بخواد دلش که کاری هر

 :گفت ماليمت با و کرد پيشروی سوگل دست

  برداری؟ دختر اون رو از نگاهتو خوای نمی_

 :گفتم بود ايستاده ديوار گوشه که مستخدمی  به رو و دخترک ی سرزنده نسبتاً های چشم از کندم چشم
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 ! جا هيچ. بخونه يا بزنه رو آهنگ اين ديگه نداره حق بگو کن، خفه رو نوازندهه اين برو_

 حرف بين و شد بلند بودن، نشسته ميز پشت ازما کمی فاصله با و بودن اومده بش و خوش برای که مردی دو ی خنده صدای

 :کرد زمزمه سوگل ها اون های

  رقصيم؟ نمی ما_

 و سالم بود، اومده نزديکمون که اسلحه بخش های گذار سرمايه از يکی به رو و نشست صورتم روی ای مسخره پوزخند

 . کردم عليک

 : گفت غرور با و نشوند ام شونه روی رو دستش جوگندمی مو مرد پير

 !افندی بی کنم می تحسين هوشتو هم باز. کردن چيکار بهداد و مسعود که شنيدم _

 :کوبيدم ليوانش به و گرفتم شدست از رو بود آورده برام که مشروبی ليوان

می  پا  و سلطانی حسرت از ميشه کور! نداره جراتشو گرگی هيچ که کنه می رو حماقتايی کنه، بودن گرگ ادعای که سگی_

 خوندن؟ خدافظی غزل کشون زوزه جز چيه حيونی همچين عاقبت ؛ شير دُم رو ذاره

 ام شونه رو تر محکم رو دستش پيرمرد. انداختم سالن ی گوشه به نگاهی نيم و کشيدم سر رو ليوان داخل محتوايات ی ادامه

 :شد خيره صورتم تو لذت با و فشرد

 ! سلطان حضرت ات سالمتی به( داد ادامه چاپلوسی و شوخی با. )اطرافی اين فرد ترين بلد کار دونستم می اولش از_

 طرف اون دوباره و شد تر بولد نيشخندم کوبيدن، هم به ليوان و گفتن سالمتی به که نفری چند و سرخوش ی خنده صدای با

 .گذروندم نظر از رو سالن

 های پرچونگی از بعد گاهی و بود دوخته چشم بود شده چيده سالن ی ديگه ضلع تو که بزرگی سين هفت  سفره به تعجب با

 اش رويی به رو صندلی ...که مبگير اش شده شاداب نگاه و صورت از رو نگاهم خواستم می.داد می سر آرومی ی خنده يلدا

 اراده بی و شد جمع دستم تو زيادی قدرت. نشست مقابلش و داد جرات خودش به باالخره صفت بی واون شد کشيده کنار

 : غريدم بلند اختياز بی پيچيد، ليوان دور هام انگشت
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 ! کشمت می_

* * * 

 رها

 بندازم پايين سَر تونستم نمی هم باز ولی خورد؛ می سُر بدنم روی از داشت هنوز اطرافيان، و دور از يکی ی خيره و کثيف نگاه

 :کشيد جلو دوباره رو سرش يلدا .رو روم پيش احوال و اوضاع نبينم و

 ... افريته ی دختره اون کنه نمی کاری همچين آقا! باش ريلکس. خبريه کنن می فکر االن نکن، نگاشون انقدر_

 و بود اون پرت کامالً حواسش .خورد تاب و پيچ دخترک ايه نسکافه و شده رنگ موهای دور که انگشتايی الی البه شدم گم

 جشن اين تو امشب بايد بود سپرده مادام به و داشت اصرار انقدر چرا پس نديده اگه! نه يا ديده خوب رو من دونستم نمیً  اصال

  باشم؟ داشته حضور اش کذايی

 :گرفت رو ديدم مقابل يلدا دستِ

 ! کنی می حسودی تابلو انقدر چرا تو دختر! نکن نگاشون می گم بهت... اِ_

 مسعود با هاش حيايی بی صدای. رو دختر اين شناختم می. گذروندم نظر از رو پاشون تا سر بندازم نگاهی يلدا به اينکه بی

 بگذرونن، يکی با رو روز هر که نبود دخترها دسته اون از! کرد؟ می چه اينجا... اما ست، زنده و بيدار ذهنم ی لونه تو هم هنوز

 بی گوش نزديک سرش... به برسه چه بندازه بد نگاه بهش نداشت جرات کس هيچ. مسعود جهنمِ سوگلیِ! د بو سوگل اون

 . نشست هام لب روی تلخند و رفت افندی

. دوختم چشم بودند چيده که شيکی و بزرگ سين هفت سفره به بود زوم روم که پسرکی ی خيره نگاه خالف و برگردوندم سر

 لبخند بار اين برگشت، سمتشون به شدت به سرم .کرد عبور هاش سلول الی به ال از و وزيد ذهنم تو مقدمه بی کوتاه، فکری

 هفت به دوباره رو نگاهم شد؟ می يعنی. خورد می تاب افندی بی کمر پشت که دستی به شدم خيره و گرفت رو شوک جایِ

 که کنم کاری اگه دويد؛ ماهی و سبزه روی سماق و سيب ی کاسه روی از هام چشم و اومد يشترکشب هام لب دوختم، سين

 شه؟ می يعنی! بشه خيالم بی حتی ممکنه ، بشه تر نزديک سوگل به
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 کرد می نگاهم خيره خيره که مردی قامت و شد کشيده عقب مقابلمون که صندليی با شد مساوی يلدا کشيدن هين صدای

 . کشيد قد ميز پشت

 آروم اما با پرويی و جوری که انگار می خواست ميخ چشم هاش رو تو نگاهم بکوبه؛ بهم زی زده بود:

  مادام؟ هست اجازه_

 پيدا برای گردوندم چشم. رفت باال دست و سوت صدای و شد کم سالن نور لحظه همون. اش صميمی لحن از موند باز دهنم

 : غريد حرص با يلدا من جای به و افندی بی کردن

 گردی؟ می اش پی چرا اينجا پايين، از پله ها مياد داره تازه مادام_

 :غريد باالتری ولوم با  بار اين يلدا و شد گم سالن تو های صدا و سر بين اش مردونه ی قهقه

 ! چاک به بزن! نيست کنی می فکر که هايی اون از_

 تخس و موزی ای خنده با مو بی و اندام متوسط پسر که بگم چيزی ومدما کرد، می باز رو دهانم بيشتر يلدا ميدونی چاله لحن

 :گرفت سر از رو اش روضه ای زننده لحن با و خنديد گرفت، جا صندلی روی

 ... تا شينم می شدم، چالق بکنی فکراتو بخوای شما تا _

 سرش پشت نورْ چون اما رفتم؛گ باال سر آورد، فشار بهش قدرت با و نشست پسرک ی شونه روی محکمی دست تاريکی تو

 دستِ نديد؛ درستی چيز انگار هم اون و کشيد عقب رو سرش سرعت به بود خوده جا شديداً که مرد .نبود مشخص چيزی بود،

 گشت تاريک نيمه سالن تو افندی بی کردن پيدا برای چشمم دوباره .برخاست جا از و زد پس اش شونه روی از محکم رو مرد

 :زد  رو پسرک شورِ دلم بيشتر ديدمش،ن بيشتر هرچی و

 ! تو هستی سگی کدوم... کردی ناکارم! چته_

 ... نکردم کاری هنوز_

 روی دندون بود؛ گفته حرص با شديم. بلند صندلی روی از شتاب زده مون دو هر و شد آميخته يلدا و من بلند هين با صداش

 بود ها اين حرف از تر گيج پسر اون انگار ولی! رو اسرافيل صور ناي نشناخت شد می مگه اما بود؛ زده دهنش به قفل دندونش
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 تو که مشتی اولين با شد مساوی حرکتش .گرفت رو شناخت نمی که کسی ی يقه قلدری با و انداخت سرش روی صدا که

 سرخ سرخ خشم شدت از و بود اومده نور تو که بودم صورتی مبهوت هنوز من و شد بلند يلدا جيغ صدای! اومد فرود صورتش

 جوری .شد بلند هم من ی ناله که کوبيد صورتش تو جوری بار اين و گرفت يقه از دوباره رو خورد می تلو تلو که پسرکی. بود

 می هم به رو دلم و پاشيد می بيرون فواره مثل اش بينی و دهن از خون بودم؛ شده جمع خودم تو مرد اون درد از که زد می

 .پيچوند

 با که نديد رو افندی بی واقعا و ضربات شدت از بود شده کور هم شايد. کرد نفهمی و پررويی. اومد خودش هب باالخره پسرک

 بود چسبيده زمين به پاهام .شدم خشک. پاشيد بيرون افندی بی دهن از که خونی... و کرد صورتش حواله مشتی گيجی همون

 حالت اون باز که بود مونده کم و شد بد حالم .نشد خنک دلم ،انتظار خالف. بود شده ساکت برام جا همه هياهو جای به و

 با. ناگفتنی بودند رفته فرو بهتی به بود، شده ما متوجه که جمعيتی و بود کج صورتش. بگيره رو گريبانم اينجا لعنتی تهوع

 که جمعيتی بين از رو خودش سامان. بودند العملش عکس منتظر و کردن می نگاه افندی بی و مرد به هراسون های چشم

 مانعش و اومد باال افندی بی دست حرکتی هر از قبل اما!( کثافت کشمت می)کرد وزمزمه کرد باز راه بودند، زده حلقه دورمون

 مرد اون... کشت می. شد آوار دلم های ستون... و کرد بهم کوتاهی نگاه کوبيد؛ می دهنم توی قلبم و بود شده داغ نفسم. شد

 . کشت می دبرگر برو بی رو

 ناله صدای پاش فشار از و گذاشت نشون و نام بی مردِ شونه روی رو پاش. پايين به باال از. شد خيره بهش و ايستاد سرش باال

 اش ناله پسرش ديدن با کشيد؛ بيرون زور به رو خودش و زد بيرون جمعيت بين از مردی اثنا همين در .شد بلند پسرک ی

 :شد بلند

 ! چه؟ب کردی غلطی چه _

 :شکست اش مردونه بغض ديد، لبش کنار رو خون باريک و کمرنگ رد وقتی و چرخيد افندی بی سمت به ناميدی با

 ...شناخت می اگه که به خدا... رو شما نشناخته کرده، نفهمی! افندی بی کن رحم_

 چه باشه فهميده تازه که انگار شپدر های التماس شنيدن با پيچيد؛ می خودش به درد از و بود افتاده زمين روی اما پسرش

 اين جنجال از و بودند بزم و پايکوبی مشغول هنوز سالن ی ديگه طرف و بود گرفته رو اطرافمون جمعِ سکوت زده گندی

 پايی روی سالش، و سن رغم علی و بود افتاده البه و عز به مرد بزنه، حرف نداشت جرات کس هيچ. بودن نشده باخبر سمت

 :شد خم داد می فشار رو شپسر ی شونه که
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 ...شناختت نمی بزرگيت به افندی، بی ما های مهمونی تو مياد که باره اولين_

 به دوختم بود؟چشم شده خم اينطور که رئيسش بود رحم بی چقدر مگه جوگندمی، مو مردک اين داشت ابهتی خودش برای

 می فهميدم، می من و کرد نمی پيدا بروز خيلی که خشمی ببينم، تونستم می من فقط رو هاش چشم تو خون .افندی بی

 پيش قدم و شدم نترس و فکر بی هميشه مثل.  شدنه مسعود هم مرد اون عاقبت و شدن اهورا عاقبتش و آخر دونستم

 :گذاشتم

 .نکرد کاری_

 با چطور فتمگ نمی چيزی اگه اما برگشتم، رو اومده قدم که کشيد نشون و خط هاش چشم با جوری و برگشت سمتم به تيز

 :اومدم می کنار وجدانم

 ...شناخته نمی گه می _

 اگه نبود حاليم شدم، ديوونه. کرد جداش زمين از گری وحشی با و گرفت رو خون غرق پسر ی يقه و شد خم من به توجه بی

 با و رفتم جلو. ادني اون می رفتيم مستقيم ام گرفته جون تازه ی بچه با بزنه من به رو اش وحشيانه حرکات همين از يکی

 :زدم فرياد و کشيدم رو دستش حرص

 !می گم بهت کن ولش نکرد، باهام کاری_

 و خودم به متعجب لحظه يک برای... سکوت. آشوبگرش و سرخ های چشم به بودم زده زل نزديک از و مستقيم و کرده اخم

 از جمعيت مادام. گرفت باال افندی بی سکوت با کم کم هياهو و زمزمه. کردم رها رو دستش مچ سريع و کردم نگاه موقعيتم

 :کرد کنترل رو موقعيت فوراً اش هميشگی اخالقی و اخم با شد، نزديک و گذشت

 ! ببر بردار اينو وايسادی؟ بيکار چرا! سامان_

 يلدا .دبو بهم خيره فهميد رو حسی ازش شد نمی اصال که نگاهی با... افندی بی و کرد می وجبم کنجکاوی با حاضرين نگاه

 :گفت ای آمرانه و محکم لحن با  بودن، ايستاده دورمون که افرادی باقی به رو مادام اومد، سمتم به هراسون

 !کن کمتر رو سالن طرف اين نور يلدا... بدين ادامه تون خوشی به _



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

536 | P a g e  
 

 لحظه اون تو مسلماً .ديدم نمی ام ترسيده و تيره های چشم تو مقابلم، روشنِ آبی های چشم کوبشِ بجز چيزی هيچ من و

 .کرد کج اصلی سالن سمت به رو راهش کسی هر پچ پچ با و شد خالی زود بوديم ايستاده که سالنی! بود فرار واکنش کمترين

 به. گرفت اوج هيجانی جيغی و سوت با سالن داخل هياهوی و شد تر بلند حسابی اما مادام، خواست به شايد موزيک صدای

 گرداب تا دو اون داشت نمی بر چرا . دوختم چشم بود ايستاده ام قدمی چند تو که اون به دوباره و انداختم نگاهی سرم پشت

 . اومد تر جلو جسورانه و رفتم تر عقب زده وحشت. اومد در شدگی خشک از باالخره و برداشتم عقب قدم! روم؟ از رو عجيب

 تراوش آدرنالين باشم ساکت بايد که وقتی! موقع به درست. بود شده تُرد و سفت چوب مثل زدن حرف و چرخيدن برای زبونم

 تونستم می رو اش سايه فقط که بود شده کم حدی به بوديم توش که سالنی نور ...االن حاال! سازه می بدبختی و شه می

 :کردم زمزمه هيستريک و عصبی. ببينم

 !نشو نزديک من به _

 تو  نفس دقيقا و شد نزديک محابا بی. کشيدم گلويی تو جيغ و شد بسح ام سينه تو نفس سالن سنگی ستون به برخوردم با

 نکرد حرکتی هيچ وقتی... اما برگردوندم؛ رو سرم و گرفتم رو صورتم جلو ساعدم با و اومد باال ناخودآگاه دستم. ايستاد نفسم

 رو تنم آهسته آهسته .بود زده زل بهم فهميد صورتش از چيزی بشه اينکه بی. چرخوندم سمتش به سر و کردم باز گارد کم کم

 مقابلم رو تنش و گرفتن رو طرفم دو شدن، ديوار شدن، حصار فوراً  هاش دست که شم جدا ديوار از تا کشيدم ستون روی

 :لرزيد می وضوح به صدام .کشيد سد مثل

 ... من... من_

 ! چی تو_

 . انداختن راه سيل برای نشه زبا شده هرز روزه چند که چشمی شيرِ تا گرفتم گاز محکم رو هام لب

 .بدم نجات اونو خواستم می... فقط _

 بی و شد بزرگش های مشت اسير بار دومين برای کمرم. سوخت خودم حال به هم خودم دل که گفتم مظلومانه قدری به

 دفعه يک بود؛ هريخت همم به حسابی حاملگی اين. زد ام بينی زير اش مردونه و تلخ عطر بوی. شدم کشيده سمتش به تعلل

 خلقياتم و خصوصيات .بترسم بايد که اونچه از بيشتر که داد می بهم رو اين توان ديگه ای ثانيه و شدم می شجاع مرگ حد در

 با گرفت رو بودم کرده سد خودم و خودش بين که مشتی. رفتم می هوش از داشتم ترس از.  بود کرده شديد حسابی رو
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 قرار هام کفش ميون کفشش بزنم، حرفی اومدم تا و دوختم چشم بود کرده ايجاد که ژستی به تعجب با. کرد باز ماليمت

 غير حرکتی با و کرد استفاده ام سستی و ضعف از. بود زده بيرون هام چشم جدی جدی ديگه .داد فاصله پاهام بين و گرفت

 .شد همراه موزيک با و چرخوند رو دومون هر دور يک منتظره

! برقصه بتونه گری، وحشی و اخم پا تا سر خشکِ مرد اون گنجيد نمی ذهنم تو اصالً. کنه می رو کار اين هدار شد نمی باورم

 :کرد باز دهن بيام خودم به حسابی و درست اينکه از قبل اما کنه؛ اخم که رفت ذهنم قاب به قاب تو همراهم، هميشه ماهانِ

 ...حروم ی بچه اون ی بابا ... کنم؟ فکر بذار بده؟ نجات خواد می رو خودت کی _

 کشيدم بيرون دستش از محکم رو دستم بارداری، دوره تو شدنشون شديد و احمقانه خلقيات تاثير تحت باز و بده ادامه نذاشتم

 :غريدم و

 ...ديوونـ های کار اين و تويی حروم! نيست حروم من بچه _

 

 نبود؟ بود، خونسرد زيادی امشب اومد؛ حرفم بين ما

  امشب؟ کشی نمی بيرون پا زيادی کنم؟ می چيکار کنه دراز ازگليمش پا که کسی با دونی می خودت... آ آ آ آ_

 پيش دوباره و عقب داد هلم و گرفت مشتش تو دوباره رو دستم. نريزه پايين اشکی تا شد فشرده که لبی باز و بغض باز

 :گفت خونسردی همون با و زد خشمگينم و حرصی های چشم تو کوتاه دور يک. کشيدم

 .داد سقط وقت ديگه هفته يک برای. زدم حرف دکتر با _

 صورتم روی به و شد روشن درونم تو آتشی کردم حس که نکشيد ثانيه به اما شدن؛ باز ام گرفته گارد و منقبض عضالت تمام

 :کشيد شعله

 !کشم نمی امو بچه من _

 !مضحکی حجاب چه د؛کشي ام روسری ی گوشه به و کرد رها رو دستم باخونسردی

 . کنم می کارو اين خودم... باشه _
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 :غريدم ای نشده کنترل تقريبا صدای با و گذاشتم اش سينه روی رو آرنجم دو هر

 فهمی؟ می ذارم نمی و ميرم می! ذارم نمی هم بميرم _

 اولش از شايد  نبود؛ ازش اثری ديگه ثانيه چند از بعد اما افتاد آتشی هم اون های چشم اقيانوس تو ثانيه يک برای کردم حس

 . بودم ديده اشتباه هم

 چی ديگه! بردار بدبخت منِ سر از دست سوگل امثال  و سوگل همون پيش برو خوای؟ می جونم از چی! کن ولم اصالً _

 سوگل امثال اب سرتو و کنی نمی ولم چرا کنم؟ مُردگی زنده زنده راحت که بگيری اونم اميد؟ يه بچه؟ يه بگيری؟ ازم که دارم

 کنی؟ نمی گرم

 و داد می تکونم ريتم با داشت هنوز اما رفت؛ باال باز بودن کناری سالن تو که کسايی سوت و دست صدای و شد تموم موزيک

 برای شد می پخش داشت که موزيکی شنيدن با. کنه جدا  هام مردمک از رو اش زده يخ و مرده های چشم ميخ نداشت قصد

 . بستم خاطره و درد از رو هام چشم لحظه يک

 .کنم می زار شکنجه جهانمو وسعتت به) 

 

 .کنم می فرار کجا تو هجوم از من ببين 

 .شناختم و پرستش کردنت نگاه از من 

 .ساختم که بتی اين از کنم می سجده خدارو 

 تو به باورم شه کم که بده ای بهانه من به

 . (..تو به برم می پناه خودم از شب هر که من به 

 اوج تو و بود کشيده شعله که سرگردونی گرداب. شدم نداشتم باورش اصالً که چيزی مبهوت ...و کردم باز رو هام چشم

 . زد می برق رطوبت

 ...( تو به باورم شه کم که بده ايی بهانه من به... تويی کنم می نگاه... کسی هر به کن نگاه)... 
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  .بسته بود دل بهم دهشناک، يه ديوِ. کردم يقين ها چشم اين ديدن با ام؛اينج چرا که داشتم شک صد در يک فقط اگه

 کردم؟ می غلطی چه داشتم. اومدم خودم به کم کم. چسبيدم بهش ای فاصله هيچ بی و شد محکم کمرم پشت دستش

 اين تو رو من لحظه يک اگه ماهان. بشم جدا ازش کردم سعی و کشيده هين... ماهان بودم؟ شده آبرويی بی چه به مجبور

 می بهم حالم  داشت غيورم؟ و ترس خدا از مرد اون با کنم می چه من خدايا... غرورش... غيرتش... شکنه می... ببينه وضع

 سعی. بيارم باال ام شده کثيف و معرفت بی خودِ روی خواست می دلم... خودم از اضطراب؛ يا ترس از نه بار اين اما خورد،

 .کجا اون و کجا، من قوه و زور اما کنم خارج دستش از رو دستم کردم

 ...کن ولم خدا رو تو کن، ولم! کن ولم _

 

 داشت هنوز لعنتی موزيک اون. داد فاصله بينمون و کرد شل کمی رو دستش که خوند هام چشم تو از رو عجز و عذاب انگار

 . بودم مرد اين با بودن هماهنگ به مجبور هنوز من و خوند می

 ...باشه _

 : داد ادامه جديت با بود صورتم به خيره که حالی در اون و بستم چشم هامون بدن به عذاب اب

 بچه باال آوردم. به خودش فشار می آورد تا حرفش رو کامل کنه( اون سر)  اون... يا خودت جون يا. خودت با تصميمش _

 .می دارم نگه خودم واسه جسدتو ابد تا و گيرم می جونتو تولدش بعد برگرد برو بی خواستی اگه اتو بچه! ات

 

 :پرسيدم مبهوت و گنگ گفت؟ می چی

 !گی؟ می چی _

 : گفت نبود، و باشه خونسرد داشت سعی که صدايی با و گذاشت شکمم روی حرص با رو دستش کف

 کن بيرون مغزت از شی رو خالص جهنم اين از اينکه فکر... تو ولی! عرضه بی اون دل ور فرستم می هم رو حرومی اين _

 ! کنم نمی ولت ولی کنم می حياط همين تو قبرتو

 چيزيی که می شنيدم رو نمی تونستم باور کنم! پر غضب به کناری پرتم کرد و گفت:
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 چشمم گم شو! جلوی ديگه از حاال هم_

 : زد ريادف تر بلند که حرفی گفتن برای کردم باز دهن ناباوری با. رفتم عقب تلو تلو با. لرزيد می خشم از صداش

 ! گمشو چشمم جلو از گفتم_

چرا هربار فراموش می کردم که اون يک آدم آنرمال  رفتم. باال ها پله از بودم گرفته ديوار به دست که حالی در و برگشتم فورا

 و ديوونه است؟ 

 * * * 

  ماهان

 دست. بود گرفته بازی به رو مغزم بشه،  ساييده سنگ روی که سنگی مثل اومد می اتاق بيرون از که دعوايی و داد صدای

 :انداختم پايين رو سرم و گذاشتم سرم طرف دو رو هام

 . برس کسبت کارو به برو پاشو. نمياد در برات من از خيری هيچ جوون؛ نشستی خود بی اينجا _

 . بيام کوتاه بود محال. بگذرم که بود محال

 خدا؟ امون به برو بگم و دستت کف بذارم رو بلفطره مجرم قاتلو يه ی خونه آدرس اينکه خوای؟ می چی من از تو _

 :نشستم بست به هم باز. کردم سکوت هم باز

 دفعه صد اونجاست؟ همسرت که مطمئنی انقد کجا از شما خود اصالً خوای؟ می چی من از حاليته اصال جوون. اهلل اال الاله _

 رئيس داری يقين می گی و می زنی زنگ شب يه! وايسادی داستان کجای تو نياوردم در سر هنوز کردم پايين و باال پروندتو

 سيم يه که ميدی ما به ايی شماره دليل؟ کو می گيم! داشته نگه خودش پيش و کرده تهديد همسرتو دنبالشيم، ما که باندی

 واسه وقته خيلی که بوده بيچاره بدبخت معتاد يه مال مياد عمل به کاشف ها بچه ی جستجو کلی با آخرشم اعتباريه، کارت

 آخه دِ. برده زنت اسمشو شاهده نبوده، خودش دست حالش که ايی پاماه زن ميگی دليل؟ کو می گم. فروختتش مواد زار دو

 به بشينم و دستت کف بذارم قتلگاهتو آدرس هيچی سرِ خوای می من از تو ترديده، محل کجاست زنت اينکه خود مومن مرد

 برسم؟ کارم
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  ...سکوت هم باز

 وقت هر تا اينجا. چشممه رو قدمت مهمون عين و ميام کوتاه پدر يه مثل برابرت در کردی قبالً که کمکی حرمت به _

 . کنيم می پيگيری خودمون ما ات خونه برو بدم، کشتنت به باش نداشته توقع من از اما بشينی؛ تونی می خواستی

 که جديتی از يا بود هام چشم قرمزی شدت از دونستم نمی. شدم هخير اش جدی و نافذ های چشم به و کردم بلند سر کالفه

 . باخت رو رنگش نگاهش لحظه يه برای نبود، اومدنی کوتاه

 ات خونه تو بشينی رفتی می بودی ماهان خودت اگه شما! بدم انجام همونو تا کنم چيکار من بگو شما کنم؟ چيکار می گين _

 می زنده زنم موقع اون تا! ميرسه کی نرسيدن، نتيجه به هنوز و کنن می کار دارن وشر ساله چند که عملياتی آخرِ ببينی تا

 ... مونه

 :شد مشت هام دست لرزيد، دلم لرزيد، صدام

 من واسه بانده اون کردنِ منهدم اولويت تون گروه اعضای واسه داری؟ توقعی چه من از شما خود اصل در! مونه؟ می سالم_

 !نيست! سرگرد نيست

 باز گفتن برای بار هر دهانش کشيد، اش جوگندمی موهای روی رو دستش. شد تر نافذ نگاهش و پيچيدن هم به هاش ابرو

 :گفت ترديد با آخر در و کشيد می هاش لب گوشه دست باز و شد می

 که دونی می کجا از. وجدانن بی و رحم بی چقدر که ديدی! ديدی رو اونا بار يه خودت تو تونی؟ می که مطمئنی کجا از _

 تونی؟ می

 !کردم کارو اين قبالً بارم يه _

 :گفت رفت می باال داشت که صدايی با شد، جمع هم در دوباره نکشيده ثانيه به و شد باز هم از صورتش

  کردی؟ مخفی ما از رو چی تو _

 و دادم تکون سری .رسوندم دهنم به رو بود صندلی دسته روی که دستی و کردم رها صندلی پشتی روی محکم رو خودم

  بار يه دنبالشن که شيری دهن از رو رها گفتم می بايد گفتم، می بايد. بود وقتش ديگه انگار. فرستادم بيرون محکم رو نفسم

 . کشيدم بيرون
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 ... کشيدم بيرون اونجا از بار يه زنمو من _

 :  گفت بُهت و سرزنش با و گرفت دهنش روی کالفه رو دستش هم او

 حرف تو حرف و دوستی رو از و دادی کار بهش تو کرده توبه بوده، خالفکار قبالً يهودا گفتی! شناختی نمی باندو ناو گفتی  _

 ...و کردی نامردی که نگو! جوون گفتی! نياورده تاب غيرتت تو و ديده چشم به رو ای معامله همچين گفته بهت زدن،

 ... ولی سرگرد بود غيرت زور!  شده خراب اون تو گردوند برم و کرد کِشم خِر غيرتم زور! نکردم _

 :کردم زمزمه کردم می اهرم هام زانو روی رو هام دست که حالی در و پايين آوردم رو صدام

 .نبوده شنيد که همونی اش همه _

 :گرفت دست تو رو رنگ سياه و کوچيک ريکوردی و کرد باز رو ميزش کشو هم در های اخم با

 !اولش از. کنی تعريف بايد رو چی همه باشم، کمک و کنم تباور داری انتظار اگه _

 : کرد زمزمه قرمزش چراغ شدن روشن با و زد رو دکمه

 .اهلل بسم _

 .گفتم و 

رها  که ايی نامه و يالغوزی که با تهديد ازش خواسته بود ترکم کنه يایِ تا مون مصلحتی عقد و دنيا اين به اومدنش الفِ از 

 ی و جذبه نخنده تا گرفت می رو خودش جلوی زور به گاهی و کرد می نگاهم شاکی گاهی سرگرد ...دنوشته بو کشتنم واسه

 شدن خاموش از بعد اما رها؛ گرفتن پس واسه بياد کوتاه يا بشه  گرفته آدرسی بشه، کمکی بلکه اش حفظ بشه.  گفتم مردونه

 : گفت آهسته بود برداشته شخ که صدايی با و کرد رصد رو پام تا سر. کرد سکوت فقط صوت ضبط

 قانونه؟ خالف خوای می ازم که چيزی دونی می _

 . بدن شکستت کردن می قصد که چشمايی نفوذ از انداختم زير سر

 . نخوره تکون آب از آب که کنين کاری تونين می که دونم می شه؛ سر درد براتون که خوام نمی _
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 : گفت کوتاه سکوتی از بعد کردن، می نگاهم و بودن شده تر باريک طخ يک شايد که هايی چشم و خورده چين پيشونی با

 . بشنوم خواستم می من که چيزی اون اِلّا گفتی، رو چی همه _

 :دوختم چشم بهش سوالی و کردم بلند سر بشنوه؟ خواست می

 دستمون دادی نمی شنجات و کردی نمی صفت بی اون بالی سپر خودتو شب اون اگه. کردی ما واسه بزرگی فداکاری تو _

 راستِ. کجان نيست معلوم االن و بودن وطن اين ناموس که دخترايی و کرد که کاری کثافت همه اون از موند می خالی ابد تا

 .دِينتم زير حسينی

 :کردم زمزمه و بود چيده که ايی کبری صغرا واسه دادم تکون سر کالفه و حوصله بی

 بگين؟ خواين می چی_

 و کالنتری تو در به در که رسوندن رو خبرش بهم حتی که جايی تا... حواسم بهت هست ديگه جور هي بگم خوام می _

 . اسدی جانان بودی: دختر يه دنبال کرد فکرشو بشه که جا هر و قانونی پزشکی

 !اشهنب خودش حوزه تو اگه حتی نشه، باخبر و بيوفته اتفاق که نبود چيزی انگار. دونست می. رفتن باال هام ابرو

 ...خب_

  داره؟ ماجرا اين به ربط _

 .نداره: خاروندم رو ابروم گوشه

 ...پس _

 بفهمم تونم می کنم پيدا اش مفنگی بابای از آدرسی اگه حتی و دنبالشم در به در. اس داده دست از بچه مادرِ يه به قولم _

 .آورده بيچاره دختر سر باليی چه

 دوباره رو بحث اش پليسی ی کننده گيج گونه معما شّمِ همون با دوباره شد می بلند جا از که حالی در و داد تکون سر

 :برگردوند

  کجاست؟ االن تهديده، عموت گفتی _
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 : چرخوندم سمتش به رو سرم و کشيدم گردنم روی دستی کالفه

 .شبيخونم يه رمنتظ ازش لحظه هر... راستش. عقديم شُرُف در و پيشمه رها کنن می فکر دنبالمه، هنوز... عموم _

 :گفت حال همون در و رفت ور ميزش روی های برگه با

 ...شکايـ ازش کرده که هايی وکار کرده چاقو با که تهديدی به خاطر تونی می بخوای _ 

 :دويدم حرفش بين

 . باشه مقصر که هرچند پا، زير بذارم تر بزرگ يادم ندادن حرمت. ترمه بزرگ ولی کرده، بلند دست کرده، تهديد _

 . گذاشت ام شونه روی رو دستش محکم و مردونه نيشخندی با و کشيد کار از دست

 فکر يه بده مهلت بهم روزم سه دو اينجا؛ بذار بنويس رو داری مقدم يارو اون و مرتضی از که آدرسی آخرين. جوون پاشو _

 شرمنده مافوقم پيش روزی فردا که کنم کاری نه و بندازم زمين ندارم روشو که رو تو روی نه تا بکنم ات خواسته واسه اساسی

 . بشم

 :شدم بلند جا از و شدن باز کوتاه نيشخندی به هم من های لب

 . شين نمی _

 هفت. کردم روشن ام گوشی فوراً اومدم بيرون که کالنتری از. کرد کج بيرون سمت به رو راهش و فشرد رو ام شونه دوباره

 :زد زنگ خودش بگيرم رو شا شماره خواستم تا يهودا، از تماس

 .آقا سالم الو _

 :ماشين سمت به افتادم راه

 ...زدی زنگ همه اين که نيست دستم گوشی اينجا خب کالنتری، ميرم گفتم که من مومن مرد سالم، _ 

 :شد بلند خنده به صداش 

 . رسی می حرفم به کی ببين گفتم بهت من امروز کنن، می کارايی يه دارن اينا باش مطمئن آقا زدم، رو مرتضی رد _
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  مگه؟ کردن عوض جاشونو باز _

 : شنيدم منم رو کرد اصابت اش پپيشونی به که دستی صدای

 باالخره تا گشتيم در به در.  نبود ازشون خبری هيچ بودن که ای خونه اون جلو رفتم که صبح. بگم اول از رفت يادم آخ _

 يه خوان می اينا خدا به خداوندی شهر، بيرون رفتن! کجا ببين فقط رستادم؛ف بهت ادسشو شدن؛ گير جا گوری کدوم فهميديم

 .بردن اسبابشونم همه گاراژ اون تو رفتن پاشدن که کنن کارايی

 داره که وقت هر! فاتحه زمين بذارم رو سرم بايد که نشناسم رو باباش بغل تو هميشه ی گربه اون اگه من. ايستادم حرکت از 

 به بلوايی يه

 ... عزلت کنج ميره کنه می پا 

 باشين نفر دو که خبر هم رو يکی. برسونم خودمو من تا نمی داری بر ازشون چشم يهودا، می گم چی ببين. خب خيلی _

 . نشه غفلت اصالً

 فعالً پس آقا باشه _

 رفيق؟ ببين _

 آقا؟ جانم _

 ...مردی خيلی _

 :يچيدپ گوشی تو اش گلويی تو و مردونه ی خنده صدای دوباره

 . توام رفيق چون _ 

 .شد بلند هم من رمق بی و کوتاه ی خنده  صدای روز چند از بعد

 . همين. تکرار دور رو رن می فقط ها روز و و تقويم به چسبن می گذره، نمی اصالً رفيق بدون سخت، های روز 

 ** * 

  رها
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 نمی شنيده ها درخت تو های جيرک جير و يلدا ترسيده های نفس جز به صدايی هيچ. بود خوابيده سنگينی سکوت تو خونه

 :شد بلند يلدا ی خفه جيغ ، صدایبا قدم بعدی ام.شد

 . ميدی کشتنمون به خدا به. برگرديم بيا! خدا رو تو... رهااا _

 : کشيدم بيرون دستش از رو بود کرده اسير که بازويی

 من بايد بفهمم تو اون خونه چه خبره!  _

به خودت  .برگرديم بيا خدا رو تو! کنه می خاک جا همون خودتم آقا اونجا بذاری پاتو اگه!  قبرستون قبرستونه خبره؟ چه _

 ...آخـه دهنم تو مياد داره رحم نمی کنی به من بکن، قلبم

 شتاب و تند های قدم با نيست ها نگهبان از خبری شدم مطمئن وقتی و انداختم کوتاهی نگاه اطرافم و دور به بهش توجه بی

 به پا. کردم باز رو ويال در. گذروند نظر از رو برش و دور دلهره با و ايستاد جا همون يلدا. انداختم ويال در جلوی رو خودم زده

 های چشم به رو  آهسته و آروم رو خونه در. دوخت چشم بهم غصه با و گرفت پناه درخت پشت يلدا که ديدم و گذاشتم داخل

 .بستم اش ترسيده

 رو روم آهسته آهسته و گذاشتم ام سينه رو دست. آورد يورش قلبم به ناگهانی و ناخوشايند ترسی اومدم اينجا تا که حاال 

 کورمال بندازم هم نگاهی برق های کليد سمت به اينکه بی. بود شده گم انتهاش تاريکی تو انگار که بزرگ سالنی. برگردوندم

 همه روی  و شد می بلند ديوار و در از خاک و نا بوی. افتادم راه شد می منتهی باال طبعق به که هايی پله سمت به کورمال

 کالفه. ترسوندم می ناخوداگاه هام قدم صدای که بود زياد حدی تا تاريکی و سکوت. بودن کشيده سفيد های پارچه وسايل ی

 نرده روی دست. بود بسته کبره عنکبوت تار و خاک و گرد از ها ديوار. دادم ادامه راهم به باز و آوردم در پام از رو ها کفش

 . کشيدم رسيد می باال طبقه به که رنگی طاليی های

 گورستون به پا شب از ساعت اون تو واقعاً که انگار. داشت خاصی سنگينی خونه آور خفقان سکوت و تاريکی. بودم ترسيده

 پناه اينجا به چرا می شد، عصبی و افتاد می انطوف هاش چشم تو که دفعه هر پس اگه اون همه متروکه بود،. باشم گذاشته

 :گفتم خودم به زدن پلک بار يک با و فرستادم بيرون محکم رو نفسم می آورد؟

  «نرسه اينجا به پام من مصره انقدر که اس شده خراب همين تو فرارت کليد شاه! رها باش قوی »
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...« خدا... بده جرات بهم:» کردم زمزمه . بريم بايد که کرد می حکم قاطعانه عقلم و بود مردد ها پله از رفتن باال برای پاهام

 تو چی همه... و برگشتم سريع. شد رد سرم پشت از کسی کردم احساس نرسيده دوم ی پله به پام و برداشتم رو اول قدم

 هر انگار گرفته دوده یها ديوار کوبيد، می ام سينه قفسه به محکم قلبم. نبود سرم پشت کسی و بود خوابيده تاريکی همون

تو طبقه دوم  بلعيد، می رو ديوار و در هام چشم. رفتم باال ها پله از دو به تقريبا و عجله با شدن، می تر نزديک بهم لحظه

 روشن رو چراغی اينکه جرات. بودن پوشونده رو ها پنجره تيره، و مخمل احتماال و سنگين های پرده و بود تر تاريکی شديد

  که اتاقی اولين سمت به افتادم راه و کشيدم تر جون بی و تر سرد های پارکت  روی رو ام برهنه و سرد پاهای. نداشتم کنم

 از وحشتناکی صدای کنم وارد فشاری بهش اينکه از قبل و کشيدم اش خاکی ی دستگيره روی دست. خورد چشمم به درش

 و دادم فاصله ام شده فشرده های پلک بين .کرد برابر دو رو لبمق ضربان و وحشت ام گلويی تو و خفه جيغ صدای  .پروندم جا

 پايين و باال داشت شدت با که ام سينه رو دست. دوختم چشم بود شده وارد باز پنجره الی از که ايی گربه بچه به حرص با

 :غريدم و گذاشتم شد می

 ...  بدو پيشی برو! بيرون برو! اَه کردم سکته.... ی گربه _

 بی .ها پله سمت  به افتاد راه برداره رو نگاهش اينکه بی آخر در و زد زل هام چشم تو روشنش و ترسناک های چشم اون با 

 تخت يه. جايی که ساکن بوديم يکی اون مثل درست .بود معمولی چيز همه. شدم اتاق وارد و کردم باز رو اتاق در بهش توجه

 وسيله عده يک با هم باز و رفتم ديگه اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از عجله با...  و آرايشی ميز و کمد غبارگرفته و خواب

می  هست! هست! هست چيزی يه شده خراب اين تو » کردم: می زمزمه حرص با که حالی در. شدم مواجه معمولی زيادی ی

 . شدم واردش و کردم باز رو اتاق ترين ای گوشه در!« هست که دونم

 حاليم که بودم مبهوت قدری به اما شد؛ کوبيده شدت به باد کمک با در و شد شل دستم. رفتم وا قاتا داخل وسايل ديدن با

 نه و بود تختی نه .بلعيد می رو ها عکس و دويد می اتاق ديوار به ديوار روی هام چشم .بشنوه صدايی کسی ممکنه نباشه

 چراغ و ماه نور و توريی های پرده. بودن باشکوه و بزرگ های پرتره و ها عکس از پر که هايی ديوار با بزرگ اتاق يه. کمدی

 قدم لرزيد؛ می پاهام بود، شده سردم .بود داشته نگه روشن ويال ی ديگه های جا خالف رو اتاق خوبی به حياط داخل های

 سياه های چشم با درمقت مردی تصوير به مبهوت... و ايستادم اول تابلو مقابل .کشوندم بود مقابلم که ديواری سمت به رو هام

 تو چيزی همه اين با. شد می حس هم روح و جون بی پرتره همين از داشت که ابهتی. شدم خيره سفيد دست يک های مو و

 جفت يک به رسيدم و گرفتم رو بود اش شونه روی که دستی رسيد. مسيرِ می نظر به گرم شدت به و درخشيد می هاش چشم

 ديده می شد. زنده و مرد، خندان نگاه مثل که اقيانوسی آبی چشم
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 .بود شده ريخته سمتی به کدوم هر که بلندی و آزاد موهای و بال بيس زانوبندِ و بند مچ ها؛ لباس با ساله يازده ده پسرکی

 !اش افندی بی خود خود... بود خودش...  اما! نبود هم مُرده و خونسرد. نبود خشک. نبود جدی نگاهش

 بار اين  نگاه، همون... مرد پر ابهت همون هم باز. گذروندم نظر از رو بود چسبيده بهش تقريباً که بلويیتا بريده نفس          

 به و ايستاده کنارش شيطنت با ساله شش پنج دخترکی و بود گرفته بغل رو ای قنداقه که حالی در           و تر جوان کمی

 بعدی تابلو و بعد تابلو سمت به برداشتم قدم و اومدم خودم به تر زود عهدف اين. کرد         می نگاه مرد تو دست های کودک

 که بودم شده ديوار روی های عکس محو قدری به. بود آروم و         کمرنگ لبخند يه با مرد يه از عکس تمامشون. اش

 روی راستم طرف با و کرد گير پام رفتم می           بعدی تابلو سمت به داشتم که همين و نشدم اتاق وسط کوتاهِ پلۀ متوجه

 پايی و دست بی با آخرش          .  گفتم می بيراه و بد کورم خودِ به و دادم می ماساژ رو دستم اخمی بد با. شدم پرت زمين

 . کردم می خبر رو ها نگهبان ام

 .کردن جلب رو ام توجه بودن شده گذاشته ديوار کنج که واژگونی های عکس قاب...  اما شم؛ بلند که گرفتم ديوار به دست

. موند باز حيرت از دهنم تاريکی تو تصويرش شدن واضح با و شدم خيره عکس به و برگردوندم رو قاب فوراً. رفت يادم درد

 بودمش داده لقب وحشی که صاحبی واکنش دونم نمی و ايستادم جهان جای ترين ممنوعه کجا هستم. تو که نبود مهم ديگه

 شدت به طاليی، های مو و آبی  های چشم با که شدم ساله چهل و چند شايد زنی تماشای تصوير محو... نبود مهم. بود چی

 .بود نکرده کوبم ميخ و محو افندی بی به صورتش  اندازه بی شباهت نه و زن فريبندگی و زيبايی نه اما کرد؛ می دلبريی

 هم کنار کم شدت به ی فاصله با گلوله تا سه که ايیج همون درست. کشيدم زن پيشونی روی های برجستگی روی دست

 کسی فکر. ترسوندنم نمی حدش بی ظلمات و خونه سکوت ديگه. افتادن شماره به هام نفس. شليک شده بودن عکسش روی

  تر بود.  وحشتناک نذارم خونه اين به بود پا کرده تهديدم و آورده عکس يه سر رو بال اين که

 نداشتم جرات حتی. گرفت نبض صورتم تو دقيقاً قلبم ای ديگه واژگون قاب ديدن با و چرخيد اريشکن سمت به شدت به سرم

 بيرون قاب از و شده مچاله وسط از از عکس. گرفتم دست تو رو تابلو و فرستادم پايين محکم رو دهنم آب. کنم نگاه بهش

 بی و قبلی عکس زنِ به ايی العاده فوق تشابه که زيبايی و جوون دختر. کردم بازش آهسته لرزون های دست با بود، زده

 می حرف بقيه ازش که هايی قرمز خط. اند وحشی اون ی خانواده... ها اين. زد لبخند می بهم عکس داخل از داشت افندی

 .زنن
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 باد با رومآ چوبيی گهواره .کَند عکس روی از رو ام خيره و خشک نگاه شد، بلند پنجره سمت از که جيرينگی جيرينگ صدای 

 برهنه های پا و شدم بلند جا از بچه؟ اون بود کوچيک چقدر مگه... گهواره. هاش، نغمه خونی می کردن آويز و بود شده همراه

 رو بزرگ و خالی گهواره و کشيدم اش لبه روی دست. بود گرفته بازی به رو توری پرده شبانه باد. کشيدم سمتش به رو ام

 چقدر. نشست اشک غبار هام چشم تو مقدمه بی سرگذشتش آوری ياد با... نورا بود؟ چی اسمش گفت يلدا .دادم تکون آروم

 شده. ساکت و بعد افسرده و ديده مادر با همون سن کم و چشم های کوچيکش مرگ بود گفته يلدا دخترک! داشت گناه

 رو گهواره دوباره باشه! آروم خوب جای اون دختر کوچولو کاش شدم؛ خيره آسمون به پنجره از .کشيدم شکمم روی دست 

 : کردم زمزمه و دادم تکون

 ...«گم قراری بی تو نشی... گندم گل الالالال »

 دوباره خواستم. نباشه مادر بی ای بچه هيچ که کاش. نشست اش چوبی دستۀ روی و کرد سقوط چشمم از قطره اشک 

 .  افتاد بود نشسته گهواره کنار که رفته رو و رنگ و  ای پارچه عروسکی به چشمم که بدم تکون رو گهواره

 اون بکشه و جونش براش ارزشی نداشت، می تونست که ای بچه برای کی خبر بود؟ چه شده خراب اون تو آخه... من خدای

  خريد؟ می رو ها

 اوج به رو حيرتم و بهت پيچيد ام بينی زير که عطری بوی. کشيدم بغلم تو و برداشتم گهواره از رو عروسک سنگينی نگاه با

 استشمام مرد اون از که داد می رو ترسناکی و سرد بوی همون واقعا! نه .کردم بو دوباره و کردم جداش ازخودم. رسوند خودش

 !شد می

 ساخت، همراه خودش با رو پرده که وزيد تندی باد! کثيفی و خاک ذره يک از دريغ... خدايا. کشيدم گهواره روی دست دوباره

 دقيقاً اتاق اين. شدم خشک رسماً مقابلم منظره ديدن با. رفت کنار پرده و شد کشيده پرده چوب روی پرده ی يرهگ های چرخ

 محال!! بود محال باشه! کشته رو بچه اين که بود محال اون... اون! من خدای دقيقاً... گهواره اين! بود خودش اتاق روی روبه

 جفت يک ديدن با چرخيدم تا که بگذرونم ديد از رو اتاق ديوار و در ديگه بار خواستم و چرخيدم عقب به عجله و بُهت با 

 صدای رو به گوشه ای پرت کردم. عروسک و کشيدم جيغ دل ته از کرد، می تماشام جديت با و بود ايستاده مقابلم که چشم

 : رو به لرزه درآورد اتاق های ديوار و شد ادغام دادم و جيغ با اش ناگهانی فرياد

  کنی؟ می غلطی چه اينجا _
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 و رفت می پايين و باال شتاب با اش سينه کرد، تکرار رو سوالش و زد فرياد باز و چسبيد رو هام بازو جفت هاش دست

 برام انگيزش نفرت ماسک که انگار. ترسيدم نمی ازش ديگه اما ؛اون طوری نديده بودمشوقت  هيچ .بود سرخ سرخ صورتش

 و مرتب موهای بين و کرد ول کالفه رو هام دست که ديد رو سکوتم. خود واقعی اش رو ببينم اشمب تونسته و باشه افتاده

 : غريد خشدار و دورگه صدايی با و زد چرخی نيم خودش کنه، دور چيکار بايد ندونه که انگار. فرستاد اش شده کوتاه

  وجود نداره؟ من از تر زن هم به حال کنی يقين که اومدی_

 گرفته شد.  دوباره و باز بهت از ایلحظه  صورتم

   ام؟ بته بی و وجود بی حد چه تا ببينی خودت چشم با اومدی _

 : کشيد خودش سمت رو بود سرم پشت که ای گهواره و شد خم شد، نمی کنترل خشمش 

 کنی؟ می غلطی چه اينجا تو نفهم ی دختره! قدغن اومدن اينجا بهت گفتم _ 

 فرود قاب عکس از پر ديوارِ تو و کند زمين روی از دست بايک رو چوبی و خالی گهواره اون و مکشيد کنار دلهره و هول با

 ديگه و فرستاد می بيرون نفس وار لوکوموتيو که خودش و گهواره بين نگاهم. بود مونده باز نيمه و شده خشک دهنم. آورد

 :کشيد نعره تر بلند. گذاشتم پيش قدم. مترسيد نمی همچنان من گرفته بود. و نوسان شد می کبود خشم از داشت

 !ديـدی؟ چی ببينی؟ خودت چشم با تا اومدی _

 می عذاب داشت من تنفر فکر بود. واقعاً از شناور خون دريای تو هاش چشم می زد، نفس نفس. لرزيد سرم پشت های شيشه

 : زدم لب زور به کرد، می بيداد بغض اما ؛بودم شده نترس نبودم؟ مگه کشيد؟

  .بکشی يه بچه رو بتونی تو محاله اينکه _

 هاش آروم نفس. موند جونم بی و شده سفيد های لب محو شد، باز صورتش آروم آروم. بود کرده لونه هم هاش چشم تو اخم

 روی هک انگار .ام جمله يه با خوردنش تکون اين از خوردم تکون... من و. قلم يه اين الّا بود حرفی هر منتظر که انگار .گرفتن

 چشم به اخم دوباره که کرد فکری چه دونم نمی... و شد باز آهسته اش بسته های مشت. باشن پاشيده سرد آب نمرود جهنمِ

 :شد نزديک برداره هام چشم از رو نافذش نگاه اينکه بی تابوند، هاش

 !نکن شک... داشتنت از نميام کوتاه _
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 که هايی فرياد شدت از صداش. شد خم گردنم روی شرم با سرم و فتنگر رنگ نکشيده ثانيه به سردم و حس بی های گونه

 شده؟ گير جا ناگفتنی لذتی گلوش ته يا بود؟ شده بم همه اين و خشدار بود، کشيده

 ...  برات کنم می عام قتل شهرو يه! هيچ که بچه _ 

 :آورد باال خودش تسم به رو صورتم و گذاشت ام چونه زير دست که بچرخه ای ديگه سمت به تا رفت سرم

 ! شهرو يه حاليته؟ _

 لب ...کرد نمی کاری کم خواست، نمی چيزی کم چون. نبود زدن بلوف مرد چون افتاد؛ پايين و شد کنده جا از هری دلم

داره با حرف  نبود معلوم و داد می التيماتوم داشت! دليلی بد ام بچه کشتن برای. رفت سرم تو که وحشتناکی فکر از گزيدم

 :زدم لب حالی بی با من و گردوند صورتم تو رو اش آشفته و خيره نگاه .کنه می تهديد يا مياره به دست دل شها

 ...امو بچه... کُشم نمی  _

 .بياد فردا دکتر گفتم _

 : غرقم خواب تو من و شده نازل بال که انگار. گرفت وحشت تُن جونم کم و آروم صدای

 .شم نمی ام بچه قاتل _ 

 .آمپوله يه خرجش. بشی قاتل بخوای که نداره جون اصالً _

 .بياری سرش باليی نمی ذارم_

 :شناختم می که افندی بی همون شد و شد سرد دوباره هاش چشم گرم ی شعله کرد، مکث

  نيای؟ کوتاه و کنی بازی لج( گرفت اوج صداش)  برسی؟ نتيجه اين به تا کردی فکر هفته يه _

 رضای محض آخه کن؟ انتخاب رو يکی ات بچه و خودت بين گی می مادر يه به خوای؟ یم چی من از فهمی می هيچ _

 فهمی؟ نمی آدميت از هيچی که هستی جونوری چجور تو بگو خدا

 و بستن يخ اصالً. شدن می تر سرد و سرد لحظه هر که بودن هاش چشم آبی فقط نزد؛ فرياد نکرد، پاره حنجره انتظارم خالف

 : کشيدم ام پيشونی درشت عرق روی دست. شد مفرماحک هاش چشم تو قطب
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 خودشون جون سپر اشونو بچه هام حيوون حتی. اوليته تو بچه، اين که نکن شک باشه، هم امون يکی جون به قرار اگه _

 . کنن نمی

 می جنون به خيالش بی و آروم های نفس و خونسردی. جوشوند می رو عروقم توی  خون سکوت اين و بود کرده سکوت

 :کشوندم

 به. اس بچه اين نوبت حاال. کردم درک کلمه واقعی معنای به رو بدبختی و خوشبختی ديدم؛ رو دنيا اين پايين و باال من _

 . شه می دنيا موجود ترين خوشبخت پدرش با مطمئنم من و مياد دنيا

 : زد مقد رو اتاق طول و داد حرکت پاهاش به شدن، کج روح بی و سرد پوزخندی به هاش لب

 ... احمقی هم هنوز... احمق احمق، احمق، _

 پاکت کرد؛ می دورش قبلش دقيقه چند ی چهره از شدت به که غريبی خيالی بی با و داد تکون تاسف معنای به رو سرش

 :برداشت کنارش جيب از رو سيگارش

 . کنی می نااميدم ميارم، ايمان هوشت به کم يه که دفعه هر _

 صورت. برد هاش لب روی سيگارِ نزديک و کشيد اش جعبه روی رو کبريت بود؟ سرش تو ای نقشه هچ باز. شد تنگ نفسم

 و دوخت بهم رو هاش چشم. کشيد می رخ به رو خودش سردی هم باز کبريت، های شعله رغم علی اش موميايی و حس بی

 : داد تکون رو کبريت

  ؟ دادم انتخاب قدرت بهت من کردی فکر واقعاً تو _

 : رفت رژه اتاق تو دوباره بود؟ هنداد

 . می ذاره قيمت ميزه رو که هرچی روی بازی از قبل قهار قمارباز يه _

 دوختم. چشم اش شمرده شمرده های قدم به منگ و گيج

 بگی؟ می خوای چی_

 .خوردی دست رو بازم بگم خوام می _
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 رو رو، دستم بزنگاه سر و داشت ای نقشه يه لحظه ره چطور کردم؛ نمی باور رو شنيدم می که چيزی و بود مونده باز دهنم

 : اومد تر نزديک قدم چند کرد؟ می

 . ميره باال خيلی موندش زنده نرخ خوای؛ می رو بچه اون همه اين که حاال _

  باشه، تهديد در اش بچه که شيری ماده مثل و برداشتم من رو بعدی قدم کشيد؛ شعله خشمم و اومدم خودم به. شد قفل فکم

 :کوبيدم اش سينه تو خورده گره های مشت با و اومدم بيرون رها پوسته از  زدم، فرياد پروا بی و بلند

 همه اين مستحق که کردم چيکارت می ذاری؟ نرخ من بچه جون رو که هستی کی تو!  روانی! ای ديوونه! ای ديوونه تو _

   روانی؟ آخه من از خوای می چی خوای؟ می جونم از چی عذابتم؟

. کرد محصور هاش انگشت حصار روتو اومدن می فرود محکمش و سينۀ ستبر روی قدرت تمام با که اختياری بی های مشت

 : درخشيدن می هاش چشم بندون يخ تو رنگی آبی گرم و کوچيک های شعله نبود، آروم و خونسرد همه اون ديگه

 هستی! فراموشکارم و کودن احمق بودن، بر عالوه نکن ثابت. گرفتی قبالً جوابشو _

 .رسه نمی هيچی کنترل به زورت بدی نشون و کنی تهديد مدام که حقير انقدر. نبودی حقير انقدر... نبودی _

 از تر محکم و کرد دوبرابر رو دستش فشار بود مرگش چه زد؟ نمی فرياد ديگه چرا. جدی و محکم کرد، نفوذ هام چشم تو

 :غريد ای شده کنترل باصدای اما من؛

 .کنم می خودم مال يا می شن من مال يا روشمه اين. قدرته برسونه هدفم به منو که چيزی ولی حقارت، بذار اسمشو تو _

به تحقير  برسه چه کنه نگاه روش تو نداشت حق کس هيچ اينکه نه مگه. کرد نمی بلند روم دست و اومد می کوتاه چرا

 که ای شکسته ی گهواره به خشونت با و کردم خالص دستش از  قالت و زور به رو هام دست مچ. بود شده عجيب کردن.

 باليی اينکه تضمين شه می باشه، نکشته رو بوده کی نيست معلوم که ايی بچه اون اگه. شدم خيره بود شده خورد ديوار گوشه

 يکباره ها ديوونه مثل . ..نبود... نبود زدن بلوف مرد. شدم خيره اش جدی و مصمم های چشم تو دوباره نياره؟ منم بچه سر

 : کشيدم جيغ و سرم تو انداختم رو صدام

 . کنی تونی نمی کاری هيچ! تونی نمی _

 : ميزد نيش استخون مغز به که محضی خونسردی و سيگار از ديگه کام



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

554 | P a g e  
 

 درد من نه و داری درد تو نه ديگه بيای هوش به وقتی. اِتره اتيل دی يه خرجش ببينی تا دوم راه بگو فقط. کن امتحان _

 . اتو بچه

 تو گلوله که بلوندی زن عکس ياد. کرد می تشديد رو مسخره ام تهوع حالت داشت ام مزه بد و خشک دهن. پريد راستم پلک

  می کرد؟ تهديد فقط بايد چرا. انداخت می رعشه تنم به بود رفته فرو عکسش

  خوای؟ می من از چی _

 می لحظه يک. بودم شده ديوونه هم من . شناختم نمی هم خودم رو اومده بيرون چاه ته از انگار که ای عاجزانه و آروم صدای

 سمتم به رو تلخش بوی و زد سيگار به بيشتری ولع با رو آخر پوک  .نداشتم هم زدن حرف جون بعد ی ولحظه غريدم

 : فرستاد

. زدی بيرون ازش که لعنتی ی خونه اون تو کن چال رو رها... باشی دريا خوام می... گرفتی رو جوابت ساده پرسيدی ساده _

 باباش، وَر دلِ فرستمش می خواستی بياری، دنيا به تونی می رو بچه اون اونوقت... خوام می من که اونجوری باش، دريا

 . داری نگه اش خودت پيش نخواستی

 باهاش دروغ به و عروسکش بشم ؟داد می قرار ام بچه جون بهای رو بودن خودش با. جوشيد ام جمجمه تو خون. شدم ديوونه

  وجدان؟ بی اين باشه زن هم به حال تونست می کجا تا آخه ببخشه؟ بهم رو ام بچه جون تا باشم

 انتخاب تا داری وقت ثانيه هفت فقط االن. کنی می پاره يقه بچه اين واسه کجا تا بدی نشون که دادم وقت بهت روز هفت _

 خرِ اون گردن دور ميندازی افسار من، واسه شی می! شی می دريا وجودت همه با يعنی شی می دريا می گم وقتی. کنی

 می رو بچه اين فردا همين يا و شی می دريا يا! داری می نگه خودت واسه اتو سفيه اندر جاهل های نگاه اون  درونتو سرکشِ

 ...هفت شد، شروع وقتت حاال همين از. اومده ازش که گورستونی همون فرستی

 . لرزيدن می هام دست .کوبيد می فشار و نا تنگ تو و بود کرده گير ام سينه جناغ بين قلبم رانگا

 ... شش _

 :شد تر درشت هام چشم

 .خرابی کله انقد که هستی کی تو آخه! نداره معنا شوهر داشتن! نداره معنی گناه آيينت تو ايمون و دين بی توی _
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 ...پنج_

 !بفهـــم! ام ای ديگه کس عقد تو! فهمب. تونم نمی بخوامم من... من _

 ...چهار ديگه؛ ماه چند فقط تا آره ولی _

 داده بود.  آتو آدم و عالم دست که موقتی عقد اين به لعنت

 ! بزنی دست بهم بخوای کشم می. کشم می خودمو _

 حالت اين تا شه تر نزديک گهدي قدم يک بود کافی. ام قدمی يه تو. شد نزديک.  بود تحقير از پر و آميز تمسخر پوزخندش

 : هام چشم تو زد زل و ايستاد می جا همون ولی هردومون؛ هيکل به بزنه گند مسخره تهوع

 .  کردی انتخاب رو دوم حل راه انگار... شی می خودت کوچولو، خانم شم نمی نزديک تو به من_

 . سکوت فقط

 ای ثانيه باشه، داشته نقيض و ضد های رفتار انقدر و باشه المیس آدم شد می مگه. بود ديوانه حتماً. رفت عقب خونسردی با

  بده؟ حکم خونسردی نهايت در بعد ای ثانيه بسوزونه؛ رو جا همه و کنه غرش آتشفشان مثل

 . بخواب تخت صبح تا و اتاقت تو برو. بخوای تو جور هر. باشه _

 قبرستونِ و موندم من. شد نابود تاريکی تو و برداشت روم از رو کننده مسحور خيرگی اون آخر در و رفت عقب عقب قدم چند

 ؟   فردا شد می چی .اش خانوادگی

  ** * 

 افندی بی

 سه از ساعت. گرفتم آسمون سمت به سر. کنه بهتر رو حالم تونست نمی ديگه هم شده جزغاله توتونِ و سوخته چوب بوی

 ی لحظه و لرزيدم می خود به خشم از لحظه يک .شده ام چه دونم نمی. بود آرميده سکوت و تاريکی تو باغ و بود گذشته هم

 و نريخت هم به اتاق اون ديدن با نشد؟ بيزار و منزجر «بکشی رو ای بچه تونی نمی تو اينکه. »پيچيد می سرم تو بعد

 . کردم نزديک ام بينی به سيگار ديگه دست با و گذاشتم دار نم های چمن روی کردم، بدنم ستون رو دستم يک بود؟ نترسيده
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 رو من واقعيت نداشت حق .کرد غوغا سرم تو وار ديوانه فکرش باز... حاال اما آورد؛ می جا رو حالم ها قديم تندش و تلخ بوی

 ترين کوچيک اينکه بزنه. بی پام و دست به بند پرده بی اينطور نداشت حق !کنه رفتار متفاوت اينطور و ببينه عور و لخت

 فراموش برای و چرخوندم موهام تو دست تر کالفه کرد؟ می لمس رو زبرم و زير راحت همه اين چطور ه،کن برقرار تماسی

 مه پسِ در باشه، خواب هاست سال که انگار و بود انداخته جا ها ابر پشت. ماه به شدم خيره .زدم چنگ آسمون به کردنش

 بچه از اشک، از ای هاله پشت که نوری کم و فروغ بی های شمچ مثل... درخشيد می  هم باز حال اين با اما بود؛ رفته غليظی

 . گفتن می اش

 های رگ و رفت باال فشارم هم باز .شد می ختم بهش چی همه ربط با و ربط بی کرد؛ طغيان درونم طوفان يادش با دوباره

 ! نداشت حق. زدن بيرون هام دست

 نداشت حق. کشوندنم می جنون و مرگ به که نقاطی ،نه که ضعف نقطه! هام ضعف نقطه روی بذاره دست نداشت حق

 پرت عقب به رو خودم شدت با کردم؛ پرتش آتيش تو و زدم سيگار به محکمی پوک کالفه !کنه ام بچه ام بچه اينجوری

 هام انگشت. بود زده رو استارتش  سرنوشت که بود بازيی جور چه ديگه اين. گذاشتم دار نم های چمن روی رو سرم و کردم

 نبود کم... گذشت که هايی سال اين نبود کم شدن؛ می سفيد داشتن موهاش چرخوندم، ام شقيقه روی دورانی حالت به رو

 می که کسی... بود اومده کسی شدن، پايين و باال همه اون بعد سال، همه اين بعد .کردن له رو هام شونه که سنگينی

 زن از دور اون ی همه کنه ثابت. باشم کرده زندگی ای حرفه درچق و کرده عمر سال چند نيست مهم کنه ثابت خواست

 تيکه اش سينه تو دونست نمی هم خودش که کسی رو، افندی بی رو، من نگاه يه با تونه می و بوده الکی ها شدن  جماعت

 ...هوف. خود بی خود از کنه، گيج کنه، بچه اينطوری رو، نه يا تپه می گوشتی

 عشق هم بود نديده که ای بچه برای سرش؟ روی نشد نوازش دستی نشنيد، الاليی که نورايی ورا؟ن برای خوند؟ می الاليی

 کرد، می سِحر دختر اون داشت؟ من گرفتن سفت و گرفتن شل به ربطی. زد نيش هام لب روی تلخند .داشت اش چنته تو

 ... نبود من تقصير... نبود گرفتت؛ می خودت از و کرد می جنبل جادو

 هايی درخت پسِ از آفتاب  کم کم اما زدم زل راز و رمز پر سپهرِ به و افتادم ها چمن روی طور همون ساعت چند نمدو نمی

 مثل ...بدتر از تر بد حالم و حس. بود شده کرخت پام و دست .اومد بيرون ذره ذره و کشيد تيغ بودن رفته فرو ظلمت تو که

 روی شب چادر که وقتی تا رقصيد هام دست روی خون کشيد تيغ تابشآف وقتی از که صبحی همون... کذايی صبح همون

 . پوشوند رو اش شده سياه
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. بود شده رگ به رگ و خشک کمرم شدم؛ بلند جا از .رفت می سردی به رو جوری بد بهاری صبح و بود شده خاموش آتيش

 ترس مثل چيزی. کرد می تلخ رو کامم و دخور می وول سرم تو مزخرفی عذاب يه. نبودم راسخ و مطمئن روز اون مثل امروز

 ابد.  تا دختر اون تنفر از

 بودم، ننوشيده چيزی. شدم خونه وارد و دادم لب زير رو سالمشون جواب ها، نگهبان سوال پر و مشکوک نگاه به توجه بی

 کجا به. بودم کرده مست باده بی توهمش و ياد با صبح تا. داشتم خاصی خلسه و کرد می ذوق ذوق سرم ها مست مثل ولی

  کجا؟ به... شتابان چنين

 هم در هام اخم. شد بلند هاش زانو روی از ها پله کنجِ از سری صداش از و کردم پرت ميز روی رو کبريت و سيگار ی جعبه

 . پيچيد

 .نداشت خبر ازت کس هيچ افندی؛ بی رفت راه هزار دلم ديشب؟ از بودی کجا سالم،_

 ! حیصب سر داشتم کم رو همين

. ايستادم چهارچوبش تو و کردم باز رو اتاق در. رفتم اتاقم سمت به و گرفتم رو ها پله مسير مداومش های نق نق به توجه بی

 وجودم تو طينت بد و شرير ای وسوسه... فاصله ديوار يک با بود خودم نزديک و جا همين. چرخيد اتاقش در سمت به سرم

 بيرونم رويا از اومد می باال ها پله از که ای زده هول و تند های قدم صدای... تنشخواس... آغوشش ی وسوسه. کشيد شعله

! بودم شده مست راستی راستی. برگردوندم رو سرم گذشت؟ که بود مزخرفی فکر چه. فشردم مشتم تو رو چوب چهار.  کشيد

 .شد اتاق وارد سرم پشت سوگل

  يهو؟ شد مرگم چه .کشيدم بيرون تنم از حرص با رو ودب برداشته چروک  حسابی حاال که کبريتی و سياه کت

 .کنم کمک بذار_

 کرم حرير خوابِ لباس تونستم تازه و ايستاد مقابلم. قلم يک اين اِلّا بود کسی هر حوصله اومد؛ سمتم به ای عجله های قدم با

 : گذاشت کتفم روی رو دستش .ببينم رو بودن ريخته دورش که مرتبی و طاليی موهای و بود پوشيده که رنگی

 ...بده اجازه_

 :چرخوند صورتم تو نگرانی با رو نگاهش بلعيد؛ رو هام لباس روی دود بوی و پيچيد هم در کمی هاش ابرو
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  خوبی؟_

 دست کرد؟ می چيکار اينجا صبح وقت اين. انداختم بهش گذرايی نگاه چشمی زير و کردم باز رو پيرهنم بااليی ی دکمه دو

 ی سينه به رو نگاهش .داشت نگه هام پهلو کنار رو هاش دست آخر در کرد، باز رو ها دکمه ادامه و اومد باال بیتا بی با هاش

 .عميق شد، خيره هام چشم به آلود خواب نگاه با بعد و دوخت ام زده بيرون و برهنه

 .اينجام تو واسه من که دونی می_

 هاش دست. نداد اهميتی شدن می تر عميق رفته رفته که ای ستهخ های اخم به .زد دو دو صورتم و بدنم بين هاش چشم

 :پيچيدن کمرم دور و کردند جسارت

 ...ات مردونگی و جذبه پی رفت دلم شدم، دونی سگ اون وارد که اولی روز از که دونی می_

 : کوبوند ام سينه روی رو سرش کنم جداش خودم از اينکه از قبل و گذاشتم ساعدش روی دست

  بگی؟ دردات از که نميدونی اليق کسو هيچ چرا ريزی؟ می خودت تو چرا چته؟ بگو بهم! نکن جدام! ننک ولم_

 بی رو هام چشم! زن يه ی حربه آخرين و اولين. دوختم چشم اش گرفته نم صورت به و بردم تر عقب رو ام تنه نيم کالفه

 تعيين ی حوصله حتی ...بَرَم از رو اينا همه فهمهب که داشت عقل انقدری کاش کردم، جداش خودم از و چرخوندم حوصله

 و ناغافل فريادش صدای که کردم می باز رو ساعتم داشتم و نشستم تخت روی .رسيدم می حسابش به بعدا. نداشتم رو حدش

 :پيچيد اتاق فضای تو هوا بی

 اون نه برداری منو تو کوفتی ی معامله اون از اينکه واسه هام التماس... نديدی نديدی؟ وقت هيچ چرا بينی؟ نمی منو چرا_

 منو نديدی چرا ...هامو لوندی بگيره چشمت تا پريدم ناکسی و کس هر با نديدی کنی، اشاره يه تا ميدم جون نديدی! سگ پير

 ... رهایِ اون از داشتم کم چی... افندی بی

 :داد شدت رو هاش اشک و گرفت ناديده رو هام اخم. اومدن باال تيز هام چشم

 !باختـــی( شدم تر بلند فريادش) زپرتی ريختِ و سر بی  ی دختره اون به( اومد پايين صداش... )باختی نه؛ نگو! باختی_

 :ناليد اومد می در چاه ته از که صدايی با و زد کنار رو موهاش کالفه بود، شده خيس و سرخ آرايشش پر و سفيد صورت
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 ...آخه باختی اون چی به_ 

 :کشيد فرياد باز

 !اندازه نمی سمتت به هم نگاهی نيم ببينه؛ رو تو کنه، حسادت اون که اينجا آوردی منو_

 :جماعت زن زبون داشت خنجر نه، که نيش

 ! سرش رو شی می منفجر رفته در چله از تير مثل غيرت زور از نشستن، ميزش سر نفر يه با اونوقت_

 :بود آورده پايين صداش ول باز شده ديوونه .کرد می تابی بی کوبيدن دهنش تو برایِ بد مشت اين شدو مشت دستم

... شی نمی غيرتی اينکه خوش. نيستی مدلی اين ذاتاً اينکه خوش... باشه خوش دلم ذاشتی می بودی؟ اينجوری کی تو تو؟_

 ...انداختيم زندگی از...همينه مدلت

  چرا؟ :کرد می زيادی تنش به سرش و ذاشت می بيرون گليم از پا

 : داشت شيری حالِ و حس سکوتم  از و رفت می نرو رو داشت هاش جيغ

 ... مـ ی لنگه بود يکی که هم هرزه ی دختره اون_

 و پريدم جا از سرعتی چه با نفهميدم هم خودم گسيختن؛ افسار هام دست مشت و اومد بند نفس جوشيد، هام رگ تو خون

 :ديوار تو کوبيدمش بود شده جمع هام دست تو که مزخرفی قدرت تموم با. گرفتم مشت تو رو اش خرخزه

 ! شـــو خفه_

 :شد می تر سرخ لحظه هر اش شده بزک صورت شدن، خم پاهاش

 !پولی زنيکه بکشی آب نجستو دهن اون دور هفت باس بياری دخترو اون اسم خوای می_

 :نداشت براش نفسی اما بود؛ گرفته اش سرفه

 کجا از خورشيد چرخيده، کج زمين کجای! چرخونی می زبون دهنت از تر گنده  ری،ذا می دُمم رو پا! بری می باال صدا_

  شدی؟ دار جرات و دل و گستاخ انقد که زده بيرون



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

560 | P a g e  
 

 :کرد می سنگينی روم بدجور هاش حرف آورد؛ فشار بهش ناتوانی با و پيچيد دستم دور جونش بی های دست

  م؟ا کی من رفته يادت تو؟ جنسِ به باختن منو باخت؟_

 :کنم ولش شد نمی اما  بود؛ شده کبود صورتش و رفت می شدن بسته به رو هاش چشم

 جراتشو مياری؟ در رو ها قديسه ادای من واسه اومدی ديدم؛ آدم و عالم با زدنتو تيک اينه، کارت که اينه واسه اينجايی اگه_

  داده؟ بت کی

 .زمين کردم پرتش بودم چسبيده رو گلوش که قدرتی همون با و ساييدم هم روی فک شد؛ می خم دستم رو داشت گردنش

 و گرفتم سمتش به رو ام اشاره انگشت! کشتمش می بايد. بلعيد هوا و کرد سرفه اش نداشته توان تمام با و شد ولو زمين روی

 : غريدم  بود شده ای ديگه وقت هر از تر بم و خشدار و گرفته خشم زور از که صدايی با

 با باشه حاليت! نبوده کار در هم اول از انگار که جوری کنم، می قطعش کنی درازتر گليمت از پا! سرت تو گچِ اون تو بکن_

... شرف بی توی به داره شرف اش گنديده موی يه! می گی چی ميزنی حرف که دختر اون مورد در باشه حاليت! طرفی کی

  بفهمونم؟ ای ديگه جور يا تفهيمه

 طغيان هاش چشم تو عجيب شوری آورد، باال سر. شد جاری اش شده سرخ صورت روی از اشک و گرفت شدت هاش سرفه

 .زد می موج و کرد می

 می جسورش اندازه بی همه از تر بد ولی کنه، می حرمتش بی کنه، می رسواش. کفره ابوالبشر، همجنس واسه داشتن دوست 

 ...گنجه نمی کس هيچ مخيله تو که کارهايی انجام برای جسور. کنه

 جراتش که دونستم و کشيد بيرون اتاق از رو خودش گفته؛ راست گفته که هرچی داشتن دوست از که دونستم و داد تکون سر

  ...شه نمی ختم داد بی و داد همين به

*  * * 

  ماهان
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 از رو کت ورا و کردم زياد رو ماشين بخاری بود؛ کرده فرو کاپشنش تو رو سرش سرما شدت از يهودا پيچيد، می بدی سوز

 مقابلش آهنی در روی از رو اش خيره نگاه و کشيد هم به رو هاش دست انداختم، يهودا پای روی و برداشتم پام روی

 : برداشت

 ... بپوش کنی، می يخ خودت آقا؛ خواد نمی _

 :ردک روشن رو ماشين سيگار دکمه کالفه.خوبم: کردم زمزمه بردارم در روی از رو ام خيره نگاه اينکه بی

 ! اومدن اينجا چرا فهمم نمی اصالً. شده خراب اون تو می کنن غلطی چه ساعته دو نيست معلوم هيچ_

 بشم غرق فکر تو دوباره اينکه از قبل... مسعود ی شده متروکه تقريبا ی خونه. اومدنشون اينجا بود عجيب گفت؛ می راست

 : گفت

 .اسدی انانج. زديم ردی يه بودين دنبالش که دختری از راستی،_

 : نذاشت منتظر رو مشتاقم و خيره نگاه برگشت؛ سمتش به شدت به سرم

 می خاُلزير پل زير شبا رسيد خبرش ديروز خوابه، کارتن که می شه وقتی چند. کنه نمی زندگی خونه اون تو ديگه باباش _

 فرستم می باز امشب. افتاده ای گوشه مکدو نيست معلوم بوده خمار بود، نکرده جور جنس ولی دنبالش فرستادم ديشب. خوابه

 ... دنبالش

  رو؟ دختره برده کجا نشد، پيداش که چی يعنی کجاس؟ دخترش  پس خواب؟ کارتن_

 .ميشه ازش خبری يه حتما آينده روز چند تا ولی خبرم، بی فعال منم_

 چيزی اينکه از قبل و کردم باز نده کجاست؟ نبود معلوم که چی يعنی سال، و سن کم دخترک تصاوير از بود شده پر سرم

 کنارش که رو امير فوراً نگاهم .شد خارج ازش بود نشسته پشتش مرتضی که بژيی پنج و چهارصد پژو و شد باز حياط در بگم،

 پياده خواست می دلم چقدر. کرد شکار کرد می مرتب رو چشمش روی آفتابی عينک جدی و درهم های اخم با و بود نشسته

 خراب اون به رو رها پای که بود همونی الجونی اين. بدم بهش حسابی درس يع تا بيرون بکشمش پنجره نهمو از و شم

 زيادی ی فاصله با و زدم استارت. خورم می قسم. بره در قسر همينطور ذارم نمی. فشردم مشتم تو رو فرمون. کرد باز شده

 .افتادم راه ازشون
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 .خبراييه يه خونه اين تو افتاده دلم هب بده؛ کشيک اينجا بياد صادقی بزن زنگ_

 تاپ و تيپ به جور بد نباشه هرچی کنه، پيدا تونه نمی رو افندی بی جای هم بياد نمياد، اينجا ديگه مسعودن، دنبال پليسا_

 . زدن هم

 . اومده اينجا تا پاشده صفت بی اون که هست خبری يه شده خراب اين تو بياد، بگو_

 کمتری نسبت به سرعت و زياد ی فاصله با رو مسير تمام. گرفتن تماس به کرد شروع و کشيد رونبي جيبش از رو اش گوشی

 حد به رفت می که جايی. کردم کمتر  رو سرعتم و پيچيد دوريی و پرت فرعی يه سمتِ به رو آزادگان اتوبان. رفتم دنبالش

 .بود خلوت و پرت کافی

 .ااينج کشوندتمون کردن شک شايد تر، يواش آقا_

 شده ريز هردومون های چشم. ايستادن داغون و درب و متروکه گاراژ يه جلوی تر جلو متر صد. ايستادم آروم ترمز نيش يه با

 کله و سر اش گوشی با لَختی. شد پياده ماشين از امير دقيقه چند از بعد. ببينيم خوب رو حرکاتشون فاصله اين از بتونيم تا بود

 سالنه های قدم با امير و شد باز نيمه گاراژ در که بود نگذشته ای ثانيه چند. کنن باز رو در تا ادد تکيه ماشين به بعد و زد

 فوراً خواستم .شد گاراژ وارد آف تيک با ماشين و کرد باز رو در کامل مرد تا کردن بحث کمی. رفت سمتش به اروم و سالنه

 رو برش و دور داشت دقيقی و شده ريز های چشم با م،برگشت سمتش به. نشست دستم رو يهودا دست که بزنم استارت

 :کرد می کنکاش

 .کجاست اينجا بدونم کنم فکر _

 :گفت و شد خم بدم تکونی خودم به هم من اينکه از قبل و شد پياده ماشين از

 .نيار تر جلو ماشينو هم متر يه داره، دوربين دور تا دور اينجا. نيا بيرون شما_

 : ادد ادامه و کرد مکثی 

 . رو اينجا وصف بودم شنيده يکی از قبالً _

 : کرد زمزمه گرفت می شماره که حالی در و آورد در رو اش گوشی
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 .نباشه کنم می فکر که اونی ايشاال _

 :شد جا به جا کمی گرفتن آنتن برای و چسبوند گوشش به رو گوشی 

  خودتی؟ جان مجيد الو؟ _

_  ... 

 .بره يادم که نرفتم دِينت زير کم. يادتيم به که لومهمع.... داداش ماهت روی به _ 

 : گفت باز و کرد ايی مردونه و کوتاه خنده 

 .خوام می پرت و خرت کم يه بندازم، راه بازی آتيش خوام می... شم زحمت اسباب زدم زنگ چيه؟ امر. سروری_

 ادامه خودش و کنم سکوت تا گرفت باال دست. تمگذاش بيرون ماشين از پا و فشردم حرص روبا دستگيره. پريد باال هام ابرو

 :  داد

 يادم. بندازم زمين روشو نتونستم زد زنگ ها بچه از يکی. کشيدم خط رو کارا اين دور وقته خيلی نه؛ که خودم واسه راستش_

  کوکه؟ جنسش اری؟د آدرسشو. کنم فکر بود آزادگان اتوبان تو فرعی يه. ميدادی يکی به داشتی گاراژو يه آدرس بار يه بود

 کشی؟ آتيش و آتيش واسه جنس ؟ گفت می رو همين. چرخوندم چشم داشت قرار مون متری صد تو که گاراژی سمت به تيز

 : گفت زورکی ای خنده با و کشيد پيشونی روی کالفه رو دستش. بود زده زل بهم تحير با هم اون برگشتم؛ سمتش به دوباره

 . کنم می جبران کردی، مديونم باز طال دستت. بهش ميگم. داداش حله پس باشه_

 ماشين سقف روی رو  ساعدش. کرد قطع رو گوشی سرسری خداحافظيی با و خنديد دوباره زد خط پشت مرد که حرفی به 

 :کردم زمزمه گذاشت،

 ...کنن می غلطی چه اينجا _

 : داد تکون هوا تو رو دستش يهودا

  بده؟ آدرس تا نزد زنگ سرگرد رسونه؟ می خانم به رو ما قُزميت اين مطمئنی الحا.  ماجراها اين از نمياد خوبی بوی_
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 : برداشتم چشم گاراژ از آلود حرص و کالفه 

 .افتادن راه صفتا بی اين دنبال و صبر جز ندارم ای چاره نيست، بند جايی به دستم... نه_

 :برگردوند تر طرف اون متر صد به رو نگاهش هم او

 .خطره ما واسه يعنی برده کاسه يه تو دست باهاش مرتضی که همين. ميشه رو شوندست باالخره _

 و اهلل کنن؛ غلطی چه که بخرن محترقه مواد خواستن می شده خراب اين از. شدم ماشين سوار حرف بی و دادم تکون سر

 .اعلم

 * * * 

  رها

 و امر خدمه مسنِ نسبتاً های خانم از يکی به و بود هنشست صندلی روی. داخل به زدم زل دزدکی و ايستادم آشپزخونه در پشت

 . کرد می نهی

 خودی و شم وارد کامل اينکه از قبل. کردم می کاری يه بايد. رفتم جلو ديگه قدمی و فرستادم پايين محکم رو دهنم آب

 روی هردوشون نگاه. کردم سالم آهسته. اومد در سمت به ايی اجازه با گفتنّ با و زد همی رو گاز روی ظرف زن بدم، نشون

 بود فهميده که روزی از بود؛ شده عوض خيلی. داد جوابی اکراه با و انداخت نگاهی تاپام سر به ترديد با مادام. ايستاد قامتم

 اينکه از قبل گذشت؛ کنارم از و داد رو جوابم تر رسا زن.  مغرور و سرسنگين. نبود سابقش خودِ ديگه انگار وسطه بچه يه پای

 زور به که رهايی. داشت هم تعجب بزنيم؟ حرف:  کشوندم مقابلش رو خودم بلند های قدم با شه بلند صندلی روی از دامما

 .اوف... تا بود ايستاده اينجا کرد می معاشرت باهاش

 .بشين _

 حرف. نافذ و جدی. هام چشم به بود زده زل پرده بی و مستقيم. گرفتم جا مقابلش صندلی روی و کردم آزاد رو سنگينم نفس

 :  کرد می سخت داشت رو زدن

 ... بودی کجا ديشب که شنيدم _
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 و هشتی های ابرو به باز. ببينم خودم های چشم با رو خونه اين راز که رفتم: شد بهتر اينطوری خب. آوردم باال فورا رو سرم 

  نيست؟ درست اونجا به رفتن نگفتم مگه: داد تاب و پيچ نازکش

 .ببينم رفتم رو نگفتين که چيزی .گفتين اينو _

 ديدی؟ :کشيد هم روی رو هاش دندون که ديدم و شد عصبی ام درازی زبون از

 ... شماست کار  ديگه اينجاش. نياوردم در سر ولی. ديدم _

 .حتما: داد تکون تفريح با رو سرش و شد کج هاش لب 

 : داشتم خوبی حس هيچ. نشوند می صورتم روی عرق و ميزد تند داشت خودی بی قلبم. کشيدم لبم پشت دستی

 محبت کردين، نصيحتم. بودم داغون بودم شده جدا زندگيم خونه از تازه بود، بد حالم. پيشم اومدين وقت يه... ببينين _

 ... بگيرم خو وضعيت به کردين کمک کردين،

 تا ، کردم قفل هم تو رو هام ستد کرد، تر جدی رو شوخش صورت ريز اخمی کم کم و شد محو هاش لب روی از لبخند 

 :کنم کنترل رو هيجانم

( برداشت خاص نرمشی رو اش نگاه و شدن تر جدی هاش اخم. ) تره واجب شب نون از برام حرمتتون يادمه، رو اينا همه _

 . کنم کمک افندی بی به تا شم خوب. شم خوب گفتين يادمه اينا همه از بيشتر ولی

 : کردم زمزمه پريشونی با و فرستادم بيرون واضحاً رو بازدمم. داد تکون هام حرف تاييد در یسر تند کنه ترديد اينکه بی

  می شه؟ شه؟ نمی که ندونم تا_

 :گفت مسخرگی با و داد صندلی به رو اش تکيه 

  کنی؟ کمک بهش می خوای کنم باور داری توقع اونوقت_

 چيز نيتم فهمه می که معلومه بود؛ استادی خودش برای نبود، ونهخ اين تو خودی بی زن اين. زدن چنگ رو دامنم هام دست 

 :کنه کمکم غيب از نيرويی دستی، کسی،  کاش. کردم صاف رو صدام ! اييه ديگه
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 بهم ديشب همينو کنه خطور ذهنش به حتی نمی ذاره اش شاهانه غرور اما خواد می همينو اونم. اجبارمه. نيست ام خواسته_

 گفتين؟ بهم هم شما که نيست همونی اين داره، دوست اون که اونجوری ديگه بشم، آدم يه تا می کنه تهديد. گفته

 : چسبيدم صندلی به که شد خم و انداخت ميز روروی اش تنه نيم سرعت با جوری

 .شی خالص خونه اين از می کنی سعی داری يا خواسته ازت که همونی بشی اينکه می خوای؟ چی تو چی؟ تو_

 برای کنم که کاری هر می دونن همه  حاال و گرفتم مصيبت ذکرِ است هفته چند. بود خونده که معلومه. بود وندهخ رو دستم 

 که هايی کار يا و کردن جمع قبل از که هايی چيز. اشونه گذشته ها آدم ضعف نقطه دستش. از شدن خالص برای رفتنمه،

 : کردم صاف رو صدام و آزاد چندم بار برای رو سنگينم نفس. کنم پيدا آزادی برای رو ضعفش نقطه بايد. کنن می فرار ازش

 . برم خوام می من _

 : زد تکيه اش صندلی به و زد ايی فاتحانه پوزخند

 .بيام کوتاه مجبورم شده که هم بچه اين جون برای. زنجيره اينجا به پاهام ولی _

 دو دو هام چشم بار يک بود منتظر انگار. کرد نمی طعق رو اش چشمی تماس. کنم کمک خودم به اون به کمک با خوام می

 اوليه گارد اون که بودم گفته دروغ خوب خيلی انگار. نکنه باورم تا بشينه ام پيشونی روی دوباره عرقی يا و بجنبونم سری بزنه،

 : شد خيره شکمم به درموندگی با و کرد باز رو

 شه؟ می مگه بچه؟ اين با_

  کيه؟ اون... نورا _

 شنيدن زن پير اين زبون از اما  دونستم؛ می رو سوالم جواب.  درخشيد بودم کرده پيدا که اطالعاتی پيش اين از خندشلب

 :داشت ايی ديگه لطف

 .نيست مياد نظر به که اونجور اورهان _ 

 :کرد می ترم عصبی سکوتش نبود؛ اين سوالم جواب 

  می کنين؟ صداش اينطوری چرا اصالً کيه؟ پس _
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 .اورهانه اون هنوز که دارم يقين من. پوشونده باهاش رو صورتش هاست سال که ماسکه يه افندی بی. اورهانه اون نچو _

 :گفت رسايی تقريبا صدای با و شد خارج آشپزخونه از چرخيدم، سمتش به. شد بلند جا از

 . نمی شه آشپزخونه وارد کسی _ 

 .بنشينه مقابلم دوباره  تا زد دور رو ميز و بست رو در! خبری. بود مرد اون شبيه هم دادنش دستور

 من.  برمياد کار اين تو دست از فقط که دونم می اينم نيست؛ خالص و صاف نيتت دونم می اينکه با چون. گم می بهت _

 . شده اورهان شبيه ها روز اين چقدر که هاش چشم تو بينم می... نخواد اگه حتی. مادرشم

 

 پولدار نسبتاً و سرشناس ی خانواده بايه بودم، شده پول بی حسابی و شده جدا همسرم از تازه هک  پيش سال چند و چهل_

 يه تو. ديدم رو حنا  بار اولين برای روز اون يادمه... استانبول برم بودم مجبور کار برای ادمه. شدم آشنا استانبول تو يهودی

 اش مالی وضع و نيست اطراف اون برای بود مشخض وضعش سرو زا که وزن سنگين و ماه به پا زن يه. ارزون تقريبا کشتی

 سموئيل، همسرش با چون و نزديکه حملش وضع که فهميدم گفت و گپ کمی با. داره توفير ما با آسمون تا زمين حسابی

 . شده عازم کشتی اون با نياورده گير بليط چون و کرده ترک رو بُدروم بده، خبری اينکه بی و تنها شده، دعواش

 از اومد؛ می دنيا به اش بچه بايد ديگه روز بيست الاقل چون بود سخت باورش. گرفت دردش که بوديم دريا های وسط

 دنيا به رو خانم دختر و بچه اولين خانم تا چند کمک به و بساط اون تو. بودم بلد هايی چيز منم و بود قابله مادرم شانس،

 دانی قدر و تشکر واسه اند؛ دايه دنبال در به در فهميدم که بود اونجا ببره؛ خونشون به رو بچه تا کردم کمکش. نورگل. آوردم

 اشون بچه ی دايه که خواستن ازم ندارم؛ موندن برای جايی من فهميد و اومد همسرش اينکه از بعد و داشتن ام نگه رو شب

 .بشم

 : کرد می دست دست انقدر چرا .کرد چاق نفسی و کشيد بهم رو هاش دست

  اند؟ افندی بی ی خانواده اونا يعنی داره؟ افندی بی به ربطی چه اينا... خب_

 :باشم نپرسيده سوالی اصالً که انگار کرد، مکث هام چشم تو 
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 و رفت بزرگون با اينکه با و داشت رشته سر سياست از. بود آمد و رفت در دريا تو مدام و کرد می تجارت. بود خوبی مرد آقا _

 اهل زيادی ولی خانم... کنن زندگی خوشبخت تا کرد می کار. گشت نمی شهرت و اندوزی مال دنبال يلیخ داشت، اومد

 های زن به شدن نزديک و آنچنانی های اومد و رفت قيمتی، جواهرات فاخر، های لباس. بود بازی مهمونی و تجمالت

 . آبروريزی ممدا دعوا، مدام. رفت نمی جوب يه تو آقا با آبشون همين بخاطر. درباری

 :کرد جدا ديوار رواز اش شده خيره نگاه و برگروند سمتم به رو سرش 

 می القبا يه آدم سرشناسو غريبه، و آشنا جلوی رو آقا شکايت و پدرشونو خونه رفت می مدام خانم چون آبروريزی می گم _

 و زن پير هر بار اين و شد حامله دوباره انمخ. گذشت سالی پنج چهار... داشتن خبر هاشون آشتی و قهر از همه که جوری. برد

 . پسره بچه گفت می خاصش رسومات و رسم و محلی های خوراکی و شکم فرم از ای قابله

 :گرفت وسعت لبخندش 

 دنيا به سر. کنه روشن رو همه چشم و بياد دنيا به وارث تا بودن منتظر همه. بودن شده جمع آقا ويالی تو کوچيک و بزرگ _

 زيادی های کارگر و ها بين طالع ها، فالگير شب اون. کنن جبران خواستن می همه نبود، بکوبی و بزن که ورگلن اومدن

 .خانواده چشمی نور شد اورهان و شد پسر بچه. گرفتن مشتلق

 گناه. بی آدم همه اين جون بالی می شه روز يه دونست می کی. شد باز صورتم

 چيه؟ واسه کثافتکاری همه اين! ميگی که ای رثيها! داشت پول همه اين که اون... پس _

 ... محو و خاص خيرگی يه. شد خيره رو روبه به باز

 پدرو ی رابطه به تا بود اومده که انگار. گشتن می وارد تازه عضو بر و دور همه. بود خوب چی همه اول های ماه و ها روز _

 ...بزنه بند مادرش

 شب خورد می شير چون طفلکی ام بچه. رفتن اورهانو اومدنِ دنيا به بعد شون سفرکاری ناولي آقا اينکه تا بود خوب چيز همه

 دلم. شنيدم رو اورهان ی گريه صدای اتفاقی طور به زدم، بيرون اتاقم از برد، نمی خوابم که شب يه موند؛ می خانم پيش ها

 و داشتم نگه دست آخر های لحظه تو اما شدم؛ يکنزد خانم اتاق در به عجله با. کرد می خرابم خونه اشکش. تپيد می براش

 نگران. نداشت فايده وايسادم که چقدر هر اما زدم؛ در نشد خبری ديدم وقتی. شه ساکت تا بده شير بچه به بلکه شدم منتظر

 وقتی. کردم پرواز اش گهواره سمت به و کردم باز رو اتاق در قرار و صبر بی. بود شده علت مزيد هم اورهان های گريه شدم،
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 عطر بوی و بود مرتب حسابی هم تختش. نبود ولی بگردم؛ خانم دنبال رو اتاق دور تا دور کردم وقت تازه گرفتمش بغلم تو

 ول جور همين رو بچه که شد نمی باورم. زد می ذوق تو جور بد هم کرد می مصرف رفت، می مهمونی که وقتايی که تندی

 ... بيرون  باشه رفته و کرده

 :بود شده تر تلخ گردوند،  وضعيتم و شکم روی رو شنگاه

 و دعوا ازبس و نياوردم تاب منم. آورد هوو سرم رفت و کرد دور ازم شوهرمو بچه، حسرت. شب همون از. شدم مادر براش_

 از. رهاناو اومدن با شد دود حسرتم. دامنم تو گذاشت خورده مهر شناسنامه يه و داد طالقم ماه سر تا درآوردم بازی کولی

 گفتم تا که بود خداش از انگار هم خدا بنده اون. خودم به بسپردش تا کردم صحبت خانم با. کردمش جونم وصل شب همون

 . اتاقم تو بيارن رو گهواره سپرد

 : کرد زمزمه بزنه حرف خودش با که انگار و زد تلخی پوزخند 

  نداشت! که ادعاهايی چه نکرده مادری_

 :يدنکش درازا به مکثش

 خانم شد می زور به هم گشت می بر آقا وقتی حتی. ها بار بلکه. دوبار و بار يک نه شد، تکرار دوباره شب اون اوضاع القصه،_

 همين مهمترينش نکنه؛ که نبود کاری. گذاشت جونشم هاش بچه باالی و کرد کردن،مردی می پدری ولی آقا. کرد پيدا رو

. کرد نمی کاش... ساخت سوختو و گذاشت دلش رو پا هاش بچه بخاطر بود طالق نمخا حنا حق اينکه خالف و شد عاشق که

 به چسبيد. نگذشت ...داره چوبه از نجات سقوط، اين گاهی ولی... آوره سقوط بده؛ رابطه طنابِ بريدن. اومد می کوتاه کاش

 بی اون و وزير پيش رفت ترسش از دونست می خوب رو اينا که خانمم حنا .کرد خفه باهم رو همه خودشو و ريسمون اين

 که تجاريی بارِ اولين. کرد عملی رو آقا عليه هاش تهديد پس. کنه براش کاری خيلی نتونست داشت بچه و زن چون هم وجود

 بتونی که بود چيزی از تر بزرگ خيلی ايشون برای ضرر. بوديم شوک تو همه. دزديدن رو اومد می ترکيه به کشتی با داشت

 در و نياد کوتاه آقا اگه گفت و زد زنگ کذايی وزير اون های آدم از يکی کشتی، شدن غيب و دزديده خبر از بعد. کنی فکرشو

 .بشينيم اورهان شدن می غيب منتظرِ بايد بار اين نکنه سکوت مقابلشون

 سفيد رو بود پست دمآ چه هر روی اصال بودند؛ مست چقدر. کردم کنترل زد چنگ رو دهنم که دستی با رو بلندم هين صدای

 ...کنه نمی رو ها کار اين هم شيطان! بودن کرده
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 ...نداشت درستی دوستای... نبود خور دم درستی آدمای با... رفت نمی سالمی جاهای خانم_

. ودمب خورده جا حد از بيش... اما کرد می اش کالفه سکوتم نبود؛ آسون نزده، حرفی ازش حال به تا يقيناً که سالهايی از گفتن

 .بود مونده حيرون و مات بدجوری الابالی، پسری و فروش قاچاق مادری و پدر از شنيدن برای انتظارم

 ...داشت آمد و رفت گنده کله های زن و مرد... با... دزدکی و شبونه_

 .گذروند ديد از رو صورتم ظريف، و ريز اخمی با و چشمی زير 

 هم از چی همه وقتم همون از... شد باز آقا خونه به نحس مرد يه پای اينکه تا داشتم خبر ماجرا از من فقط اوايل اون _

 .پاشيد

 : ماندم صورتش مات

 ...افندی بی مادر يعنی...يـ_

 :دوخت چشم صورتم تو مستقيم و فرستاد پايين صدا و سر با رو دهنش آب

 ...فهميدن  همه. شد بلند گندش بوی که بودن شده نزديک هم به انقدر_

 .سرم پشت ديوار به شدن خيره و موقع بی سکوتی هدوبار

  بود؟ سالش چند بچه پسر اون_

 .کنم پيدا مرد اون دست از خالصی برای ايی سوژه هاش حرف مابين بود رفته يادم حتی ديگه. دونم نمی پرسيدم؟ چرا

 :شد شاداب و دار جون دوباره لبخندش

 .کرد می روشن پدرش های چشم تو نور و شد می اول شاگرد. ام بچه رفت می مدرسه تازه تازه _

 :گفت مليح ای خنده با و کرد درشت چشم باشه، آورده خاطر به جالبی چيزی که انگار

 .نميره اونم مدرسه، نرن خان يونس های بچه که وقتی تا بود نشسته بس. رفتنش مدرسه سر داشتيم جنجال_

 :دادم تکون نفهميدن معنای به سری رنگ کم تبسمی با
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 خان؟ يونس_

 در خودشونو نون و کردن می کمک خونه های کار تو هم اونا که داشت اورهان از تر بزرگ ی بچه تا دو... خونه باغبون_

 ... مدرسه برن هم اونا تا شد حامی اورهان( گرفت قدرت لبخندش. )مياوردن

 :هاش خاطره از باشه شده کوک کيفش حسابی که انگار درخشيدن، سفيدش صورت تو مرتبش و سفيد های دندان

 ... بود مرد انقدر و بود سالش هفت فقط_

 هام پلک پشت تونستم می رو اش کودکانه های چشم روشنی و سوخته آفتاب ی چهره. گرفت جان هم من لبخند فکرش از

 . کنم تصور

 ... بگير حق... بود بگير حق. رسيد نمی  مظلوم به آزارش ولی! درست بـود، شر_

 :خنديد خاطر رضايت با

 .شد دعوايی بيشتر شد که تر بزرگ _

 از دفاع بخاطر اش بچه ديد می... گشت برمی افراشته سری با و رفت می افتاده سری با خواست، می رو آقا مدرسه که بار هر 

 عذر ولی آلوده؛ خون و کبود مدرسه ناظم تره ی ترکه از هاش دست ديد می نکرده، مدرسه تو که ها چه ناشنواش همکالسی

 . شينه نمی ساکت کنن، می ظلم دارن بااليی کالس های قلچماق ببينه  هم باز اگه ميگه و خواد نمی

 ديد، صورتش تو رو تصوير اين شد می که انگار... نزديک چقدر و بود دور چقدر. خورد سُر هام لب روی خودی سَر لبخند

 آهسته و ريز همراهش هم من اختيار بی. کرد پر رو آشپزخونه بزرگ فضای کوتاهش خنده  .باشه شده افندی بی که هرچند

 اش خنده غم، .قاپيدم می هوا تو رو روند می بيرون دهن از که هايی واژه بودم زده زل بهش ها شده هيپنوتيزم مثل. خنديدم

 : برگشت رنگش هم من نگاه که مستاصل و عاجز انقدری شد؛ خيره بهم مظلوم. پوشوند رو

 به. داشت رو خونه خدمه هوای گرفت، ياد زدن حرف و افتاد راه وقتی از شده، سِر و حس بی مردِ همين ه؟ش می باورت_

 .بمونه زمين روی کسی ذاشت نمی بود؛ رفته پدرش

 :بست چشم ميز به و شد تر غمگين لبخندش
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 عصای خواست می پسری رشي همچين که بود ام واسه  آسمون و زمين. بهش بودم بسته اميد... مادر گفت می من به _

 .. بشه پيری

 : لغزوند صورتم طرف به ميز از آهسته آهسته رو آلودش غم و لرزان نگاه

 اونقدرا طرفی از... کرد نشين خونه رو آقا که افتاد، بوم از جوری خانم رسوايی تشتِ... هوا رفت شد دود اش همه. نشد _

 رو ها بچه رنگ کنه کاری بخواد اگه که کرد تهديد رو آقا هم شرف بی ونا  وايسته؛ ذات بی وزير اون مقابل تا نداشت قدرت

 پدر بره، که نداره رو جايی دونست می. روند خودش و خونه از رو خانم. کرد رو اش سعی آقا همه اين با. ببينه ذاره نمی هم

 قبحش تا برسه سزاش به بايد. نداره بخشيدگی جماعت يهودی بين زنا. کرد می سنگسارش کرده چه فهميد می اگه خانم

 داشت بچه و زن چون هم وجود بی اون و وزير پيش رفت ترسش از دونست می خوب رو اينا که خانمم حنا. نريزه بينمون

 می ترکيه به کشتی با داشت که تجاريی بارِ اولين. کرد عملی رو آقا عليه هاش تهديد پس. کنه براش کاری خيلی نتونست

 دزديده خبر از بعد. کنی فکرشو بتونی که بود چيزی از تر بزرگ خيلی ايشون برای ضرر. بوديم شوک تو ههم. دزديدن رو اومد

 بار اين نکنه سکوت مقابلشون در و نياد کوتاه آقا اگه گفت و زد زنگ کذايی وزير اون های آدم از يکی کشتی، شدن غيب و

 .بشينيم اورهان شدن می غيب منتظرِ بايد

 سفيد رو بود پست آدم چه هر روی اصال بودند؛ مست چقدر. کردم کنترل زد چنگ رو دهنم که دستی با رو بلندم هين صدای

 ...کنه نمی رو ها کار اين هم شيطان! بودن کرده

 از ها تظاهر اون ی همه .شد متالشی چی همه اون بعد. مرد خانم حنا پدر اينکه تا... رفت می خودشو مسير داشت چيز همه_

.  شد می شرمم ديدنش از زن منِ که پوشيد می هايی لباس. کردن می خواست می دلشون که کاری هر آشکارا. پاشيد هم

 بخاطر و اورهان جون حفظ برای آقا. آورد می خودش سر باليی آورد می در سر موضوع اين از اگه و بود شر زيادی اورهان

 بزرگ... اش خانواده آغوش و من از دور شد، بزرگ خوند، درس. روزی شبانه مدرسه بفرستيمش گرفتن تصميم نشدنش اذيت

 ولی برگردونه؛ خودش سمت به رو اورهان نظر تا کرد ها کار خيلی خانم حنا. شد می تر بزرگ روز هر که شرارتی با اما شد؛

 هر يادمه خوب. کرد می عاجز و غيرتی  رو بچه ساله، چهارده سيزده  اورهانِ ديدن رفت می که وقت هر وضعش و سر بخاطر

 . کردن می احظار داشت، هاش همکالسی با که ايی جانانه دعوای خاطر به رو ما فرداش بزنه سر مدرسه رفت می خانم وقت
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 لبخندِ تنهايی به معصومی و شرور ی بچه همچين تصور حتی. گرفت ام خنده مغموم، و افتضاح حال و حس همه اون بين

 مثل صورتش ام، خنده ديدن با .باشه بوده افندی بی بچه، اون اينکه فکر برسه چه کرد، می نمودار رو آدمی ی گرانه نوازش

 :شد باز و شکفت هم از گلی

 .زدن می مادرش مورد در که هايی حرف و بلوغ سن تو های بچه پسر اون ديدن بود سختش... داشت غيرت ام بچه خب_

 ...اورهان چارهبي... ولی. گفتنش بود سخت. لرزيد می تنم هم تصورش از

 . شد بزرگ من اورهان که بود ها بلبشو اين همين بين.  تر بزرگ اش ذاتی خشونت و شد بزرگ _

 :انداخت خط صورتش روی لبخند

. همدم. من و پدرش يار شد و برگشت... ميزد چشم تو بيشتر بزرگش دل ولی بود، خشن( کرد کمرنگی اخم. ) آقا يه شد _

 بود نگذاشته پا اش پيله تو ايی ديگه هيچ من غير به. شد پدرش نزديک. دونست نمی رو دليلش و شده افسرده پدرش ديد می

 بار و کار کمش سن رغم علی ولی بود؛ ساله هفده يا شونزده. شکست رو حصار اين اولی شب همون اومد که وقتی اورهان و

 .نيکی به هم اون ها، دهن تو بود افتاده شا خانواده اسم دوباره شد، نمی باورش کس هيچ. گرفت مشتش تو رو پدرش

 :انداخت غبغب به بادی

 زنده رو سهمشون دوباره پدرش شرکای باقی کردنِ هماهنگ با و داد خرج به جربزه کم سال و سن تو سموئيل اليق پسر _

 همه روزا اون بشه، همه ناهپ و پشت تا بود وايساده کوه مثل و بود اومده اورهان دوباره که روزا اون. بود خوب چی همه. کرد

 .بود خوب چی

 :کشيد ايی خسته آه

. نميره يادم نحسو شب اون وقت هيچ... ديد ديگه يکی بغل تو پاتيل و مست رو نورگل که وقتی تا فقط ولی... بود خوب _ 

 عاری بی از بود هشد کبود چقدر صورتش يادمه خوب اما بود؛ سالش هفده اش همه. افتاد می پس غيرت زور از داشت ام بچه

 اون دنبال افتاد و کرد زندانی اتاقش تو رو نورگل. ريخت هم به چيز همه شب اون فردای از. اش ساله چند و بيست خواهر

 . مردک

  .داشت دراز سر انگار که رو باور قابل غير و عجيب ی قصه اين کنه بس کاش.  بود شده سفيد هاش دست
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 و گرده برمی. گرده می بر پسرم شير گفت می هميشه آقا نشد درست هيچی. شد خراب چی همه. ريخت هم به چی همه_

 .نشد درست هيچم. جون دختر نشد نشد، نشد، درست. کنه می درست خودش رو چی همه

 خشک جام تو رو ای ثانيه چند بهت با و جوشيد هام چشم تو اشک هم من که گريه زير زد و ريخت هم به ناغافل انقدر 

 . موندم

 داد؛ می بهش ها زن  از پدرش که هايی درس... ريخت هم به... ريخت هم به چيز همه شد سونامی. اومد بوران. اومد آتش _

 به دست! معمولی آدم يه. بود ساده نوجون يه اش همه اون... ريخت اش هم به... داشت مادرش و نورگل به نسبت که ديدی

  هـم... هـ با اشون همه... برسه اينجا به ام بچه تا دادن هم دست

 تو جای به رو آب که لرزيد می قدری به هام دست. کرد می سکته داشت بريزم؛ آب ليوانی تا پريدم جا از اومدم، خودم به 

 : ريختم می روی هرجايی گلوش

 چيه؟ برای گريه. باشين آروم. مادام بخورين_

 منفعت و يخی زن پير اين درون احساس ای ذره که دمکر نمی باور هرگز ديدم نمی خودم های چشم با رو هاش اشک اگه 

 : فشرد و گرفت مشت تو قواش تمام با رو دستم مچ. زد کنار رو ليوان. باشه داشته وجود طلب

. کرد بيمارش. کرد سرش تو رو بود گرفته افسردگی دوره تو که ايی گونه مريض تصورات پدرش. نبود اينطوری اورهان! نبود_

 . کرد تمادشاع بی رو ام بچه

 . بازيه هام کار ی همه کنه ثابت بهم که داشت اصرار انقدر اويل اون چرا فهميدم می حاال. نشستم صندلی روی کنارش

 فهميد؟ رو چی فهميد؟ رفته؟ فرو عکس تو گلوله تا چند و واژگونن زمين روی ها عکس اون که شد چی شد؟ چی_

 :کرد زمزمه باشه خودش با که گويی. لرزيد  خفيفی طور به پيرش و لودآ گوشت صورت باشه کرده لرز و تب که کسی مثل

 ... شد قيامت. فهميد نمی کاش _ 

 های دست تو رو دستم و چرخيد سمتم به سريع دادم، فشار و گرفتم حسم بی و زده يخ های پنجه بين رو هاش شونه تا

 :لرزيد می بغض از صداش گرفت، اش زده زمستون
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 ...بی... لباس بی... داره غيرت... داره غرور... داره تعصب روش مردی هر که یکس... رو مادرش _

 :چسبيد رو سرش و کرد رها رو هام دست

 ... شب اون ديد چی ام بچه...  شدای اِل يا... وای _ 

 :داد می کشتنم به باهم شوک همه اين. فشردن نمی دلجويی برای رو دستش هام دست ديگه

 ... اون... افندی بی.. اورها چی؟ يعنی... يعنی _

 !ديدشون _

 :دوخت صورتم به رو اشکش از لغزان های چشم

 بی فقط اون. بگيره عزلت گوشه که نخواست. کنه بيرون خونه از مادرشو که نخواست پدرش مثل. وضعو اين نکرد تحمل _ 

 قضيه و ببينه رو اورهان جوری يه بتونه تا خواست کمک ازم و کرد تعريف برام رو موضوع اضطراب با حنا. شد خونسرد اندازه

 رفتار خونسرد و آروم وحشتناکی طور به فقط اون. خشمگينی عملکرد هيچ بی بود، خودش اورهان... ولی کنه مالی ماست رو

 رفت و اومد اورهان که روزی اون همه. نداشت هم نورگل با کاری ديگه. نداشته سرکشی خوی هيچ ازاول که انگار کرد می

 دستش به ايی اسلحه دادن با و کرد رها ازچله رو تير آخرين. ديد رو هاش چشم درون ی شعله پدرش فقط اما ديدن؛ ور

 بود، عضو دولت ی کابينه يه تو فقط حاال که کذايی وزير اون وقتی... اورهان ...اش تنهايی به. برگشت اتاقش به دوباره

 ممتد صدای به باغ ته تو دوستانه صحبت اون که شد چی نفهميديم اصال... ما و ريخت ايی نقشه. کرد قبول ببيندش، خواست

 ...انجاميد و گلوله چند

 باز اما دونی؛ می رو آخرش که فيلمی مثل درست! خواست می دلم. نيوفتاده اتفاقی هيچ بگه خواست می دلم. زد می تند قلبم

 .کنی می آرزو داری، دوست که چيزی نشدن خراب برای

 شناخت رو سموئيل ی اسلحه وقتی اما شدن؛ درگير. کرد حمله اورهان به. شد ديوونه ديد رو مرد اون ی جنازه یوقت حنا_

 . برگشت خونه به و نداشت کاری اورهان با ديگه

 ! کنه تجربه نفر يک رو نکبت همه اين که شد نمی. بود افتاده فاصله دهنم بين. شد نمی باورم

 ... سموئيل. ..شدم متوجه که بود ظهر سر_
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 ... من خدای لغزيد، دهنم روی دستم

 ...گلوله ضرب به هم آخر کشتش، می هاش کار عذاب با که عمر يه... کشتش_

 از ها غم بعضی .کردم ترک رو ماهان که روزی مثل درست. فهميدمش می. رقصيد هاش چشم تو ديگری جور بار اين اشک

 .کنن ات خفه تا اند اومده. نيست شکستنی بغضشون .کنند می گير گذرند، نمی گلو از بزرگند، بس

 ثانيه چند فقط اورهان... شد احزان ی غمکده شاد، و سرپا ظاهر به ی خونه. شد عوض روز شبانه يک عرض در چيز همه _

  شدی؟ نمی مريض بودی تو اگه... بگو تو... رها اينجوری نبود... شد مريض پسرم نه؟ عجيبه. کرد سوگواری پدرش برای

. دونم نمی شدم؟ می چی. دونم نمی کردم؟ می چه.  شدم الل کلمه واقعی معنای به بود؟ او جای کسی هر اگه شد می چی

 به نبود حقش باشه خوب خواست می که کسی.  نبود حقش. داشت گناه.داشت گناه ساله هفده ی بچه اون .دونم می فقط

 :زدم لب. برسه اينجا

 ...مادرش... زن... اون_

 :گرفت آرامش رنگ هاش چشم

 .ريخت هاش دست روی شب همون مادرش خون...ولی آورد؛ سرش باليی چه دقيقا دونه نمی کس هيچ _

 ...داشت گناه. شد خالی دلم ته

 غلطی هر دولت ی سايه زير و بوده بزرگ باند يه ی سرکرده. کرده می خالف دولت چشم از دور کار گنه مردک اون ظاهراً _

 هيچ. ها اون از هم پليس از هم بود؛ فراری هم اورهان. اومدن اش خواهی خون به باندش اعضای. کرده می تونسته می

 برای. شد نمی اما ببره؛ در به سالم جون چنگشون از کردتا زندگی بگی که کشور جای هر. بيرون زد خونه از... نداشت منیٵم

 که هم اون. اومد می خوششون اش جربزه از که شد رو در رو بزرگ باند يه با کم کم طريق ازاين و خريد می اسلحه خودش

 . باشه امان در تا باند اون تو رفت کردن، زندگی شهر يه روز هر از بود شده خسته

 :خزيد اش گونه روی و شد قطره نداشت، قرار و آروم گلوش تو اش خفته فرو بغض

 ...اشو آينده. اشو جوونی. هاشو زوآر کشتن. بود خوندن شيمی آرزوش. برسه اينجا به خواست نمی_
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 کردم. می بودم چه من اگه... ولی! داشت چرا نداشت؟ ای چاره. شد خم ام شونه روی سرش و شد ناله صداش

 فقط و بودم نشسته اينجا که شد می ساعتی يک .کشيدم سر رو آب ليوان و برداشتم ميز روی از رو ام خيره نگاه بد حالی با 

 کمک به و سنگين سکوتی تو بود گرفته درد حسابی سرش که مادام .بود نگذشته خوب هيچ که رگذشتیس به کردم؛ می فکر

 کاری من دست از. بشکنه رو عزمم ببُره، رو امونم خواست می که بود دارش معنا های نگاه فقط. رفت اتاقش به خدمه از يکی

 خودم به پشتی حياط از يلدا پروای بی و بلند های خنده صدای با .اصالً که کردن می رو فکرش که کاری اون اومد؛ نمی بر

 آشپزخونه بياره، در خرابم حال و ماجرا از سر وارش دارکوب های سوال با و برسه راه از اينکه از قبل و شدم بلند جا از .اومدم

 .رفتم باال ها هپل از آهسته آهسته هايی قدم با و گرفتم نرده به دست. رفت می گيج غايت به سرم. کردم ترک رو

 ندونستن و بودن اشتباه تو اتفاقاً بدونيم؟ رو چی تاهمه می ديم گير ها آدم ما چرا. حقيقته فهميدن از بهتر ندونستن، گاهی

 مردم عامه از و کنه می تنهات کم کم که تاوانی داره، تاوان حقيقت فهميدن فهميدنش، های فنگ و دنگ به ارزه می حقيقت

 تقبل رو رفتنش عذاب تونی می نه که هايی راه ميذاره، پات پيش راه همه، اين که دونستنی مياد کار چه کنه. به می جدات

 ...رو نرفتنش وجدان عذاب نه کنی؛

 اش همه که. باشه بوده آدمی همچين خونريز، و خونسرد آدم اون کنه، رو فکرش تونه می کی... اورهان. رفتم باال ها پله از

 که ببينم بعد و بخوابم رو ساعتی يک کاش. کردم باز رو اتاقم باشه؟ در کشونده اينجا به رو  اون يطشرا و نوشت سر بازی

 ... هيـچـ... نمياد يادم چيز هيچ

 ! اومدی_

 مثل و جن بود شده ديشب از. چرخيدم صدا سمت به زده وحشت .فشردم هم رو ترس از رو هام چشم و کشيدم کشداری هين

 صاحب يعنی! من خدای. بود نگذرونده رو خوبی شب انگار. دوختم چشم اش خسته و ژوليده صورت به !شد می ظاهر ها اجنه

 رو صدام کردم، کوتاهی سرفه ريخت؟ می اشک اونطور فراقش از مادام که بود اورهانی حس، بی و بلوری های چشم اين

 :گفتم باشه نيوفتاده اتفاق چيز هيچ که گويی و کردم صاف

 .اومدم بله دنيا، اون نفرستيم شدنت ظاهر جديدِ دلِم اين با اگه_

 : کشيد بلندش نيمه و بور های مو تو دست رفت، هم در کمی صورتش

 . منتظرته دکتر_
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 کرد. دورم فکری هر از خرابش حال مدتی که کرد ادا رو اش جمله خشونت و غيظ با قدری به

  چی؟ برای_

 : شدن کوبيده هام چشم تو هاش چشم و تيز هاش اخم

 . سقط_

 : کرد تر محکم رو اش پيشونی گره و دزديد رو نگاهش .روييد پيچک گلوم دور

 .کنی نمی حس چيزی. آمپوله يه فقط_

 تو چی دونم نمی منتهی. کردم می حس خودم رو فشارم ناگهانی افت. پيچيد می گلوم دور بيشتر لحظه هر لجباز پيچکِ

 : گفت جديت با و گرفت وحشت گرن لحظه يک برای نگاهش که ديد می صورتم

  خوبی؟_

 و منتظر های چشم به توجه بی و گرفتم کناريم ديوار به دست برسه، خواست می خودش نهايت به لعنتی ی سرگيجه

  ريختم؟ اشک تموم ساعت يک هاش بدبختی برای که بود همونی سنگدل اين واقعاً. افتادم راه تختم سمت به نگرانش

 : ايستاد بلممقا و نشستم تخت روی

  نداری؟ رو به رنگ چرا خوردی؟ چيزی_

 که وقتی باشم خوب بايد قعاًوا توانا! چقدر. شد می ديده باال چقدر پايين اين از شد، کشيده سمتش به ام درمونده و زار صورت

 باشه؟ بد انقدر نستتو می چطور! نه ترديد اما بود، پاشيده ناتوانی و غم گردِ صورتش و کنه؟ سالخی رو ام بچه خواست می

 از رج کدوم دونم نمی ...رو ام اميدی بی اميد کشت می .گرفتم ازش چشم و کرد کم رو ام خيره نگاه رویِ نگاهش سنگينی

 : برد باال صدا و پيچيد هم در اخم تر کالفه که خوند رو ام ناگفته های حرف

 .وايميستی اش ته تا! بود خودت انتخاب_

 حرف .. بی.هايی بيچاره عجب... عجب... گير هايی، نفهم حرف هايی، خودخواه عجب. بودم فتادها هايی ديوانه عجب گير

 ام زندگی که داشتم نياز کسی به خودم من...من نبودم ناجی. دوختم سقف به چشم و کشيدم دراز متعجبش های چشم مقابل
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 يک همون !نبودم بلد بودن اصالً ناجی. بده نجات ام زندگی های تحميل ی همه شر از رو من و بشه ماهانی! کنه رو زيرو رو

 : نداشتم بيشتر بار تاب. تونستم نمی. بود بس جدم هفت برای گذاشتم خونه اين به پا و شدم بال سپر که بار

  دريا؟_

  گرفت؟ می ازم رو هويتم حقی چه به گرفت، غمم گرفت، لجم

  نه؟ يا خوردی چيزی گم می بت ببينمت؟ پاشو خوبی؟_

 : لرزيدن ها پنجره که کشيد فريادی ديد دار ادامه که رو وتمسک

  دريا؟ توام با_

 .زدم: باشه لب بود؟ مهم براش حد اين تا حالم واقعاً. کردم باز رمق بی رو هام پلک

  چی؟ :شد نزديک ديگه قدمی ميگم چی باشه نفهميده که انگار و انداخت نگاهی پام تا سر به متعجب... تونستم نمی

 داده ايی معجزه بودنم، لياقت بی بودنم، رذل بودنم، بد همه اين با من به اما ...ای ديگه فرد نجات... ای ديگه بار. تونستم ینم

 نشم؟ ای ديگه کس ی معجزه من چرا .ماهان اسم به بود

 .باشه_

. گذاشت ام پيشونی روی ستد اخم از ای مايه ته با و نشست تخت ی لبه. افتادن که انگار هاش شونه شدن، نرم هاش چشم

 اون کردم، می رو ام سعی ولی تونستم نمی. دادم می نجاتش. شدم می اش معجزه .باشه خوب حالم که داشت شک انگار

 سال همه اين بعد و کرده باز قصه اين به رو من پای روزگار دست سال بيست حدود از بعد که حاال .داشت رو سعی اين لياقت

خوب بشه اين هيواليی که . بشه خوب تا ميدم رو خونم های قطره تکِ به تک... باشه هيوالم؛ اين دنِش خوب اميدِ تنها من

 هيوال به دنيا نيومده بود، بلکه آدم ها به اين روز درش آورده بودن.

 .می گی چی فهمی نمی نيست خوش حالت_

 .چسبيدم سفت رو پيرهنش آستين

 .بره لعنتی دکتر اون بگو_
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 رو شيطان جهنمم، اين تبعيدیِ که حاال عزيزانمه، مرگ با برابر ام آزادی که حاال. پوشوند کمرنگ ای لهها رو هاش چشم

 که بود کافی فقط. اند بندش در که آدم کلی آزادی... ها دختر اون آزادی کنه، خواست می ماهان که کاری.کنم می عابد

 بود؟ چی سر از ديگه پوزخندش ...برگرده درونش اورهان

  ترسيدی؟  _

 :شد محو پوزخندش و نفی به دادم سرتکون

 ...کنم می مادری دارم_

  :کشيد پاهام روی رو تخت پايين نازک پتوی و پوزخندش تبديل به لبخند شد

 ...کوچولو مامان کن پس استراحت _

 

 کشيدم؛ رو بدنم و زدم غلتی جام تو کرختی با .شد پيدا در چهارچوب قاب تو يلدا قامت بعد و خورد در به کوتاه ی ضربه چند

 .بودم خوابيده چقدر! اوه .بود شده تاريک تاريک هوا

  خواب؟ ساعت! خواب هميشه خانم به به_

 :نشست تشک روی کنارم و اومد نزديک هم او نشستم؛ و شدم خيز نيم حوصله بی

  شام؟ نرفتی هنوز شد، نُه ساعت_

 .ميرم االن_

! داشت دردسر چقدر نيومده جوجه اين افتادم، راه بهداشتی سرويس سمت به لنگون ونلنگ و شکم به دست و شدم بلند جا از

 :گفت شد می ولو و انداخت می تخت روی رو اش سنگينی که همونطور يلدا .بودم خواب رو روز تمام

 .اشتهنذ اعصاب ما واسه صبح از مالی، می خاک به رو ای افاده دختره اون پوز ميری االن پاشدی، خودت. آخيش_

 :زد نيش لبم روی تلخند
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  تو؟ داری اون چيکار_

 : گفتم می زدم آب رو صورتم که همونطور و گذاشتم باز رو در

 .دارن فرق خيلی تو با اون امثال نپلک، برش و دور زياد_

 مطمئن اما ضعيف صداش شدم؛ خيره انداخت می که قرمزی رد به و کشيدم صورتم روی محکم رو رنگ صورتی ی حوله

 :شد بلند

 چه دونی نمی شدم سالن وارد من ديد تا. بده قورت رو آقا فقط بود مونده حيا، بی ی دختره!  داره فرق چقدر بينم می_

  ملکه؟ کيه؟ کرده خيال غربتی دختره! کرد پا به قشقرقی

 :گفتم ذاشتم می باکس روی رو ام حوله که همونطور و زدم بيرون سرويس از

 

 می زنن بهت افراد اينجور که ايی صدمه کمترين!  غلطيه آدمِ اون چون. غلطيه کار باهاش تو شدندرگير هست که کی هر_

 .کنن می تفاوت بی خودشون های کاری کثيف به نسبت رو تو که اينه

 می .پاشيد صورتم روی اخم گرد. شد وارد سوگل و شد باز فرماليته ای تقه از بعد اتاق در که بود نرسيده نقطه به ام جمله

 سردی نهايت در و چرخوند اتاق دور رو اش راضی خود از و يخی نگاه .ايه مالحظه بی آدم چقدر که دونستم می شناختمش،

 : گفت يلدا به رو

 . بيرون_

 :گرفتم شد می مشت داشت حرص از که رو يلدا دست

 ! نشی جايی وارد ندادن اجازه بهت وقتی تا کنه می حکم ادب _

 چه فهميد شد نمی اصالً که جوری بود، شده گم کاذب آرايشی پشت اش شده تراشيده و استخونی تصور چرخيد، سمتم به

 :داره احساسی

 . ندارم چيزا اين به نيازی من_
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  گفتم؟ چی نشنيدی: غريد تری شاکی لحن با يلدا به رو 

 : گرفتم مشت تو رو يلدا بازوی

 . بزن حرفتو. هستم من که باشه جايی ديده صالح افندی بی_

 :شناختم می خوب هم رو حرصش روی از لبخند

 . بزنيم حرف تنها که هردومونه نفع به _

 : برداشتم رو چوبی بُرس و نشستم آرايشی ميز صندلی روی

 .برسه افندی بی گوش به می گی چی هر که اينه تو من نفع_

  باشه؟ خونه اين از رفتنت مورد در اگه حتی _

 غضب نگاه که يلدا به رو کنه؟ پا به خواست می شری چه اومد، نمی در خيری من برای آدم ناي از شد؛ خشک هوا رو دستم

 به فاتحانه لبخندی با سوگل. بره بيرون اتاق از تا دادم تکون سر چرخيد، می دار آونگ ساعت مثل سوگل  و من روی آلودش

 : گفت کشيد می موهام ویر آروم رو اون که حالی در و کشيد بيرون دستم از رو شونه. اومد سمتم

 .داری خوبی موهای چه _

 !متنفرم رفتن حاشيه از _

 .بيرون ببرمت خونه اين از تونم می من. کوچولو خانم بخوای تو هرجور... باشه :کرد آرومی ی خنده

 : نداره واسم خوبی فکر هيچ گفت می بهم قويی حس يه شدم؛ خيره راسخش و جدی صورت به آينه از 

  اونوقت؟ کنی می کاری اين چی برای _

 .خدا رضای محض :زد نيشخند

 چه و نکرد که هايی کار چه مسعود خونه تو ديدم خودم های چشم با اومد! می بدم ازش چقدر. داد سر وار ديوانه ايی قهقه و

 هايی بال
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 اش سينه به سينه تا شدم بلند جام از و کشيدم بيرون دستش از رو شونه! خدا رضای! نياورد خونه اون های دختر سر که 

 : بود تر بلند ازم سانت چند فقط قدش. بايستم

  خوای؟ می ازم چی_

 . گرده می دنبالت امير _

 دو دو های مردمک به نافذ رنگش طوسی و مصنوعی های لنز اون با. زد يخ هام دست که نکشيد ثانيه به و پريد رخم از رنگ

 : شد خيره زنم

  وضعی؟ چه در االن خوردی، می زمين بار صد مسعود عمارت های لهپ از ديدنش واسه روزی يه -

 . بوم بوم بوم. کوبيد ام سينه قفسه به امان بی و محکم قلبم کرد؛ لرزيدن به شروع هام دست

 چی؟ _ 

 :چرخوند حدقه تو رو هاش چشم تفاوتی بی معنای به و انداخت باال ابرو

 . داد خبر بهم مهال... کنيم پيدات کنم کمکش کنه، پيدا منو تا کرده رو وزير رو مسعود خونه. دنبالت اومده. همين _ 

 . کنم له هام انگشت زير شونه اين جای به رو گردنش تا بود اينجا خواست می دلم کردم، می حس هام دست تو زيادی قدرت

 باز شده خراب همين به پام فقط که داشت رو هوام باالسری اون چقدر و کرد باز شده خراب اين به رو من پای شرف بی اون

 رو هاش بدهی شرفم با تا انداخت خودش دنبال رو من ها ديوونه مثل و دزديد سرم از رو عقلم عشق اسم به کثافت اون. شد

 . کنم صاف

 کم دکر می متالشی رو هام دنده داشت که فشاری همه اين از تا گذاشتم ام سينه رو دست کنه؟ چيکار که بود برگشته... حاال

 و کنه می پرت رو توپ بود کرده حساب خودش با کرد، می ام کفری اش پيروزمندانه لبخند... نبايد. می ترسيدم نبايد. کنم

 :کرد خزون رو لبخندش جوونه سوالم .ميدوئه دنبالش آموز دست حيوون يه مثل هم رها

 رسه؟ می چی تو به وسط اين _ 

 : کرد صاف رو صداش ثانيه چند از بعد و انداخت فاصله بينمون سکوتش شد، شوکه
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 . خودم فکر به منم باش خودت فکرت به تو. باش نداشته کاری اونش با_

 : انداخت ديوار روی دوربين به سريعی نگاه

 و کنی جمع وسايلتو کافيه فقط. کنم کارو اين دوباره تونم می شبم نصف از بعد انداختم، کار از دقيقه پنج برای رو دوربين_

 می حاال خب رُم، برين خواستين می امير، پيش فرستمت می. ميدم ور رفتنت های کار ترتيب خودم .باشی حاضر يک تساع

 . برين تونين

 به که هايی رويا برای پيشم، ماه چند های حماقت برای. بود گرفته مرگم حالِ اصالً بود، گرفته حرصم بود، گرفته بغضم

 . شون گرفتن تصميم و بودنشون سرخود همه اين برای س،کابو به شدن تبديل ماه چند کوتاهی

 تهران؟ ميره افندی بی که آينده روز چند واسه باشه يا کنم اُکی امشبو گی؟ می چی خب _

 سعی. بود کرده دورش بودن آدميزاد از که شکلی و سر و قيافه به برسه چه خورد می هم به حالم هم زدنش حرف نوع از

 می هم من آلود بغض های پوزخند دونم نمی کردم؛ سپر سينه و شدم نزديک قدمی. خودش مثل يکی باشم؛ محکم کردم

 :کردم رو ام سعی تمام ولی نه؛ يا باشن فاتحانه اون مال مثل تونست

   برم؟ خونه اين از خوام می من که گفته کی و _ 

 : شد مبدل کوچک ای ستاره به هاش چشم درون روشن خورشيد

 !می زنی بال بال داری رفتن واسه دونن می خونه اين آدمای همه _

 : شدم تر نزديک کمی و گرفتم بازی به رو کراتينش غرق و شده بلوند موهای از ای دسته

 .بشم خونه اين خانم قراره دونستم نمی که بود وقتی واسه اون _

 ميون از و نکرد جدا هم از رو منقبضش فک کرد؛ جدا موهاش از و زد چنگ رو دستم... شد خاموش و کرد پتی هم ستاره اون

 :غريد ها همون

  ...به برسه چه کنی هم کلفتی خونه اين تو نمی ذارم من. کن گم جا  اين از گورتو خوش زبون با _ 

 :گرفتم پنجه تو محکم رو دستش مچ من حاال و دادم تابی دستم به
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 می کارو اين که کسی سزای بياد يادت تا کن تازه ديداری يه اهورا با قبلش ولی نکن؛ کوتاهی مياد بر دستت از کاری هر _ 

 ! چيه کنه

 رخش به رو جديتشون تا داشتن سعی که هايی چشم تو به رو لحظاتی. کشيد بيرون هام انگشت بين از خشونت با رو دستش

 به نگاهش تو خواستن داغِ های شعله... نبود بيا کوتاه دختر اين. رفت در سمت به جانانه پوزخندی با بعد و کرد سپری بکشن،

 های عضله از هم مونده باقی رمق آخرين گذاشت، بيرون اتاق از که پا بياد؟ کوتاه که شد می مگه کشيد؛ می زبونه افندی بی

 فکر يه بايد کشيدم، کرختم های گونه روی محکم رو هام دست .افتادم زمين روی و رفت بيرون پاهام ی شده منقبض

 ايستادن قوت نقطه که اندازه همون به درست  هميشه بچه، يه و شدم می مادر داشتم !بايد بايد، بايد، .کنم براش حسابی

 هاش حرف و کرد می آرومم بوش که زنی دريغ بی آغوش برای هوا بی دلم .هست هم خوردنش زمين ضعف نقطه مادرشه،

 .داشتن نياز بدجوری آورش يقين های حرف به هام ترس. لحظه همين و حاال همين. بود اينجا کاش. کشيد پر مجنونم؛

 بود نيومده کنار فرارم با هنوز... اوف. کرد می آشتی باهام ذوق از شه، می دار بچه داره ماهانش فهميد می اگه... جان مامان

 پر نداشتن همه اين جای شايد بودی؛ آغوشم تو تو االن الاقل کاش گذاشتم، شکمم روی دست. بيام اينجا به شدم مجبور که

 دريا از حجم اين با  اونوقت کنه؟ پر رو رها خالی جای نتونه اونقدرا داشتنش اگه نشه؟ اگه زد؛ سوسو درونم حسی ...شد می

 :کشيدم دست روش التماس با شدم، خيره شکمم به وحشت کنی؟با تونی می چه شدنت

 واسه دلم انقدر ديگه که بگير رو همه جای جوری خدا رو تو... شو برادر و خواهر... شو ماهان... شو مامان برام... نخودکم_

 ...نشه هوايی ديدنشون

 :گفت گردوند، می سر دنبالم به تند تند که درحالی و کرد باز رو اتاق در هول با بزنه در اينکه بی يلدا

  اومد؟ بيرون اتاق از اينجوری چرا گفت؟ می چی اين_

 : ببندم رو موهام کردم یسع شدم، بلند جا از و زدم زمين روی دست

 . کنيم آدم اين جمع رو حواسمون بيشتر بايد شد، عوض نظرم_

 :کشيدم کار از دست

 .کنه می بتونه کاری هر که ديدم هاش چشم تو _

 يلدا. ترسم می :چرخيدم سمتش به نگرانی با
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 چی؟ از آخه_

 ... زن اون از ترسم می! ترسناکه رفتنش ره،بيا رو زندگی که اومدنی هر برگردونده، رو زندگی بهم... بچه اين از_

 . کشيد موهام دشت روی شب و برداشت صندلی دسته از رو سياه شال شد، تر نزديک

 بخور، شامتو برو ديگه حاال برداره، روت از حمايتاشو اينکه از بترس، اون از فقط هست، بهت حواسش انقدر آقا وقتی_

 .آدم سر تو ميندازه الکی فکرهای گشنگی

 من ی شُرطه باد بادشْ اطراف، اين سالح ترين بزرگ که فعال گفت، می راست. کرد می ترم آروم اين و زد می حرف مطمئن

 :بودم گفته افتادم، مادام با ام مکالمه آخرين ياد .خواد می اون که کسی بشم قراره هم من بود،

 برم؟ تونم می من برگرده، اورهان وقتی که کنين می تضمين_

 می چی عمو. بود بس برام هم قدر همين. کرد می خوب رو حالم داد، تکون ترديد با که سری اما بود؛ وحشتناک سکوتش

 سالن وارد .بشه باز که کوبم می اونقدری پس. بشه باز تا بکوب بهش به انقدر  کردی، پيدا که خالصی برای دری يه گفت؟

 افندی بی سر ام آهسته سالم شد، خيره بهم و شد وارد رويی به رو در از هم مادام ورودم با. زد می ام بينی به غذا بوی شدم،

 رويی به رو صندلی سمت به و انداختم پايين تند رو سرم خجالت با .دوخت قامتم به رو لذتش پر و خيره نگاه و آورد باال رو

 .بود گرفته رو ام انرژی بودن قوی به دنکر وانمود با که بحثی تبِ يا شرم از دونم نمی سوخت، می هام گونه. افتادم راه اش

 : شکست افندی بی جدی و بم صدای رو سالن سکوت که بشينم صندلی روی خواستم می

 .بشين اينجا_

 ايستاده کناری که مادام به درموندگی با عذاب؟ اين شد شروع يعنی... خدايا. کرد اشاره کناريش صندلی به اومد باال که سرم

 :کرد می دعوتم آرامش و اعتماد به هاش چشم با .تونم نمی که بودم گفته شدم، خيره بود

 ايی؟ چی منتظر_

 صاف رو صداش مادام. کردم اشغال رو کناريش صندلی حرفی هيچ بی ...لطفا... کن کمکم. شنويی می رو صدام که دونم می

 :گفت گونه نوازش تُنی با و کرد

 آقا؟ مرتبه چی همه_
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 .ممنون... خوبه_

 سر از بيشتر بودم نديده! ممنون؟. اومد باال  حيرت با نيوفته، موقعيتش به چشمش تا بره فرو بشقاب تو داشت یسع که سری

 و کوتاهی همون به. زد چشمک صورتم به مادام مليح لبخند! باشه کرده شام ميز سر الکیِ تعارفات اين خرج دادن تکون

 .فرزی

 تر سخت رو کار مسلماً تعجبم کنم، جلوه عادی کردم سعی .شد خارج سالن زا( بود وظيفه)جملۀ  زمزمه با و داد تکون سری

 معده بخاطر ولی کردم؛ می هوس مدام که بود هايی اون از هاش بعضی .شدم خيره ميز روی رنگارنگ غذاهای به. کرد می

... حتما بودش شکسته رفتنم بود؟ خورده شام االن؟ بود کجا... ماهان .رفتم نمی سمتشون هم ذهنم تو وقت هيچ ماهان درد

  ...رها بميری آخ... اش معده

 بود، شده ريخته تُنگ توی که رنگی سرخ نوشيدنی از. شد جدا ماهان روی از هم فکرم شد، برداشته دستم کنار از که ليوانی با

 کثيف همه اين از .خورد می بهم داشت دوباره حالم. جوييد رو گلوم دندون تيز و کوچيک ايی موريانه مثل بغض  .ريخت برام

 قديم و کوچيک ی خونه همون خواست، می رو خودم ی خونه دلم .شدنم دريا همه اين از شدنم، پست همه اين از شدنم،

 خواست، می رو ماهانم دلم. کردم می شب بعدش به هشت ساعت عشق به رو صبحش به صبح که ايی خونه همون ساخت،

 رو می خواست.  شدنم رها دلم... دلم

  نداری؟ دوست اين غذا رو هم نکنه خوری؟ نمی چرا_

 کنم فرار خواست می دلم! نداشتم که معلومه . نداشتم دوست انداختم؛ نگاهی آرومش و کمرنگ لبخند به و آوردم باال رو سرم

 نيش چشمم به اشک تيز تيغ... کنه می پيدام برم که دنيا اين هرجای دونستم می خوب اما خودم؛ زندگی و خونه سر برم و

 ...نداشتم دوست که معلومه. فشردم مشتم تو رو قاشق و اندختم پايين فوراً رو سرم زد، می

 . بپزن بورک برات گفتم_

 . بندازه راه سونامی خواست می همچنان اشک نگرفتن، آروم اما گرفتن؛ آغوش در رو همديگه مندم درد های پلک

 . ..بپزن مرغ با گفتم نداری، دوست اسفناج _
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 زد؟ می حرف آشپزی مورد در باهام داشت ربا؛ آدم و مخوف باند يه رئيس واقعاً .دويد صورتش روی عصبی و متحير نگاهم

 برق که انگار... تونستم نمی. کشيد می خنجر هام چشم های قرينه تو اشک کنم؟ می کوفت چی من بود مهم براش اصالً

 :بود ديده رو هام چشم سوزان

 ! ببينمت _

 ...رو تو نه ببينم، رو مادرم خواست می دلم

  دريا؟_

. کنه آزاد رو چشمم تو رفته فرو های شيشه خرده داشت سعی که چاقويی مثل درست برنده، و تيز. شد بُر امون لعنتی بغض

 دستش زير از رو دستم ها گرفته برق مثل .زد سرم دور چرخی عزرائيل و نشست ام خورده گره مشت روی بزرگش دست

 :بود محکم هميشه مثل اما کمرنگ؛ اخمش شد، خيره ام رفته هم در صورت به باتعجب .دمکشي

  اس؟ بچه به خاطر کنه؟ می درد ات جايی چته؟_

 . کنی ام متالشی خوای می که ات سياه زندگی و هيبت اين با تويی درد نداره، دردی که روزه چند بچه حضور

 ! نزن من به دستتو_

 از کمی. رفت فرو خودش تمساحی و سخت جلدِ تو معروف افندی بی همون دوباره ثانيه چند از بعد اما نگرانی؛ با اولش

 :کرد اشاره دستم کنار ليوان به و خورد ليوانش داخل نوشيدنی

 . نيست خوب هيچ حالت انگار بخور_

 :رفتم می در کوره از تنشی هر با اومده، صفر خط زير صبرم آستانه ها روز اين اما چرا؛ دونم نمی

 قرارمون مگه بدی؟ کشتن به امو بچه ها زهرماری اين با خوای می ام؟ حامله من دونی نمی لعنتی توی مگه! خوام نمی_

 داری؟ نقشه براش انگار که کنی می کاری يه دقيقه هر چرا نبود؟ بچه اين داشتن نگه

 :آورد نمی در سر هيچ احوالم از انگار کرد، می تالطم نگاهش تو بهت
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 اين دارم، می اش نگه برات و وايميستم جلوش نخواد هم خدا يعنی مياد، دنيا به بچه اون گفتم! نبر باال من واسه صداتو_

 کنی؟ می هم سر چيه خرعبال

 حق! بگه که نداشت حق... گفت می کفر .خورد سُر کمرم تيره روی از منجمد و سرد عرقی قطره. لرزيد زد که حرفی از تنم

 ميز روی محکم رو هام دست شد، بلند سرم از دود. بطلبه مبارزه به رو بينی پيش قابل غير پادشاهِ اون من ی بچه با نداشت

 :شدم بلند جام از و کوبيدم

  فرستی؟ می دوئل دعوتنامه براش که دونی می ازش چی شيطان توی کجاست؟ کيه؟ چيه؟ خدا دونی می اصالً تو_

 ازمون گذشته. افتاديم هم گير اينجا که رو ما کرده ول کرده؛ ولم کرده، ولت! مغروری  دانق که هستی کی کردی فکر تو... تو 

 عاشقشه، يکی اشه، بنده يکی داره، بهش ربطی يه هرکی دنيا اين تو نيستيم، هيچکسش! بُريده ازمون دنيا اينجوری که

 ... تو اونوقت... نيستيم کس هيچ ما چی؟ ما... يکی

 .. .افتاديم روز اين به و نيستيم کسش هيچ. بست می رو نفسم راه اندازه، گردو ومورت يه مثل گلوم تو بغض

 دم نمی اجازه بهت ولی نداره، ربطی هيچ من به! بگو خواستی هرچی هرکی واسه! نداره ربطی من به چيه؟ دونی می اصالً_

 ...من ی بچه مورد در

 پوست زير بديل بی سرديی و نشست می هاش قرينه جلوی يخی پود و تار آروم، آروم .بست می يخ داشت دوباره هاش قرينه

 :تحليل صدام و رفت گيج سرم... نداشتم قدرتی هيچ اش رو اين مقابل در انگار کردم، گم رو صدام. شد می تزريق صورتش

 ... نگير ازم اشتباهی هيچ با رو بچه اين. ام چی همه از. هام آرزو از افندی، بی گذشتم خودم از... نده کشتن به امو بچه_

 :بسه همين. نباشه خونسرد فقط. بود خوبی ی نشونه اخم تار يک

 . ميدم تضمين براتِ  جونش واسه نکش، بيرون گليمت از پا_

 تر تيره هاش اخم. کرد پاک رو دهانش دستمال با و زد کنار خشونت با رو مقابلش بشقاب تر، خشن نگاهش. شد تر آروم دلم

 ام ايستاده قامت به رو نگاهش. شدن آب گرمايی ترين کوچيک با گرفته جون تازه و ضعيف های يخ ونا که انگار شدن،

 :جنبيدن هم از هاش لب دوخت، ميز به چشم دوباره وقتی نه؛ يا بگه رو چيزی که درگيره خودش با کردم می حس دوخت،
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 بود گذاشته سرش روی رو خونه لق دهن دختره ناو. بگيرن انار آب برات خودش نظر تحت شده مامور اس هفته يه مادام_

 .کردی هوس که

 .رها سرت تو خاک چرخيد، ميز وسط تنگ سمت به ام نگاه. شدن شل بودن داشته ام نگه ستون مثل که هايی دست

 به و برداشت روم از رو اش خيره نگاه مکث با و شد بلند جا از او .شدم ولو صندلی روی و انداختم پايين رو سرم شرمگين

 اونچه به شده؟ قاطی چی همه که داره ربطی چه اون به کنی؟ کنترل رو خودت تونی نمی چرا... رها زدی گند. رفت در سمت

 انگار بود؛ محکم اما آهسته هاش قدم! بگيری قرار راه اين تو کردی قبول خودت تو ميده؟ ادامه داره رو اش گستاخی امير که

 ذهنم به که چيزی اولين پس بگم، چی خوام می دونستم نمی بودم، کرده گم رو صدام... مبگير رو جلوش بود منتظر هم اون

 :کردم زمزمه رو رسيد

 ... خوام می معذرت_

 مطمئنش نگاه اون با لعنتی سوگل بگم نشد. کردم قضاوتت تند هميشه مثل من و بودی من ويار فکر به تو بگم، نشد. همين

 کافی اون برای انگار... ولی همين .خوام می عذر. همين فقط .شدم تند خاطر همون به بود، لرزونده رو ام شده مادر تازه دل

 کاش و بود کرده اخم. چرخيد سمتم به مکث با. ايستاد. نکردن صدا پارکت روی ديگه مردونه و چرم های کفش که بود

 .نباشه خونسرد ولی کنه؛ اخم هميشه

 دشمنی باهام تو امثال که اونقدری. فهميدم خوب رو چيز يه تو خالف ولی م؛ندون ازش هيچی من و باشه باتو حق شايد_

 از... گذره نمی هم کسش هيچ تو قول به از پادشاه اون ميگين؟ بهش چی. داد فرصت شيطان تو قول به من به اون کردن،

 ...گذره نمی هم بدش آدمِ

 فراموش رو موضوع اين هنوز که اون يا بودم شيطان من.. .گذره نمی هم بدا آدم از. زد غل وجودم تو مهجوری ياس، اميد،

 : زد لب بودم؛ زده زل هاش چشم به و شده دنيا آدم ترين فهم نا. هاش چشم داشتن بود؟حرف نکرده

  گذری؟ می چرا تو_

 با همراه لطيف رویِ اين شد نمی عادی. بشه حبس سينه تو نفسم که بلند اونقدر. شنيدم جان گوش با. شنيدم اما زد لب

 .خشونتش
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 حرف .موندم خيره اختيار بی حرفش از پر های چشم تو طوالنی مدتی برای ولی. دونم نمی ثانيه سی ثانيه، ده ثانيه، يک 

 ...رفتم تند واقعا انگار .بودن شده محصور هاش پلک ی پرده پشت اما نبود؛ بودنش افندی بی قاموس تو که هايی

* * * 

 «فصل ششم: ظَلمتُ نفسی»

 بودنم اسير يادآور لحظه هر سرخش لنز که دوربينی يه با هميشگی اتاق يه و بودم من. تکراری و وقفه بی گذشتن، می ها روز

 و دلتنگی تموم ميدم؛ نشون واکنش خوراکی   هر ديدن با فقط و شدم تر حال سر کم يه  بود، شده بهتر حالم ها روز اين. بود

 دلتنگی وجود با ها روز اين. بره يادم کنم می سعی و کنم می ضربانم بی نخودک صرف رو داره وجود درونم که عذابی

 ماهان، به مدام فکر از پام تا سر اينکه رغم علی درونم، هوای بودن ابری وجود با ميکنه، خيس رو بالشم شب هر که شديدی

 کمتر و کردن دعوا افندی بی با کمتر دن،ز چرخ ويال تو روز هر. گذشت منوال همين به ماهی يک .خوبم گرفته، رو اون بوی

 رحيم خيال بی ها روز اين هم يلدا ...تر رنگ پر و پررنگ روز هر خونه اعضای بُهت اما کمتر؛ من. شدن متحير شدنش رام از

 فوق چيز همه توش که هايی داستان. می گفت برام ساخته من و آقا از که خيالی های داستان از و شده هاش گفتن رحيم

 اين ی همه رو، ها اين ی همه. کنم می تصوير من و توانا؛ کار همه و شجاع ی شواليه اون و قصرشم پرنسسِ من اس، لعادها

 .ام بود بچه پدر از پر که ذهنی ی عالوه به... رو ها قشنگی

 رو من بود تا کرده براومده، دستش از که کاری هر مدت اون تو. گرفته بود ايی تازه رنگ سوگل های چشم خشمِ روزها اون

 . مادام غليظ اخم و بوده افندی بی اهميتی بی شده نصيبش که چيزی تنها و بکشونه خفت به

 اش اقيانوسی های چشم شدن داغ. ببينم رو رسم افندی بی و اسم اورهان مرد اون نگاه گرمی تونستم می بيشتر ها روز اون

 حضور حکمت فهميدم نمی که چيزی تنها فهميدم؛ می رو ها اين مهه. خوردنم غذا مشغول من و است خيره صورتم به وقتی

 و کنم، اش همراهی تا می کرد صدام بيشتر گرفت، می رو سراغم بيشتر گذشت که روزی چند اون تو .بود خونه اون تو سوگل

 . بمونم خودم مال ام هصيغ مدت انتهای تا ميده اجازه و بره نمی بين از رو ها حرمت ديدم می وقتی شدم می کالفه کمتر من

 خوبی رابطه کرد، می قال و داد سرش راحت همه اين که مادامی با شد نمی باورم هنوز برجا بود، پا ديگران با خشنش رفتار

 بايد رفت می که هرجايی که بودم من فقط. بود امان در هاش جنجال و جار از که بودم من فقط ماه يک اون تو  .داشته

 از رو ماهانم بوی اجباری سفر اين تو و رفتم می بايد تهران تا شد می احضار که هايی دادگاه برای تیح .رفتم می همراهش

 .  گشتم برمی و گرفتم می وام آسمونش
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 از که ای جرقه کوچيکیِ به هايی جرقه تونستم می من بستن و می يخ هاش چشم کمتر چون. نبود بد خيلی بود، که چی هر

 .ببينم هاش چشم تو می زنه، بيرون تاريکی دل تو سنگ دوتا برخورد

 به تکيه .شد ظاهر در چهارچوب تو بلندش قد .شد جدا باغ ارديبهشتیِ هوای و سبز سر حياط از روم و خورد اتاق در به تقه دو

 : کرد زدن حرف به شروع واکنشی هيچ بی و خيره هميشه مثل و زد اتاق در

  خوردی؟ سالمتو_

 :گرفت ام خنده بودنش محق همه اين از

  بگی؟ همينو بايد کردن سالم جای به بينی می منو که سری هر شما_

 :گفت حال همون در و کند در از رو اش تکيه. شد کج ام جوابی حاضر از لبش گوشه

 .فرست ليديز_

 داشت، برنمی نشکرد خدايی از دست می کرد، باز تغيير من برای هم آسمون تا زمين مرد اين. بَر بودم از ديگه رو غرورش

 :شکست خودش رو سکوتم

 . رسيد داديم، سفارش... بچه... واسه که وساياليی _

 يک برای اما بود؛ مسخره گذاشتم، شکمم رو دست. درگيره مسئله بااين هنوز که انداخت می يادم بچه کلمه برای مکثش

. شد سد مقابلم کنم عبور کنارش از خواستم می که وقتی و رفتم در سمت به عجله با.نورديد در رو تنم کودکانه شوقی لحظه

 :انداختم نگاهی مرتبش ريش ته و شده اصالح تازه صورت به شده درشت های چشم با

  شده؟ چی_

 :پريد باال هاش ابرو

 . باال ميارن خودشون_

 . برگشتم اولم جای به کالفگی با و کشيدم ايی کالفه هوف

 !کنن درازی دست بهم که نيست قرار خودتن، آدمای اونا ،بردار الکی های شدن غيرتی اين از دست_
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 :شده قفل فکی ميون از پرحرص، شد؛ زمزمه سر پشت از و گوشم نزديک جايی صداش

 ! کنن می غلط_

 به نامحسوس قدمی با شد؛ می پخش صورتم توی هاش نفس که حدی تا بود، کم زيادی مون فاصله برگشتم، سمتش به

 :گفتم تری آروم لحن با نده نشون واکنشی اينکه برای و کردم ربيشت رو مون فاصله عقب

  داری؟ شک... من به... بذارم؟ بيرون خودت بی درمون و درست پامو قدم يه ذاری نمی چرا چته؟ پس_

... من و کرد می تشويق جانانه اخمی برای رو صورتم های ماهيچه سکوتش. ديگه چشم به چشمی از شد، خيره هام چشم تو

 .داشت حق خورده، ضربه مادر از که مردی... داشت حق. شدم می عصبی يدنبا

 ...برو. خورم نمی تکون جامم از جا همين می شينم منم بيارن، بگو برو. خب خيلی باشه،_

 حق ولی داشت، حق مرد اون و. نشستم روش و رفتم تخت سمت به نکوبه زمين رو پا زده حرص داشت سعی که قدم چند با

 . افتاد سرم باال که ايی سايه و محکمش های قدم صدای. بودن اين من

 دريا؟_

 و کشيدم عقب شونه. نشست ام شونه روی دستش. کردنم قهر نبود خودم دست و داشت حق نبود، حقم ولی داشت، حق

 :شد کشيده ام شونه با دستش

  مثال؟ قهری_

 و کنم ش تر رو خواست می دلم چرا دونم نمی... ولی... نبودی کس هيچ که تويی برای نه. عزيزه که کسيه برای کردن قهر

 .نزنم حرف

 . کوچولو خانم نيستم بلد خريدن ناز من_

 به. دل ته از اما کوتاه ای خنده زير زدم پقی نبود، خودم دست. نشوند می هام لب روی تر محکم لبخندی محکمش صدای

 . شد کج کوچيک لبخندی به هاش لب باز جناب؟ لیعا جناب بودی بلد واری آدم کار چه تو آخه چرخيدم؛ سمتش

 . بياد چشم به آزادْ زيادی بودنت، خوام نمی خودته، خاطر واسه_
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 :بود شده آروم روزها اين چقدر نشست، تخت روی کنارم اون و پريد باال ابروم ی لنگه

 . بکشم رو نورا کردن مجبورم_

 ديگه پای زير خم پا يک و جلو پا يک خودش، خاص استايل با اون و برگشت سمتش به عجله با اسمش شنيدن با هام چشم

 : بود بسته چشم مقابلش پنجره های شيشه به کشيده و صاف کمری با

 . نيست خاصی چيز داشتنم دشمن و من از تر گنده. هست دست باالی دست هميشه... کردن می تهديدم_

 :بود آروم اما هم در صورتش چرخيدم، سمتش به کامل

 .نياوردی بچه اون سر باليی تو که می دونم من یول_

 : کرد تماشا تفريح با رو هام چشم تو کرده رسوخ جديت چرخيد، سمتم به کمی گردنش

 .ای ساده که بس از_

 . فهمن می رو آدما تر ساده ها ساده_

 :بگه چيزی نذاشتم و صورتش تو افتاد اخم

 . هست که بينم می چشمات تو. هست که بخورم قسم ام بچه ونج به حاضرم. است زنده هست، که جا هر بچه اون _

 :ببنده رو دستش تونه نمی می زنه زور هرچی و باشه باز مشتش که کسی مثل شد، کالفه

  می دونی؟ چی ديده نفرو هزار مرگ که مَردی چشمای از تو _

 :گفتم و کردم بسته و باز مکث با رو هام چشم معطلی بی

 . گن نمی دروغ اينکه _

 پر پوزخندی نه معروف، و کج های نيشخند اون از نه اومد، کش هاش لب جاش به و شد باز هاش اخم باالخره. کرد سکوت

 می دروغ مرد اين و. زدم محکم لبخندی اش شده روشن های چشم به اون متعاقب هم من و واقعی لبخند واقعی يه. تمسخر

 هرگز. هاش چشم و گفت
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 رفته در دستم از کل به زمان و بودم کرده ترش کوچيک وسايل و کوچيک های لباس گرم رو سرم کودکانه شعفی با

 و بود تخت باالی آويز کردن وصل گرم سرم همچنان. کنم می کار وقفه بی ساعتيه چند فهميدم تازه گرفت درد که کمرم.بود

 شده ثابت تازه ی پايه بفهمم يلدا پريدن جا از با که نکشيد طول خيلی .شد باز اتاقم در که دادم می گوش يلدا های غر غر به

 .دوختم کرد،چشم می برانداز رو يلدا غذا سينی و کمرنگ اخمی با که او به و ايستادم صاف .فرمودن رنجه قدم اتاق اين ی

 ستادناي اتاقم پشت و دست به سينی هيبت اون با افندی بی ديدن. داشت حق. بود مونده باز سانتی نيم عمالً يلدا دهان

 .زد گره هام لب به رو افندی بی های چشم و آورد هام لب به کوتاه ای خنده تندش سالم .بود هم کردنی شوکه

  کنه؟ می خودش داره کاراشو همه وقت چرخی می اينجا مدام چی واسه تو_

 :گذاشتم ازوشب روی دست که بگه چيزی خواست پتته تته با و لرزيدن هاش زانو که کرد رسوخ هم پاهاش به استرس

 . بدم انجام خودم کارو اين دارم دوست. آقا خواستم خودم_

 صاف. کنه فرار طرف کدوم از دونست نمی يلدا، بيچاره. بره بيرون اتاق از که کرد اشاره جديت همون با و داد تکون سری

 با شد می نزديک هرکسی قرمزش خط به اگه که هرچند. نافهم زبون اين نبود وحشتناک هم ها اونقدر .شه نزديکتر تا ايستادم

 ...خواهرش و مادر حتی ميشد، يکسان خاک

 .نکنه درد دستتون_

 عجيب اش فانتزی نارنجی رنگ. نگرفت تختم کنار کوچولوی خواب تخت از چشم و داد تکون سر. کردم غذا به ايی اشاره و

 :داد تکون رو تخت باالی های زنگوله .کرد می خيره چشم و درخشيد می اتاق طوسی سفيد سرويس تو

 . شکمت تو بريزی چی يه بايد افته نمی يادت نشه مامور سرت باال کسی تا که خودت_

  ماهش؟ چند شد: بخشيد نگاه منتظرم صورت به و کشيد باال چشم

 . ماه سه :اش کنجکاوی از نه باشه، بوده اش  يکباره سوال از لبخندم که کاش

 .پس مياد ديگه ماه شيش: کرد نگاه اش خالی جای به باز و داد تکون سر

 ...کسم همه بشه تا مياد... مياد :کشيدم تشکش رو دست و دادم سرتکون
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  شی؟ می خوبی مادر که مدعيی يعنی: کرد می سنگينی صورتم روی نگاهش

 قبل های روز یورا جوری. بود شده ايی ديگه کالً جور اون روز. بود برگرفته در خاص شوری رو نگاهش و تر شفاف صورتش

 خنديدن. می بيشتر اش بسته هميشه های لب و کرد می نگاهم

  شم؟ نمی_

 نباشه خدايا! ام شده ماليم سرخود لحن خاطر به لبخندش

 !بشی بايد. نميره پيش احتماالت و شانس با من کار_

  چرا؟ گرفت ام خنده... ولی. قلدر مردک بگه زور خواست می دلش شرايطی هر در انگار

  ريه؟زو_

 شد؟ می خيره صورتم و تر نرم نگاهش طرحخندی هر با چرا

 . شون زندگی به می زنن گند... جنبه بی آدمام. هست اختيار نباشه، که زور. آره_

 :شد عجيب حالش دوباره گرفت، ام خنده دوباره

 .  سخته که اوله بار فقط ترينش، افتضاح حتی کاری هر _

 مه داد:کرد؛ ادا می سرايت منم به جديتش

 واديی وارد کنی، رد که رو اون. داشته باری اولين يه نيومده، کوفتی ی دنيا اين به بد مادر شکم از ديدی که بدی آدم هر_

 .کنی چيکار باس بعدش دونی نمی که جاييه اش ته. بری اشو ته تا بايد که شی می

. پرسيدم می بايد يخ، تيکه تا بود چشم شبيه هاش مچش همه اين که حاال نکردم، مهار رو اومد می زبونم روی تا که چيزی

 :اش گذشته به نفوذی برای بشه شروعی بلکه پرسيدم می

 داره؟ بار اولين... شدنم افندی بی_

 :نشد طوالنی زياد سکوتش
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 .بود همين بفهمم رو ضابطه اين شد باعث که چيزی_

 رو بودم شنيده مادام زبون از که ای گذشته بريزه، هم به حالش دوباره خواستم نمی... شدن بد بار يک با. شده بد و بوده خوب

 :گرفتم فاکتور

 ...بار اولين اون... از بعد_

 .بود رسيده هاش چشم های رگه به اش دهنده عذاب و ريز اخم گويی چرخيد، سمتم به

 کردی؟ بعدش چيکار_

 :کرد مهزمز کنه، پرواز پيش سال چند به که انگار و گذروند ديد از رو مقابلش

  کردم؟ چيکار_

 :گرفت قوت اش زمزمه

 .قونيه رفتم _

 اشاره بود آورده که غذايی سينی به و رفت اش شده کشيده کنار های پرده و بزرگ ی پنجره سمت به  شد، بلند جا از! قونيه؟

 عمق کشيد بيرون شلوارش جيب از که رو سيگار ی جعبه. بود آسمون سياهی به ش رو و من به پشتش. بخورم چيزی تا کرد

 به رو دلم گوگرد بوی و کشيد کبريت.تمام و بشه يکی مقابلش سياهی با خواست می دلش انگار. کردم حس رو اش گرفتگی

 :رسيد می نظر به تر بم بود، کرده جمع گلوش تو که دودی ميون از صداش زد، هم

 کسو هيچ! کس هيچ بده، پناه بهم بخواد و بخواد و کنه کمکم که کسی هيچ... شناختم نمی رو جايی هيچ... بودم فراری _

 .بود شده غريب برام که کشوری و بودم من. شناختم نمی

 پستيه؟ خيلی اين بميره، غربتش برای باشه خواسته دلم اگه

 . کار و کس بی ی ساله هجده هفده بچه پسر يه_

  مياورد؟ در بازی ديوونه دلم امشب من يا داشت حرص پُکش
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 ديدم می چشمات تو خونه، اون تو کرد ولت وجود بی اون وقتی... شدی کس بی توام دريا، چيه کسی بی نیدو می خوب _

 .کشتی رو کی تو فهميدم نمی منتهی... وقتامی اون شبيه چقدر که

 بزنه. حرف کرد می مجبورش سکوتم... رو ايمانم همه، از تر بد و... رو پدرم. رو اعتمادم

 ... اونوری خورد نمی راش هرکسی! نبود توريستی بيای و برو انقد موالنا خاک سر. نبود حاال لمث قونيه... وقتا اون _

 .اومدم اعجاز برای که بودم گفته بست؛ نقش هام لب روی لبخند

 .مرشد يه و شاگرد تا چند و مقبره يه. جا همون شد پناهم تنها_

 :رسيد فيلتر به اش بعدی پک

 ...خودش واسه بود شيخی بود، حجتی بابا اسمش. داد پناهم... مرشدش_ 

. پيچيدم خودم به شد که نزديکم ولی دليلشه؛ اوضام و سر کردم فکر. وايساد حرکت از ديد مقبره کنار گوشه منو که بار اولين

 پناه)گفت و کشيد سرم رو دست آرامش با. کردم سالم هولم از .نگاش اون با خونه می استخونمو ته ته تا داره کردم می حس

 ( بابا؟ آوردی

 .گرفتمش نظر زير خيلی همين واسه بفروشدم بخواد و باشه بوده باخبر ترسيدم شدم؛ شوکه

 .گرفت می آتيش هوا تو که خشکی گوگرد صدای و بعدی سيگار

 تموم. کنه واسشون کاری يه حقش نفس با تا ميومدن اونور و اينور از شفا واسه! داشت بيايی و برو! بود قطبی خودش واسه_

 ديدم، می کابوس هرشب... اونوقتا بود بد حالم. چشه که زد نمی دم و کرد می نگام دم يه سياهش و ريز چشمای اون با مدت

 ... کردم می تب شب هر

 افتادن؟ پايين انگار پهنش های شونه که بود سخت چقدر روزها اون ياد

 کسی کمتر. زد حرف فقط... صبح خود تا. نشست سرم باال شبا، همون از يکی... شه دوا دردم تا کرد پرستاری... طبييم شد_

 و کرد زمزمه عربی به چيزی. مينداخت راه بيايی برو خودش واسه بود خانقاهی اگه و بود ذکر اهل بود، ديده زدنشو حرف

 شد شعر مشسو نوزاش. کرد خنکم حتی بعدی نوازش. کردم حس خودم رو دما افت اول بار همون با کشيد؛ سرم روی دست



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

599 | P a g e  
 

 زده زل بهش چهارچشمی نبود بارم هيچی که منم. فارسی خوند، می موالنا. آوردم نمی در سر ازشون هيچ که چيزهايی و

 «من اسرار نجست من درون از |من يار شد خود ظن از هرکسی» نگاشو کرد چفت چشمام تو و شعری يه به رسيد. بودم

 ...پرسيدم رو جمله يه اين معنی کردم که کاری اولين ايران اومدم تیوق که اونقد بيت، يه اين رفت گوشم تو عجيب

 از. شد می يارش خود ظن از کسی هر .بود انداخته فاصله هام چشم و پنجره به اش زده تکيه قامت بين اشک نازک ی پرده

 :باريدن اميد هام چشم به و داد می بغض بوی پوزخندش اش  حجتی بابا بود گفته آينده

 ...خيليا از تر حق! بود حق ولی بود؛ مسلک سنی و نبود يهودی شايد! بود حق نفسش _

 :ببلعه رو سيگار خواست می عميقش پوک

 پاک زمين از ''شيطان'' که گفتن رو پسری داستان کرد شروع. زدن حرف به کرد شروع خودش کرد، باز برام گفتنو راه _

 ... بود انداخته نفَس از رو مادرش گناه شريک بود، کشته رو مادرش. بود کرده

 بی جور همين خواست می دلش و بود راضی بغضم و سکوت همه اين از. انداخت فاصله بينمون ايی ثانيه چند سکوتش

 هاش دست و نشست پنجره کنار. بود پيدا کامال اش ايی دفعه يک نشستن راحت از اين بگه؛ خودش از اون و بنشينم واکنش

 .کرد هاش زانو قائم رو

 .نبودنش قاضی و سکون همه اين از روانم شه شاد يا دونست می که چيزايی از بترسم و شم شوکه بودم مونده_

 راه هاش قصه ته موالنا شيخش مثل  زدن، حرف به کرد شروع باز که کردم می فرض شده تموم کردو تعريف که ايی قصه

 عِقاب پشت عِقاب اومد، گناه پشت گناه. نشد ختم جا ونهم به راه» گفت بستو سرم رو سفيدی دستار. داد می نشون نجات

 ات هستی جزاش هم، رو بشه جمع وقتی عقاب. ميده باد به رو دودمانت نياد کيفر بندش پشت که گناهی! پسر بدون. نيومد

 عقاب اومد، هگنا پشت گناه زد، که حرفيم منگِ هنوزه که هنوزم «همانا. نجاتشم همانا پسر اون عقاب ميره؛ ولی نشونه رو

 ...نجاتو راه ولی ديدم؛ چشم با نيومدنم

 :شد خاموش سراميک ی گوشه زده حرص سيگارش

 ...نفهميدم وقت هيچ_

 . رفت اش آه با باد مسير تو خاکستری مثل شعورم بی و سرخود ودل کشيد آه
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 می اش ته داد، نشونم که راهی.وارههم من به برگشتنش واسه راه بره، پسر اون که طرف اين از گفت... کرد اشاره سمتی به_

 ...خونه همين شهر، همين کشور، همين. همينجا شد

 :موند خيره صورتم روی دوباره و کرد شکار اشکم غرق و درهم صورت بين رو لبخند

 باش تا بود بسته سرم دور که سفيدی دستار... بابا کنم صداش شد نمی ديگه. ترسيدم می ازش. گرفت دستمو... آخر لحظه_

 بخاطر فقط گناه» گفت و کرد محکم بازوهام رو دستاشو بود؛ چشاش ته اميدهم ولی ؛ داشت اخم بست، تر محکم نکنمو تب

 تر غرور بی تا... بشی پشيمون تو تا آفريد گناهو.  کار اين از منزهه حق حضرت پسر؛ نشده آفريده بد از خوب آدمای شناختن

 «...برگردی

 با. نيست سنگ از بشر اين که ديدم! ديدم من ترسين، می بشر اين از که هايی آدم اون ی همه و آسمون و زمين... ديدم

 موجودی چجور تو. بود محکم هنوز اما لرزيد؛ می صداش! ديدم من! افتاد شبنم اش گونه روی که ديدم خودم های چشم

 :من يخی قلب بور مو هستی

می  که اونايی از ولی فراريی؛ ازشون که کسايی از ايمنی اونجا برو،. دنبن می برگشتنتو راه که نکن اسراف گناهت تو گفت_

 .نيستی امان در بدن پناهت خوان

 زمزمه چيزی نامفهوم گذاشت؛ تماشا معرض در بيشتر رو گلوش استخونی سيب و داد تکيه سرش پشت ديوار به رو سرش

 :بودم گوش پا تا سر که منی برای نه ولی آروم؛ غايت به کرد،

  ...مياد يادم حاال چرا دونم نمی... بود رفته يادم حرفاش همه چرا دونم نمی_

 به و شدم بلند جا از. کرد می سنگينی دلم روی غمش. آورد نمی تاب دلم شد؛ می ديدنش واضح از مانع آبم پر های چشم

 سر سوز از دلم و زمين روی هام قدم .برد يغما به رو من جانانِ آبروی که بود شيطانی همون مرد اين و. برداشتم قدم سمتش

 آروم و کشيدم پلکم روی رو ام سبابه انگشت ی گوشه. ايستادم سرش باالی. شد می کشيده پشت سرم ديوارش به چسبيده

 از سنگين دلم! اسارت بند در رهای... من و رفت؛ سمتی به کدوم هر و خورد تاب هوا تو شالم های دسته. زدم زانو پاش مقابل

 ...ولی نزارش؛ حال از چرخيد می و خنديد می ميزد، قهقه شد، می شاد غمش از بايد که بود ايی گذشته

 و بردم باال رو شالم .شد گم ريشش ته تو و گرفت راه اش شده فشرده های پلک ی گوشه از نامحسوس و کوچيک ای قطره

 پر .کرد می علم قد استوار و کشيده فلک به سر بايد هميشه. ريخت می نبايد هرگز سياه کوهِ اين. کردم نزديک صورتش به
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 می چطور کوه يه. کرد باز گريونم صورت به رو رو، هاش پلک. شد باز هم از همش در صورت و کشيده صورتش روی شال

 تونست چطور ابر از هايی تيکه مثل افندی بی کوه نيست؟ ساده ريزش يه پُرش پُر مگه بشه؟ خرد راحت همه اين تونست

   بشه؟ کهت تکه

 که جايی رسيدم... آبادی به آبادی. شهر به شهر. رفتم ولی... رفتم گفتو که ايی راه چطور. بيرون زدم اونجا از چطور نفهميدم_

 . بود اونجا نجاتم

 .نبود استوار ديگه هم صداش

 .نداشتم وقت هيچ که چيزی. دادن رفيق يه... بهم. بمونم زنده تا کنم حفظ جونمو تا دادن دستم اسلحه. دادن پناه بهم_

 رو اون که چيزی! کنی وحشت بايد يعنی. بری رعشه بايد يعنی بلرزه، که افندی بی. لرزيد می تنم من و صداش لرزيد می

 آب مثل. بود شده دريا زيادی که دريايی تو بودن خيره منتظرم های چشم .کنه می فيکون کن رو ديگه های آدم ميده، تکون

 ... دلگير همونقدر زالل، قدر همون. ابری صبح يه تو مديترانه های

 ... کردم براش کار همه طواف غير که بتی. بُتم شد. آورد می درم ها گذشته فکر از که دختر يه شد نجاتم_

 نگذشته سخت بهش باز خدايا! باشه نخورده خنجر باز خدايا... نداشت ديگه بارِ يک طاقت. نداشت توان شدن تند برای قلبم

 ...هباش

 داشتم، رفيقی نه ديگه برگشتم وقتی! بدم تحويل رو بار رفتم رو دوماهی يه فقط من! زدن دورم دريا؟ فهمی می. زدن دورم _

 ... دنيزيی نه

 نمی وقت هيچ کاش اومد، نمی سخت بهم غمش انقدر کاش. نکنه آب از پر چشم بود بلد کاش نزنم، هق بودم بلد کاش

 شدن تلخ لبخند يه مهمون لباش کشيد؛ هام انگشت بين از رو فشردم می مشت تو که شالی پر .بفهمم رو اش گذشته خواستم

 به کنه ايی توجه ممتدم های هق هق اينکه بی و شد بلند جا از. شد کشيده خودم ی گونه روی سياه ی پارچه اون بار اين و

 اومد می بيرون دلم ته از که صدايی و رفتم قدم چند شدنبال شدم، بلند جا از. منظم نا و نامطمئن های قدم با. رفت در سمت

 :رسوندم گوشش به رو

 ...اورهان_
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  عصبی. و شده مشت هايی دست با بهم، پشت ايستاد، حرکت از پاهاش

 . شه می تموم گرون ات واسه موندم... برم بذار_

 فقط و بگه هاش گذشته از براش خنده،ب براش بود تونسته سال همه اين بعد که کسی نداشت، منم حتی اون شد، مشت دلم

 .بزنه شبنم رو اش گونه و بشکنه اون پيش

 ... من اورهان_

 رنگ سرخ ايی هاله رو هاش چشم دور چرخيد؛ سمتم به متاسفم، براش چقدر بگم اينکه از قبل و شه کامل حرفم نذاشت

 قدم. اومدم خودم به تر زود من و کشيدنم آغوش در برای گرفت به سمتم دست و ايستاد مقابلم بلند گام دو با بود، پوشونده

. داشت عجز صداش. بودم هاش کفش به خيره و بود من به خيره. شد مشت هوا تو هاش دست و. نيومد جلو رو رفته عقب

 افنديه؟ بی نيست، اورهان مرد اين بگه تونست می کی و. داشت تمنا

 ! نکن صدام اينجوری وقت هيچ نشدی، جدا وجود بی ردکم اون از کامل وقتی تا نشده، تموم مدتت وقتی تا _

 بيرون اتاق از و گرفت فاصله ازم عقب عقب نگرفت، خجلم های چشم از چشم نگرفتم، اش سياه و چرم های کفش از چشم

 گذشته نفهميد از که نيتی برای. بود شده ماهانش مال جور بد که قلبی برای. نشدنمون ما هرگز برای. بودم متاسف من و. زد

 اتاق در به وار بدجنس. کنه خارج سينه از هم با رو هام درد ی همه که بلند اونقدر خواست، می بلند آه يک دلم. داشتم اش

 راه چشمم گوشه از که اشکی با و کردم خاموش رو برق .نبود اعتمادی هيچ امشب مرد اين سرخ های چشم به چون زدم، قفل

 رو هام غصه بافتنش با تا کردم باز رو موهام ها گذشته ياد به و نشستم پنجره به پشت .شدم روون تخت سمت به بود گرفته

 باشه، چيزی ايی گربه اينکه فکر با. کرد جلب خودش به رو ام توجه تراس از صدايی زدم، که رو اول گره. بذارم جا الش به ال

 که دمی با و پيچيد دهنم دور دستی که شم بلند اج از خواستم. لرزيدن خودشون به تراس های شيشه که زدم رو دوم گره

 تاريکی تو هام چشم. شدم کرخت کم کم و شد کشيده هام ريه به دار بو دستمال اون از زيادی هوای بکشم جيغ تا گرفتم

 .بود شده علت مزيد آلودم اشک های چشم ورم ديد، نمی رو چيز هيچ

 .سياهی و سياهی و بود سياهی بعد و کرد بلندم برد، مزانوها زير دست که ديدم رو می مرد يک سياه سايه

 * * * 

  ماهان
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 يه ی وعده و فريب بودن، کرده توقف توش که ايی کوچه محضِ تاريکی و سکوت. بود کرده کمين هام پلک پشت خواب

 می اميد نا کم کم مداشت. بود کرده رد هم رو دوازده شدم، خيره ساعت به و کردم ريز رو هام چشم. داد می رو نوشين خواب

 بايد...  شد نمی گرم آبی پت و پت اين از. نداشتن حسابی و درست کار عالف دوتا اين و گفته دروغ حسم باز انگار شدم،

 عصبی دوباره سرگرد های وعده آوری ياد با. گشتم می دووند می سر و داد می وعده فقط که محدث سرگرد اون پرِ دم بيشتر

 اين انجام به قصدی اصال و داد مردک اون آدرس دادن به دروغين وعده کردنم کنترل برای بود شده رمباو ها روز اين شدم؛

 . نداشت کار

 تو! که بذارن دستم رو رو رها جنازه دستی دستی تا بمونم منتظر و بشينم شد نمی. کردم می کاری يه بايد نداشتم ايی چاره

 از دل باالخره انگار اندی و ساعت يک از بعد خان مرتضی. پريد بيرون ماشين از امير و شد باز خونه در که بودم ها فکر همين

 صورتش! کرده همچين چرا اين زدم، زل صورتش به تعجب با. بود کنده شدن، وارد اش پشتی در از که درندشت ی خونه اون

 .کنه پشت بودن نصب نهخو متری ده تا که هايی دوربين به کرد می سعی و بود پوشونده مسخره ماسک يه با رو

 سرم داشتم باهاشون که زيادی فاصله غم علی و فشردم مشت تو رو فرمون. خبريه يه جا اين شد دار خبر شستم. زد تند دلم

 به اش پاچگی دست. نشست فرمون پشت عجله با و کرد باز رو ماشين عقب در. کشيدم فرمون روی رو خودم و کردم خم رو

 روی رو کسی که حالی در ايی، عجله و بلند های قدم با مرتضی. زدم استارت بندش پشت و زد تارتاس. بود کرده سرايت منم

 پيش دخترک صورت به زد زل ظلمات اون تو و شد ديده تنم همه. شدم چشم تن همه .زد بيرون خونه از بود گرفته دست

 می سمتی به جهت هر با هوا تو بود، من گاهقتل شبيه عجيب که موهايی و بود آويزون سيرت بی اون ساعد روی سرش .روم

 ... من کوچولوی فداکار... بود خودش. رفت

 لندهور اون بغل تو واسه داشت عجيب که غيرتی  و بود ساخته خودش واسه که وضعيتی غم اش، دوباره ديدن شادی سيل

 وجودم تو چيزی و کردن پرتش عقب صندلی روی تقريبا .گرفت رو هام دست قدرت کشيد، می شونه و شاخ برام بودنش

 . فشردم دنبالش به گاز روی پا و فشرد گاز رو پا. شد خون پارچه يه به تبديل

 علی!  به نوکرتم :کردم زمزمه لب زير و انداختم کوتاهی نگاه مقابلم آسمون به. کردم پيداش باالخره... کردم پيداش

* * * 

  افندی بی
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 وگرنه کردم، می گرم گريون های چشم اون به کردن فکر از غير کاری به رو سرم دباي. ايستادم پال و پخش های کاغذ وسط

 زمين روی از دادگاه؛ مهر ديدن با و کردم اونور و اينور رو رنگ سفيد ی پرونده پا نوک با .شد می چی صبح تا نبود معلوم

 رو بهداد که حد همين در. بگيرم نبايد چون بودم، نگرفته رو اش پِی. بود بهداد و مسعود از شکايت ی پرونده .داشتم برش

 . بود بسشون کنن، آب زير رو سرم ثمين با تا بود دزديده رو من بده شهادت کردم تهديد

 بايد ديگه جور زده رو من با پيمان و عهد زير که اونی اما داشت؛ دوندگی سال يک پُرش پُر من برای. بده شهادت بود مجبور

 تنگ از و ميزانداختم روی رو پرونده حرص با بگيره؟ يادش که بوده مهم براش انقدر اورهان؟ دکر صدام. داد می پس حساب

  محور حول غيرِ جايی فکرم بايد و برداشتم رو پرونده دوباره. دنياست نياز ترين الزم حواسپرتی. ريختم ودکا کم يه ميز روی

 چقدر پليس؟ به نه داد، می من ی تله به دم نه که ودب گوری کدوم کشيدم، دست مسعود اسم روی  چرخيد می دختر اون

 بود؟ اش عرضه بی شوهر اون بند دلش و داشت تنفر ازم اينکه نه مگه بود؟ ناشناخته و مرموز انقدر چرا! امشب کرد گريه

 اش تیلعن های چشم. چسبوندم هام لب به رو ليوان و دادم تکيه اش پشتی به رو سرم و کردم پرت صندلی روی رو خودم

 و دادم تکون سر! نيست خوب براش فهميد می و بود کن گوش حرف خيالش الاقل کاش. بردارن سرم از دست نداشتن قصد

 ليوان کالفه. بود چرخيده آزاد زيادی. کنند پيدا رو مسعود تر زود تا دادم می التيماتوم همه به بايد. شدم متمرکز مسعود روی

 .بود سياه و خاموش. دوختم چشم ميز روی مانيتور به و دادم هلش ام يگهد دست سمت به کوبيدم، ميز روی رو

 صفحه اومدن باال منتظر و کشيدم سر هم رو ليوان ته !بود پرونده ام کله از عقل ودکا گرمی که درک به و کردم روشنش

 . محض سياهی هدوبار و کرد پِرت باز و محض تاريکی.  کرد پِرت پِرت بار چند شد، روشن تا کشيد طول. شدم

 با .نشوند می سرد عرق دستم کف ضربانش. گرفتن ريتم به کرد شروع نداشت، عالئمی هيچ سال چندين که گوشتی تيکه 

 تازه قفلش که کشيدم رو دستگيره. دويدم رو در تا تقريبا و زدم دور رو شده چپه صندلی. شدم بلند صندلی روی از وال و هول

 تا. نکنم پيداش تا شلوغ های وسايل بين کردم پرت کليدشو و زدم بهش قفل تا چند ام، آورده جوش خودِ ترس از آورد، يادم

 شام بازار اين تو !بود وسط اتاق همه عمالً. برگشتم زمين رو ريخته های وسايل سمت به .نشکنه امشب دختر اون از حرمتی

 !من کنم پيدا کليدی چه

 :رفت باال خواسته نا صدام و افتادم اتاق در جون به مشت با

  کنين؟ وا درو اين گورين؟ کدوم! کنين وا درو اين_
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 بشن، قطع ها دوربين اين محاله ندونه که بود احمقی کدوم و! المصب اين بود شده قطع چرخيدم، مانيتور سمت به دوباره

 و خوابزده صداش گرفتم؛ رو سپهر ی شماره و زدم چنگ ميز روی از رو تلفن باشه؟ کرده اشون کاری دست کسی اينکه مگه

 :بود آهسته

  آقا؟ جانم_

 !باشی اينجا سه بشمار دارم خوش سپهر افتادم، گير اتاقم تو من گوريی؟ کدوم_

 :کرد زمزمه مبهوتش و شدنش يلند جا از صدای

 .. آخـ چی واسه آقا؟ شده چی_

 اصال! بيارن سرش باليی بود محال... نه .گذاشتم مانيتور روی دست. کردم قطع کرد می رديف که چرندياتی روی رو گوشی

 در سمت به بود، شده دربلند پشت صداها و سر. دختر بيافته تنت رو خط يه اگه ذارم نمی تنشون رو سر کرد؟ می جرات کی

 شده جمع هام دست تو که زيادی قدرت با کنن، باز درو ها اون اينکه قبل  و شد باز در کليد چرخش بار چند با بردم، هجوم

 . زدم بيرون جمعيتشون بين از و کشيدم خودم سمت به رو در بود،

. انداخت می چنگ ام سينه تو بدی حس. کردم پرواز اتاقم کنار در سمت به و گرفتم ناديده رو ماتشون نگاه و ها پچ پچ صدای

 .باشه خواب اون و باشه تادهنيوف اتفاقی هيچ ممکنه کردم، فکر ثانيه يک برای. داد می اوج هياهو و کرد می پا به ولوله

 :زدم صداش و کوبيدم اتاقش در به نداشتم، رو شدنم گر مالحظه و کردن فکر حوصله

  خوبه؟ حالت دريا؟_

 سپهر .نبود عادی چيز هيچ. کرد می جاری ام پيشونی روی عرق درشت های دونه بود، شده جاری خونه تو که ممتدی سکوت

 :کرد زمزمه و اومد تر نزديک

 کنين؟ می همچين چرا آقا؟ شده چی_

 رو دستگيره دوباره اومد، جوش به خونم و بود قفل .بترسه خوابه اگه خواستم نمی. کشيدمش آروم و بردم دستگيره به دست

 :شد بلند بلوا اين تو مادام گر نوازش صدای بار اين و کشيدم

 ...حتما نيست، چيزی آقا _
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 :کردم آزاد رو فريادم و کوبيدم در به تر محکم

 ! المصب گرفتی مونی الل چرا! بگو چی يه ايی شده خراب اين تو اگه می گم بت دريا_

 کنار شدت با رو بگه چيزی تا ايستاد در مقابل که سپهريی. رفت می ايسلندی رژه ام نداشته اعصاب روی همه بُهتِ و سکوت

 نفس به و باشه گرفته ضربان دهنم تو درست انگار لعنتی گوشت تيکه. کوبيدم در به محکم رو ام تنه عقبرو، قدم يک با و زدم

. بکوبم در به تر کوبنده ايی ضربه تا نکردم، توجهی مادام و سپهر صدای و سر به و رفتم تر عقب دوباره. باشدم انداخته نفس

 نور رو اتاق ظلمات و چسبيد ديوار به چهارطاق در سوم ضربه با! داد نمی نشون واکنشی هيچ که نبود لعنتی اتاق اون تو ...نبود

 نفس اتاق ی گوشه گوشه تو اش خالی جای و چرخيد می اتاق تو سرخود پاهام. کردم گم رو هام قدم .کرد روشن البی

 .کرد می تر تنگ رو ام نداشته

 جای جای به زده ماتم شکلی و سر و باز نيمه دهانی با سپهر و مادام .نبود تحمل قابل نبودنش بار اين اما... نبود دوباره... نبود

 مسير تو که ايی پرده به و بودم نشسته بود ريخته اشک واسم که همونجايی درست تختش، روی... من و کردند می نگاه اتاق

 . دوختم چشم رقصيد می و چرخيد می باد

 :کرد ماره ام باره يک فرياد صدای رو اتاق سکون و شوک

 ميارم!  در همتونو دخل _

* * * 

  رها

 چند تصوير کردم، باز رو هام پلک آروم. سوزوند می رو هام پلک خورشيد نور و رفت می فرو پوستم توی سوزن مثل سرما

 خودم به بيشتر بعدی پلک با. شدن تر واضح سطل و ها الستيک بار اين و زدم پلک دوباره. سياهی باز و سطل يه و الستيک

 باز و کردم نگاه بودم شده بسته بهش محکم که صندليی به تعجب با يد،کش می تير هام دست. دادم خودم به تکونی و اومدم

 خواستن کمک برای کردم باز دهن بود؟ گورستونی کدوم ديگه اينجا .مقابلم بزرگ و سياه الستيک چند و لعنتی سطل اون به

 لعنتی. بودنش بسته فکم و ها دندون بين. شد جمع بود پيچيده دهانم دور که ايی پارچه به حواسم تازه و شد مانع چيزی که

 و سياه الستيک کلی با پيکر درو بی گاراژ يه. دوختم چشم برم و دور به تعحب با! کمک:  زدم جيغ نامفهوم توان تمام با. ها
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 از که کرد می روشن سقف زير باريک های پنجره رو گاراژ داخل محض تاريکی. بود تريلی و کاميون برای احتماال که بزرگ

 .خورد می چشمم تو کج صورت به نور تاب باز و بود شکسته اشون يکی فتضاحما شانس

 کمک!: کشيدم جيغ دوباره

 ترسناک داستان يه شد؟ شروع دوباره! خدا ايه شده خراب کدوم اينجا. ديگران به برسه چه گم می چی فهميدم نمی هم خودم

 وسعت به عذابی و بودم من. زد می حرف و کرده اعتماد که افنديی بی و بودم من ديشب گرفت، می داشت ام گريه ديگه؟

 که انگار صدا زدم، ديد رو برم و دور زده بيرون هايی چشم با. برداشت رو فضا سگ تا چند پارس صدای... حاال. ماهان نبود

 دهن آب !نبود عادی هاشون زوزه صدای بودم، افتاده نفس نفس به. شد می شنيده ها در از يکی ازپشت شد، می نزديک

 صدای و خورد در به محکم ضربه چند ببينم. تونستم می ها در همين پشت از رو اشون زده بيرون دهن از زبون و آويزون

 فک ميون از زور به که جيغی با شد مساوی بعدی ی ضربه. بودم چسييده صندلی به ترس از شد، بلند وحشيانه هاشون زوزه

 . شد کشيده بيرون ام شده قفل

 باش. مواظبش: ناليدم بار آخرين و اولين برای دل تو و زدم زل ام و کمی برجسته کوچيک شکم به وحشت با

 الل.شدن وارد گردن به زنجير رنگ سياه و شکاری سگ دو و شد کوبيده ديوار به شدت با  اومد، می صدا پشتش از که دری

 زنجيرشون! بودند بزرگ چقدر. بود افتاده کار از فرياد و جيغ برای حتی زبونم و زد می بيرون حدقه از داشت هام چشم. شدم

 چپم ی شونه سمت به رو صورتم باشم اومده خودم به که انگار. شدند ور حمله سمتم به بلند خيز يک با و خورد تکون

 منعکس و پيچيد می گاراژ رو تو مرگ نفير مثل ممتدم داد و جيغ صدای. فشردم هم روی البه با رو هام  پلک و برگردوندم

 می شره ام پيشونی روی عرق. بود برداشته رو جاش همه سياهی سياهچال، يه مثل. بود شده خالی ام سينه درون. شد می

 هام جيغ صدای. کردم می حس رو شدنشون نزديک کم کم و شنيدم می رو هاشون زنجير کردن رها کم کم صدای و کرد

 رو پوستم داشت طناب که بودم کشيده انقدر رو هام دست. خودم کردن یخال برای آوردم می کم نفس. شد می باال و پايين

 .کوبيد می ام سينه به امون بی قلبم و شد نمی قطع ای لحظه ها سگ هاپ هاپ. بريد می

 پارس.  نشناختم هم خودم رو وارم ديوانه صدای شد، شنيده اش لعنتی ی دنده چرخ از ها زنجير خوردن قِل صدای که بار اين

 ديدن با و برگردوندم سمتشون به کمی رو سرم. بودن گوشم توی دقيقا ها لعنتی بود، گوشم توی اشون وقفه بی های کردن

 . برد باال پيش از بيشتر رو ام هق هق و هوار و داد صدای ام قدمی دو يک تو درست هاشون صورت
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 هوا توی آويزونشون دهن آب بودن، زده زل بهم بود شده گم شون مخملی سياه صورت تو که سياه دست يک های چشم با

 حاصل بی تالش و کندم می رو ام شده چسبيده تنِ صندلی، روی از زور به ديگه شدن تر آزاد ها زنجير که بار اين .پاشيد می

 . دادن می سر نعره سرم باال شده شير استيصالم و وحشت از و پاشيد می صورتم توی آويزونشون دهن آب. کردم می

 کافی و بود افتاده خس خس به گلوم.گشت بر دمی باز نه و رفت  دمی نه. ايستادن هيجان از پرکارم های شش .فتگر نفسم

 اينچ يک فقط بود، گرفته رو جلوشون زنجيری و کشيدن می سمتم به گری وحشی با رو گلوشون که هايی سگ اين بود

 .بِدرَند رو پوستم و گوشت راحت تا بشن نزديک ديگه

 . کردم می حس هم رو شدنش کبود شد، می داغ داشت اما صورتم .کردم می حس رو ام داخلی جوارح و عضاا زدن يخ

 برای رو پام و دست بيشتر لعنتی ی پارچه اون. شد نمی اما بردارم؛ گاراژ داخل سرد هوای از نفس کردم سعی خس خس با

 :پيچيد کاراژ تو ی فرياد صدای .بود بسته عميق دمی گرفتن

 . عقب بياين پسرا، عقب بياين هی، هی_

 از دستی. شند نزديک داشت سعی هاشون صورت و شد می کشيده زمين روی پاهاشون. شد تر کشيده و کشيده زنجيرشون و

 :زد کمرم به محکم ضربه چند و کرد شل رو پارچه گره سر پشت

 . دارم کار باهات ها حاال حاال. بکش نفس ياال کوچولو، بکش نفس_

 به .گرفت می ازم رو نفس دوباره اش لعنتی صدای... صداش و انداخت می کار به رو هام شش کتفم دو بين محکمش ضربات

. نداشتم رو صورتش به کردن نگاه و برگشتن جرات. چرخيد می صورتم تو داشت سرعتش تمام با خون. بودم افتاده سرفه

 به چپم سمت شونه روی از سرفه، و بلند های نفس زور به و چرخيد سمتش به آروم و آروم سرم ديدم؟ نمی کابوس خدايا

 ازم. بود ايستاده خيال بی کنارم و رفت می ور بود دستش تو که دوربينی با !شرفش بی خود... بود شدم. خودش خيره صورتش

 داده بود؟ بهم مرگ حد سر تا که ترسی از کندنم؟ جون از بود؟ گرفته فيلم

 خود برای کردن جمع عشق و اعتماد ماه چند اندازه به دل، ته از ناليدم؛ زدم، پس رو خراش حنجره و خشک های سرفه

 : ناليدم لندهورش،

 ... عوضی...  تو... چرا کنی؟ می غلطی چه اينجا... شرف بی توی... تو... کثافت _
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 تکون نای. کنم پاره و يکهت هام دندون با رو گلوش و شم بلند جا از خواستم می بدم، فحشش خواستم می! مزاحم های سرفه

 و سرد های نگاه اون از نه کن، خر رها و ما مرگ مکش های نگاه اون از نه. کرد می نگاهم فقط... اون اما. نداشتم خوردن

 و ميان باال گلو تا و بگی خواهی می که  حرفهايی اون از نه و. حرف از پر. بود حرف از پر اش نگاه. افندی بی مثل يخی

 همه به بعد تا گلو تو بمونه که ها حرف اون از. بزنی عمرا که ها حرف اون از نگاهش، داشت حرف... نه. گفتن از ميان کوتاه

 صدام و سر توجه بی.گرفتن نمی آروم هام نفس ...دارن تبعاتی چه گلوت تو ها حرف اين موندن بدی نشون بدی، نشون  دنيا

 : داد ول صداشو

 مرتضی؟ مرتضی؟_

 :زدم فرياد و خوردم تکون صندلی روی بود مونده برام که توانی تمام با. کرد می ام ديوانه داشت اش يیا توجه بی اين

 صورت مهمون تف يه تا کن بازم. بدم نشونت کن وا دستامو داری جرات. شرف بی مردتيکه خوره، می بهم ازت حالم_

 ...آبادت جدو هفت قبر و آشغالتو

 تو رو آويزونم صورت. کردم حس رو  هام دندون الی البه از خون شدن جاری و موند باز دهنم. شد پرت عقب به صورتم

 :برگردوند خودش طرف به شدت با و گرفت مشت

 . خط تو آورديش چطوری لونديات با نيست معلوم که افندی بی اون نه! منه ی منطقه اينجا! محتشم خانم هی هی_

 :جهيد دستش رو هام بل بين از خون و فشرد بيشتر رو صورتم طرف دو

... بخون اشهدتو ورا شرو اين جای به آخرِته، خونه اينجا. نيس خوب واست هيچ که بگير دندون به رو چموشت زبون _

 .نداری بهش اعتقادی... هرچند

 :شد منعکس فضا تو آشنا صدايی و کرد پرت سمتی به تر تمام هرچه شدت با رو صورتم سرش پشت از هايی قدم صدای با

 !وضعيه چه اين امير؟ کردی چيکارش_

 نه؟ مگه کابوسه اين... خدايا شد، باز ناباور دردم پر و خسته های پلک

 ...مرتضی_
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 پارم و لت خواست می دلش هم کرد می دفاع ازم هم که هايی وقت مثل بود، جدی داشت، اخم چرخيد، سمتم به نگاهش

 :گفت کشيد می هاش دست روی که حالی در و آورد در دستمالی جيبش از امير .کنه

 . بيام تا باشه بهش حواست. تو و ميدونم من بياد سرش باليی_

 آلود. اخم مرتضی يک و سوال دنيا يک و موندم من. شد خارج بود اومده مرتضی که دری از و برداشت رو اش لعنتی دوربين

 * * * 

  ماهان

 :پيچيد ماشين اتاقک تو امانم بی های فرياد صدای

 لعنتی؟ اخه کنم غلطی چه کنم؟ غلطی چه من گی می تو_

 ديگه ساعت يه تا برسونن خودشونو ها بچه زدم زنگ. پيشتم ظهر از بعد تا خدا خداوندی به. آقا کن صبر. کن صبر فقط تو_

 . رسن می

 احمقانه و دار نگه دست گفت می ديشب از که فهميد نمی. فهميد نمی کشيدم، ملتهبم و خسته های پلک روی رو دستم کف

 :بده ادامه تا کرد تشويقش ام خسته و کالفه هوف صدای. نشو لعنتی گاراژ اون وارد

 گرگان تو که نشونه آخرين دنبال بريم گفتی خودت. جانان دختره اين پیِ برم گفتی خودت سره؟ بر خاک منه تقصير مگه _

 ... نذاريم تنهاتون که گفتم. بود

 مزخرفشون ماشين که بشم گاراژی وارد و لعنتی سوله اون تو برم خواستم می فقط االن .نداشتم خوندن يأس آيه ی حوصله

  .همين. رفت اونجا

 اونجوری نيست، زياد تعدادشون. بيرون ميام صدا و سر بی کنم، می پيدا زنمو و تو ميرم. نفهمه کسی که جور يه. تو ميرم_

 ... سالم و يحصح ظهر از بعد تا. نفرن ده پر پر کردم برآورد من که

 :زد فرياد بود اومده جوش به خونش انگار که يهودا

 ...دارم راهم تو من. مرد آخر ميدی ام سکته چرا. هردوتون خون به ان تشنه دشمنتن، سالمی؟ و صحيح چه دِ_
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 :کرد پاره رو صداش بند ام گسيخته افسار ی نعره صدای

 ساعتم چند همين ظهر از بعد تا اينجا بتمرگم چطوری! دشمنن می گی خودت! خونشن به تشنه می گی خودت لعنتی د _

 بيای. تو تا بشينم ساکت چجوری. کنن غلطی چه می خوان و نفرن چند بفهمم تا شدم زنده مردمو

 يه ميری پيش تو که اينجوری کنه، کاری يه بياد اون بدم محدث به خبرشو الاقل بذار. نکن لج. شکلت قربون نکن لج  _

 ...مياد ونسرت باليی

 تو صدام .خطر در جونش و بود اونجا. بود اونجا رها. دوختم چشم گاراژ سفيد و بزرگ های در به و فشردم مشتم تو رو فرمون

 :شد می بم کرد، می گير. کرد می سنگينی ام سينه

! المروتا اين دارن ايی مهبرنا يه! نگرفتن که تو منو ترسوندن واسه کردنو جور که ايی محترقه دستک و دم اون... شه نمی _

  بخوام؟ زنمو کی از يهودا؟ بنده چی به دستم کنن، کاری بخوان پوکا کله اون و بياد تيمش محدثو

 اش کوفتی عمليات اين تو رها. بگيرم آروم تا دووند سر فقط بده، مردکو اون خونه آدرس تا اومدم رفتمو دنبالش چی مثل

 .لعنتی گاراژ اين ترکوندن واسه نشن خر تا بيارم درش صدا سرو بی بايد... اس بيچاره منه زندگی اول اولويت و نداره اولويتی

 :کردم زمزمه. کردم می کاری بايد. کرد تفسير جز عجز چيزی شد نمی رو سکوتش

 ... نمونه اونجا رها اومد سرم باليی اگه که بيا ظهر از بعد تا... بيا_

 خودم دوباره... بود زده گند دوباره. روم پيش گاراژ به زدم زل و کردم قطع رو شیگو اش گريخته و جست کلمات به توجه بی

 . هميشه مثل. کردم می درستش

* * * 

 رها

 و بود ريخته صورتم تو موهام .کرد می تنظيم رو هاش دکمه اخم با و شد می جا به جا مرتضی های دست تو لعنتی دوربين

 باليی چه ببينم تا کردم خم عقب به رو سرم و دادم تکونی درد با رو ام دهش خشک های دست. داد می قلقلک رو پوستم

 .نبود مشخص خيلی اما اومده سرش

 .سوزه می داره دستم. ببند جلو از کن، باز رو ها مرده صاحب اين بيا الاقل. زنی نمی که حرف لعنتی... آيی_
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 بی امير اون با و اينجا اينکه از نه. گفت نمی چيز هيچ. دوخت چشم صورتم به جانانه اخمی با و آورد باال دوربين از رو سرش

 :زد می حرف بايد کشيدم، رو هام دست دوباره.داشت کردنم، فرار و رفتن سر دعوايی حتی نه و کنه، می کار چه شرف

 تا درآوردی پدرمو که تويی! تو خود. نداختی می راه جنجال جارو رژ اليه يه واسه که تويی کنی؟ می چيکار اينجا چته؟ تو _

 چه ميدی؟ پر و بال انداخته راه شرف بی اون که سيرکی به و نشستی اينجا! بخونم درس من کنيم راضی جونو آقا شی راضی

 مرتضی؟ شده ات

 نمی. زد ضربه درونش های يخ به پا نوک با و رفت بود ها تاير کنار که آبی سطل سر باال. خيره خيره. کرد می نگاهم هنوز

 کس هيچ! محال .بود ممکن محال اصال... اصال... رو بودنش امير با... رو بودنش جا اين! خدايا فهميدمش نمی. مشفهميد

 هيچ. شناخت می رو، گمشده استعدادهای کاشف و نمايشنامه چند نويسنده... زمان کافه تئاتر کارگردان مقدم، علی امير نبايد

 رسيده ممکنه چطور کرديم؟ نمی فرار آقاجون زور و مرتضی از مگه... بريم نايرا از و ندونه کس هيچ نبود قرار مگه .کس

 نيستم؟ که بود فهميده افندی بی حاال تا اومد؟ می سرم باليی چه... امير کنار در مرتضای... بازی از خونه اين به باشيم

 حس« دستی تو آخر جستی، دوبار ستی،ج بار يک»کرد می زمزمه سرم تو چيزی خودم؟ دلخواه به نه رفتم زور به بود فهميده

  نيست، اين از کمتر عاقبتش فراری دختر که درست. شد می اينجا نبايد پايان. بود می اينجا نبايد پايان. بد خيلی... بود بدی

 .شد می اين نبايد ...ولی

 داشت کردن، باز چشم ستونقبر اين تو يکهويی و ندونستن اين. آورد می فشار مغزم روی سکوتش دادم، دست از رو کنترلم

 :کرد می مجنونم

 . بريدن دستمو. عوضی کن باز لعنتيو طنابای اين بيا می گم بهت شدی؟ کر مگه_

 قدرت تمام با اتاقک تو فريادم صدای .زد می ضربه ها يخ روی که پايی پنجه و فشرد می رو دوربين که مشتی و سکوت باز

 :پيچيد

 کردی له هامو شيطنت و شور همه و کشيدی لجن به زندگيمو کثافت توی. متظاهر یعوض يه! عوضيی يه تو آره! عوضی_

 هر! تبسمه مسلمون دختر خنده. خنده نمی که دختر! رها شو خفه! هيس گفتی بخندم خواستم وقت هر !بودنم خانم اسم به

 چادر. نيوفته شکلت و سر به چشمی تا باشی پستو تو بايد تو! دختری تو گفتی بتمرگ، گفتی کنم کاری خواست دلم وقت

 کثافت کجاست کجاست؟ مرتضی اون کجاست؟ کو؟. نيارن سرت بال نکنه، هوايی کسيو خالی و خط تا صورتت تو بکشی

 تا گرفتی دستت کوفتی دوربين يه و نمياد در صدات و نشستم اينجا افشون موهای و بوليز يه با االن که کجاست کجاست؟
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 شده که هم خدا خاطر واسه آخه د گرفته؟ مونی الل وضعمو اين تو من که کجاست تضی؟مر کجاست کنی؟ ضبط رنجمو

 ... ايمونمون و دين که باشم خودم من نذاشتی عمر يه تو بده، جوابمو

 .کرد قطع رو امانم بی های حرف فريادش صدای

 اين با من با ازدواج از فرار واسه وقتی! مرد مرتضی اون... نياوردم سرت باليی تا بگير مونی الل فقط! شو خفه رها شو خفه_

 از تر عوضی ماهان اون با و روم تو انداختی توف و کردی پولم يه سکه نامرد و مَرد جلو وقتی. مرد بيرون زدی خونه از پسره

 ...مُرد موندی خودت

 : شد آروم صداش

 بهت دستش و می زنه بال بال بدبختيات واسه جونت ماهان ببينم خوام می فقط. مياد سرت چی نيست مهم برام ديگه_ 

 تا چجوری ببينم.  ميره باد به داره دودمانش ببينم منه سر زير چی همه ببره بو اينکه بی و بشينم دور از خوام می! رسه نمی

 گِل زير چال بلدورمشو الدورم اون ديگه و آورده کم چطور ببينم. ميره اونور و اينور داره دوشش رو ننگ لکه يه با عمرش آخر

 ... غرورش

 کرده جمع دل تو کينه ماهان از همه اين کی از. بود کرده لمال . خوردند می سُر بيرون بازم نيمه دهن بين از آروم هام نفس

 و جنبيدن می هام لب .شناختم اصالً نمی ديگه مرد؟ اين بود کی دوم؟ ياسر حاج مرتضی؟ بود؟ برداشته قدم اينجا تا که

 :ناليدم بودم؟ کرده زندگی سال همه اين کسايی چه با. شد نمی خارج ازش صدايی

 مرتضی..._

 :کرد می بيداد و داد سرم که هايی وقت همه مثل بود، شده سرخ خشم از صورتش

 . تموم سرشو باال بخون فاتحه. مرتضی اون مرد! مرد_

 ماهان اش همه...  يعنی... که موقعی همون زا! سالگيم هفده از! مرتضی داشتی دوستم!  داشتی دوستم... لعنتی توی... تو_

 بود؟

هرچی  هرکی و عوضی اون. می ذاشتم دلش به حسرت باز ديگه يکی سراغ رفت می و شد می تو خيال بی اگه ماهان! بود _

 .درميارم دستش از شده هرجور ؛ خواد می همه از بيشتر که رو يکی تو. ميارم در چنگش از بخواد رو
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 .فرستاد می بيرون شعله هاششم چ تو کينه آتش. بودم کرده زندگی ديوانه عده يک با رسماً بود، شده درشت هام چشم

 ... مرتضی_

 هرچی. چی همه داشته، چی همه هميشه لندهور اون... گذاشته دلم رو داغ که می ذارم دلش رو داغتو! مرتضی بی مرتضی_

 سااليی همه جبران به. شدی می من مال بايد تو. بود اون سهوا خواستم که هرچی و شد شازده واسه گذاشتم روش دست که

 پای به خار باشه حواسش تا ننداخت بهم نگاه يه که مهسايی جبران به... نشد شد، می من بايدمال که هرچی و گذشت که

 من واسه بايد وت. پيزوری بازاری يه شدم من و آرچيتکت شد و داشت ک کالسايی و معلما بهترين جبران به! نره خان ماهان

 . باختی لعنتی اون به خودتو توام ولی رها؛ شدی می

 ...بودم افتاده کسايی چه گير کوبيد؛ می دهنم توی قلبم. لرزيد می هام دست

 واسه صداش ديگه که جوری. پشتش به می زنم کنم می داغ و خواد می همه از بيشتر که چيزی نشدی، زنم که حاال _

 .نشه بلند انداختنم دست

 رو هام چشم کرد، می تر بد رو حالم سکوتش .بگيرم پنجه تو رو گردنش تا بشه باز هام دست جوری يه کاش و زد پوزخند

 :کردم ريز

 گرفته؟ سرچشمه خودت مريض افکار از و نداره ماهان به ربطی اصالً که ايی کينه کينه؟ خاطر واسه امير به فروختی خودتو _

 شدی؟ دشمن ماهان با تو کنيم، رفرا گفت بهم که بود امير... 

 . نيس مهم اش بقيه. گرفتم دوستيشو دست درازکرد، دست. دوسته هميشه دشمن، دشمنِ_

 ناموسم و روح از جوی بهره با تا برد خودش آشغالدونی به رو من که بود گرفته رو مردی دوستی دست. اومد جوش به خونم

 من گناه بی ماهان حاال و بود گرفته رو اون دوستی دست .کرد می غلطی هچ اينجا نبود معلوم حاال و بده رو خودش بدهی

 صورتش تو شد می کاش کردم می آرزو که حالی در و فرستادم پايين دردم پر گلوی از محکم رو دهنم آب. بود شده دشمن

 :زدم فرياد بزنم

 و کنه عقده هاشو شکست همه گرفته ديا که خاصيت بی اونقدر. خاصيتی بی ی ننه بچه يه تو. گفت می راست ماهان _

 .آدمی کردم می فکر که سالی همه اون حيف! من حيف! ديگه يکی گردن بندازه
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 سطل به پاش با و شد پشيمون اهلل اال الاله ذکر با که بشه خيز نيم سمتم به اومد و چرخيد طرفم به شاکی هاش چشم

 :نبود خودم دست  ديگه فريادم و جيغ کنترل .زد ضربه مقابلش

 دوال و زمين کوبيدی دارکوب عين سرتو عمر يه شناسی؟ می هم خدارو تو اهلل؟ اال الاله! عوضی نيار زبونت به رو خدا اسم_

 . سازين کافر فقط که اعتقاداتتو و تو بگيرن گِل. بکشی خودت تو حسدو نتونستی شدی، راست

 :کرد می نگاهم حرص پر و چپ چپ

 .دربيام خجالتت از فصل يه امير اون اومدن از قبل کنی می ترغيبم داری خوب بکُن،_

 تن رو انداخت می رد پوزخندم بزنه؟ کی نزنه حرف پا و دست با اگه آقاجون اول شاگرد. بياد در هم بياد! بايد در خجالتم از

 :غرورش

  چيه؟ دونی می. ای گسيخته رافسا هنوز بگيری، ياد خودتو کردن کنترل تا بستی، غذا و آب از دهنتو رمضون و رجب عمر يه_

 :شدن می روشن و داغ داشتن هاش چشم

 نگرفتن باال سر گرفتين، ياد رو مهر رو کوبيدن زمين سر. نبوده حاليتون پيغمبر خدا از هيچی پدرم اسم به بابای اون و تو_

 ياد بودن رو اختيار صاحب فقط «ساءالن علی قوامون» از! نه خودتونو چشم حجاب گرفتين، ياد زنو حجابِ! نه رو اهلل خلق واسه

 که کنی ايجاد خفقان انقدر باالسرش اينکه نه بيوفته ناموست تن رو خال نذاری يعنی بودن سر سايه نفهميدين و گرفتين

 خدا از کثافتا شما اگه. من نفرت مسبب شدين... من الگو شدين نگرفتين و ياد خدا دين از هيچی شماها... درد بشی خودت

  اند؟ دينی چه پيرو افسون عمو زن و شاهرخ عمو پس حاليتونه چيزی پيغمبر

 :ام سينه تو کرد می سنگينی قلبم. بود پر دلم. بود کرده تار رو ديدم جلوی هام اشک

 يعنی النسا علی قوامون ميدم نشون بهت می شم پا ببرم، حساب ازش نيست کسی ديگه اينجا بگو، چرت کم ببند دهنتو_

 . چی

 : بست می بغض رو راه مپوزخندا

 رياکار فهميدم بايدم بگی کسی نيست که ازش حساب ببرم! اگه نگی شک می کنم بهت! فقط حيف که دير _

 ... خدا اون با دارين فرق چقدر فهميدم خدا. دير نه دونه می مردم رو "کسی"جماعت،
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 که صدايی با و کرد اشاره آب سطل به بود، برداشته خش صداش و شد می ارغوانی داشت صورتش سرخی بود؛ شده عصبی

 :گفت شد می کنترل زور به انگار

 که نرو راه رومغزم. نکن. بگيرم فيلم ازت و کنم داغونت و درب بزنم داری جا تا و روت بريزم آبو اين گرفتم دستور من رها_

 ! شه می تموم بد برات

 تو حرص با شد؟ می تموم هم ايی ديگه جور مگه ،شده شروع بد که چيزی شد؟ می تموم بد چی چی؟ شد؟ می تموم بد

 :دوختم چشم باالترن ازم گردن و سر يه کردن می حس هميشه که هايی چشم

 !ـیمريض تو_

 ! آره: زد پوزخند دادنم حرص برای اما داد بيرون اش بينی از محوم رو نفسش

 :شد می فشرده هم روی فکم

 !ايی ديوانه_

 تموم گرون برام خيلی. شدم نمی خالی .حرص از شد کج هاش لب باز اين و. داد تکون سر زنش هم به حال ژست همون با

 .کنم خالی رو خودم و بگم ايی جمله يه خواست می دلم انگار. وضعيت اين شد می

 ینگاه نم صورتت نبود، باز تو اگه ماهانم مهسا؟ داشتن به چه رو تو مثل آدمی. شی نمی ماهان بکشی خودتم... تو... تو_

 .انداخت

 سطل سمت به ناگهانی قدم يه با. هم رو زد می بيرون اش بينی از که واری ديوانه های نفس. ديدم می رو هاش فک انقباض

 . بود شده خالی سرم روی يخ آب بيام خودم به تا که دشت برش سرعتی با و رفت آب

 بخاطر سفيد های گلبول. داشت می وا شديد سرمايی به ارديبهشتی صبح اون تو رو وجودم يخ آب بسته، هام چشم و باز دهنم

 جونم به ناگهانی ايی رعشه...  ام بچه نزنه يخ تا گشت می شکمم دور بيشتر و گشتن می ام بنيه بودن قوی حول داری بار

 . شد برداشته زمين از دوربين و افتاد

 ... سر به لچک بگير کام به زبون که گفتم بهت _
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 خدايا... ام بچه و شدن می فلج داشتن ام لعنتی و زخمی های دست سوخت، می سرما از صورتم رد،خو می هم به هام دندون

 چشم اش راضی اما و هم در صورت به دوباره، اشکی ريختن برای لرزيدند می که هايی چشم با و سکوت تو ...ام بچه فقط

 بعضی چرا بشه، حفظ زن حرمت تا بخشيده خدا که ست هيبتی سری به لچک اگر. کنم می فکر خيلی خودم با گاهی .دوختم

 به) والتعتدوا و خوندن خدا قرآن از( بجنگيد) قاتلوا فقط که نيستن هايی همون ها اين آيا کنند؟ می اش تلقی فحش ها مرد

  نديدن؟ رو( نکنين تجاوز حقی

 که يه بار گفت: سرم روی گردنم آويزون شد. چشم هام تار و تار تر می شد. صدای ماهان رو می شنيدم 

! شمر بود صفين جانباز .شد جانباز و زد شمشير معاويه عليه علی کنار صفين تو رفت، حج به پياده پای با به بار سيزده شمر _

 شده اون کرده، خليفه رو يزيد موروثی طور به معاويه که حاال کرد فکر ... مذهبی خشک ميگم من زد؟ زمينش چی دونی می

! نديد هيچی نديد، رو مظلوميتش نشنيد، رو ناصرش من هل نشنيد، رو صداش نشنيد، رو حسين رفح. امرش ولی و آقا

 کشيده، شمشير خليفه عليه که ديد می معاندی رو حسين. بود کرده کورش مذهبی خشک چون. نديد هيچی رها، هيچی

 شه تکرار کربال باز پرسن می ازش وقتی که همينه واسه. روحشو نه بود فهميده جسمشو فقط الهی قوانين از و نداشت بصيرت

دختر،  بود جمع حواس بايد خيلی کشم! می رو حسين صدبار هر بشه تکرار بار صد اگه که خدا به ميده جواب کنی؟ می چه

 !عبداهلل جعفی شه می بمونه عقب قدم يه شمر، شه بزنه می جلو قدم يه اگه فقط آدم

از مرتضی و آقاجون. امان از منی که اين دو رو مظهر ايمان می دونستم و ازش  راست می گفت. امان از خشکه مذهبی. امان

 دلزده شدم. امان... 

 

* 

 ديدارمون انگار. انداختم آسمون به بودن، شده پوشونده جلدسياه با که سقف کوچيک های شيشه از نگاهی بود؟ آخر خونه

 صدای ...شدن پنهون سفيدت پرچم زير که سياه همه اين از ها، آدم ينا از خودم، از... گله از پر. حرفم از پر که آخ... نزديکه

 چند شدن کشيده باصدای... بودن اومده دوباره. سرما از نه ولی لرزيد تنم باز. کرد جلب رو ام توجه سر پشت از خفيفی

 که نبودن. نبودن خودشون برگردوندم، قدم به حيرت با رو سرم، سرم پشت از هايی قدم خش خش و زمين روی الستيک

 :ناليدم آرومی اما ترسيده صدای با .کشيدن می زمين روی پا صدا و سر بی و آهسته اينجور
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  اونجاست؟ کی_

 ...آشنا خيلی. پيچيد می مشامم تو آشنا بويی... اما ديدم نمی چيزی. بود تاريک

 :سرعت تمام با. برگشت تنم به خون

  ستی؟ه کی جلو؟ نميای چرا اونجاست؟ کی می گم_

 زبون های بند اين از امان. بچرخونم رو سرم باز کردم سعی. کردم می حس سر پشت از رو سنگينش نگاه و بود کرده سکوت

  . افتادن راه ايستاده های قدم. بودن بسته رو پام و دست که نفهم

 :ويدد هام چشم تو نور سرعت از بيشتر سرعتی با اشک. برداشت رو اتاقک اتمسفر زندگی خوش بوی

  هستی؟ کی... تر نزديک بيا خدا رو تو_

 دست نبود؟... بود زده جوونه تنم تو که تنی بوی... بو اين .بودن کرده گم رو جاشون دمم باز و دم. بود ايستاده سرم باالی

 :شد کشيده زخمم روی گونه نوازش و نشست هام مچ دور طناب روی سردش های

 ...ماهان_

. نزد حرفی و شدن باز ها طناب. برداشت رو اتاقک تنگ و کوچيک فضای هقش هق صدای و ترکيد... ترکيد بغضم باالخره و

به  مردن برای. کشيدنش آغوش در برای شدم؛ شور پارچه يک شدم، چشم پارچه يک. اومد سمتم به حوصله با های قدم با

. شد خم. ببينم خوب رو صورتش ذاشت مین اتاق داخل تاريکی و بلند قد .رسيدنش موقع به هميشه به خاطر مردن. خاطرش

 خدايا. صورتش برگرفتن در برای اومدن باال هام دست ديدم رو صورتش وقتی و کرد باز رو پاهام مچ دور طناب... حرف بی

  روياست؟

 ... ماهان_

 و شد کشيده هام پلک زير ماليمت با و اومد باال چپش دست. آورد بيرونم افندی بی خونه از که روزی همون قد. داشت اخم

 ايی نامه چه و کردن خبطی چه رفت يادشون. کردن ناپرهيزی هام دست .کرد رصد رو بدنم جای جای هم در اخمی اما ولع با

 رو سرش و سمتش به کردن پرواز. بردن سوال زير رو ام زندگی مرد تنها مردونگی و کردن بارش چرندياتی چه نوشتن،

 :گرفتن سينه به محکم
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... بينمت نمی وقت هيچ ديگه کردم فکر. نميايی کردم فکر... ماهان اومدی دنبالم اومدی؟ دنبالم... ماهان اهان،م ماهان،_

 ...ماهـــان

 نه عمله به داشتن دوست بود داده ياد بهم خودش. بزنه پسم اگه حتی نبود مهم. نبود مهم و داد نمی نشون واکنشی هيچ

 پشتم بار يک آهسته چپش دست... نشيم هم خيال بی شرايطی هيچ تحت بود داده يادم خودش... هواست باد حرف که حرف

 :شد نوازش صداش و شد کوبيده

 . تمومه کارمون ام ببينن تنهام،. کنيم فرار بايد... باش آروم_

 رمستس ديدنش از انقدر. دادم تکون تند رو سرم دل ته از لبخندی با و شدم غرق درهمش صورت تو کردم، جداش خودم از

 رذل يه برات نوشته بودم که من وقتی کنی می چيکار اينجا اصالً. انداختی خطر به رو جونت چرا اومدی، چرا نگم که بودم

 نمی خواستم ستون ديگه... من و بود، معنی قوامون علی النساءِ من اومده بود اومده مردَم نبود، مهم کدوم هيچ عيارم؟ تمام

  .باشم

 ته جای. بود خودش جای سر چيز همه. انداختم می وضعش و سر به عميقی نگاه انداخت، می ضعمو و سر به دقيقی نگاه

 نااميدی و فروغی بی هم رو اش جدی و نافذ های چشم برق جای. بود نگرفته بلند و هم در ريش رو، زيباش و سياه ريش

 های چشم. عرفی خالف رفتار هيچ بی. بود کرده رو اش زندگی هميشه مثل مرد، اين انگار و بودم رفته من. بود نگرفته

 شده تر تنگ براش من دل و تر بم بهت از که صدايی با فشردن؛ مشت تو رو آستينم هاش دست و شد ريز دقيقش هميشه

 :گفت بود،

 انقدخيسی؟ چرا_

 . کرد لمس رو هام بازو و کشيد هام آستين روی دست دوباره

 که پيش دقيقه چند همين تا فقط ولی.  سرما از رفتم می رعشه داشتم من و ريخت روم آب سطل يه مرتضی! آره خيس؟

 دست. بگيره  گُر تونه می چطوری زده يخ جسم بدم نشون همه به تا... بيا تو بندون، يخ و باشه قطب اصالً. بودمش نديده

 پس رو کرده نوازش رو تنم صبح تا شب يک که هايی دست اين چطور رفت  يادش. کردن پرهيزی نا کردن،  نگرانی هاش

 :کشيد بدنم جای جای رو دست پايدار اخمی با زدم،

  لرزی؟ می داری رها... خيسی_
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 کرد می لمسم پروا بی اينطور وقتی.  بودم خوب من بود، کجا لرزيدن. شد کشيده تنم روی بيشتری نگرانی با هاش دست و

 ...خوب از تر خوب... خوب بودم

 چی؟ بياد سرت باليی باز اگه چرا؟ اومدی تنها چی؟ ديدنت می اگه دشمنتن، اونا و؟ت اومدی چطور. ماهان خوبم_

 پايين شرمندگی با رو سرم .نگه وقت هيچ شايد که ها حرف اون از دونم، می که ها حرف اون از. داشت حرف هاش چشم

 آخ. ايستاد شد، بلند علی يا يه با اش هميشگی عادت طبق و گرفت زانو به بود. دست حقم دقيقاً بار اين و داشت حق. انداختم

 روی و آورد در رو بود شده چروک تنش تو که اسپرتی و سياه کت .بود تنگ گفتنش علی لب زير همين برای دلم چقدر که

 يقه روی دست... خالص اکسيژن شد و خورد پيچ ام بينی توی تنش عطر با همراه سيگار تند و شديد بوی. انداخت هام شونه

 .دمکشي اش

 ننداخته رد ها، شقيقه سفيد موی و ها چشم تو خستگیِ و بلند ريش ها بريده دنيا از مثل صورتش روی نبودن، اين و نبود رها

... افتاده کتش جيب کنار که کوچيکی لک با... خورده تا و چروک های لباس با... بود کرده رو اش زندگی اون نبود، رها. بود

 بوی جای. کردم تنش اکسيژن از پر رو ام شامه دوباره. بشم تر گرم تا کشيد بازوهام روی دورانی صورت به رو هاش دست

  نداشت؟ اهميتی هيچ مرد اين برای گفت می کی و نبود رها. بود گرفته مرده سيگاری تندی رو کتش روی عطر خوش

 سينه به سينه. کشيدم خودش سمت هب و کرد هام پنجه قفل رو دستش داد؛ پاسخ کالفه هوفی با رو ام خيرگی و حرکتی بی

 رو خوابش حتی ديگه که قامتی و قد اين برای بود تنگ دلم چقدر .کردم می تماشاش ها بديد نديد مثل و  بودم ايستاده اش

 نشونه يه دنبال و کرد می وجب رو پام تا سر بود، نگران بود، محتاط. نبود باک بی و عجول هيچ اما، اون نگاه .ديدم نمی هم

 : شد خيره هام چشم تو ديدم، سالمت نهايت در وقتی و گشت می درازی دست زا

 کم يه پس باشم، کرده پيدات زودی اين به کنن نمی فکرشم. نيست مهم ولی دارن، سگ هم تا چند يه نفرن، ده حدوداً _

  باشه؟ ؛بيرون می زنيم گاراژ از بشيم هول اينکه بی و بيرون می ريم کامل آرامش با. ترن خيال بی

 . بود چسبيده دورم کت روی محکم من های دست ولی زد، می حرف سرد

 با. کشيد خودش دنبال به رو دستم و گرفت ازم رو سياهش های چشم( خوبه)کلمۀ  تک يه با او و خورد تکون ناميزون سرم

 جايی روشن، هوا و بود صبح سر اينکه با. بود تر روشن هوا دخمه اون از بيرون .زديم بيرون اتاقک  از بلند و آهسته های قدم

 برای هم روز تو مهتابی نور و شدن می ديده جايی هر بزرگ و سياه های تاير. نداشت هم نوری کمترين که بودنم انداخته



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

621 | P a g e  
 

 شده محتاط و کوتاه هامون قدم. رفتيم سمتی به آهسته آهسته ها الستيک از هايی ستون پشت. بود واجب فضا اون روشنی

 . بشنويم رو ديگه هم های نفس صدای حتی که آهسته نقدراو بود؛

 به رو دستش انداخت، عقب رو خودش شتاب با. شد باز رومون به رو های در از يکی که برداشت جلو سمت به قدمی نيم

 مقد چند .دادم تکون تند تند رو سرم شده تند های نفس و زده بيرون های چشم با من و گذاشت دهنش روی سکوت معنای

 : گفت ايی آهسته صدای با باشه، داشته شخصی تلفنی که انگار شد، دور در از

 .شنوم می بگو، االن_

 :شکافت رو فضا غريب صدايی کوتاه سکوتی از بعد. بستم ترس از رو هام چشم

 .کلش يعنی کُلش می گم وقتی. سُرفه نمی من واسه اينجوری! نچ _

 ...ور امير روی اين شناختم نمی. شناختم نمی

. هم تو ميره بد کالمون که نيار در بازی غريبم من ننه من واسه االن. خوام می چی گفتم بهت اولشم از من سوگل، ببين_

 که چرندياتی اين. تموم معامله و داديم دست. خوام می رو دختره اين چيه همه گفتم خوای، می خر سر بی افنديو بی گفتی

 ! دادی دست از تومغز کنم باور شه می باعث فقط می گی

 بی اون سر زير چی همه بود؟ سوگل .لرزوندن کشک تو هام زانو باشه، کرده اثر تازه تازه که انگار سرما. بود شده خشک پاهام

 دوباره رو دستم. نداشتم من و داشت حق داشت، حق کرد؛ می تماشا رو هام واکنش نافذ نگاهی و اخم با ماهان بود؟ حيا

 کاش گزيدم؛ رو لبم و انداختم پايين رو سرم خجالت با .آورد هاش استخون به ماليمی فشار( باش رومآ) معنای به و گرفت

 . کنم حقارت احساس همه اين شدتا نمی رو در رو امير با وقت هيچ

 معامله يه اين گرده؟ می مقصر دنبال در به در داره و ديوانگی دور رو افتاده روانی مردک اون که چه من به! نسازی و اومدی_

 ! کردی قبولش خودت که بود

 های اخم. داشت نمی بر سرم از دست. گشت می دوباره گشت، می دنبالم. شد بيشتر تبم و تاب افندی بی اسم شنيدن با

 شد، می کشيده ها موزايک روی  اعصابی بی روی از که هايی قدم صدای. شد تر طوالنی امير سکوت و تر هم در ماهان

 :رفت می باال صداش زيادی ترسيد می زيادی وقت هر ترسيده، کلی باز دونستم می نشنيده .رفت می بماعصا روی دقيقا
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 برسه بهم دستش اينکه قبل. آقات اون و دونی می خودت نداره، دخلی هيچ من به چه؟ من به! ننداز راه آقا آقا من واسه انقد_

! نيستم بده پس دخترو اين من... کن خودت حال به فکری يه تو کنم، می خالص زندگی از معشوقۀ مسخرشو اون خودمو

  شيرفهمه؟

 هم به رو هام انگشت محکم ماهان  دست. داشتن سقوط حس هام زانو و شد می خارج سنگين نفسم بود، شده تنگ ام سينه

 چرا؟ ؟بکشن رو من خواستن می.  بودن شده نزديک هاش چشم به پرش های ابرو و هم در خشم از صورتش پيچيد؛ می

  دونم؟ نمی که کردم چه چرا؟

 :گفت وار زمزمه و آروم هاش لب حرکت با

 . باش آروم_

 اش رو قدم صدای ...نبود ديگه کردم، فرار خائن اين با که روزی از... نبود من زندگی قاموس تو بودن آروم شد؟ می مگه ولی

 حرکت از ها قدم. کرد می هولم ايستادنش مقابلم و کردن سپر سينه کرد، می هولم ماهان خونی های چشم. کرد می هولم

 :خوندش اسم به صدايی. نبينم رو چيزی هيچ که بود کرده علم قد مقابلم جوری ماهان. ايستادند

 ... ناهاره امير، آقا_

 :شد مون ناجی مرد اون که اومد، می ما سمت به مستقيم داشت انداخت، می ام سکسه به امير صدای

 بره آسه بفرستين نفرو يه. شد نمی نياز دردسرا شما به اصالً نبود، روانی مردک اون ترس از. شيکماتون ونا به بخوره کارد_

 . کنين کوفت براتون بگيره چی يه و شهر داخل

 رو ها تاير روش که هايی ميزچوبی و ها ستون اين اگه... بود گوشمون بغل درست. زدم چنگ رو ماهان پيرهن سر پشت از

 .ديدن می رو ما راحت نبود، ،بودند چيده

 :گفت شد می تر دور لحظه هر که صدايی با و رفت در سمت به غرغر با بود، غذا طالب که مردی

 در پونصد روزی کم کم کاميون اون با من ديگه، بيايم خواستی خودت می زنه، کوفت سر انقد که اومديم سرخود انگار_

 .بوده اومدنمون هم مرامی اينجا ميارم؛

 :بريد رو مرد حرف اش حوصله بی و کالفه ایصد
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 . بگيرين شامتونم واسه بگيرين، می خواين هرچی بريد! بابا خب خيلی_

  بگيريم؟ هم دختره واسه چشم،_

 :گرفت ضربان گلوم تو قلبم اسمم شنيدن با

 . خوره می سُر دستتون از وحشيه کنين، بازش خوادم نمی. دارم کارش. پيشم بيارتش بفرست و يکی... نه_

 هام انگشت زير های ماهيچه انقباض و کرد برداشت تا هزار حرفش اين از شد می شد، خشک ماهان پهلوی رو هام دست

 . کرده رو برداشت دقيقاً هزارمين گفت، می

 شماتچ. شی جدا داشتنشون دوست موضع از که بلند اونقدر بلند، قدم يک... بيايی عقب قدم يک بايد ها، آدم شناختن برای

 نديدی هرگز که سياهی و کوچيک چقدر بودی، کرده پيدا سياهش تن از که تا خوب ببينی سفيدی شه کامل ديدت شن، باز

 .بوده بزرگ چقدر

 ايی ديگه کوچيک قدم. خبره چه مقابلم دونستم نمی. شد می ديدم از مانع ماهان ی شده علم قد. رفتم عقب عقب قدم چند

 :گفت گونه پچ پچ و گرفت سمتم به رو اش سوئيچ چرخيد؛ سمتم به ماهان و رفتم عقب

 . بينی می منو ماشين تر اونور متر چند بيرون، می زنی سفيد در اين از_

 :کردم هول

  نميای؟ تو مگه_

 :کنه ام راهی عتاب و قهر با که ام اونی از تر داغون فهميد انگار کشيد، ام آشفته موهای رو دست

 بود دنبالت کسی يا و نيومدم شمری، می ده تا. بيرون بياری ماشينو تو تا کنم می گرم سرشونو. يامم که معلومه جونم، چرا_

  رها؟ روشنه. کنی نمی نگاه سرتم پشت گازو رو می ذاری پاتو

 :زد نق حرص با و بوسيد رو موهام روی. کرد اخم دادم، تکون نه معنای به رو سرم

. کردن جونتو قصد بينی نمی مگه برو، تو. برمی گردم شده هرجور يعنی ميام فتمگ. بده گوش حرف شده که بارم يه واسه_

 ...برو رها، برو. می شه پيدا اش کله سرو االن برو
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 نور سرعت با خواستم می که ايی لحظه همون دقيقا کردم، گرد عقب. کرد می عمل بهش می زد، حرفی وقتی... اومد می

 :  چسبوند زمين به رو پاهام فريادی صدای بدوم

 !نيست اتاقش تو! نيست نيست، جا هيچ آقا _

 ريشه اش پيشونی روی اخم و خشن صورتش. چرخيد سمتم به ماهان. بريد می هم رو من نفس اش عصبی های نفس نفس

 !بدو: زد لب بود؛ دوونده

 :لرزوند رو گاراژ امير فرياد صدای

 مرتضی؟ مرتضی... بودينش؟ نبسته مگه نيست؟ چی يعنی_

 بار اين و کشيد ايی شونه و شاخ برام ابرو و چشم با. رفتم می خودم و کردم می ولش چطوری... شد نمی. دادم تکون رو رمس

 !بدو! رها وبد : کرد زمزمه عميقی حرص با

 :رفت می فرو مغزم ی تو شون همهمه صدای

 !کنين باز رو سگا! بجنبين ببندين، رو درا همه_

 که رنگ سفيد بزرگ در سمت به تندی و ريز های گام با و شدم خم و برگشتم عقب به اومد، می باهام ماهان... اومد می

 و بود ولو زمين روی که جرثقيلی سيم به کرد گير پام بود، بلند قدم دو در با ام فاصله. اومد می ماهان. دويدم بود؛ باز هنوز

 هام چشم. کردم حس سرم پشت رو هار سگی غرش صدای داشتم فاصله در با قدم يک فقط وقتی و خوردم تلو تلو بار چند

 . بود شنيدنی بودند انداخته دنبالم به کارکنان که بلوايی و همهمه اونو تو تندش های نفس صدای شد؛ درشت

 بود ها سيم گير که پايی. گذروندم نظر از رو بلندش قامت و قد زده وق های چشم با و فرستادم پايين سختی به رو دهانم آب

 افتان .پيچيد سالن توی امانش بی و وحشی واق واق صدای که بردم يورش در سمت به احتمالی حمله از قبل و دادم تکون ور

 اوصاع وخامت از نشون سرم پشت از ماهان فرياد صدای. بود شده جلب در سمت به همه توجه. زدم بيرون در از خيزان و

 :داشت

 . ياال! رها ياال _ 
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 يادم کردم سعی و کردم نگاه رو اطرافم حيرون و گيج زد، می چشمم تو نور. شنيدم می هم رو دوانش دوان های قدم صدای

. بود تنها من مرد. بودم مردد هنوز. داد می بزرگ درگيريی از خبر قالشون و داد صدای. برم طرفی کدوم گفت ماهان بياد

 درست ميزدم حدس که سمتی به بزنه بيرون در از کسی نکهاي از قبل. مياد گفت خودش مياد؛ گفت نه نه! نيارن سرش باليی

 دنبالم زيادی فاصله با و بود زده بيرون در از اما چطور دونم نمی بود دنبالم که سگی. فشردم مشتم تو رو سويچ و دويدم باشه

 ... دوييد می

 کاش و کردم بلندتر رو هام قدم. کردم می حس مسخره سگ اون های دويدن با رو انسان های قدم شبيه صدايی آميختن

 بابا دنبال... عزيزم گشتيم می بر. گشتيم می بر. ديدم می تر دور متر ده رو ماهان سفيد ماشين. نياد ام بچه سر باليی فقط

 دور تا. ندادم دست از رو اميدم. زد جلو ازم لعنتی سگ که داشتم فاصله ماشين با قدم ده فقط و زدم رو ريموت... گشتيم برمی

 درست و کردم تزريق پاهام به هم رو بود مونده که توانی آخرين برسم، ماشين به تونستم می کنه کنترل رو سرعتش و زنهب

 به تر تمام هرچه شتابی با. کشيد توان آخرين با و پيچيد ام آشفته و آلود خاک موهای دور دستی که بودم ايستاده ماشين کنار

 .اومدم فرود خاک از تلی روی و شدم پرت عقب

  ** * 

  افندی بی

 بود، چسبيده ها فروش فرش ی راسته ديوار و در به که درشتی و ريز های برق شد، می تر سرد و رفت می تاريکی به رو هوا

 ... آقا حله: کرد خم رو سرش و ايستاد دستم کنار سامان .بود شده روشن

 که مؤذنی خوش صدای منتهی فهميدم، می نه و دونستم می ازش نه زيادی چيز. برداشتم قدم. پيچيد راسته تو اذان صدای

 اگه. انداخت می راه بزرگ طوفانی نکشيده ثانيه به و کرد می کم رو درونم آشوب کمی تنها کمی، خوند، می رو خدا اسم

 دادن ستد از برای هيچی که بود وقتی واسه نترس سر. ترسم می ازش ديگه که روز اون از وای... بده بهم رو حقم بخواد

 کشيدم، باال رو کتم يقه. کشيدند می پايين رو ها کرکره و زدند می بيرون هاشون حجره از يکی يکی ها دار مغازه. نداشتم

 تکون چيز همه بودن آماده معنای به سری. زد بيرون حجره از سپهر. ايستادم يازده پالک مقابل .کرد می تمومش مؤذن کاش

 رو مغازه از ايی گوشه و بودند شده پهن هم روی بافت دست های فرش ايستادم. در آستانه وت. شم وارد تا رفت کنار و داد

 های مو و کوتاه قد با مردی و ستون يک کنار کوچيک ميز يک و آويزون های فرش از پر کوب ديوار چند. بودند کرده اشغال

 . گندمی جو
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 . ياعلی. اينجام شش رأس صبح تخت؛ خيالتون. بستم هم گازو رفتم، ديگه من آقا_

 از رو سرش اينکه بی مرد پير دوختم؛ چشم می زد بيرون مغازه از داشت ما به توجه بی که ايی ساله چند و بيست پسرک به

 مرد اين کثافت بوی. گذاشتم حجره داخل قدم. داد خروج اجازه پسرک به و داد تکون دستی بياره باال دستکش دفتر و چرتکه

 رو قامتمون و قد و آورد باال دفترش از رو سرش مون ورود با .بود نذاشته رنخشون و رنگ و نو های فرش بوی برای جايی

 :کرد رصد

 ...نماز وقت االن بيارين تشريف فردا گفتم، دوستتونم به آقا، تعطليه _

 . کشيد پايين داخل از رو کرکره و انداخت دست سامان که گفت می داشت همچنان

  :کرد می وننگاهم تعجب و بهت با

  اينجا؟ خبره چه! ببينم اينور بيا جوون؟ کنی می چيکار_

 سپهر گفت: . گذاشتم حجره وسط درست و برداشتم رو بود شده گذاشته کناری که چوبی صندليی تنها

 . می شه تموم خوشی و خير به چی همه و ديدی می خوايمو می ما که چيزی. نگفتيم چيزی که مام باش، آروم _

 :کرد خطر احساس نبود؛ احمق مرد پير و بود تر بد تهديد صد از لحنش

 .نيست چندانی توفير جنسامونم بين هاهست، حاال حاال اون شاگرد اونجا بريد. رضاست حاج حجره تر، اونور مغازه چهارتا _

 :شکستم رو سکوتم باالخره بود؛ داده رو ردش يلدا که منفوری مرد. بود خودش

 ! بازار اين همه تو. داری تو فقط خوام رو می من که چيزی ولی _

 ازش بود، پر خيلی دلش دريا وقتی که کسی داد؟ می رو وصفش يلدا که بود ترسو يالقوز همين. کرد می تماشام اخمی بد با

داده  بهش که هايی خفت از. هاش بدی از کرد؟  می رديف خونه اون تو همدمش تنها برای رو هاش بدی و کرد می يادی

 .يافت شدت ام پيشونی های ماهيچه کنه. انقباض می پيداش شده جور هر اينکه و مرگ به کرده تهديدش اينکه از .بود

 . خواين می ازم چی _

 . خواين چی می .نيستين مشتری اصالً شما: نگاهمون کرد بيشتری دقت با
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 که بعد و زد بيرون خونه رها از  که بود ادهد خفت بهش اونقدری و بود برده دريا برای که همونطور برد؟ می باال رو صداش

 تر ريز سپهر صدای رفت باال که دادش. شد برابر چند هام ماهيچه انقباض می گيره؟ رو جونش خورده بود قسم کرد؛ پيداش

 : شد

 . بدی جواب آدم عين باس شه می که سوالی هر اينجا! نداريم هوار و داد. پيری آی آی ـ

 :کرد کج سمتم به و گرفت مشت تو رو صورتش

 . آقا به اونم_

 : انداخت چنگ اش سينه به و کشيد تر باال رو عباش کشيد، بيرون غيظ با رو صورتش

 بريزم که نيست پولی هيچ اينجا خواين؟ می مرد پير من جون از چيی. ايمونا دينو بی نمازه می گم مگه؟ نيستين مسلمون_

 وای...... مونده يتيم رفتی کجا کريم کريم؟. قلبم وای... قلبم وای... بيرووون ام مغازه از بريد. جلوتون

 فرار و ترسيد می اونقدر جربزه بی اين از. گذروندم نظر از رو ريزش ی جثه و کوتاه قد حقارت با و کشيدم لبم گوشه رو شستم

 بود؟ کرده

 .حالله خونت بياری در بازی غريبم من ننه بخوای. بگيرم پس رو دزديدی ازم که چيزی اومدم. دار نگه خودت واسه پوالتو _

 : برد باال رو پيرش و آلود خشم صدای. رفت در کوره از

  .اليه اتوب و ربی استغفراهلل دزدی؟ منو! کجه دَم از روته جلو که نقشی اين جوون؟ خودت واسه بافی می چی_

 اون به هم شباهتی ترين کوچيک که حاال نه حداقل. هم نبود کردنی رحم. زدم زل ريزش های چشم به و کردم ريز چشم

 رحمی بی با رو بود انداخته اش يقه دور که سياهی اومد. شال دستش کار حساب خودش و شدم خيره سپهر به. نداشت دختر

 : کشيد خودش سمت به شدت به و گرفت

.. هرچند بده؛ پس رو آقا بجوا فقط کردن هم سر عربی جای به. اومده دخلت جا همين ببافی ور شرو! نسازی و اومدی _

 مغازه فرستادن بعد و اينجا خونت ريختن که بدون قد همين فقط. شدی شير اينجوری که وايساده جلوت کی دونی نمی

 .تر آسون کرده؛ نشتی گازت کپسول اينکه به تظاهر و سازی جو. خوردنه آب براش هوا رو ات فکسنی
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 جانانه گوشمالی يه کم کمِ بايد که آخ شدم؛ بلند جا از .زد می چرخ سپهر رتصو توی بهت با و بود شده کند هاش نفس عمالً

 .دادم می نااليق مرد پير اين به

 .رها_

 به رو خودش جای اخم ...بهتر خيلی... بود بهتر خودش اسم ادای چقدر. شد جاری هام رگ تو شيرين حسی معرکه اين وسط

 : چرخيد صورتش تو پابرجا ترس و داد بُهت

 دونين؟ می کجا از منو بچه اسم هستين؟ کی ماهاش _

 : زد فرياد شه، بلند صندلی روی از کرد می سعی که حالی در و گذروند نظر از رو سپهر و سامان صورت اخمی بد با

 داره؟  چيکار شماها با من بچه _

 :گفت و هبنشين اش صندلی روی کرد وادارش و کشيد رو اش شونه بود، ايستاده سرش باال که سامان

 کجاست؟ دونی نمی بگی خوای می يعنی _

 : زد فرياد بود؛ اومده سخت براش بودنش ضعيف بود؛ شده کالفه

 بی اون نتونست ها؟ ايد عرضه بی اون طرف از خبره؟ چه اينجا دونين؟ می کجا از پاها سرو بی شما منو دختر اسم می گم _

  آره؟ کنه، آبرو بی رو مرد پير من تا زاربا تو افتاده دوره حاال داره نگه رو فراری حيای

 هل پا با رو بودم نشسته روش که صندلی  کجا؟ دختر، اون کجاست کجاست؟ پس ندونه؟ که شد می مگه. گفت می دروغ

 :کردم آزاد رو صدام و مغازه وسط دادم

 گذاشتی گرو شرف و ندونستی رودخت اون قدر لياقت بی توی. وجودته بی خود سر زير! کجاست دونی می! می زنی زر داری _

 که آخ... باشی کرده غلطی همچين يه تونی می تو فقط. ندارن هم رو جراتش من دشمنای از کدوم هيچ. بريزی خونشو که

 .بريزم خونتو خورم می قسم شرفم به من بار اين! شده باز ماجرا اين به پات چطور تو بيارم در سر خوام می فقط

 از ترسيد؟ می آدم اين از. پيچيد می هم به بلندش سبيل و ريش بين ما هاش لب و لغزيد می هم روی اش چونه. لرزيد می

  رفت؟ می پيش سکته مرز تا داد يه با که اينی
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  هرزه؟ اون کرده می چيکار دم و شاخ بی توی ی خونه تو. بود شوهرش خونه من دختر هستين؟ کی شرفا بی شما _

 !زد می آب زاللی به طعنه زدنش صدا دريا که دختری به... گفت می من دريای به. اومد رد خروش و جوش به عروقم تو خون

 بسته انتها تا های دکمه و گشاد پيرهن اون يقۀ که اومدم خودم به وقتی. کردم طی چطور دونم نمی رو مابينمون ی فاصله

 : شد می فشرده داشت گردنش و بود مشتم توی اش

 !کنم اللت هميشه واسه تا بيار بستت و چفت بی دهن اون تو و گفتی که چيزی گهدي بار يه! ديگه بار يه _

 :گفت حيرت با و نشست دستم روی جونش کم های مشت. زد می بيرون حدقه از داشت ريزش های چشم

 ؟هستی کی گم می بهت. اختيارشم صاحب! دخترمه ميدی؟ جر يقه باالش اينجوری که داری من صنمی چه من بچه توبا _

  بهاشين؟ خون دنبال اينجا که آوردين سرش باليی چه! کيه قاتلت می گن بکشن آدمم می خوان المروت آخه... 

 تموم گرون براش تونست می که هايی حرف تلخی يا ترم؛ پر برابر چند اندام و بلند قد ترس از. لرزيدن می هاش مردمک

 ول رو اش يقه شده مشمئز حسی با. نداشتن خبر ماجرا از هيچ واهخ زياده و زده بهت های چشم اين انگار. دونم نمی. بشه

 يه اين .. تو.پس بود کجا. شه آوار صندلی روی که بود مبهوت و شل انقدری. کوبيدم اش سينه تخت به رو دستم کف و کردم

 کله بی کدوم. باشم وبيدهنک ديوار به که نبود سری. باشم نکوبيده که نبود دری باشم، نگشته که بود نمونده جايی روز نصف

 داشت... رو جراتش ايی

 :شد بلند لرزونش صدای نرسيده کرکره به دستم. شدن روون دنبالم نااميدی با هم سامان و سپهر گرفتم؛ برگشتن راه

 تا و دنبالشين در به در که داره ها دم و شاخ بی شما به دخلی چه من بچه! نامسلمونا هستين کی بگين يزيد به رو شما _

  مياين؟ اينجا

 مانی و خان بی اليق کم کمِ! بدم لياقت بی پيزوریِ اين به درسی خودم شيوه به خواست می دلم چقدر. چرخيدم سمتش به

 کشيدم: ام تيره و بهاره کت روی دستی و فرستادم باال ابرو .بود حقش اينام از بيشتر هرزه بگه دريا به  که کسی بود؛

 گرفت! دخترت از خوراکو و خواب که ام همونی من... من _

 :دادم ادامه و زدم زل زنش دو دو های چشم تو

 ! دادم پناه بهش مــن بيرون، لياقت زد بی توی ی خونه از وقتی_
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 :کرد آواره رو دريا که کسی. بدونه خواست می دلم بيشتر و ديدم می رو رنگش پريدن

 کنن می ردشون و گيرن می مردمو ناموس دارن ام سايه زير هک ام همونی من. شناس خدا نه مسلمونم نه من... آره _

 .بزنن جيب به پول تا عربی کشورای

 :زد کبودی به هاش لب و افتاد فاصله هاش لب بين شد، تر تيره اش تيره ی چهره

 . نبود مستثنی توام دختر _

 .می گی دروغ :پريد چپش پلک شد؛ گشاد هاش چشم

 کرد. می خس خس

  ميده؟ پناه بهش کی بيرون بزنه ازش اگه کردی فکر هيچ کردی می داغ واسش اتو خونه جهنم وقتی_

 عمر يک که دختری حق از نيومدم کوتاه لرزيدن؛ می علناً هاش دست. کشيد زور به رو اش دکمه و زد چنگ گلوش به

 :بود کرده شيشه تو رو خونش

 صاحب رو مالمه که چيزی ولی آورد درش چنگم از بار هي هرچند. اس عرضه بی شوهرش موافقم؛ باهات مورد يه اين تو _

 !ديگه کس هيچ نه پيزوری، اون نه برسه بهش تو دست می ذارم نه اونوقت کنم؛ می پيداش بارم اين. شدم

 :دادم تکون هوا تو وار تهديد ام سبابه انگشت کشيد؛ پر هاش چشم از روح

 به کردن ظلم ميدم نشون بهت و ميارم گيرت باشی دنيا اين جای هر. بخوره دختر اين راه به راهت خواد می دلم اونوقت _

 . چجورياس خودت از تر ضعيف

 شاهی سی پا تا سر اين از. زدم بيرون اش کذايی حجره از زد چنگ رو قلبش و شد پرت صندلی روی که او به توجه بی

. شد پاک دوباره و شد حک ذهنم تو تصويری ر،امي اسم ی زمزمه با بود؟ سپرده وجود بی امير به رو خودش و داشت وحشت

 امير؟

* 
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 انداختم، رويی به رو ويالی به ايی خيره .. نگاه.بود شده حاکم باز. بود شده حاکم ايی سياه و تاريک هوا شدم؛ پياده ماشين از

 سپهر. بود شده تحمل ابلق غير خونه اين باز. نبود تنفس قابل خونه اين ديگه. بود شده کم هوا. بود شده کم اکسيژن تراکم

 حرص با رو گوشی برداشت؛ قدم سمتم به زد می جانانه های داد که حالی در و برداشت اش کذايی تلفن اون از دست باالخره

 :ايستاد مقابلم. کرد قطع

 يه فقط گنمی . آورديم همونجا از هم خانم رو. داريم اش خونه از آدرسو همون فقط ما زمين، تو رفته شده آب. آقا نيست_

 . کنن می سرايداری اشون بچه با که ان خونه اون تو جوون مرد و زن

 :رفت می باال محابا بی بدنم دمای

 يه. مرخصی رفته و سپرده معاوناش به سهامشو که رفته می داشته ورشکستگی پای تا انگار. نرفته وقته خيلی شرکتشم_

 . دريا تو رفته شده قطره بگم کالم

 که ازوقتی خورده گره مشت يک شبيه چيزی. خوند می خودش به رو من مکنده سياهچالی مثل رويی به ور ويالی تاريکی

 :خورد می تاب و پيچ گلوم تو بود، نشده پيدا دريا و بود کرده غروب خورشيد

 .آقا کنيم می پيداش بگردن، بازم فرستادم _

 تموم خونش تو افيون که بيماری حس... سوخت می شد، یم داغ هام چشم کردم؛ باز پيرهنم از ديگه ی دکمه دو زدم چنگ

 .داشتم رو کنه زبر و زير رو تنش کم کم درد و باشه شده

 و کشيدم بيرون ام کرده عرق تن از رو کتم. نره باال صدام باز که کشيدم عميقی نفس .فرياد... فرياد خواست، می فرياد دلم 

 مشت خواست می دلم. بود محال انگار ولی شه؛ تنظيم فشارم تا رفتم هرا قدم چند کالفه. کردم پرت ها فرش سنگ روی

 :شده خراب اين های محافظ تک تک چشم پای بکوبم رو ام شده تر قوی

 ماهه دو... بده نجات جونشو تا جلو انداخت نمی رو زنش اولش از داشت رو کارا اين عرضه اگه. نيست وجود بی اون پيش _

 بزنين زنگ. خوام نمی ريسک. برندارين سرش از دست باز ولی حرفاس؛ اين از تر وجود بی يعنی اين نگرفته هم خبری ازش

 .طرفيم کی با ببينيم کنه پيدا عکسشو الاقل. کنه پيداش برام تونه می شاگردش فقط ثمين بعد بياد؛ رهايش

 اين تو باد شد، می که شب .کشيد می اون سو و اين سو خودش با رو استخر ی نشده خالی آب و شد می تر شديد باد

 . می آوردن بيرون سر گور از ها خاطره... شدو می مطلق حاکم سياهی رفت، می سردی به رو هوا گرفت، می شدت قبرستون
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 . مجبوره ما به اون شه؛ گور و گم تونه نمی جا هيچ. کنين پيدا اميرو_         

 . بودم ها فروش اسلحه باند به روزی يک من که جور همون

 .شدم وارد و کوبيدم سالن وسط در کنه. به می فرار ازش که چيزيه همون خالفکار، يه پناهگاه نيست، کار در کردنی فرار

 خرد رو تکشون تک گردن خواستمی دلم. ايستاد صاف و شد بلند جا از کسی هر ديدنم با بودن، شده جمع سالن داخل خدمه

  :کرد متوقفم مادام صدای که افتادم راه ها پله سمت به ايی توجه بی با. کنم

 . دارن کارتون اينا... آقا_

 سمتشون به. بدم يادشون رو داشتن کار تا بگيرن سراغی لعنتی های نگهبان اون از خواست می دلم فقط پريد؛ باال ابروم

 :چرخيدم

 . بکشنتون صاُلبه به اينجا دادم می بود همتون حق. بيارين جا به شکر سجده بريد ندارم کار باهاتون من که همين_

 :شد بلند گريه با اشون يکی صدای. افتاد پايين سرهاشون

 افندی...  بی _

 :داد ادامه پته تته با کرد، گم رو کلماتش. چسبوند اش سينه به رو سرش و زدند دو دو هاش چشم چرخيدم، سمتش به بيشتر

 ... ما يعنی... من_

 :گفت تند کنه نگاهم هاينک بی و زد اش ديگه آستين به چنگی

 .نبود کشيکش وقت اصالً محسن. نکرديم کاری بخدا_

 !گستاخ رفت، هم تو هام ابرو کيه؛ محسن بياد يادم کردم سعی

 پشتی در از بردن، شب خانمو سپردن؛ بهش و عمارت جلوييه در روزه، نگهبان محسن... دن نمی گوش اصالً خان سپهر _

 ... بردن

 ناله صداش گرفت؛ راه چشم ی گوشه از اشکش شد؛ ساکت ام برزخی صورت ديدن با و آورد باال یاي ثانيه برای رو سرش

 :شد
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 ...خدا رو تو آقا... نکنين امون سايه و سر بی_

 :بود همين شون همه حرف انگار. گرفتم فاصله ها پله از. شدن خور مفت و تنبل انقدر شدن، جسور انقدر که بودم داده رو

  بشونی؟ کرسی به حرفتو کردی معج آدم من واسه_

 :گفت مکث بی و تند کشيد می اش بينی روی دست که حالی در و اومد باال ناباور هاش چشم

 سر همون از و بردنشون اونجوری که اومده اشون بچه و شوهر سر به چی بدونن خوان می شون همه اينا! به خدا نه آقـا، _

 . نيست ازشون خبری هيچ صبح

 :کرد خفه رو ميونشون ی همهمه فريادم صدای

 ! ببُرصداتو_

 گلو قورت دادم، محکم رو دهنم آب. شد می جاری هام رگ تو راحت چقدر... دريا و خورد ليز چشمش گوشه از اشک دوباره

 :فرستادم پايين هم با رو گلوم تو شده جمع مشت و درد

 جمع دورت مصرف بی و خور مفت همه اين که انداختی راه بازی فاميل اينجا محافظای واسه مادام اشون؟ بچه و شوهر_

 ! شدن

 . کشيدين گند به رو اينجا شدم غافل ازتون سال چند که کنه لعنتتون خدا شد؛ دوخته بهم حرف بی و مالمتگر مادام نگاه

. کنم می دمآ خودم من رو جَنَما بی اون! جمعن دورت ها کی ببين! تو دست سپردمش شدمو غافل اينجا از سال چند فقط_

  مادام؟ چی آورد می سرت باليی و ميومد يکی ساال اين تو اگه

 :بياد باال خواست می شد؛ نمی خورده فرو. کرد می تازی يکّه خودش برای شده جمع مشت هنوز نگاهش؛ شد نوازش

 تا بزنه رو صفتا ربهگ اون حرف کنه جرات يکی خواد می دلم فقط! کنن گور و گم خودتونم ندادم تا چشمم جلو از شين گم_

 ...ياال! شين گم! شين گم. ميده کره چقد ماست من يه بدم نشون بهش

 . برسم تکشون تک حساب به تا شه تموم لعنتی ماجرای اين بود کافی گرفت، باال نفری چند ی گريه صدای
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 و بود ايستاده ها پله باالی سوگل. نداشت کوفتی تنگ پيرهن اين به ربطی انگار گلوم فشار. کردم باز روهم ديگه ی دکمه دو

 .افتاد راه دنبالم که گذشتم کنارش از توجه بی بود؛ خيره جمع به

 ...آقا_

 صندلی روی اومد؛ می دنبالم. رفتم سالن گوشه بار سمت به توجه بی. بود پا و دوست تو اينقدر و ندارم اعصاب دونست می

 فقط فکرم... دواست االن باشه، که هم زهرمار. رفتم باال نفس يک تلخش زيادی مزه به توجه بی و کردم پر ليوانی. شدم ولو

 و رسوند بهم رو خودش بود افتاده نفس نفس به که سوگل ست... حامله اون نيارن؟ سرش باليی چرخيد، می چيز يک حول

 :ايستاد مقابلم

 .خوبه جاش باشه هرجا کن باور کنی؟ می اينطوری چرا _

 :کرد گم چرا رو پاش و دست . جدی و اخم پر دم؛آور باال رو نگاهم تيز

  دونی؟ می کجا از تو_

 :رودزديد هاش چشم و کرد روتر زيرينش لب زبون با

 . کنن اخاذی ميخوان مهمه برات فهميدن احتماال بياره؛ سرش باليی نداره جرات کس هيچ_

 . ندارم رو هيچی حوصله االن سوگل؛ کارت پی برو _

 کدوم هيچ روبدن سالم سر روز اون که آخ. بيافتن خطر در خودش و اش بچه تا کنند بلند روش دست تهندونس بود کافی فقط

 ساعت خدايا. شد کشيده دنبالم بشه خيال بی اينکه بی هم سوگل شدم؛ بلند جا از و کردم پر ايی ديگه گيالس. نمی ذارم اينا

 .جوشيد هام رگ تو خون کوبيد؛ بيشتر رابرب چند نبضم... نکنه آوردن؟ سرش باليی چه... گذشته ده از

 ...شما کار به که غربتی اون باشه، بهتر اينطوری شايد ميگم آقا_

 .کوبيدم ديوار به رو پشتش و گرفتم مشت تو راست دست با رو اش يقه بياد، خودش به بذارم اينکه بی و چرخيدم سمتش به

 :ريدمغ صورتش تو بودم، شده داغ دوباره می زد؛ گردنم نبض

 ! شو خفه فقط سوگل شو خفه_
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 های جيغ صدای. کوبيدم سرش کنار ديوار تو اش زده بيرون های چشم و ترسيده صورت به توجه بی رو مشتم تو ليوان

 :شد گم فريادم بين اش ترسيده

! سوگل دوونده موش وسط اين کی بفهمم که روزی اون از وای ولی شده؛ خراب اين تو ميارم کنم می پيدا و غربتی اون من_

 !بيوفته تنش رو رد يه اگه وای

 از سرخ و متورم هايی چشم با و ترسيده يلدا .کرد می کم درونم گرمای از کمی رفت، می خون دستم از. شد باز دريا اتاق در

 اون از یوا. افتاد زمين روی مقاومتی هيچ بی و کشيدم کشيد، می جيغ داشت هنوز که سوگلی ی يقه از دست. زد بيرون اتاق

 می تر بزرگ رو گلوم تو مشتِ بازش اتاق در. اومد سوگل سمت به خيزان و افتان يلدا... کنن کم سرش از مو يه که روزی

 و شد بسته سرم پشت در. انداختم زمين روی کندمو تنم از رو بازم پيرهن رفتن، خودم اتاق غير جايی سرخودم قدم های. کرد

  .پيچيد مشامم تو دريا بوی

 ** * 

  ماهان

 به رو ام چونه و بود تنم روی آويزون سرم .بود گرفته رو هام کتف و پشت عضالت شديدی کوفتگی و کرد می درد بدنم تمام

 بايد. داشت اسارت شبيه حالی و حس بود، شده پيچيده هام مچ دور که زمختی های طناب حس. بودم چسبونده ام سينه

 . بودن کرده سالخی رو اميدم تمام و بودن برگردونده هوشی بی نيمه و نامعلوم وضع با رو رها. کردم می بازش شده هرجور

 که بودم اش محکمی و طناب درگير. بود شده بسته ها حرف اين از تر سفت کشيدم؛ رو ام افتاده هم روی های مچ کمی

 می که هم جونش به جون. می زد هم به رو حالم ترکيبش بد و درشت لبخند. اومد سمتم به دست به صندلی عذاب ی آيينه

 با رو اش خيره نگاه. نشست روش و گذاشت مقابلم برعکس رو صندلی. بود ديگران ی برو پرچم زير و ننه بچه کردن

 :دوخت بهم فاتحانه لبخندی

 !  بزرگ وارث! ... محتشم جناب احوال_

 ام توجه برم، ور طناب با تر نامحسوس و شتربي متلکش توجه بی کردم سعی آورد، می جوش به رو خونم جمع اين تو ديدنش

 :شد جلب داشت ساييدگی و بود شکسته خوبم، بخت از انگار که آهنی صندلی تيزی به
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 دست هرچی به که اون. بودی تو ننه بچه. بودی خودت ما جمع چلفتی پا و دست بود، من با حق! خان ماهان بينی می _

 .بودی تو( داد ادامه کنه ام عصبی خواست یم که مکثی با... )بهش خورد می گند ميزد

 کرد، ترش جری سکوتم. کنه پيدا تماس بريدگی اون با دقيقاً طناب تا شدم تر ولو صندلی روی کمی و خوردم خفيفی تکون

 :فشرد فکش روی فک

 کار همچين هتونست چطور کنه حسابش آدم هيشکی نذاشتم عمر يه که مرتضايی گفتی خودت با ها؟ ديدنم از کردی تعجب_

 ! کنه بزرگی

 ميزد؛ بيرون که کردم می حس زد؛ می بيرون آتش شراره هام چشم از و کشيد می سوت گوشم! بزرگ کار. سوخت می گلوم

 :گفت شد می تر نزديک که هايی قدم با. برداشتم طناب سر از دست و شد بلند جا از

  .بکنم تونم می کارا خيلی من! ديدی_

 راه ام شقيقه روی عرق و خون .رفت عقب متعاقباً سرم کشيد، رو پيرهنم پشت يقه و انداخت دست اهو بی ايستاد، کنارم

 :شد ساييده دستم روی طناب و کشيدم رو هام دست. رفت پيش ام چونه و صورتم کنار تا و گرفت

 فقط. شه می چی اش ته نباشه مهم برام ديگه که شم باندی همچين وارد. باشه اينجا اش ته کردی نمی فکرشم اصالً _

 . محتشم ماهان مهمه برام تو مرگ فقط لحظه اين تو... تو مرگ

 يعنی اومد؟ نمی در صداش چرا... رها. کرد برخورد صندلی بلندای به شتاب با سرم و کشيد تر محکم رو پيرهن مالحظه بی

 ازم زد، روباال بلندش های آستين و شد يرهخ صورتم تو قهقه با. لعنتی چکيد؛ ابروم روی خون ايی قطره بود؟ هوش بی هنوز

 :کشيدم آهنی صندلی بريدگی روی رو لعنتی طناب اون دوباره و گرفت فاصله

 معجزه و يهويی چقدر دونستی می اگه... من بودن اينجا مثل. راضيه بهش هم خدا کارو سری يه! محتشم جناب دونی می_

 . آوردی می ايمان حرفم به وتمر روبه اينجا و شدم آشنا مقدم علی امير با وار

 بسته از بعد اش پی در پی های مشت ...مقدم علی امير. کرد می روشن ذهنم تو رو کمرنگ ايی خاطره دوباره اسمش پژواک

 به حالی بی با و کردم توف کنارم رو آلودم خون دهن آب. بود کرده پاره رو ام دهنی های ديواره تموم هام دست شدن

 :دوختم چشم صورتش
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 . نذار کثيفت کارای روی رو خدا اسم_

 :داد تحويلم رخ تمام لبخندی مثال و داد فشار هم روی حرص با رو هاش لب

 می ياسر حاج خونه بر و دور داره ديدم وقتی. بُردی زن زيرآب توی بارم اين کردم می فکر. بودم شده اميد نا...  نذارم؟ چرا_

 . شناختمش شدم که نزديکش. خواد می چی ببينم برم زد سرم به گرده،

 تا پشتمه هم خدا ماهان؟ اينا نيست معجزه... بود داده فراری رو رها که همونی بوديم، زده ردشو که همونی بود، ناکسش خود

 توجه بی و محکم بگيرم؛ رو طناب گره تا تابوندم می رو دستم مچ بودم خيره صورتش تو که همونطور. بمالم خاک به پشتتو

 :کردم زمزمه .المصب بود کور گره. کشيدمش هم از ام زخمی ایه دست به

 ... بکَنی خودت های دست با قبرتو باشه نذاشته نيستم مطمئن _

 :دادم ادامه منقطع هايی نفس با بُريد، رو صدام خشک ايی سرفه خنديد، صورتم تو حرص با

 می ادعات که تو کرده؟ باز کجاها به رو رها پای دونی می هيچ وجود؟ بی اين با شدی؟ کاسه هم باهاش راحتی همين به_

 !عاشقی شد

 :انداخت صورتم به نگاهی حوصله بی 

 . کرديم پيدا مشترکمونو منافع دوسته، دشمن دشمنِ که اونجايی از ولی نبود؛ آسون_

 :گفت تری مسخره لحن با دادو تکون هوا تو رو دستش مسخرگی با

 بيارم در چنگت از و داری دوست هرچی اينکه عاشق... هستم هنوزم. بودم عاشق ميگی راست آره... بودنمم عاشق مورد در_

 . محتشم ماهان

 ... همينه که بودم گفته اشون همه به. همينه دونستم می

 :گردوندم سمتش به رو سرم و کردم صاف رو صدام
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 و بوديم سال و سن هم چون. نبودم تو زندگی تو هيچی مقصر من ولی بفهمی، که هستی اونيی از تر خر کله می دونم _

 هر و کردی رقابت باهام هميشه رفاقت جای به تو اگه. باشم مقصرش من نميشه دليل خواستی، تو که دادن من به هرچی

 کوخ اون رو خشت يه سال

 .نبوده تقصيرمن کاشتی ات کينه 

 لب و عميق حرصی به رو خودش جای جمله هر با آميزش تمسخر خنده .شه می پاره داره کردم احساس و کشيدم رو طناب 

 :داد می تر فشرده هايی

 ... بود زدن آب زير هستی واقعاً که هرچی گفتنِ اگه. نزدم مهسا بابای پيش زيرآبتو_ 

 :شد بلند کم کم هاش ناله صدای. چرخيد سو و سمت چهار به گنگ و گيج سرم. کرد قطع رو حرفم ايی ناله صدای

 . ..ماهان... ما... آيی_

 :شدن تر قوی برای کرد می هشدارم ضعفش اومد؛ در جونی بی و کرختی حالت از صدام

 رها؟ تو؟ شد ات چه خوبی؟ رها؟_

 ! ها لعنتی بازشين کشيدم، دوباره و دوباره رو طناب مرتضی به توجه بی اومد، نمی در ازش صدايی

 !! رها_

 ... آخ... کشيدم: ماهان رو بطنا دوباره. اومدن سمتمون به دونفری صدام و سر وجود با

 تمام هرچه قدرت با. کردم پيدا رو اومد می ازش صدا که سمتی دزديد، می سرم از رو عقل همين و شده اش چه دونستم نمی

 :زد فرياد و رفت عقب قدمی ترسيده مرتضی. شد شل اش گره باالخره و کشيدم رو طناب تر

 ...هی هی هی کنی؟ می داری غلطی چه_

 می ام ديونه که بود رها درد به آميخته صدای فقط نمی داد، فرمون مغزم. ايستادم جا در و کرده باز مچم دور از روها طناب

 .کنم پيداش و برم شم بلند تا کرد

  رها؟ کردن؟ اذيتت شده؟ ات چه بگو؟ چيزی يه رها؟ کجايی_
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 از ايی لوله گری وحشی با و شد تر نزديک بود، شده پيدا اش کله و سر صدامون و سر وجود با که هايی مرد همون از يکی

 :اومد سمتم به و برداشت ميز روی

 ! بريزيم خونتو نکن مجبورمون وايسا! وايسا جا همون_

 اون و رفتم اومد می ازش صدا که اتاقکی سمت به.گرفت می رو ذهنم کنترل خوند می رو اسمم که رها زده وحشت صدای

 . شد تر نزديک مرد

 تو ی ميله به ايی زده وحشت نگاه. رفت می فرو مغزم توی کشيدنش درد صدای. کرد مقابلم سد رو درشتش و چاق هيکل

 .انداختم مرد دست

 می صورتم سمت به باشتاب که ايی رفته باال ی ميله. رفت سياهی هام چشم بودند؟ کرده متوقفش گری وحشی همين با 

 :گرفتم دست با رو اومد

  ! کثافتا کشمتون می_

* * * 

 رها

 تا گرفتم گاز محکم رو زيرينم لب. گرفتم باال رو سرم. دوخت چشم همم در صورت و خميده قامت به زده تکيه در به امير

 ثانيه چند هر شون کاری کتک صدای. شدم در نزديک آروم آروم شکم زير دست يک و ديوار به دست يک... نياد در صدام

 نفر چند. ايستادم امير و در نزديک... ماهان. گرفت راه چشمم ازگوشه اشک. ماهان ددر سر از فرياد و شد می بلند بار يک

 قبل... خدايا... بود افتاده زمين روی. زدند می نوبت به بود دستشون که چوبی يا ميله با کدوم هر و بودن کرده اش دوره بودن؛

 :گرفت نظر زير رو ضعم و سر بعجي حسی و لبخند با و ايستاد مقابلم بزنم بيرون اتاق از اينکه از

 ... کُشتينش... نامردااا کنين ولش_

 به جانانه پوزخندی با و بود نشسته خوردن می دردی چه به دونستم نمی که آهنی وسايل کنار چوبی، ميزی روی مرتضی

 . بود زده زل ماهان
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 اونجا بايد من بود، حقم من. نبود حقش اون ياخدا. ام لعنتی اشتباهات با احمق منِ. احمق من بخاطر بود، اينجا من به خاطر

 :خوردم تکون اپسيلون چند فقط اما بياستم؛ صاف کردم سعی... اون نه بدم جون و بيافتم

 . برم قربونت پاشو... پاشو علی به رو تو پاشو ماهان... ماهان_

 :شد کشيده پشت از دستم که رفت می سمتش به ام برهنه و ريز های قدم

 . خانما خانم خدمتتون در بوديم !آخ آخ آخ_

 . بود کثافت و مستی از پر بود؛ آور چندش. بود کثيف لحنش

 :زدم فرياد مرتضی سر نداشته توان با و زدم کنار رو ام آشفته موهای کشيدم، رو دستم مچ. زد می ذوق توی دهنش الکل بوی

  ...ن... ها... ما... مرتضی... کشنش می دارن! آشغال رفيقته اون_

 

 بی دست. ايستاد ام جنازه سر باالی شد، شمر امير .ماهان نزديک جايی. افتادم زمين روی و شد خارج تنم از ام انرژی تموم

 :کشيد خودش سمت به و گرفت مشت تو رو رمقم

 . شدنت حال بی اينجوری واسه زوده حاال_

 : گفتم التماس و درد با و کردم باز رو ام بسته های پلک

 ... نداره تقصيری اون. منم حرصت خوای، می منو تو... ننک ولش بگو_

 :شد خيره بودند کرده اش دوره که جمعی به و انداخت باال ابرويی

 .کنين ولش سيا... سيا _

 ولش گفت همه به رو و کشيد اش پيشونی روی عرق روی دست زد می نفس نفس که حالی در بلند قد و گنده شکم مرد

 :کرد ادغام ماهان با رو من های ناله رفتن کنار ناي و رفتند کنار .کنند

  ماهان؟ الهی، بميرم... ماهان... کثافتا کردين چيکارش... کردين چيکار_



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

641 | P a g e  
 

 خودم درد. ديد نمی رو بازش نيمه های چشم و خون غرق جسم جز چيزی هام چشم و رفتم می سمتش به پا و دست چهار

 گير نفس هام ضجه کجا از دونم نمی .انداخت فاصله بينمون مرتضی پاهای که بودم اش قدمی يک تو بودم، برده ياد از رو

 فرود ماهان های دنده بين جايی مرتضی سياه و چرم کفش. گرفتن عزا سرش باالی و شدن آزاد تُنی همچون با که آوردند

 اش سينه جناح اينبار که یاي ديگه حرص سر از لگد... کردم هرچه کردم غلط... خدايا .نشست زمين روی من صورت و اومد

 با رو جزام !نه... ولی... قبول باشه هرچه ام کشی سر جزای گفتم می ديروز تا .کشوند خاک روی رو اشکم گرفت؛ نشونه رو

 غرق پيرهن آويزون رو دستم و کشيدم زمين روی رو خودم... نده بخشيدی بهم که چيزی رفتن دست از با... نده ماهان مرگ

 :کردم خونش

 ...ايی عقده کن ولش... عوضی کن لشو_

 هايی قدم با آخر در و زد صدا رو مرتضی باری چند امير .زد می همچنان و اومد نمی کوتاه ، کردم بالش سپر رو هام دست

 :کشيد رو بازوش و رسوند بهش رو خودش تند

  کنی؟ می داری چيکار_

 :ديد شد می رو گردنش رگ نبض و بود شده سرخ صورتش. کرد می نگاهمون حرص پر برداشتم، اش سينه روی از رو سرم

 !مرگه حقش که ساله هشت و بيست. مرگه حقش صفت سگ اين! کن ولم _

  واسه کلک و دوز با خواستمو می هرچی سرم، تو زدنش يادشه، و يادمه وقتی از. کرد سياه منو زندگی و اومد دنيا به وقتی از 

 دوباره سرم و برداشت خيز سمتمون به! محتشم خان ماهان. ماهان شد خودش و چيز بی پاسِ و آس يه کرد منو. کرد خودش

 :نشست ماهان ی سينه روی

 . کنم احيا امو زندگی نفسِ بلکه بيارم بند نفسشو بذار! کن ولم_

 :اومد بيشتری فاصله از صداشون. کردم می حس رو سرم روی از اشون سايه شدن برداشته

 . گيری می پس حقتو توام گيرم می مو زندگی حقمو من. مونقرار طبق. گيری می حقتو_

 :کشيدم آلودش خون صورت روی دست شد، می حس دستم های زيرانگشت هاش نفس خس خس 

 ...بيار طاقت خدا رو تو. بيار طاقت ماهان_
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 :کردم رها رو تير آخرين! کشيد می نفس خدايا کشيد، می نفس

 ماهــان... بری نکن ول فاشر بی اين بين اينجا اتو بچه و من_ 

 بزرگ هاش زخم کشيدم، می صورتش روی تند تند و ناشيانه رو آستينم گوشه.باشه شنيده کردم می خيال اگه بود واهی اميد

 تنش زير از رو دستش! بود هوش به! بود بيدار کردن، می پِر پِر هاش چشم. بياد بند ها راحتی اين به خونش که بود اونی از تر

 :چسبوندم هام لب به و شيدمک بيرون

 ... ماهان_

 کنم دلگرمش تا زدم لبخند بلبشو اون يونم. ديد شد می رو اش ناباوری اما نداشت، نا شد؛ باز خونش رنگ به های چشم الی

 :گذاشتم شکمم روی رو دستش زندگی؛ به

 ... تامون سه به خاطر... ماهان بيار ميريم،طاقت می نامردا اين زيردست هم ما نباشی تو _

 تعادل همچنان امير صدای. خودم شدن تر قوی برای بار اين شايد. گفتم ولی دادم؛ می جا کنارش رو خودم اگه بود پستی

 :بود عجيب و نداشت

 ... داره ها کار خيلی باهات جمع اين امشب... ياسر حاج دختر پاشو! محتشم خانم پاشو_

 . آورد باال رو ماتم نگاهِ وحشتناکش و عصبی ی خنده صدای

  چی؟... چـ_

* * * 

  ماهان

 .چربيد می اش همه به رها های حرف شيرينی زورِ... اما. کردن می درد هام استخون ريز به ريز بود؛ شده سخت کشيدن نفس

 سنگين ها صدا بود، ايستاده زمان انگار. کردم می حس هام شقيقه و پيشونی روی رو خون های شُره داغی بود، شده گرم سرم

 گره ام سينه روی هنوز رها های مشت. اومد می ها آدم سراغ جوری همين عزرائيل... شايد و شدند می تر سنگين لحظه هر و

 . بودم افتاده زمين روی خاصيت بی ايی جنازه مثل... هنوز و بود گرفته پناه پشتم هنوز بود؛ خورده
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 : گفت دور از صدايی

 ... داره ها کار خيلی باهات جمع اين امشب... رياس حاج دختر پاشو! محتشم خانم پاشو_

 می انگار رو آلودم خون و داغ صورت .گرفتن شدن باز قوت هام چشم فشرد، رو تنم جزء به جزء ناشناخته ايی سنگينی 

 رو پيرهنم رها دست. کنم بازشون کامل تا نبود توانی و شدن باز واسه کردن می پِر پِر هام چشم. کردند می له فشردند؛

 : کرد زمزمه و کرد تر محکم رو چنگش زده ذوق رها. خوردم تکونی جام تو ام رمقی بی همه با  زد، چنگ تر محکم

 .خدا رو تو پاشو ماهان_

 پاهام روی حتی تونستم نمی لعنتی منِ... من و دادند می نشون براش دندون و چنگ ها شرف بی اين و شد می داشت مادر

 با رها سنگينی که بنشينم کردم سعی بود مونده هام بازو تو که قوتی  آخرين با و دادم تکون کمی رو دردناکم دست. بايستم

 : غريد زده حرص رها شد؛ کشيده دنبالش بازم نيمه های چشم. شد برداشته روم از ممتد جيغيی

 واسه ولی اش؛ نديدی ات یزندگ به بارم يک حاال تا کثافتا؟ خواين می جونمون از چی چيه؟ سر ياسر حاج با دردت تو _

 ! کشی می شونه و شاخ دخترش واسه داری ات کذايی انتقام خاطر

 گرم سرم. شدم می بلند بايد. بود خم توصورتش و بود اسير کثيفش های چنگ تو رها های مو ديدم، می سرخ رو جا همه

 :گفت مرتضی به رو بار اين و کشيد جيغ دوباره رها که شد چی نديدم شد، جونم بی های دست

 کنی؟ نمی کاری هيچ چرا! غيرت بی غيرت بی_

 زانوهای رو که بود ايی بچه دختر روی تارم های چشم شدم؛ خيز نيم. داد می فنا به رو خودش دختر اين شدم، می بلند بايد

 دست توی طاقت و تاب بی رسيد، اوج به شد، فرياد من! صداش ی بچه مادر شد؛ می مادر داشت حاال و بود شده بزرگ خودم

 : غريد کشيد، می جيغ داشت انگار که جوری و پيچيد خودش به شرف بی اون های

 ... پدرو بی صاحبِ بی توی بُته؟ بی باشی داشته صنمی من جون آقا با که هستی کی اصالً تو! کن ولم آشغال! کن ولم_

 زمين رو جونم بی های دست کردن؛ تابی بی شدن بلند برای هام زانو انگار و انداخت موهاش دور دست خشونت با امير

 .شدم خيز نيم بشن، برداشته رها روی از خواست نمی لحظه يک حتی که هايی چشم با و گذاشتم

 : هوارشد امير صدای. داد هولم زمين سمت به خشونت با  و نشست ام سينه روی پايی که بودم شدن بلند ی آماده
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 فيلم يه با آبروشو که همون! گيره می هوس باز باز مردِ پير اون از و خوراک و خواب که همون. مقدم علی امير! اميرم من _

 .... بره می برزن کوی هر سر و بازار تو دخترش، از

. کرد فعاليت به شروع مغزم ی کورتکس خوابيده پيچيد؛ ذهنم های کوچه پس کوچه تو تر آشنا هم آشنا از بار اين اسمش

 بيشتر رو رها موهای. رسيد امير ی شده سرخ صورت به و گذشت بود ام سينه روی پاش که فشر بی مرتضایِ از هام چشم

 : کرد آروم رو صداش. زدنم زمين برای شد تر وحشی مرتضی و برخاستن برای شدم تر خيز نيم من و کشيد

 ... اش ايی صيغه برادرزنِ... آقاجونتـم عزرائيل دقيقاً من خوای؟ می  صنممو _

 :شد تر آهسته صداش... بود خودش. افتاد هم روی نشده تجربه دردی با... نه... مضاعف دردی با بار ناي هام پلک

 . باباتم قاتل و تو جهنم من! مُقدم صادقِ و زهرا پسر_

 هوای و حال تو که ايی گذشته ياد از تنم. آشناست اسمش بودم فهميده اول همون از. افتادن تقال به ام نداشته های نفس

  .برسون رو يهودا خدايا .نداشتم شدن بلند نای که من به وای .لرزيد بود يادم ازش هايی گوشه فقط سالگی، زدهدوا

 ** * 

 رها

 گرفته مشت تو کسی که انگار گاهی و خورد می تاب و پيچ دلم. کشيدم ماهان پيشونی روی رو ام زده يخ های دست

 گنگ و حال بی سره يک نمور، و تاريک ی دخمه اين تو بودنمون تهانداخ که ظهری سر همون از. شد می فشرده باشدش،

 :زدم زار و کشيدم اش پيشونی روی بار هزارم برای رو پيرهنم آلود خون آستين. بود

 ... نامسلمونا دارين قبول هرچی به رو شما. گردنتون افته می خونش... آشغاال ميره می داره _

 .شد می سرد سرد داشت بدنش. شد محکم اش يشونیپ روی دستم. کرد می ناله هوشی بی تو

 !ماهان_

 :چسبوندم اش پيشونی روی رو بغضم از لرزون و خيس های لب

 .شو بيدار رها جان ماهان_
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 و زاری با و گذاشتم پاهام روی رو سرش. گرفت رو اش هيکلی بدن ستون چهار خفيف لرزی. زدم صورتش به کوتاه ضربه دو

 :زدم ضجه ناباور صدايی

 ... امون بچه به خاطر من، بابای گور _

 داد نمی فشار حالی بی با رو دستم حتی ديگه شه، گرم دلم تا کرد نمی باز رو هاش چشم الی حتی ديگه. داد نمی رو جوابم

 :افتادم زانو روی پاهاش مقابل و گذاشتم زمين رو سرش ترسيده. هست حواسش هنوز بدونم تا

 ! نماها خدا وای ماهان ماهان _

 اش سينه روی رو سرم شتابان. بست يخ عروقم تو خون. کرد می کجی دهن بهم بدنش زياد سرمای کوبيدم، صورتش روی

 حس چيزی وقتی تپيد؛ می هام گوش تو قلبم! نه يا تپه می هنوز من آرامش منبع ببينم تا بستم رو هام چشم و گذاشتم

 می هام دست لرزيد، می هام انگشت. زدم زل اش پريده رنگ و سفيد صورت تو بهت با. نشستم صاف زده وحشت نکردم

 :کشيدم جيغ دادم، تکونش تند و گذاشتم اش سينه روی لرزونم های دست. لرزيد می وجودم بند بند لرزيد،

  ماهان؟_

 خاتمه کارش هب هم اون تا تپه نمی ماهان قلب کنه باور خواست می انگار زد، می کُند منم قلب. بود شده سِر هام انگشت سر

 :زدم ضربه بهش تند تند و گذاشتم اش سينه جناح روی رو هام دست نداد جواب وقتی. بده

 . نوشتم رو نامه اون کردم غلط کردم؛ فرار کردم  غلط من ماهان... کردم غلط ماهان.. خدا رو تو ماهان_

 انقدر. شدم خم دوباره اش سينه روی. اکسيژن بی آهسته، تپيد می گوشم تو درست قلبم بود؛ ناباور هام ناله. داد نمی جواب

 :شدند درشت و ناباور هام چشم. نکردم احساس هيچی بردم؛ اش بينی زير دست. ببينم رو هيچی تونستم نمی که بود تاريک

  ماهان؟ ماهانم، ماهان،! عمو جان ماهان! قرآن رو تو ماهان ماهـــــان؟_

 شده پوشيده هم به نزديک و باريک های ميله با هم اون که بود ديوار روی پنجره يک فقط .بودم شده ديوانه. شدم بلند جا از

 ديوار روی. دويدم ديوار سمت به. داد نمی ياری مغزم و کردم نمی پيدا تاريکی تو رو در. چرخيدم خودم دور ها ديوانه مثل. بود

 :گشتم می در دنبال و کوبيدم می ها

 ...مُرد ماهانم امير. ميميره ارهد امير! خدا رو تو امير امير؟_
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 در پی دوباره در خيال بی. بود چوبی کردند اتاق وارد اون از رو ما که دری بود يادم ولی شد، کوبيده آهنی دری روی دستم 

 :گشتم اصلی

 ... ميميره داره قسم اسمت به رو تو مرتضی! کمک بيا خواهرت مبينا جانِ مرتضی... مرتضی_

 :چرخيدم خودم دور و کشيدم رو موهام. بردن می رو لذت اوج داشتن  وضع اين از هرکدوم که انگار دش نمی شنيده صدايی

 ! مهسا جانِ داری؛ قبول هرچی به رو تو مرتضی! اش بُکشی که شی می پست انقدر چطور رفيقته، ماهان مرتضی_

 :شد شنيده تخباث اوج و سردی نهايت در صداش. نداشت فايده زدم، می چنگ ريسمونی هر به

 . ننداز من گردن. ميميره داره خودش اون! کشم نمی من_

 شدند می اشک و سياهی تکه تکه ام سينه درون های درد. بودم نشنيده رو مثلش حال به تا که شد بلند زاری به جوری صدام

 و آشفته موهای کشيدنِ از دست. بود بسته ها در ی همه. می گشتن بر جاشون سر باز و اومدند می بيرون هقی هق هر با و

 های سياهی به ناباور. زدم می نفس نفس... بود کس همه انگار... و نبود کس هيچ بود، بسته درها ی همه. برداشتم ام خاکی

 فکر. بستم شرم از رو هام چشم. بود افتاده درازا به مقابلم ماهان جون نيمه جسم. افتادم زانو دو روی کردم. می نگاه برم و دور

 ...شرم روی از شايد. کنم نمی دراز جلوش دستی وقت هيچ ديگه دمکر

. نشست می هام گونه روی و زد می بيرون ام شده کنده و درميون يکی های مژه بين از گوله گوله سوزانم و داغ های اشک

 رو هام دست ودم؟ب احمق چقدر دونستم می که حاال شد می نجاتم دوباره. کردم دشمنی باهاش وقتی حتی بود؛ نجاتم راه

 بسته ها در ی همه و کنم صدا رو اسمش شد می شرمم .شدم خيم نيم زمين روی ناله با و کردم مشت خاکی زمين روی

 کرده خيس رو صورتم هام اشک... بزنم ضجه بزنم، ناله کنم، صدا خواستم می رو رسيد نظر می باز که دری تنها اسم ... بود

 . روندش می عقب به سنگين شرمی باز و اومد می زبونم نوک تا بودن،

 ماهان به خاطر. زدم می صداش بايد. زدم هق فقط و نشست خاک روی سرسنگينم نداشتم، نشستن برای نايی گريه شدت از

 اوج تو .شدم ماهان ی شده باز های چشم متوجه کنم، زمزمه رو اسمش خواستم می وقتی و آوردم باال رو سرم. زدم می بايد

 .نه درونم و بود متحير هام چشم نشست، هام لب روی مسخره دیلبخن گريه
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 کنم؟ صداش اينکه بی بود؟ داده جواب. بردارم ماهان از چشم تونستم نمی حتی بودم، خيره روم به رو صحنه به زده بُهت

 به ريز و بود دهش باز زبونم قفل داد، شدت رو ام گريه ماهان سرفه صدای. ريختن می صورتم روی تقاليی هيچ بی ها اشک

 :کرد می تکرار رو اسمی ريز

 ...خــدا... خـدا... خدا_

 رو سرم و کشيدم تر محکم رو ام آشفته موهای. بودم نخواسته هنوز... بودم نگفته هنوز بود، شده خشک بود، شده گس دهنم

 :کردم خم عقب به

 ...خــداا_

 نخونده بودی نگفته( لَکُم إستَجِب اُدعونی) بودی گفته .اومد هام لب نما دندون و پررنگ لبخندی امونم بی های اشک ميون

 بد انقدر چرا من؟ با کنی نمی قهر چرا دنبالت؟ نگشتم چرا .خيالی چه خيالی چه تو؟ با جنگ و من ...کنی می استجابت هم

 . بفهمونن بد بهم رو تو گذاشتم من فهميدمت؟

 :زدم جيغ .ياد برده بودم رو ماهان کامالً من و. زد صدا منقطع يیها نفس با رو اسمم شد، قطع ماهان های سرفه صدای

 آتيش اون تو بنداز منو. بسوزون منو. نگذر ازم. بگيرم گذشتنامو توجه بی و کردنا رد سبک همه جواب بذار! کن قهر باهام_

 ... معروفت

 :بود رفته تحليل صدام. بود گرفته رو روانم و تاب. نداشتم تاب

 غلط من. کردم غلط... ناسپاسيمون تو رو ما سوزنی می و ميدی نشون رخ... همينه که به خداونديت. همينه جهنمت_

 ...کردممم

 مطمئن ولی بود؛ مثل گچ سفيد و پريده هنوز رنگش بود؛ نامنظم هنوز هاش نفس شد، خيز نيم رفته تحليل جانی با ماهان

 گيره. نمی اش پس ديگه که بودم

* 

 با رو دستم. بود ماهان باز نيمه چشمای غمم و همّ همه و بود شده بهتر گيرم نفس درد دل. کرد می ددر گريه شدت از سرم

 :کشيدم اش پيشونی روی مهربونی لبخند
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 .من بَتمَن_

 صداش کشيد؛ خودش سمت به و گرفت رو دستم مچ. اومدن کش گذاشت رو اسمش بشه اگه البته اومد، کش هم او های لب

 :لرزيد می

 .بری شده خراب اين از کنم می پيدا راهی يه. کنی فرار بايد_

 :کردم زمزمه زده وحشت

 چی؟ تو پس_

 :بست مکث با رو هاش چشم داد، قورت محکم رو دهنش آب

 .مياد يهودا برو، تو. تويی امير دردِ... مياد... يهودا_

 کردم، جيبم تو رو دستم اخم با! دبو اون هم مرتضی درد خب کشيدم، بيرون لرزونش و سرد های دست بين از رو مچم

 :کشيدم بيرون جيبم ته از شکالتی

 .خوبه واست باال می بره قندتو بخور؛ _

 :کرد نگاه بودن زده نامربوط حرف  هايی لب و دستم تو شکالت به تعجب با

  گردونی؟ می خودت با شکالت_

 :ردمک اشاره شکمم به داره؛ خوبی حس اشک از شده خشک صورت روی لبخندزدن

 .همرامه هميشه داره، دوست شيرين چيزای مامان نخودِ _

 رنگ نگاهش شد، خيره شکمم به. شد روشن هاش چشم تو چلچراغی چه نبينم که اونقدری نه اما بود؛ تاريک خيلی اتاق

 :داشت نوازش

 . بشه فداش بابا_
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 متوجه اومد، پايين که سرم .نداشتن رو مخنديدن چشم که هايی شرف بی اون از ترس بدون. بلند. خنديدم رفت، ضعف دلم

 نوازش دستم دوباره .بودم بدهکار ها خيلی به پادشاه اون از غير به... من و. بود خيره صورتم تو دلتنگی با. شدم اش خيره نگاه

 :نشست اش کرده عرق موهای روی و شد

 .لياقت بی منِ خاطر به... من خاطر به دادی، کشتن به خودتو_

 :کنه فکر ها چيز اين به حاال نخواد که انگار نشست، اش پيشونی روی اخم بود، دلخور و ردهآز هاش چشم

  بودين؟ سختی تو گذشت؟ چی بهتون... وقت چند اين تو _

 حرف و افترا با که نبود مانند مرتضی .کرد می معنا درست برام که غيرتی اين از و ها بستن جمع اين از رفت می غنج دلم

 بفرستت و بده حکم هرکاری از قبل که نبود ياسر حاج! ببره سوال زير رو نداشت، عفت و عزتِ زنش ايمان بهش که هايی

به قول خودش، دوست داشت شبيه علی اش باشه و الحق و االنصاف که بود. شبيه همون مردی . بود خودش اون. عزلت کنج

ه های اموی و مزدور های معاويه اقول و احاديث ناروا بهش ماهان با رفتارش بهم نشونش داده بود. همون کسی که اگه بدکار

نسبت داده بودن؛ در عوض زندگی اخالقی اش چنان بولد بود که خار شد و تو چشم تاريخ جوری فرو رفت که تا ابداالدهر 

که خودم هم  هيچ کس نتونه انکارش کنه. نتونه انکار کنه که علی، قديسۀ اخالقی بودن و اخالقی زيستن بود. همون علی

می شناختم؛ اما آقاجون باعث شد مغرضانه ازش متنفر بشم و انکارش کنم... ماهان من درست مثل همون مرد، غيرت سالمی 

 داشت. اين فکر ها زبونم رو فلج کردن. فقط تونستم لب بزنم: 

 .خوبيم_

 سر شده؟ رفتار باهام ها ملکه مثل رهدا عالقه بهم که مردی ی خونه تو که گفتم می بايد. بودم بد عوض در من چقدر و

 هنوز که صدايی با و زنان نفس نفس. نتونست اما شه؛ خيز نيم کرد سعی... من لبخند و شد تر غليظ کمی اخمش و داد تکون

 :گفت بود توان بی و آروم

 

 بيرون کوچيکی کليد کرد، پشتش جيب تو دست. شی ماشين سوار بری بايد تو. خوابيدن همه وقتی. کنم می باز درو من _

 :کشيد

 . ميام باشه؟ رها ميام من. ننداز نگاهم سرت پشت به و شو سوار. يدکه. بگير_
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 :زد می حرف محکم و نافذ هم هنوز ولی بود؛ جون کم و باز نيمه هاش چشم انداخت، کوتاهی نگاه شکمم به

 !ميام حتما_

 ... زخمی هستـ_

 :شه تموم حرفم نذاشت

 گاراژ وارد و بريزه ايی نقشه يه که اينه واسه نرسيده هنوز ه صبح تا شب نشده از اينجا گير کردنمون. اگههنوز ي مياد؛ يهودا_

  نه؟ مگه. ميای نشده صبح. دنبالم ميای پليس با تو خود اصالً. شه

 اگه رفتم می .کرد کوبم ميخ اتاق در قفل صدای .رفتم می امشب. دادم تکون سر جوشيد؛ می هام چشم کاسه تو اشک دوباره

 با دهنم آب .بود انداخته روز اين به رو ماهان که بود هايی نکبت همون از يکی. بيارن سرم باليی امشب همين خواستن نمی

 :شد محکم مچم دور ماهان دست دادم، قورت صدا سرو

 .می زنه صدات امير آقا بيرون بيا پاشو. خوشگله های_

 :بنشينه صاف کرد سعی بود، ضعيف ماهان صدای سوخت، می گلوم. نگفتم زیچي کم لرزيد، بدنم بند به بند بگم اگه

 مرتيکه.... کن گم گورتو _

 رو ام ديگه دست مچ. اومد سمتم به و کرد نوچی مرد. نما آدم های دريده اين و بودم من بشينه، تونست نمی حتی که ماهان

 :کشيد و گرفت دست تو

 . نساختی سر درد خودت واسه تا پاشو فنگ و دنگ بی_

 :زد صدا کنه بلند زمين روی از منو رسه نمی زورش ديد که مرد... نبود... نبود روم پيش راهی هيچ. بودم شده خشک

 .اغما تو بره و ساعتی چند خواد می دلش باز مردک اين بيا سيا سيا_

. ايستادم فوراً و کشيدم بيرون شدست از محکم رو دستم. انداختم نگاه چکيد می خون هاش چشم از که ماهان به زده وحشت

 در از مرد با کنم نگاه رو سرم پشت اينکه بی من ولی زد می صدا اعتراض با و آلود خشم رو اسمم ماهان. نه دوباره... خدايا

 . رفتم بيرون اتاق
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 ...ضعفمی نقطه که ببخش .پيچيد می سرم پشت ماهان نفس بی و وار ديوانه های فرياد صدای

 نشسته ما همه از دورتر ميزی روی خنثی صورتی با مرتضی. بودن برده پناه بهش سرما از و کرده روشن يشیآت گاراژ وسط

 ! غيرت بی: کردم زمزمه هزارم بار برای. کرد می نگاه فقط و بود

. کنند روشن رو ميز روی دوربينِ کرد اشاره ريخت، می رنگ زرد مايعی از ليوانش تو که درحالی و زد پوزخند ديدنم با امير

 صندلی روی کرد اشاره .شد نمی شنيده بود چيده که بزمی اين از خوبی بوی .نشست شکمم روی اختيار بی هام دست

 :گفت دوربين به رو بنشونندم،

 اين بدونی خواد می دلت خيلی االن بدال ...جوونا مشکل بندازِ راه کار و فرش فروشا راسته مردستونِ مرد! محتشم ياسر حاج_

 و شده جزغاله صورتم برسه دستت به فيلم اين وقتی چون. کن نگام خوب. بوده کی کار ديدی اينجا تا که هايی هصحن

 نمونده. ات کرده عزيز از که همونجوری... نمونده ازش هيچی

 تشصور گرمای. نبود و بود مست. رفت باال رو مشروبش شات .بودند داده دست از رو عقلشون پاک شدم، پرت صندلی روی

 . نبود کسی خودش بجز اش مسخره فيلم کادر تو و بود برداشته رو فضا دار معنا سکوتی .شد می حس هم فاصله اين از حتی

 . شيم رو در رو هم با که شد وقتش باالخره _

 .گرفت هاش چشم مقابل رو اش ميانی و سبابه انگشت دو

 ! بينی برابر در بينی! چشم مقابل چشم_

 :داد ادامه و ردک ايی مستانه خنده

 رو بازار يه ولی بــود؛ مغازت شاگرد که خانی صادق همون. و صادق ی کوچيکه پسر حاجی؟ مياد يادت مارو هيچ اصالً _

 . خورد می قسم نجابتش و سيريی دل و چشم

 و آفتاب دختر مونه برادر... هنوز... شد نمی باورم هنوز. بود سنگين هنوز ولی بود؛ گفته ظهری. بستم درد با رو هام چشم

 و ببينه رو محتشم جواد محمد حاج تا بود گذاشته بزرگ آقا ی حجره به پا که ساله شونزده دختر همون بود؟ نديده مهتاب

 و کشه می حسرت آه نياوردنش ياد به برای هنوزه که هم هنوز شاهرخ عمو که همون بود؟ نشده پيداش وقت هيچ ديگر
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 لنز به شرور هايی چشم با و رفت باال رو شاتش از قلوپ يک دوباره زهراست؟ شبيه چقدر داوم می يادم روز اون کاش ميگه

 . زد زل دوربين

 !نگفتم خوب... اومـم_

 رو دوربين ماليد؛ می کثيفش و کهنه عرقگير به رو دارش نم های دست که حالی در سياهی مو قدو کوتاه مرد شد، بلند جا از

 :ستاداي امير از فاصله با و برداشت

 . خراب زنای ی خونه تو کشوند و برداشت ات سفره سر از دخترتو که ام همونی من... بگم خوبش خوب جاهای از بذار_

 همچين به چطور من. بود بعيد هرچند چرخيد؛ می انگار رحمم داخل جنين. بيارم باال خواستم می شد؛ می چندشم لحنش از

 ده؟ش آفريده نمونۀ مردْ بهترين گفتم می آدمی

 ... اينجا برگرده سنگين و شه حامله عرب مردای دست زير تا امارات بفرستدش خواست می که همونی_

 روز درست دوختم؛ چشم هيجانش از سرخ خندون صورت به شده مسخ. بست يخ زد که حرفی حس از هام انگشت نوک

 نفر يک صدای انگار اومد، پايين شد، مآرو صداش ريخت؟ می برنامه برام داشت ترينم، خوشبخت کردم می فکر که هايی

 :بود ديگه

 ...کردی گلی با تو که کاری همون عيــن_

 : کرد مکث

  بمونه؟ بودی گذاشته واسم که کسی تنها منو؟ خواهر... ميادش يادت اصالً_ 

 :گفت تر بلند شد؛ تر قوی صداش

 ... قبرستون سينه فرستادی هوست به خاطر مادرموکه _

 ...يانه بوده من آقاجونِ کار زهرا مرگ که دونست نمی. دونه نمی بکد گفته عمو. بستم درد با رو هام پلک

 گفته. بود گفته بهش عزيزم آخريا اون. گناهته مهر دستت رو سوختگی لک اون گفت می. بوده تو کار خورد می قسم آقام_

 ... ببينه خوش روی رینميذا وگرنه شه جدا آقام از ميدادی آوانس بهش و دنبالش افتادی می بود
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 :چکيد ام شده نازک پوست روی لرزون و داغ ها اشک

 ! متعال؟ خدای قوه و حول به مياد يادت ميگم و که اينايی اصالً بود؟ کرده کورت هوس انقدر نکشيدی؟ خجالت خودت از_

 :چزوند می دل سوزوند، می دل پوزخندش

 شيکمش وقتی خواستم می کشاست، ضعيف شما واسه فقط که خدايی خداوندی به! ياسر حاج کنم خواستم می کارو همين_

 به پا بچه يه ببينم دوباره خواستم می. ات حجره دم بيارمش دارم برش رسيد، دستم اش رسوايی و هرزگی فيلم و اومد باال

 ... ميدی کشتن به چطور ماهو

 خوب حالش.  رفت می راه. شدم خيره بهش زده بيرون هايی چشم با و چسبوندم دهنم روی رو دستم دو هر. آوردم کم نفس

 بود، زهرا مادرم شبيه چون سالم شونزده خواهر دنبال... بودم من فقـــط ماجرا اون شاهد که؟ يادته تو کشی بچه_ :نبود و بود

 ! گفتی دِ لعنتی گفتی کنه، تر لب فقط گفتی. زندان بريم نميذاری و کنی می صاف آقامو های سفته گفتی. کردی موس موس

 نفس... من و. بود خورده بهم ها روز اون بيان از هم خودش حال انگار. گرفت هاش دست تو رو سرش شد، ولو زمين روی

 سال چند و کرد حبسم خونه زيرزمين تو هفته يک ام، همکالسی پاککن برداشتن بخاطر که کردم می فکر آقاجونی به بُريده

 . زد خور حروم انگِ بهم

 : حتم به ريخت اشک ناليد، خورده زخم مرد. شنيد می هستی تموم رو استغفارش صدای اومد می نزول حرفِ تا که جونی آقا

 کرد تر لب... و آدمی کرد فکر مُرده ننه اون و کن تر لب گفتی... سالته چند و چهل نکشيدی خجالت باز و کن تر لب گفتی _

 .زدی گولش صفتو، مار توی نشناخت. برات

 ناخودآگاهی مثل دليل، بی مامان صدای!( دختر اون از وای دختر؟ اون: ) شد فرياد سرم تو عمو صدای. شد خارج تنم از روح

 هيچ دلم که اتفاق اون از بعد وگرنه ام، زندگی سر موندم هام بچه بخاطر فقط من:)وزيد سرم تو بياری خاطر به کنه حکم که

 .( نشد صاف ياسر حاج با وقت

 آدم و عالم به و شد می کبود چشمش زير عمر يک که مادرم برای .گرفتن سر از رو شدن دار عزا. اشتنند تمومی هام اشک

 زهرايی برای... گلی خامی و جوونی برای نديدن، خوش روز يک که هام بردار و خواهرا برای خورده، کابينت در به گفت می

 :ايستاد روم به رو و برداشت خيز سمتم به مضاعف نفرتی با آورد، باال رو سرش .شده کشته يا مرده دونست نمی کس هيچ که
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 قربونيی هيچ! ندارن نياز محتشمی هيچ نجس اشکای به اونا!  کنی عزاداری من خونواده واسه که گم نمی! جون دختر های _

 ! یکرد می آقاجونم آقاجونم داشتی کی بخاطر بدونی که ميگم توام واسه ولی کنه؛ نمی زاری جالدش واسه هم

 :نشد طوالنی مکثش

 بازار تو براش ساله شونزده بچه دختر براومده شکم افتاد يادش تازه افتاد، سرش از هوسش وقتی صفت آشغال پيرمرد اون_

 .نمی ذاره آبرو

 :شدم کور. رفت سياهی هام چشم. شدم الل

 رو بچه اگه گفت و کرد رو رو، بود گرفته رضا، حاج اش سرمابه و گرمابه رفيق اون از که هايی سفته بود، تهديد فقط اولش _

 . بياره دنيا به اشو بچه زندون گوشه ميذاره نندازه

 نداشت خبر. کرد می نگاهمون مبهوت و منگ ها گرفته برق مثل که برگشتم مرتضی سمت به رضا حاج اسم شنيدن با

 . گرفت نمی گرم پسرش با انقدر وگرنه... انگار

 خونه تو اومد زرد و زار خواهرم روز يه خبری بی ماه چند بعد و کرد باطل. کرد باطل اشو صيغه کنه نمی افاقه ديد که بعد_

 سرو بود حاليم! چيه واسه ره می پاش رو از که خونی بود حاليم ولی بودم؛ بچه... بود کرده پا و دست مون واسه که ايی خرابه

 ... حاجی دختر بود حاليم! چيه واسه اش خونی و کبود صورت

 . گرفت می فيلم داشت هنوز لعنتی دوربين اون و شد آروم صداش. کشوند می اوج به کينه زد؛ می شعله هاش چشم

 راستم شونه سمت به وحشت با صورتم که شد نزديک اونقدری. شد خم صورتم  تو و گذاشت صندلی طرف دو رو هاش دست

 :پيچيد چپم وشگ تو پوزخندش صدای. افتاد هم روی فشار با هام پلک و چرخيد

 می ولع با داغونتو بدنِ و سر دارن ساعته دو که هايی گشنه اين از! نترس من از. بزنم دست تو به عارمه من!  حاجی دختر_

 . بترس بلعن

 :رفت باال صداش رفت، عقب
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 خونه اين که امفرد و گيرم می فيلمتو کلفتی سيبيل تا چند دست زير وقتی. کنم می کامل شده هرجور امو نقشه امشب چون_

 دم می نه يا... بوک فيس يوتيوپ، اش بعدی های نسخه... بازار رسه می اولش نسخه. بگيرن ميدم بيرون از فيلمشو سوخت

 .کنن پخشش خونه به خونه

 و و سياه ضبط از موزيک صدای .رسيد اوج به بود هاش چشم تو که شرارتی. چرخيدم سمتش به و کردم باز چشم وحشت با

... خدايا. برسند اشون عيش به بودند زده کتک رو ماهان که مردی چهار کرد اشاره و. شد بلند کم کم کوچيکش یها باند

 دنياست دنيا تا ماهان درک، به من. نيست حرفی. خوام نمی چی هيچ ماهان سالمتی جز به بودم گفته... کردم غلط بودم گفته

 بين دور کرد اشاره امير .اومد داخل دوان دوان کسی که بودند نگرفته مگر هنوز... ولی نبود من گناه...شه نمی صاف کمرش

 : گفت جانانه فحشی با آخر در و زدند حرفی کردن پچ پچ با و رفت نزديک کنند، خاموش رو

 !تو بياد بگو! کنه می غلطی چه اينجا_ 

 :زد صداش امير نشده دور قدم دو هنوز و افتاد راه مرد

 .نکنين اش محوطه وارد نيست دنبالش کسی نشدين مطمئن تا _

 اندام و آلود خشم رویِ قدم به حيرون و مبهوت. رفت در سمت به مانند دو و بلند هايی قدم با دوباره و داد تکون سری مرد

 و موسيقی صدای. بود رفته فرو خبری بی و گيجی از ايی هاله تو چيز همه انگار؛ ديدم می خواب. دوختم چشم اش کشيده

 رو تنم وجب به وجب تر سرخ لحظه هر هايی چشم با و رفتند می باال رو شون کذايی های ليوان. بود شده بلند شون شادی

 می نفس توش گلی  که ايی سالگی پنج. بودم کرده سفر ام سالگی پنج به مکان و زمان از فارغ من اما. کردند می رصد

 تا بود شده گرفتن نزول ساز زمينه آقاجون. کوچيک و تار تصوير يه حتی. دنبو يادم چيز هيچ... آقاجون زن... امير خواهر. کشيد

... کنانش لخ لخ های قدم... رنگش ايی قهوه عبای ياد بود؟ شده ناجی ديده رو کوچيک زهرای که بعد بزنه؟ زمين رو امير پدر

 و اينور مغزم توی شد، می برگزار ونهخ حياط تو که  احيايی های شب و مبارک ماه پزون نذری پايانش؛ بی های الغوث الهی

 بلند صندلی روی از .زد نيش هام چشم تو اشک. بودم افتاده نفس نفس به گرفت، نمی جا ام سينه تو نفس .دويدند می اونور

 محکم سر پشت از دستی که کشيدم می زمين روی رو پاهام بودم، غرق ام آشفته افکار تو... خدايا .بياد جا نفسم بلکه شدم

 . فشرد اش پنجه تو رو ازومب

 رخ به رو زردش و ميون در يکی های دندون و کرد باز نيش .کردم می نگاه چاقش اندام و متوسط قامت و قد به بهت با

 :کشيد
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 . خدمتتون در هستيم خوشگله؟ کجا_

. شدند درشت اش دريده صورت روی هام چشم .شدن خراب سرم روی آسمون های اومدطاق يادم تازه شد، تر نزديک قدمی

 تن به عرقگير که ايی ديگه مرد و نشست امير زده حرص های لب روی پوزخند. کشيدم عقب رو خودم محکم کوتاهی جيغ با

 :کرد پچ پچ گوشم زير و چسبوند بهم رو خودش سر پشت از بود، نگه داشته رو دوربين قبالً و داشت

 .کوچولو بزنی جيغ تا مونده حاال جون،_

 به رو من حرکتم از تر محکم و خزيد ام سينه زير شرمش بی های دست که کنم دور ازش رو خودم استمخو زده وحشت

 تنش تموم لمس. می زدم نفس نفس آب از افتاده بيرون ماهی مثل .برد فرو ام خاکی موهای تو رو سرش و چسبوند خودش

 :زدم فرياد .زد می هم به رو حالم داشت تنم تمام روی

 .حاليتونه چی پس کثافتا شما!  افتاده اتاق اون تو شوهرم. شرف بی کن ولم! کن ولم_

 از تر بلند. رفت باال جيغم صدای. کرد انگولک رو بدنم کشيده جون يه با و اومد تر جلو کرد، جسارت رويی به رو مرد دست

 کردم باز چنگ ام رويی به رو مرد تصور تو ببازم رو خودم اينکه بی گرفتند؛ راه هام اشک و کوبيد در به مشت با کسی. بلند

 کردم: تقال و

 . شرف بی کن ولم_

 . گرفت سری پشت مرد رو کتفم هردو زير

 با ضعيف فريادی صدای و کشيدم می رو خودم شدم خم. زد می ذوق تو نجسشون های دهن از الکل گند بوی بودند، مست

 :بود شده ادغام صدام

 ...رها.... کنين باز درو اين....شرفا بی کنين ولش... شد... ات چه رها... رها_

 تمام با بيام خودم به اينکه از قبل و گرفت مشت تو رو گلوم شد، براق صورتم تو سرخ و برزخی های چشم با شده، وحشی مرد

 :يدپيچ می گاراژ تو آلودم جيغ فرياد صدای گرفتن، شدت هام اشک. خوابوند صورتم تو رو پرش و گنده های دست اون توانش

 ...امير.. خدا رو تو مرتضی! کن کمکم مرتضی! غيرت بی! مرتضی_



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

657 | P a g e  
 

 زمان. کرد نمی کوتاهی تنم به کشيدن دست تو سری، پشت مستِ مردک ريختند، می صورتم روی تند تند هام اشک 

 از هاش لب و زد کنار رو موهام اش مالحظه بی های دست. کرد می گروم گروم سرم توی عالم تمام صداهای بود، ايستاده

 . چسبيد گردنم به سر پشت

 جيغ داره رو اش حنجره کردن پاره قصد که ايی ديوانه مثل و گرفت اوج صدام کشيد؛ پوستم روی رو اش خيسی .زدم عق

 :کشيدم

 ...ماهاااان_

 دایص. غيرت زور از اون حقارت زور از من. اون هم مردم، می من هم امشب. مرديم می. گرفت شدت در روی های ضربه

 چندشش و سرد های دست شد، کشيده پيرهنم روی رويی به رو مرد دست پيچيد؛ می سرم توی اشون مستانه های خنده

 پاهام اومد؛ نمی باال نفسم. زدم می عق فرياد و گريه شدت از. کرد حرکت روش وار ايی عقده و نشست شکمم پوست روی

 .شدم آويزون سری پشت مرد های دست روی و شده سست

 با کدوم هر که زنی هم به حال های مرد و خورد می هم به مستانه که هايی ليوان شنيدم؛ می و امير شاد ی خنده ایصد

 محتويات. دادند می رو ترتيبم کثيفشون های ذهن توی... نه  .کردن می نگاه هيکلم و قد به زده شهوت و اختيار بی حالی

 خبر که جايی تا شد تر جون کم و جون کم خورد می در به که هايی شتم صدای .گشت می بر و اومد می دهنم به ام معده

 . نمونه خاطرش تو امشب از هيچی مرگم بعد کاش نشنوه، کاش. بشه هوش بی کاش. داد می ماهان دوباره هوشی بی از

 از رو پيرهنم که بس از. پيچيد می و پيچيد می گاراژ تو خراشم گوش های جيغ صدای کشيد؛ تر باال و باال رو پيرهنم

 ... خدايا. سوخت می هام دست کف کشيدم بيرون چنگشون

 حاال همين. بميرم خدايا. درخشيد عوضی و مست مرد چند نگاه تو عريانم بدن... اومد در تنم از هام تقال رغم علی پيرهنم

 صدای و باال هقم هق... هارو فتص فرعون اين گناه نبينم و بميرم رو؛ فرعون ظلم نديد و مُرد آسيه که طور همون... بميرم

 چيزی هيچ که بودم بسته جوری رو هام چشم و زدم می صداش ولی هوشه؛ بی دونستم می .رفت می تر باال هاشون خنده

 برهنه تنه نيم مورد در که هايی چيز و کثيفشون های صدا تا بست شد می کاش. بست هم رو ها گوش شد می کاش. نبينم

. بياره درم سستی اون از کرد سعی و گرفت مشتش تو رو موهام چسبيد؛ بهم بيشتر سری پشت مرد .نشنيد رو گفتند می ام

 قدرتم. کردم گم رو نفسم  کردم، گم رو صدام. شلوارم فاق بين و شکمم روی هم هاش دست از يکی رفت؛ گردنم تو سرش
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 به رو همه ی شده وحشی و مست نيمه های نگاه و پيچيد گاراژ فضای تو فريادی صدای هام زانو سقوط از قبل کردم، گم رو

 :کشيد خودش سمت

 کنين؟ می غلطی چه دارين_

 های قدم و خشونت با. شناختم رو صداش اما بودم؛ افتادن پس و کردن غش مرز در شايد و حال بی و سست نداشتم، قدرت

 روييم به رو مرد مقابل زد، می نفس نفس اينطور که بود دويده انگار رو گاراژ تا ماشين طوالنی مسير اومد، سمتمون به بلندی

 :زد فرياد بندازه نگاهی صورتم به اينکه بی و ايستاد

  کنی؟ می درازی دست کی به داری می دونی تو احمق کن ولش! کن ولش_

  :شد بلند امير زده حرص صدای برداره، زمين روی از رو پيرهنم تا شد خم

 سرمون؟ تو بريزيم خاکی چه بيان دنبالت اگه نگفتی سوگل؟ کنی می غلطی چه اينجا تو _

 مثل هنوز که سری پشت مرد به تيزش و تند نگاه با ايستاد، صاف. شدم می آسيه داشتم انگار زد، نمی قلبم بود، مرده نفسم 

 :زد تشر بود، زده حلقه دورم به پيچه، می اش طعمه دور که ماری

 روش که دختری اينطوری بفهمه ماجرام؛ تو من نبرده هم بو هنوز حتی !افنديه بی شست ضرب ببين؟ صورتمو احمق _

 !کنه می چرخت زنده زنده کردی مالی دست رو گذاشته دست

 از يکی کنار درست. خزيد سوگل صورت روی حالم و حس بی و لرزون نگاه. شد سست بدنم روی مرد سوزان های دست

 بارپيرهن نفرت هايی چشم و عميق اخمی با. بود افتاده عميق چندان نه کوچيکِ ی تيکه چند و درشت خط چند هاش گونه

 :برگردوند خودش سمت به محکم و گرفت مشت تو رو سوگل بازوی اومد، سمتمون به خشم با امير. گرفت سمتم به رو

 ! نباشه کاريت اون با_

 بود لميده ميز روی من از تر عقب متر چند درست که مرتضايی و کثيفشون نگاه به توجه بی رو پيرهنم لرزيد، می هام دست

 :کشيد عقب امير از تر محکم رو دستش. پوشيدم

 کار بفهمه کن فکر ثانيه يه فقط! مقصرم من بدونه اينکه بی کرد؛ خورد کريستالو ليوان يه صورتم کنار درست! نگا صورتمو_

 . منه
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 جا از مست نيمه های مرد از يکی بگه چيزی اينکه از قبل و کشيدش عقب قدم شد؛چند محصور امير تومشت بازوش دوباره

 :اومد نزديک و شد بلند

 ! اميرخان وسطه پاش افندی بی بودی نگفته _

 :داد فشار رو سوگل بازوی حرصی چه با ببينم تونستم می که حالی در و شد فشرده هم روی هاش فک

 ! می گم حاال_

 ايستادن توان پاهام. نشستم ها اون از تر دور جايی و زمين روی. دبو دگرگون حالم خورد؛ می هم به دلم. رفتم عقب عقب

 عميق حرصی با کرد می براندازم کثيفش نگاه با داشت هم هنوز و بود چسبيده بهم سر پشت از که انگيزی نفرت مرد. نداشتن

 :غريد تر

  خوره؟ می ام عمه گور درد به االن_

 :پرسيد تری بلند صدای با سوگل به رو

 ! می خواد؟ رو الجونی یِ دختره اين افندی بی یمطمئن_

 :کنه الل رو شون همه که جوری. محکم قاطع، بلند، داد، جواب سوگل جای به امير

 نمی رقمه هيچ ندين آب بندو خودتون اگه. باشه شما ضرر به که نکردم کاری... درضمن. اس فايده بی حرفا اين ديگه االن_

 .بودين من با شماها فهمه

 :آورد در امير دست از رو بازوش مقابلش، چندش مرد به توجه بی سوگل

 .گرفت می رو افندی بی سراغ افندی بی خونه اومد مهال! شديم بيچاره... رو حرفا اين کن ول_

 :موند باز نيم امير دهن که ديدم

 عزيز يه شه خبر با گروه که نيست خيالشم عين گرده؛ می دختره اين دنبال در به در آتيش رو اسپند مثل شده افندی بی_

 اين تو فهمی؟ می امير کرده رو و زير رو جا همه! نيســـت شناختيم می ما که افندی بی اون آدم اين. شده ديوونه! داره کرده
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 شنيده، مهالم. کنه پيدا رو پاپتی اين تا کرده درو رو دشمناش همه باشه؛ نرفته که نمونده جايی گذشت، که شبی تا صبح يه

 .اومده البرز تا افتاده هرا

 :ناليد موند، می گريه به که صدايی با و برداشت استرس پر قدم چند

 ! شديم بيچاره! امير شديم بيچاره_

 :کشيد گردنش پشت رو دستش و فرستاد بيرون يکباره رو اش شده سنگين نفسِ. پريد امير رخ از رنگ

  کجاست؟ االن مهال_

 ...امير کشدمون می. بيرون خونه از زدم دهاوم فهميدم تا. افندی بی خونه_

 :گفت و اومد جلو ايی ديگه قدم بود، ساکت حاال تا که مرتضی

 ! شه نمی حريفمون. نفريم چند مام ترسين؟ می ازش همه اين که کيه يارو اين مگه_

 ايی خنده با و اشتبرد دست مرتضی حرف اين با ميداد فشار رو هاش شقيقه اشاره و شست انگشت دو با داشت که سوگل

 :دوخت چشم مرتضی صورت به ناباور و هيستريک

 . شديم بدبخت انقد که خودت دور انداختی رو کيلومترا صفر اين_

 :غريد شده بم صدايی با و کرد صاف سينه باشه، برخورده بهش انگار که مرتضی

 !نيست پيشش رها بفهمه تا داد نشون بهش خانو ماهان جای کيلومتر صفر همين_

 :غريد هردوشون به رو کرد؛ می فکر داشت هم در صورتی با که امير

 ! رفت سرم ببندين دهناتونو_

 :چرخيد سوگل سمت به

  داشت؟ خبر ماجرا از مهال مطمئنی_

 :داد تکون رو سرش سوگل
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 و سر بی خيلی خونه اون رفته مسعود وقتی از.فهميده موضوعو بگردی، من پی تا مسعود خونه اومدی که روزی همون_

 درضمن بگه؛ بهش چيو همه حمايت ازای در اگه نيست محال. کرد می اذيتشون رسيد می راه از هرکی شده، سامون

 :انداخت کوتاهی نگاه بهم

 . کردی باهاش کاری همچين که بود متنفر ازت. سوخت می دختره اين حال به دلش من خالف_

 ! لعنتی :کوبيد دستش کف تو رو مشتش امير

 :بود آروم صداش کشيد؛ امير سمت به بيشتر رو خودش جمع به توجه یب سوگل

 .امير کردن شک بهت... ثمين دستيار... بود رهايش دنبال که شنيدم سپهر زبون از امروز _

 جزء به جزء از جويی انتقام حس. کرد پيدام افتاده زمين روی و زار  گشت؛ دنبالم چشم با. نفوذ قابل غير شد، سخت صورتش

 دندون و چسبيده هم به های فک ميون از. زد می نيش گزيد، می  رو وجودم هم هاش چشم با. شد می ديده صورتش زایاج

 :گفت هاش

  سوگل؟ اينجا اومدی چی واسه_

 ... بره بذار :کرد می فلکم انگار نگاهش با داشت، نمی بر ازم نگاه

 :داد فشار و گرفت رو ساعدش شد، نزديکش بيشتر کمی

 نمی افندی بی امير گردونم، می برش ريزم می نقشه يه بده؛ پسش بهم فقط. بگه نم يذارم نمی گه، چيزی یکس به _

 . کنه می کشمون زجر کشتمون،

  ترسيدی؟ :نافذ قدر همون داد؛ سوگل به و گرفت ازم رو نگاهش

 ! شناستش نمی قترفي اين مثل يا اس ديوونه تو عين يا نترسه افندی بی از که کسی! ترسيدم آره! آره_

 :اومد پايين صداش

 بزنم هم حدس تونم نمی! کرده فيکون کن تهرونو کل نبوده، دختره اين شب تا صبح يه فقط. نبريدم من... بريدی دنيا از تو_

 .بگيره اعتراف تا مياره برياش دورو تک تک سر باليی چه بگذره هفته يه
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 :کشيد بيرون سوگل ينِتزئ و طرح پر پنجه بين از شتاب با رو دستش امير

 ترمز اضطراری هم در کار نيست.. عاقل خانم افتاده راه قطار_

 !اميـــر_

 .ايم زنده ديگه روز يه فقط کوچولو خانم اين و من. کنه نمی پيدام ديگه روز دو تا کم دست افندی بی _

 پاک گناه غرق های بوسه اون جای بلکه کشيدم می گردنم روی رو کثيفم آستين وار ديوانه لرزی با فقط ترسيدم، نمی ديگه

  چی؟ ما پس :رفت تحليل صداش .بشه

 نمی نخوايم ما تا. اش خونه برگرد نيستی بفهمن اينکه از قبل ميگم که من. داره خودتون عرضه به بستگی ديگه اين شما؟_

 . بودی ما با تو فهمه

 های چشم رج به رج تو عميق حسرتی اما بود؛ عجيب. شد خيره بهم و چرخيد سمتم به باشه شده نااميد انگار که سوگل

 . خورد می موج براقش

 !بدين ادامه برنامتون به :کشيد سمتش روبه نگاهم امير پوزخند

 ... نه: زدم هق کردم، جمع تنم تو رو هام زانو .آورد يورش تنم به سرما

 ... عوضی نيا جلو: شد تر نزديک قدم يک امير. کشيدم تر عقب رو خودم

 ...نياامير...نيا...نـ :کشيدم عقب بيشتر رو خودم. بود نکرده هم افندی بی که کرد باهام کاری بود؟ شدتم بعد فرج کثافت اين

 هم تشنج مرز تا. رفت می باال بدنم دمای پيش لحظات تکرار فکر از. سرم پشت بلندِ و چوبی ميز زير درست خزيدم، تر عقب

 :برد باال رو جيغم صدای اش بعدی قدم. رفت می باال

 ... نيستم نيستم، به خدا. نيستـم ياسر حاج من. بهم کن رحم! خدا رو تو امير، خدا رو تو_

 ی همه با رو خودم نشست، زانوش دو روی ميز مقابل .اومد می فرود سرم تو و پيچيد می ميز زير دردناکم هق هق صدای

 :فشردم ديوار به قدرتم

 ... مادرت پاکی رو وت... خان صادق روح به رو تو_
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 :بود کرده تصور هاش دندون زير رو گردنم رگ شايد. داد می خون ی مزه نيشخندش

 ...گلی جون... خواهرت جون رو تو_

 سمت به عجيب و ماورايی قدرتی با و گرفت مشت تو رو پيرهنم وقفه ای لحظه بدون و شد مشت دستش شد، جمع لبخندش

. پاش کنار دقيقا چنگش، تو درست اما بودم؛ ميز زير هنوز .شد مساوی زمين روی شدنم کشيده با جيغم صدای. کشيد خودش

  :وار ديوانه حرصی با وحشيانه شد؛ براق صورتم تو

... خواهرمو داد، دق غمش از بابامو سوزوند، مادرمو... بده قسم روحشو ها قبلی همون مثل حاجی؟ دختر جون کدوم جونش؟_

... بُريد مرده، بچه يه با بيوه ی ساله شونزده بچه دختر. بمونم زنده من تا لعنتی اون شد فاحشه. کشوند فحشا به خواهرمو

 !بُروند دنيا از اونو تو بابای

 بود؟ آورده کم پدرم ظلم از خواهرش که بود من تقصير مگه گرفت، اوج ام هق هق

 .سازه می بود ساخته رامونب آقات که ايی خرابه غير سقف ويه کنه می صاف آقامونو های سفته گفت_

 :هاش حرف واقعيت و شدت از کرد می درد قلبم

 يه و بودم من صبح روز يه و خورد ترو مشت يه. ترامادول مشت يه شد دواش شد، خم هاش شونه... آورد کم... نتونست_

 ...بود شده کج پاش و دست و بود کرده کف دهنش که گليی

 می دروغ من جون آقا... نبود جانی همه اين من آقاجونِ. کشيدم صورتم روی محکم رو دستم شد؛ کج ام شونه سمت به سرم

 . نبود اينجوری اما بود؛ چسبيده جونش از بيشتر دنيا مال به داد، می نزول گفت،

 ... تقصيرم بی... دفاعم بی خواهرت مثل منم چيه؟ تقصيرم من! کن نگاه بهم_

 :زد فرياد ها ديوونه مثل و آتيش نزديک جايی گاراژ وسط کرد پرتم قدرت با آورد، مبيرون ميز زير از کشيد، بيشتر رو ام يقه

 .اش تقصيری بی برابر در ات تقصيری بی! جون مقابل در جون  _

 :کرد تند پا سمتم به سوگل .شد قطع نفسم افتادم؛ شکم روی

 !اس حامله دختر اين ديوونه؟ کنی می چيکار_
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 و عاجز صداش!سوگل بزنن گندت. گرفتم دندون به بيچارگی و درد با رو زيرينم لب. داشتبر رو فضا برانگيز وهم سکوتی

 :پيچيد مستاصل

نسناس  بچۀ اين سر باليی اگه ميزد عربده ها نگهبان صورت تو شبی سر همين! ترسم می به خدا ترسم، می... تونم نمی_

 ... کنه می ام بيچاره. امير تونم نمی. کشتشون می بياد،

 :شد فرياد بار اين سوگل صدای انجاميد؛ طول به بايد که اونچه از بيشتر بهتشون و سکوت

 جار و رقباش همه بين افتاده حاال! باشه نداشته آتو کسی دست تا کشت خواهرش نورا رو دختر که مردی فهمی؟ نمی چرا_

 ! داره کرده عزيز يه می زنه جار کجاست؟ دختره اين می زنه

 :شد جون بی صداش

 .نکن خريت امير مرد اين داره ترس... نداره دادن دست از واسه هيچی که کسی عين شده_

  :بريد نفسم که خوردم خفيفی تکون زد؛ روچنگ بازوم زير سوگل

 ...و کنم می شده حساب فکر يه می برم؛ دخترو اين من_

 عميق های نفس کردم سعی. آورد یم فشار بهم و پيچيد می شکمم زير عجيب دردی بشينم، کردم سعی و کشيدم رو پام

 :شد همراه امير آسای جنون فرياد با سوگل آخ صدای. بود حاکم فضا تو سنگينی و مسخره سکوت بکشم،

 بگی؟ االن اينو بايد تو_

 می بد گواه دلم. کردم می حس ام سينه روی رو سياهی حس ی سايه فرستادم؛ می بيرون دهن با و گرفتم می نفس بينی از

 :کشيد فرياد خودش مثل و کشيد بيرون رو بازوش سوگل .پيش ی دقيقه چند از تر بد يلیخ. داد

 . بريم بذار کنه می توفيری اگه! می گم االن آره_

 ... آيـيی: شد کشيده ديسکم های استخون و کمرم پشت تا دردش و کشيد خفيفی تير شکمم

  کنم؟ شول :رفت وا اينطور که کرد می تباه رو سوگل اميد پوزخندش
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 و در به رو خودش و کرد می تابی بی نگرفته جون که بود من بچه اين... نه... پيچيد می هم به هام روده. شد خيره من به

 حرص با رو هام چشم و گزيدم دندون به لب. انعطافی هيچ بی و خشک برگشت، سمتم به امير نگاه. کوبيد می بدنم ديوار

 :بستم

 ... برگرده وضع همين با تا یافند بی دست زير فرستادمش _

 :شنيدم می واضحاً شد، می کشيده سمتم به که رو هاش قدم صدای ولی بود عجيب

 . کنم کامل خوام می که اونجور امو نقشه تا ندارم وقتی کردم فکر_

 و شند می هروند عقب بار هر که هايی موج مثل دردش. فشردم هم به رو هام لب توان تمام با و انداختم گردنم روی سرم

 . قبل از تر کوبنده قبل؛ از تر بزرگ بار هر. بود گردند می بر دوباره

 ! بگيرم کردم نيت که اونجور انتقاممو من تا داده هم دست به دست چی همه کوچولو؟ متحشم بينی می_

 قدمی .پيچيدم خودم به نشسته، همونطور و زد چنگ رو شکمم ام ديگه دست کردم، فرو پام رون تو رو دستم يه های ناخن

 و برداشت رو بود انداخته روز و حال اون به باهاش رو ماهان که ايی لعنتی های ميله همون از يکی ميز روی از. رفت عقب

 .... آخـــــخ: کردم ناله لب زير و افتادم ساعدم دو روی. نياوردم تاب. انداخت عميقی نگاه بهش

 آخرين که نوردی کوه مثل درست. بريده و نااميد... مايوس زدند، می نيشتر هام مچش به ايی ديگه جور بار اين داغ های اشک

 .شده پوسيده و کش نخ هم بندش

 ... وايييی... خدايا_

 هقم هق شد می خارج بدنم از آروم آروم که غليظی خون حس... نما نخ بند... شد پاره. کرد تند سمتم به قدم عجله با سوگل

 :کردم زمزمه بغض با و داشتم نگه چنگ تو محکم رو شکمم بهت و شوک با. برد باال رو

 ... ام بچه... خدايا نه نه، نه،_

 حفظ کار اين با که انگار. فشردم مشت تو داشتم شدنش متولد برای که اميدی تمام با رو ام شده برجسته تازه و کوچيک شکم

 :می داد ماساژ رو کمرم تند تند قراره چه از اعاوض دونست نمی که سوگل .کنه نمی سقوط نابودی عالم به و شه می
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 .بکش نفس. کن تحمل رها، کن تحمل_

 ! رو لعنتی اون کنار بذار :کشيد جيغ نشدنی کنترل صدايی با امير به رو

 :کنه کاری چه بايد دونست نمی و بود کرده هول برگشت، سمتم به دوباره

 ... بخواب بغل به نکش نه وای اصال، بکش دراز رها، بکش نفس _

 :ناليد کرد می نگاهم مندانه پيروز پوزخندی با که امير به رو دوباره

 ... بشه اش چيزی اگه ولی ام؛ تشنه آدم اين خون به تو از بيشتر من که دونی می! امير بنداز کار به عقلتو_

 :رفت می فرو مغز های سلول توی قدرت با اما آروم، آروم مردگان سمفونی مثل امير آهسته و مصمم صدای

 . کنين روشن رو لعنتی دوربين اون _

 خونوادمون نفره سه جمع از که کسی تنها مرگ. داد می مرگ نويد و شد می شديدتر  آروم آروم درد بود؛ گرفته ام سکسکه

 بچه اون از تر زود من. بود کرده يخ پاهام و دست بود، گرفته لرزم. شد تر نزديک و تابوند هاش دست بين رو ميله. بود مونده

 و کنه بيشتر رو ترسم خواست می. اومد می سمتم ترديدبه بی هايی چشم با اما آهسته؛. شدم می آسيه واقعا انگار مردم؛ می

 شاد ايی خنده تک. زدم فرياد بلند نداشتم، داری خود توان ديگه. شد خارج تنم از برابری چند شدت با خون. بندازه التماسم به

 که گرفت باال جوری رو اش کذايی ی ميله و گذاشت ترسم پای به رو دردم سر از های جيغ. رقصيد هاش لب رو فاتحانه و

 :غلتيدم زمين روی درد از و شدم جمع خودم تو. کرد ايجاد هولناکی صدای و شکافت رو هوا

 ... خدا ام بچــه... ام بچـه... ام بچه خدا وای_

 :زد فرياد زده بهت صدايی با و پيچيد امير مچ دور دستی

  کنی؟ می چيکار داری_

 جونم ذره ذره رفتنِ دست از و شدن آب مثل پوستم روی اش هرقطره غلتيدن. کردم می حس پاهام روی خون شدن جاری

 می چنگ درد و سياهم قلب تو انداخت می چنگ نااميدی. بود نااميدی درمون بی درد از. نبود درد سر از همه هام فرياد  ...بود

 :پيچيد فضا تو امير ی شده شوکه خنده صدای.خواستن می رو ام بچه هردوشون. شکمم به ختاندا
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 !مهمه برات بودی نگفته_

 .افته می پس نداره، جونشو! نگو چرت_

 :کشيد پس حرص با رو دستش

  مهمه؟_

 ! نبود اين قرارمون: کرد زمزمه مرتضی و شد کوتاهی سکوت

 :کرد رصد رو مرتضی پای تا سر تحقير با امير

 !حاجی دخترِ اين از من ماهان، از انتقامتو! بود همين قرارمون...  تجاوز؟ بود؟ چی قرارمون_

 :کرد قطع رو اشون مکالمه جيغم صدای

 ... وای... کن کاری يه روخدا تو سوگل... سوگل... می ميره داره ام بچه_

 و کرد پرت کناری رو شالش دستپاچه سوگل. بود شده سر پاهام درد از. زدم می نفس نفس. کشيدم می زمين روی رو خودم

 :اومد نزديکم

  شده؟ چی_

 مداوم هايی ضربه با و چکش با کسی انگار اومدن؛ نمی بيرون ام سينه از ميون در يکی هام نفس بود، شده درشت هام چشم

 ... ام بچه سوگل... سوگل... ميره می...داره :بکوبه هام ديسک بين و فقرات ستون روی

 اصالً. شد قطع امير و مرتضی صدای سرو. شد خشک بود کشيده زمين روی رو خودم پيش لحظه چند که جايی هاش چشم

 ...ام بچه :ايستاد گردش از زمان و حرکت از جهان

 :فاتحانه نيشخندی با... امير و نفرت با مرتضی باوحشت، سوگل. شد خشک زمين روی ريخته خون روی شون همه های نگاه

 . بود که جايی ازينشبند_

 :کوبيد می هام چشم تو رو شرورش نگاه ميخ هنوز شدم، خيره صورتش به وحشت با بود؛ گرفته راه هام شقيقه روی از عرق
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 . مرده خودش بچه اين فردا _

 :گفت تر زود سوگل

 . شه متنفر ازم اينجوری افندی بی نمی ذارم! بياد دختر اين سر باليی نمی ذارم من! امير_

 . همونا دل ور بنداز اينم :کرد اشاره اش سری پشت به حوصله یب

 . برد باال رو جيغم و خزيد هام بازو زير مستش نيمه های مرد همون از يکی دست

 اميـ...... خواست خودش... خواهرت... ميره...می... نشو پست... امير_

* * * 

  افندی بی

 بين شدت با و گرفتم تراس ی ميله روی دست. بيوفته سرم از فجيعش داغی تا گرفتم باد مسير تو رو خيسم صورت و سر

 بی های اخم. سوخت می سرم ذره ذره کنه؟ باهام کاری همچين که بود شده آدم انقدر هرجايی اون. فشردم هام انگشت

 هام ريه وارد رو بيشتری هوای و کشيدم تری عميق نفس ...برسه بهتون دستم که آخ. آورد می فشار ام پيشونی به اختيارم

 دست با و انداختم گذرايی نگاه ام شده پيچی باند دست به. طلبيدن می رو امير گردن طارمی اين جای به هام انگشت. کردم

 و شد کوبيده اتاق در به ضربه چند .ديوار تو نه شد می خورد صورتش تو ليوان اون بايد .کشيدم بيشتر  رو پيرهنم يقه ديگه

 :شد اتاق وارد سپهر سرش پشت

 ... آقا_

 :رفتم سمتش به عجول های قدم با

  شد؟ چی_

 :شد کج کوتاه ايی خنده به لبش و داد تکون سر

 . نداريم رهايش به نيازی _
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 با و زد لبخندی والم و هول به .کشيدم ازدستش رو گرفت سمتم به که کاغذی. نمياره لبم به خنده هيچی نجنبيدن، هام لب

 :گفت بيشتری اشتياق

 حوالی گاراژی يه تو. زدن ردشو. داريم اس پی جی هم صندوق تو نداشته خبر ولی انداخته؛ کار از ماشينو های اس پی جی_

 .نيست دور زياد اينجا از. تهرونه

 گفت می تند تند که سپهر به توجه بی باز و برداشتم رو سياهم کت کردم؛ تند پا کمد سمت به هاش حرف ادامه به توجه بی

 :رفتم ناتمومش های حرف وسط دوييدم؛ می ميون در يکی رو ها پله. زدم بيرون اتاق از شد می کشيده رمس پشت و

. نشو اون خيال بی رهايش بزن زنگ توام سمتشون، بره و شه بسيج الزمه کنه می فکر چی هر با بگو سامان بزن زنگ _

 . نزنيم آب به گدار بی که داره اش چنته تو ياچ بدونيم بايد. رفته کی با رفته، کجا زالو اون اواخر اين ببين

 ...آقا. کنيم می فصلش و حل هميشه مثل خودمون. مياين چی واسه ديگه شما ولی بهش می گم... چشم_

 . باشن داشته هواشو بسپر... مهال دختره اين :چرخيدم سمتش به. رفتم در سمت به و شدم دور ازش بلند های قدم با

  سوئيچ؟: گفتم کنه باز برام دررو اينکه از قبل و رفتم راننده سمت. زدم بيرون خونه از

  کری؟ :کرد نگاه دوييد می تقريبا سرم پشت که سپهر به بعد و من به نگاهی بهت با

 ... بردمتون می من آقا :داد تکونش دادم صدای

 هاش جيب تو دست زده هول. دمز زل صورتش به بود مغان آتشکده حتم به که هايی چشم با و کوبيدم ماشين سقف روی

 .بفرمايين: گرفت سمتم به عجله با و گردوند

 در و کرد پرت کنارم رو خودش سپهر بدم فشار گاز روی رو پام اينکه از قبل و زدم رو استارت دکمه شدم، سوار معطلی بی

 ... بيان... کنين صبر... ناکه... خطر :گفت زد می نفس نفس که حالی

 .اومد در حرکت به ها الستيک بد صدای با ماشين و فشردم گاز روی رو پام پايانش بی ور ور به توجه بی

 :کرد نگاه رو سرش پشت عجله با و گذاشت ام صندلی پشت رو هاش دست از يکی

 ! بره دست از چی همه که نزنيم آب به گدار بی خودت قول به. بياد سامان کن صبر افندی بی_
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 می قرارم بی و جوشيد می ام سينه توی چيزی. فشردم گاز روی بيشتر رو پام و انداختم باال نور پاييدم، رو سرم پشت آينه از

 :کرد مکث بود درآورده جيبش از عجله با که گوشيی روی هام چشم خورد، زنگ سپهر تلفن. کرد می تنگ رو نفس راه کرد،

 . اسپيکر رو بذار_ 

 :پرسيد معطلی بی و کرد روشن رو گوشی بلندگوی

 .کنی جمع اطالعاتو  تونستی دختر؟ شد چی رهايش، الو_

 :می زد حرف داشت باد مسير تو انگار که بود رهايش بعد و اومد خشی خش صدای

 ... بگم کجاش از دونم نمی ولی کردم پيدا_

 ! بگو مهماشو :کردم عوض رو دنده حرص با

 ...طرفای که یقديم گاراژ يه تو. تهرانه :داد کوتاهی سالم کردو صاف رو صداش

  پشتشه؟ کی همراشه، چی دونی می دونيم، می جاشو :پريد حرفش مابين سپهر

 :گفت کنه آماده رو هاش حرف کرد می سعی که حالی در و کشيد عميقی نفس

 . بندازه راه بزرگی بازی آتيش خواد می. نريد اونجا تجهيزات بی که اينه بگم تونم می که چيزی مهمترين_

 فرمون روی رو مشتم بازی؟ آتيش. شدند می نزديک هم به ام سينه طرف دو های ماهيچه انگار. شد بسته ام سينه جناغ

 :کوبيدم

  کرده؟ مجهزش همه اين گاوی کدوم داده؟ بهش کی _

 .نيست اين مسئله االن افندی بی :گفت تر رسمی رهايش

 :کرد می ام کالفه ام شقيقه روی نبض

 . می ذارم اش سينه رو سرشو نباشه اونجا ديگه ساعت نيم تا مونده، گوری مکدو ببين سامان بزن زنگ سپهر_
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 و بست می رو پام و دست انگار که بود زياد اونقدری قدرتش. آورد می فشار بهم درون از چيزی گرفت، راه گردنم روی عرق

 تموم 

 اون کرد، رانندگی شد نمی اين از بيشتر. کردم هدايت جاده کنار به رو ماشين. داد می جا خفه و تنگ شيشه يه تو رو بدنم

 .کرد می مزخرف اسپاسمِ يه دچارِ رو هام عضله لعنتی فشار

 * 

 نمی يادم شدن؛ ريز گاراژ ته و سر روی  هام چشم. بود کرده کم رو ديد و گرفته صبحگاهی مه رو هوا ايستاد، گاراژ مقابل

 :چسبيد سفت رو بازوم سپهر که شم پياده خواستم و شتمگذا دستگيره رو دست. باشه ما آدمای واسه اينجا اومد

 ... کنين صبر. نزديکن گفت سامان! که شاهدين_

 :کرد می ام ديوونه داشت فکرش چرخيدم، سمتش به

 سامان؟ با کنم؟ کنترل تونم می چی با رو بکشه خودشو خواد می و گذشته جونش از که کسی _

 بخاطر نه هم اون. بده کشتن به رو دريا و خودش خواست می. شدم پياده ماشين از و کشيدم بيرون رو بازوم شد، شل دستش

 تا رفتم، تر نزديک.اش خانواده بهای خون و غرامت گفت؟ می بهش چی.بود ايی ديگه چيز مسئله اون؛ به شبيه چيزی يا من

 سوگل که پيکری و در بی گاراژ مقابل اومديم درست. می داده نگهبانی کسی حتما باشن، شده حضورمون متوجه بايد حاال

 هرحرکتی از قبل  دوختم؛ چشم بود فرستاده رهايش که ايی شماره به و فشردم مشت تو رو سپهر گوشی .بود اومده ديشب

 . می زدم حرف امير با بايد

 که رفتم جلو قدمی چند. رفت هم در هام اخم کشيد، طول دادنش جواب. فشردم گوشم به رو گوشی و فشردم رو سبز دکمه

 :زنون نفس نفس پيچيد، گوشی تو صداش

 .  افندی بی کردين منوّر! اينجاست کی ببين! به_

 :شد تر خشن صدام و تر فشرده هم روی بيشتر هام فک شد، تر کور ام پيشونی بين گره

 .بفهمونم بهت حدتو اومدم گرفتی، اوج زيادی _
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 :بود فحش رسماً پوزخندش

 ... بدی دخالت زياد خودتو نمياد يادم ام؟ یچ مديون دونستنو قابل اين _

 :داد می شدت بدنم تو رو خون جريان اش خنده

 من الگوی ناسالمتی شم؛ می نااميد ازت حسابی که اس دختره اين خاطر واسه نگو. مدلی اين نبودی. افندی بی پريشونی _

 ات خونه از و کشيدن شمشير روت که جايی اومدی پاشدی تنها و تک دختر يه خاطر به که شده چی نشکستنی؛ بت. بودی

 . دزديدن آدم

 : بعدی جمله با شد مساوی کردنش آزاد کردم؛ حبس ام سينه تو رو آلود مه هوای

 ... باشی آورده سرش باليی_

 :شه تموم حرفم نذاشت

 . باشم داشته من که کنن تهديدت بتونن داشتی ضعف نقطه کی اين از قبل بودی؛ الگوم گفتم شدی، حواس کم! نشد نچ نچ_

 : ديدم می هم تلفن پشت از رو نيشخندش

 عصبی که نزنی حرفی باشه يادت پس ندارم دادن دست از واسه هيچی خودمم، من ولی نيستی؛ خودت ديگه االن... هرچند _

 .مون همه واسه گاراژ اين شدن جهنم با مساويه شدنم عصبی چون کنه، ام

 به دستم و دارم فاصله باهاش متر چند فقط اينکه فکر. شد بسته تنگی همون به هم فسمتن راه. شد جمع اختيار بی مشتم

 :رفت باال فريادم صدای داری خويشتن واسه هام تالش تمام رغم علی. کرد می ام ديوونه داشت نيست بند جايی

  بدی؟ پسش بهم و کنی باز رو لعنتی در اون کنم چيکار! آستين تو مار تو خوای می چی می خوای؟ چی_

  رفتن اعصاب روی به شروع ام شقيقه نبض دوباره زدم، می نفس نفس .اومد سمتم به عجله با و شد پياده ماشين از سپهر

 :سرما اين تو جوشيد می تنم. بود کرده

 ... مالمو خوام؟ می چی_

 :فشردم هم رو لب
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  چقد؟! خور سگ_

 :داد سر آسايی جنون ی خنده

فکر می  دختره؟ همين دارم دنيا اين تو من که چيزی تنها هنوز نفهميدی يعنی افندی، بی شدی بواقعاً عجي تو نشد؛ نچ_

 کردم همون روزای اول اينو خوب تفهيم کرده بودم.

 فشارش بار يک ضربان هر با و باشه گرفته ام سينه تو رو چيزی کسی انگار. شد شل دستم تو گوشی ايستاد، حرکت از زمين

 :کرد ام ونهديو اش خنده. بده

 .اش  دزديدی ازم و گذاشتی پا زير و مردونگی تو. دادمش امانت بهت من نرفته که يادت. هست بوده و من واسه دختر اين _

 :شد تاريک وجودم و گذاشتن ام سينه رو لحد سنگ

 باليی چه می گيرم صميمت خودم منه، مال رها( شد بلند و جدی صداش)رفته خطا به جور بد تيرت بارو يه اين!  افندی بی نه_

  شيرفهمه؟ بسپرمش، کی به بيارم، سرش خوام می

 داشتن دوست گفته کی. بکشم تونستم نمی هم داد حتی و شده سنگين زبونم .شد خيره گاراژ به دقت با و ايستاد کنارم سپهر

 شونه و شاخ براش ها موش که شيری کُندت می و پيچه می پات و دست به. زنجيره و غل... نه ضعفه، عين خواستن، قدرته؟

 :نشناختم رو خودم صدای... کشن می

 .بده پس بهم دخترو اون. باهاتم اش ته تا باشه هرچی ات کذايی بهای خون... هرچی... ميدم بهت بخوای که هرچی _

 از که ايی سنگينی کرد؛ اما پيدا شريان هام رگ تو موذی حشره ایِ دسته رفتن راه مثل مزخرفی حس بستم، رو هام چشم

 تو ناباورش ی قهقه .چربيد می حسی هر ی تجربه به بود وجودم تو ديدم اتاقش تو رو اش خالی جای که وقتی درست ديروز،

 :اومد فرود سرم تو و پيچيد گوشی

 ! گرده چه جوری ببين زمينو! وای وای_

 . کرد می پا به هياهو سرم توی شد، می حرص هاش قهقه

 .کنه خلق برام تونه نمی جذابيتی هيچ دنيا اين از بعد ديگه... دمدي روزم اين و نمردم _
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 :شد تند باز هام نفس شد، قفل هم رو فکم. رفت می فرو مغزم توی شد، می مته هاش خنده

 .بده سرويس آدم به دختر اين باشه قرار وقتی نمی گذره بد. داری حق هرچند،_

 :شد فشرده مشتم تو گوشی

 ... که بوده تو واسه البد داشت که هم ايی بچه _

  داشت؟ _

 :داد گونه ادامه بيمار ذوقی با و کرد سکوت

  داره؟ تعجب نيست کار در ايی بچه ديگه بگم اگه افتاده؛ اتفاقا خيلی ديشب از_

 فکرش از جوشيد، هام رگ تو خون .رسيد می گوش به سر پشت از زمين های خاک روی آفرود چند های الستيک صدای

 :روکرد و زير رو محوطه کل امانم بی های نعره صدای و دش داغ سرم

 می کثافت، کشمت می... خودت آتيش تو نه شه می قطع من تيغ زير مقدار بی گردنِ اون امير، رسه می تو به دستم من_

 ! کشمت

 :کرد وحشت صداش همه اين که ديد رو بودن رسيده که هايی ماشين و سامان انگار

 آدمات. سازه دست بمب از پر اينجا که ننداز وسط خودتو وجودشه؛ بی بابای دخترو اون با دردم من !افندی بی نکن حماقت_

 . نکنن خريت بگو هوا ميرن خودشون بشن نزديک قدم يه

 :اومد هام لب رو پروا بی و دار صدا پوزخند

 ! کنی می مقايسه من با دتوخو که شدی آدم انقدی و نداری دادن دست از واسه چيزی که تويی ترسی؟ می چی از تو_

 :داد جواب پوستی زير حرصی با کرد، سکوت

 می خرش و گشتم می رها دنبال که وقتی همون از! اولش از بودم، چيده من رو برنامه اين! بريزی بهم امو نقشه نمی ذارم _

 . کنی خراب مو برنامه حسابت بی و خرکی عالقه اون با نمی ذارم امروز خوره؛ می تئاتر و بازيگری درد به چقد که کردم
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 . گيرم می پسش ازت و آتيشت دل تو می زنم ام، افندی بی هميشه بشم عوض که هرچقدرم من نره يادت! زدی حرفاتو_

 :شدند پياده بقيه سرش پشت و پريد پايين ماشين از سامان. انداختم نگاهی سرم پشت به و زدم چرخی نيم

 . می ميريم هم با همه شين نزديک قدم يه گفتم، که همونه حرفم منم_

  افندی؟ بی کنيم چيکار :گفت آرومی اما سنگين؛ صدای با سپهر .کرد قطع رو گوشی

  بکنم؟ تونستم می چيکار. فشردم مشتم تو رو گوشی

 ...نمياد عقل سر_

 و بود افتاده گير لعنتی گاراژ اون تو بدنم از تيکه يه انگار. چرخيدم گاراژ سمت نمياد! به کوتاه هيچی با خدايا... نمياد عقل سر

 صدا و سر کمتر تا بکوبم ديوار به رو سرم خواست می دلم .اش نابودی تماشای جز اومد نمی بر دستم از کاری هيچ احمق منِ

 :گفتم بود بهشون پشتم که همونطور برداشتم، گاراژ سمت به قدمی. کنه

 تو. بريم بايد_

  کرده؟ وشنش ر ديوونه يه که آتيشی تو بريم سر با تو؟ بريم :بود سياه تهتخ روی ناخن کشيدن مثل سامان صدای

 .کنيم صبر تونيم نمی... کشتن اشو بچه گفت :جويد می رو ام سينه درون گوشت تيکه خوره مثل ترس

 :گفت بده اطمينان بهم خواست می که صدايی با و شد تر نزديک سپهر بود؟ شده مرگم چه من. داشت عجز صدام

 .کنيم پيدا داخل به راهی يه تونيم می کنی صبر اگه ولی کنی؛ امر که هرجا... ميايم جهنمم ته تا باهات ما_

 سالم مرگ وقتی باشی، نداشته ايی چاره هيچ ديگه وقتی باشند، بسته ها راه همه وقتی. انداختم نگاهی نيم سمتش به

 ... نداری کجاست، اش ته دونی نمی که راهی به گفتن لبيک جز به  ايی چاره بفرسته؛

 ... نکنه کاری شايد... بيايم ما کرده نمی فکرشم آدمه، از پر تو اون. نداريم وقت شده حساب نقشه يه واسه _

 . بود شايد همين به ام دلخوشی تمام

 . نشن نبودت متوجه کنيم می گيجشون اينجا ما گاراژ، پشت سمت برو ها بچه از نفر دو با! سامان_
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 که بود نگذشته خيلی .برگرده خواد می انگار که کرد وانمود جوری و شد سوار برگشت، ماشينش سمت به فوراً و ادد تکون سر

 می حس وجود تمام با. بود هاش دست تو دوربين يه شبيه چيزی برگشت، سمتش به مون همه نگاه شد، خارج گاراژ از کسی

 به پاييد می رو ما مدام که چشمی با و گذاشت خاک از تلی روی رو یلعنت دوربين اون. نيست بيوفته قرار خوبی اتفاق کردم

 سمتشون به خود سر پاهام .بيوفته قراره بدی اتفاق که کرد می حس وجودم همه. شد مستولی قلبم رو وحشت .برگشت داخل

 :شد شنيده فريادی جون کم صدای که بودم برنداشته بيشتر قدم چند هنوز رفت،

 .بشونی کرسی به خودتو حرف هميشه مثل دادی ترجيح اما نکن؛ دخالت که گفتم بهت دی،افن بی تمومه بازی_

 کف سمت به و شد زمين جاذبه تسليم هام رگ تموم خون لحظه يک برای... بود رفته سامان انداختم، نگاه سرم پشت به

 :برداشتم ايی ديگه کوتاه قدم .کرد سقوط پاهام

 . شا ببينی جهنم تو فقط بايد ديگه _

 . انداخت چنگ ام سينه تو وحشت

 ! نــه نـه نه_

 نداری! جراتشو...  امير کنی نمی غلطی همچين: کردم تند پا گاراژ سمت به وال و هول با کردن، گم رو ديگه هم هام قدم

 کرد عبور رمکنا از بزرگی موج.  چسبوند زمين به رو پاهام بلندی شدت به و مهيب صدای که بود نرسيده نقطه به حرفم هنوز

 از آتيش و  دود بوی اما بود؛ سالم چی همه دوختم، چشم مقابلم تصوير به شوکه .برداشت رو جا همه سوخته چوب بوی و

 . بود شده شوکه هم اون کوبيد، نمی ها استخون به رو خودش محکم ديگه سينه تو گوشتِ تيکه. شد می شنيده گاراژ پشت

 . زد نيش هام چشم به مانندی شمشير تيزی و گشت خشکم های لب روی زبونم

 ... ميدم بهت بخوای هرچی... امير_

 نيشتر خوردن؛ هم به هام دندون. کرد روونه سمتم به رو زمين روی های خاک انفجار موج. شد گم بعدی انفجار پشت صدام

 گرفت نم صورتم و داد هام چشم دست کار

 ... اميــــر بيا کوتاه برات، اومدم کوتاه! و بازی ينا کن تموم! نامـوس بی کنم می برات بخوای هرکاری_
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. بود برداشته رو محوطه گاز های کپسول شدن منفجر گروم گروم صدای. شد قطع نفسم کرد؛ خم رو هام زانو بعدی صدای

 پلک شتپ سر روسری به دختر يه لبخند تصوير کردن، نمی باور رو ديدن می که چيزی هام چشم افتادم، زمين زانو دو روی

 و اومد می زبونم روی تا اسمش ...فشرد مشت تو رو خاک هام دست. شدم ولو زمين روی بعدی انفجار با. بست نقش هام

 . بود جاری اشک متحيرم صورت از و فشرده مشتم تو ها خاک .زد می صدام مدام سر پشت از سپهر .گشت می بر دوباره

 به داشت جونم و بودن کرده گير ام سينه تو هام نفس بود، شده قفل فکم ...چرخيد خنديد، کرد، اخم هام پلک پشت دخترک

 :رسيد می لبم

 ... دريا_

 :کشيدم فرياد اومد؛ فرود روشون سرم و شد پر خاک از هام مشت جفت. گرفتم نمی آروم

  ... دريــا_

 :بود نشنيده هم خدا رو زمختم و بلند هق هق. نبودن بيا کوتاه رفت، می رعشه که چهارستونی لرزونم، ی چونه

 رهــــاا... رهـا_

 هنوز که ايی قصه. شد تموم... دادمش دست از. گشت می بر و پيچيد می خالی فضای تو ام نعره صدای. گرفت کسی رو بازوم

 :شد همراه ايی ديگه کپسول انفجاز صدای با ام بعدی ی نعره .شد بودم، تموم نياورده در سر ازش

 ... رهـــااا_

 ..موند می ام سينه روی زدنش صدا حسرت پيچيد؛ می ام سينه تو خاک

 ...گاراژ پشت سمت بود رفته سامان... افندی بی_

 در که نشست دلم روی داغيی سوزش و غلتيد خاک روی بودن افندی بی ابهت و شکوه لرزيد؛ می محکمم هميشه ی چونه

 .کرد می خم رو پشتم جور بد ناباوری حين

 

  رها؟ با کرد چيکار دختر؟ اون با کرد چيکار کثافت اون_
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 . رفت می رعشه هام زانو لرزيد؛ می پاهام شدم، بلند جا از

 ...بميره نمی ذارم... بسوزه نمی ذارم _

 .شد کشيده محکم بازوم شدم، مقابلم غليظ و سياه دود و آتيش راهی ها ديوونه مثل

 ... افندی بی_

 انگشت. کشيدم بيرون دستش از محکم رو بازوم. بس و ديدم می رو مقابلم ودد و سياهی فقط فهميدم، نمی رو صداش بغض

 :گرفتم باال وار تهديد رو ام سبابه

 . سپهر کنم می قلمش بخوره بهم دستت_

 شد؛ سد مقابلم. باشه برگرفته در انگيز رخوت و واقعی کابوسی رو دنيا که انگار کردم، نمی درک رو زمان. بودم شده ديوونه

 :کرد باز رو شها دست

 

 ...نداره ای فايده ديگه رفتنت... بری نمی ذارم! کن قلم_

 قدم. بست می رو ديدم هام چشم بودن تر شد، می پايين و باال نفسی بی و دود از ام سينه کرد؛ می سستی افتادن برای پاهام

 :شد متوقف ها بچه از يکی فرياد با بعدی

 چيه؟ ديگه اون_

 سياهی بودند، گذاشته کار رو لعنتی دوربين که جايی درست گاراژ، راست سمت. کرد جمع رو حواسم سپهر ی خيره نگاه

 و بود خوابيده مرد های دست روی که دختری تصوير.  کرد تند پا سمتشون به سپهر .جنبيد غليظ دود تو مردونه اندامی

 سمتشون به رو هام قدم مرد امون یب های سرفه بود، کرده يخ بدنم. نشست خوش چشمم تو رقصيد می هوا تو موهاش

 . نبود گفتنی و کردم می درکش فقط که زدند می رو نامعلومی فرياد وجودم تمام. کشيد

 :شد خيره دخترک صورت به حيرت با و گرفت رو مرد بازوی سپهر

 . اس زنده افندی بی اس زنده... اس زنده_
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 موسياه دختر به بندازم نگاهی مرد به اينکه بی و شدم تر ديکنز. شد می کشيده سمتش به پاهام خورد؛ می هم به هام لب

 می موهاش لمس واسه هام دست ...من دريای. بود خودش... اما بود پوشيده رو معصومش صورت دوده، و خون. دوختم چشم

 و ها يهثان بودم؛ شده محو. بود گرفته رو صورتش روشنیِ دود، و خاک و صورتش های گوشه روی شده خشک خون سوختن،

 . باشم زنده اومد نمی يادم و بودم گذاشته جا آتيش و دود پشت رو ها دقيقه

 دخترکِ  خواستم و دستش زير بردم دست باخت، رنگ کم کم بهت. رفت باال هاش سرفه صدای لرزيد، مقابلم مرد های زانو

 شدن، کنده رها از هام چشم. رفت عقب قدمی جونی بی با و  بست محکم رو هاش مشت که بگيرم پس رو شده تن به وصلِ

 سياهش و پُر ابروی باالی از خون ی قطره. بود زده زل هام چشم به استوار اخمی با که آلود خون و سياه چشم جفت يک

 چشم فقط لرزيد، می هاش دست لرزيد؛ می بدنش بود، آلود خون و سياه صورتش و سر تمام. افتاد اش گونه روی و چکيد

 .برسن نظر به سنگ مثل خواستن می زهنو که بودن هاش

 :گفت و چسبيد رو مرد بازوی سپهر

  نيستی؟ خوب. من اش بدی تونی می _ 

 زمزمه بگيرم نفوذگرش های چشم از نگاه اينکه بی. بود هام چشم قفل  شرورانه هنوز کردن، می توجهی بی هاش چشم

 :کردم

 !من بدش _

 رها با و بره حال از بود ممکن آن هر اومدن؛ می تر پايين و پايين لحظه هر هاش دست شد، تر سفت اش پيشونی روی گره

 .بيافتن زمين روی

 مقاومت برابرم در که نداشت قدرت اونقدری. کشوندم رها کمر و پا زير رو هام ساعد خشونت با و زدم کنار رو سپهر دست 

 هاش زانو کردن؛ حالی بی هاش پلک. نداختا می شعله خشم اش خونی و سرخ های چشم تو و داشت اخم هنوز اما کنه؛

 رفتنش حال از همانا، گرفتنش فاصله. کردم جدا آغوشش از محکم رو رها من و رفت عقب قدمی چند خوران تلوتلو. ناتوانی

 ناو.نيافته زمين روی تا خزيد بلند قد مرد بازوی زير و گرفت تومشت رو بازوش سپهر بيافته زمين روی اينکه از قبل. همان

 .دونستم نمی چيزی هيچ کجا؟ از اما شناختم؛ می رو محکم و سياه نگاه

* * * 
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 « فصل هفتم: هيچ کسان پادشاهيم»

  ماهان

 رو نگاهم اتاق عجيب سکوت و سقف سفيدی کردم؛ باز رو هام چشم و خوردم خفيفی تکون زد، می ام بينی تو الکل بوی

 دست و بيمارستان فضای. شدم سنگينم و شده سِرْ راست دست متوجه بخورم تکون اينکه از قبل و چرخوندم سر. کرد کنجکاو

 به شروع هام دنده که خوردم بيشتری تکون. بود رفته در دستم از زمان. کرد تر درشت رو هام چشم شده، گرفته گچ آرنج تا

 هيچ رها از و ام افتاده نجااي اينکه فکر. شد ام سينه روی های پيچی باند و لخت تنه نيم سمت به نگاهم کردن؛ سوختن

 بعد و شد مشغول کمی دستم به وصل سِرُم با شد، اتاق وارد پوشی سفيد پرستار. شد کوبيده سرم تو پوتک مثل ندارم، خبری

 . رفت تخت پايين ی دفترچه سمت به

 :کشيد تير دوباره و پيچيد ام سينه تو درد شدم، خيز نيم .نپرسيد رو حالم حتی

 .کنين استراحت بايد_

 :کشيد تر پايين کمی رو ماسکش و گذروند نظر از رو اطرافش چشمی زير

  کجايين؟ و هستين کی دونين می بهتره؟ حالتون_

 سوال اين داره دکتر جای به چرا که کردم فکر اين به و کشيدم ام حنجره روی دست دادم، تکون سر. سوخت می هنوز گلوم

 :پرسه می رو ها

 ... آب_

 :گفت حين همون در و ريخت توش آب مقداری و برداشت رو تخت کنار ليوان و پارچ

 اگه... افنديه بی افراد نظر زير بيمارستان ولی کنن؛ صحبت باهاتون خوان می محدث سرگرد آگاهی؛ اداره از هستم نجفی _

 . داخل بيان بگم نشده، خبر با اومدنتون هوش به از کسی تا مساعده چيز همه

 سرم فکری هيچ بی و تند. کرد نگاه هام چشم به بار اين و کشيد باال رو ماسکش دوباره شدم؛ خيره صورتش به شده شوکه

 :گفت بلند گرمه دفترچه با سرش کرد می وانمود که حالی در و داد تکون سر. دادم تکون رو
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 ! سوال اين نيست من تخصص حيطۀ تو ميدن، نظر تون مرخصی مورد در صدر دکتر_

 و سپيد مو دکتر دقيقه سه يا دو حدود از بعد که فشرد رو چيزی کردم حس برد؛ فرو جيبش داخل رو دستش و ايستاد تر عقب

 :کرد زمزمه و کشيد تر پايين کمی رو ماسکش. شد اتاق وارد اندامی ميان

  محتشم؟ جناب احوال_

 و گذاشت ام سينه جناح روی رو دستش. شد نزديک و کشيد باالتر رو ماسکش. رفت هم تو کمی هام اخم صداش شنيدن با

 :شه تند اخمم شد باعث که آورد مختصری فشار

 . نگفته و نداشته خبر يهودا که اونجايی از درست کنی، می تعريف رو چی همه _

 تو ديگری از پس يکی اتفاقات و کرد پرواز پيش ساعت چند سمت به ذهنم کرد؛ تر جدی رو نگاهم محکمش و آمرانه لحن

 :گرفتن می جای سرم

 شنيده پنجره بيرون از که هايی جيرجيرک صدای بود، برگرفته در رو محيط خفقان و سکوت... تاريک. بود محض سياهی»

 نمی رو جايی هيچ هام چشم کردم؛ باز آروم آروم رو هام پلک. شکست می رو اتاقک داخل خفقان که بود صدايی تنها شد می

 . ديد

 بود خاطرم تو که اسمی اولين شد، تر باز ها چشم آوردن، هجوم ذهنم به وحشيانه غولم لشکر مثل پيش ساعت چند اتفاقات

 ... رها! رهــا: کردم آرومی زمزمه ناله با رو

. برد فرو هم در رو صورتم و فراگرفت رو آرنجم تا چپم دست های انگشت نوک از عميقی درد. دادم کوچيکی تکون خودم به

 و کردم تر رو هام لب شد، نمی جدا ذهنم از پيش ساعت چند تصاوير. سوخت می عجيبی ددر از گلوم بود، شده خشک بدنم

 : کردم زمزمه لب زير رو اسمش

 ... آخ ا؟...رهـ _

 از عرق. شد می برابر چند بدنم حرارت خوردم می که تکونی هر با. بود گرفته قرار سرجاش دوباره و بود شده جدا انگار کتفم

 درد عضالت  کوفتگی اما کردم؛ می حس بدنم تو رو بيشتری انرژی و نيرو. شدم خيز نيم. بود گرفته راه کمرم روی ام شونه
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. شد اکو فضا تو ام ناله ريز صدای و شد خم کمرم کشيد تير چپم پای شدم، بلند جا از. بود برابرشده چند راستم دست استخون

  :شد شنيده زنی نازک صدای بزنم صداش دوباره اينکه از قبل

  کنی؟ می چيکار اينجا هستی؟ کی تو... تو _

 دنبال و کردم ريز رو هام چشم گرفتم؛ نفس. ديد شد می ديوار به چسبيده رو زنی اتاق روشنِ و تاريک تو آوردم، باال رو سرم

 با که کوچيکی ی پنجره از که بود مهتابی نور اتاق روشنی تنها... باشن نياورده سرش باليی خدايا. گردوندم چشم لعنتی در

 اينطور بود ساعت چند رفتم؛ در سمت به لنگان لنگ. تابيد می داخل به بود؛ گرفته جای ديوار دل تو خورده جوش های ميله

 بار آخرين کردم فکر گيجی با کردم؛ پيدا رو اتاق رنگ سفيد و چوبی در... خدايا دخمه اين کف بودم شده ولو حال و حس بی

 : کوبيدم در روی و بردم باال دست  بودم؛ شده هوش بی جا همين دقيقاً

 ... کثافتا... و لعنتی اين کنين باز! کنين باز رو شده خراب اين در _

 . زد می شبيخون هام لب به تشنگی و سوخت می گلوم بود؛ پيش ساعت چند امان بی های فرياد گواه صدام توی خش

 رفت نمی کنار هام چشم مقابل از ای لحظه  و کنم فکر بهش حتی خواستم نمی که فکری از بود؛ کرده داغ ام سينه قفسه

 :زدم فرياد و کوبيدم در به مشت. شد می بلند سرم از دود و سوخت می چوب ی کُنده مثل بدنم

 اين در کن باز! امير. کنم می خراب سرتون رو رو، اينجا علی والی به درو اين کنين باز! کثافتا شما کردين غلطی چه _ 

 چی! يعنی نامردی بدم نشونت تا رو شده خراب

 بود؛ خم کمرم. داد می رو اساسی شکستگی يه نويد حتی راستم دست ساعد. کردن نمی ام ياری در شکستن برای پام و دست

 . کرد می پا به محشر صحرای سرم تو پيش ساعت ی لحظه هر و مشوش ذهنم

 

 : شد بلند دوباره دختر صدای بگيرم توانم کم های لگد و مشت بار زير رو در دوباره اينکه از قبل و ايستادم صاف

  شدی؟ چی رها... رها... وای _

 که جايی تا رو هام چشم. دوختم چشم شد بلند ازش صدا که جايی به حيرون و گيج زد؛ می تند قلبم. برگشت سمتش به سرم

 می بدنش روی ميدام رو دستش و بود نشسته يدهکش دراز جسمی کنار و ديوار روی به رو کنم، پيداش تا کردم ريز شد می
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 ديوانه و گيج کردند، هول هام قدم . کرد باز رو خودش راه قبل از تر داغ ام پيشونی روی عرق شد، نزديک گلو به جونم. کشيد

 نيمه جسم سر باال. شد می بيشتر افتادنم امکان قدم هر با زدم؛ می لنگ. رفتند بود نشسته که جايی سمت به عجله با و شدند

 مقابل مرگ و گذشت هم لبم از جونم اش، بسته های چشم و لرزون بدن ديدن با و رسيدم بود افتاده ديوار کنار که جونی

 با و آورد باال سر نازک صدا دختر. کردم می نگاه لرزونش های شونه و گچ رنگ صورت به مبهوت و مات. چرخيد هام چشم

 :توپيد غيظ

 مو تار يه اگه! خورده گوشت به حتماً افندی بی اسم ولی نشناسی؛ شايد دخترو اين. بکن کاری يه! کنی هنگا واينستا اونجا _

 !کنه نمی رحم کدوممون هيچ به شه کم سرش از

 کوبيدن برای و شد فشرده هام مشت رفت، هم تو کم کم هام اخم. سوخت می نفسی بی از هام ريه و خشکی شدت از گلوم

 دادم؛ هلش کناری به خشونت با و گرفتم رو بود گرفته رو ديدم مقابل که دخترکی شال. تاب بی ها عوضی اون صورت تو

 وحشی خترکد. لرزيد می و شده سفيد هاش لب بود؛ زده شبنم صورتش روی عرق درشت های ی دونه زدم؛ زانو دوپا روی

 :شد

 . تر آروم حيوون! هــــو _ 

 نبود معلوم نره؛ زنم آبروی تا ببرم باال رو صدام نتونستم و گذاشتن ناموسم رو دست.. .خدايا شد؛ می تر فشرده و فشرده قلبم

 کف. می دادم رو کاری چه تاوان خدايا... خدايا... نمی اومد بر دستم از کاری هيچ غيرت بی منِ و آوردن سرش باليی چه

 خشم از که صدايی با و برگشتم دخترک متس به. شد کشيده هم تو هام اخم بود، سرد تنش نشست؛ اش پيشونی روی دستم

 :غريدم لرزيد می بدنی ضعف و

  لرزه؟ می داره اينجوری که آوردن سرش باليی چه زناها ولد اون بودم هوش بی که من شده؟ اش چه _

 صورتم به حيرت با و آورد باال رو سرش شدن؛ خشک بردارن رو اش شده ولو زمين روی شال تا رفت می که هايی دست

 : کنم خودداری نتونستم. دوخت شمچ

  باهاش؟ کردن چيکار! شرفا بی اون خوردن ايی گوه  چه گم می بنال دِ_

 :کشيد عقب رو خودش کمی و شد تر درشت هاش چشم

 روانی؟ مردک بترسه صدات از کی زنی می داد... هيچی... هيـ _ 
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 يقه گستاخانه هام دست و شد پنبه بودم کرده رشته سرم  تو بودنش زن از که چی هر شد؛ می ساييده هم روی هام دندون

 :کشيدمش خودم سمت به و گرفت چنگ تو رو پيرهنش

 زن االن صفتا، سگ شما کردين ام ديوونه کردين؟ بلند روش دست هوشه؟ بی که کردين غلطی چه بگو بزن زر آدم عين _

 کردين؟ بلند روش دست کردين، غلطی چه بگو مآد عين پس. بيای مُقر تا زنمت می انقد گيرم می نيست حاليم مرد و

 قفل اخمم پر و جدی هاش چشم تو لرزونش و ترسيده نگاه .کنم فکر کردن بلند دست از بيشتر چيزی به خواستم نمی حتی

 :زد لب و فشرد هم به رو آرايشش پر های لب بود؛ شده

 ... انداختن اينجا منم همين واسه اصالً... بدم نجاتش امير دست از اومدم خودم... من... نکردم کاری من... بخدا.. بـ _

 : داد ادامه وحشت با که کردم ترش نزديک و فشردم مشت توی بيشتر رو اش يقه

 ... افتاده ريزی خون به بود حامله خورد؛ زمين دادن هلش... کاری هيچ. نکردن اش کاری. نزدن کتکش _

 هاش پلک و خورد می هم به همچنان باريکش های لب برگشت؛ سمتش به وحشت با سرم... هم هام زانو. شد شل دستم

 . بود افتاده هم روی

 ايی؟ افندی بی... آدمای از...از_

 از خيس موهای.  بود خوابيده سکوت تو اما تابی؛ بی و درد از پر معصومش و کوچيک صورت بود؛ شده خالی  اکسيژن از اتاق

 :زد می مشت گلوم به بغض... رها بودم گوری مکدو من. زدم کنار صورتش از رو سردش عرق

  آدم بی افندی ايی؟ ميگم... آقا هی _

 تو درشتی سنگ تکه. بود شده مشت شکمش روی هنوز هاش دست از يکی بودم؛ کرده فراموش رو خودم تن کوفتگی و درد

 و سکوت روشن مو دخترِ .هام چشم از کرد، می باز راه. بست می رو نفسم راه بيشتر لحظه هر و بود کرده گير گلوم

 لمس رو رها صورت خواست می که حالی همون در و آورد باال رو  دستش کرد؛ تر نزديک رو خودش ديد که رو ام سرگردونی

 : کرد زمزمه کنه

 ...  کشتمون می افندی بی افتاد، اش بچه کنم فکر -
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 :شدم براق صورتش تو و اومد باال ام ابهسب انگشت. زدم پس محکم بود کرده دراز رها صورت سمت به که دستی 

 .بکش کثيفتو دست _

 حقيقت به پيش ساعت چند طی که آرزو يه بزرگی به چيزی. بود شده آوار وجودم تو چيزی کرد؛ می بيداد صدام تو بغض

 . بود شده خروار دلم تو اش بلندی و عظمت تمام با... االن و بود پيوسته

 تن رو زخم فقط زدم می ديوار و در به هرچقدر که خواست نمی... خواست نمی رو ما شیخو دنيا اين انگار خواست، نمی

 برداشتم لباسش روی از رو اش شده خشک مشت آوردم، باال رو دردناکم دست. شد نمی باز برامون دری و نشست می هامون

 که بود پيش ساعت چند همين... ياخدا شدم؛ خيره بهش درد با و گذاشتم روش دست. زدم باال کمی دست با رو پيرهنش و

 . نبود ديگه که رو ايی بچه داد نوازش و نشست پوستش روی ناکم درد و کبود های انگشت سر. گفت بهم

  بِبَـری؟ حالتو خودت که نزنم دست من کنی؟ می چيکار هی _

 تو و شدند فرياد آورم نونج نقيض و ضد های حس تموم اومد، جوش به خونم رفت؛ در دستم از ام فروخرده خشمِ افسار

 !شــو خفـــه اومدن: فرود دهن و چاک بی دختر صورت

 نبود، واقعی هم صبح اين ولی. کشوند می اتاقک رخ به رو اش نورانی های اشعه و کشيد می زبونه آفتاب زدم، می نفس نفس

 ...گذشت که روزی کابوس مثل

 می تير بدنم جای به جای بنشينم؛ تونستم نمی داشتم ضعف .دبو کرده سرش سپر رو دستش و چسبيده ديوار به دخترک 

 اينجا به رو ما که هايی آدم تموم مرگ هم شايد. عربده فرياد، خواست، می ناله دلم برگشتم، رها سمت به دوباره. کشيد

 اين تو ام بچه و زن ديدنِ. بگير رو جونم کن، سنگ رو غيرت بی من خدايا .کشيدم دست لرزونش بدن روی... بودن کشونده

 بهش رو سرم و دادم ديوار به رو ام تکيه... نيست خدا، نيست... نيست من جَنَم تو گرفتن پس رو حقشون ناتوانیِ و وضعيت

... بگيرم پس رو حقمون و کنم علم قد مقابلوشون سالم تن با شد می  کاش... بياد يهودا تا کردم می صبر کاش چسبوندم؛

 . بود افتاده صورتم روی آفتاب نور. کرد می طلوع واقعاً داشت خورشيد و بود رفته کاذب صبح چرخيد؛ در قفل تو کليد

 :کشيد فرياد محابا بی و شد اتاق وارد ها لندهور همون از يکی

 نيست؟ دنبالت هيشکی گفتی که تو احمق دختره _
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 : گفت اخم با و کرد داج اکراه با رو نگاهش بود دوخته چشم صورتم به هنوز بود مخاطبش که دخترکی 

 . نياد دنبالم کسی بود حواسم هم مسير طول تموم انداختم؛ کار از ماشينو های اس پی جی. می گم هنوزم _

 :کشيد فرياد سر پشت از امير و شد کوبيده محکم  اتاق در

  اومده؟ اينجا تا دنبالت کشيده بو افندی بی پس _

 کمتر که چپم دست با و ريختم پاهام تو رو قدرتم تموم اما نداشتم؛ ايستادن نای. به غلغل افتاد هام رگ تو خون ديدنشون با

 :شم بلند جا از کردم سعی کرد می درد

 !چيز همه بی آشغاالی کردين چيکار کردين؟ چيکار سيرتا بی شما _

 :شد خارج اتاق از و داد گذر من روی از رو امير آلود اخم نگاه

 .نداريم اينو با زدن کله و سر وقت ببندين و در _

 نگاهی گفت می ای آشفته و نامفهوم جمالت و کشيد می صورتش روی دست تند تند که زده وحشت دختر به غيظ با مرد

 : انداخت

 ... اگه تو! توئه تقصير اش همه _

 : شد شنيده رو امير صدای نهبز بيرون اتاق از اينکه از قبل و کرد تند پا بود رفته امير که راهی و در سمت به پريد جا از دخترک

 . بيرون بياد بذار _

 بی برای يا بود خوشحال بايد اش سينه ی آهسته شدن پايين و باال بابت شدم؛ خم رها سمت به. شد بسته دوباره اتاق در

 روی دست. خودم سرکش گذاشتم. دخترک زانوم روی رو به خودم چسبوندمش و سرش چزوند؟ دل غريبش و عجيب هوشی

 : کوبيدم صورتش تو آروم و کشيدم گردنش عرق

   خوبی؟ رها رها؟ _

 نوازش به صورتش روی دست دوباره و رفت هم تو هام اخم باشه؛ داده قورت رو دهنش آب که انگار شد، پايين و باال گلوش

 بی و فضع اين هم شايد. خواست می دغدغه بی خواب يه دلم بود، شده انرژی بی و سست هم خودم های چشم. کشيدم
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 و خاک الی به ال که مخدری همين برای دلم. بردم اش پيشونی نزديک رو ام پيشونی. کرد می تحريکم مدام که بود هوشی

 هاش مو از عميقی حقيرن... نفس بيان حالمون برای چقدر ها واژ گاهی تنگ؟. بود تنگ بود کرده خونه موهاش داخل خون

 .بهش چسبيده خاک ذرات وجود با حتی. کننده مست اکسيژن اين نداشت ناخالصی. برداشتم

 های عضله و کشيد می تير راستم دست ساعد گرفت؛ قرار هاش لب مقابل هام لب و چسبيد اش پيشونی به ام پيشونی

 که جايی .بايد که بودم جايی درست لحظه اون ها اين همه با اما بود؛ مستولی بدنم روی هنوز ضعف داشتن درد هام ماهيچه

 :جون بی و دار خش صدايی با زدم؛ لب. ندم پس هرگز و بگيرم قرض آرامش ازش مرگ از قبل استمخو می

 ... نکردی من با ها چه تو که آخ _

 لحظه. نفسگيرش های لحظه شد؛ می رد هام چشم مقابل از صحنه به صحنه کوتاهی فيلم مثل ماه چند اين اتفاقات تمام

... آورِ بعدش رخوت و کننده مست های لحظه اون تموم و کرد بيدارمون خواب از مرح بی و محکم گوشی تو يه با که هايی

 . جنبيد ام زده غم های لب روی لبخند

 از بهتر تونست می هم مرگ ولی جهنم؛ بشه آباد ناکجا تو گاراژِ اين بود قرار و بود اومده مرد اون کردم؛ می حس رو مرگ

 اش گرفته آروم های لب روی لب و کردم خم سر .باشم داشته قرار هستم که عيتیوض اين تو اگه باشه، برام هست که اونچه

 .چسبوندم

 بوسيدمش؛" 

  يابد پايان جهان نداشتم هراس ديگر 

 ".بودم گرفته رو سهمم جهان از من

 آلودش غم صورت روی لبخند. ببينم رو بازش نيمه های پلک تونستم می کردم، بلند رو سرم. افتاد فاصله هاش لب بين

 : کشيدم دست اجزای صورتش روی و پاشيدم

 ... آقا... آقا _
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 می اسم به آشنا وصدايی بود کشيده قد پنجره مقابل مردی قامت بود، اومده باال خورشيد.برگشت عقب به ناکم درد سر

 هم به موهای اون اام نبود معلوم صورتش گذاشتم؛ زمين و کردم جدا پام روی از رو رها سر دادم؛ تکونی خودم به. خوندم

 :بود خودش يقيناً بود ايستاده من به رو و خورشيد به پشت که که متوسطی قد و ريخته

 ... يهودا _

 و کنان لخ لخ. بودند شده خراب بدنم روی رحمانه بی ها نامرد کشيدند؛ می تير بدنم های استخون ريز به ريز. شدم بلند جا از

 تر نزديک. گرفت سمتم به چيزی کوچيک پنجره همون از و انداخت نگاهی رو شسر پشت رفتم، سمتش به ديوار به دست

 ... نامردا: کرد زمزمه و فشرد مشت تو رو پنجره ی ميله. برد ماتش ديد واضح که رو رفتم؛ صورتم

 بعد ی لحظه و گشت می دلسوزی با صورتم تو ای لحظه نگاهش. بايستم صاف بتونم تا فشردم مشت تو محکم رو ميله

 ...بياييم کن صبر گفتم_بغض:  و باحرص

 :کردم و گفتم لمس ها ميله روی از رو دستش

 !سرش؟ باال برسيم االن که _

 :کرد پچ پچ مضاعف حرصی با اما آورد؛ تر پايين رو صداش

  اومدن؟ اينجوری داشت هم ايی فايده _

 سر باليی که کنم غلطی يه برنامه با تا نشستم من و افتاده حال اين تو زنم که نيست پايين سرم وجدانم پيش... داشت_

 !نياد خودم

 :کرد نگاه دقت با رو برش و دور کرد؛ سکوت

 که ايی محترقه های پرت و خرت اون با گاراژو... کنيم پيدا جاتونو و بشيم وارد توجه جلب بی که اينيم دنبال ديشب از_

 . برداريم اشتباه قدم هي اگه مياد پيش چی دونست می خدا. کردن فرش بودن خريده

 : فشرد دستم روی رو رنگی سياه پالستيک
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 دو يه بری که رو راهرو آخر تا برو؛ قوه چراغ با. تاريکه( فشرد پالستک روی رو موبايلش گوشی)  کن باز رو آهنی در اون _

 ما. گاراژه جلو اش ته هک شی می داالنی وارد بپيچی چپو. تره خلوت که  گاراژ پشت به رسی می راست بيای هست؛ راهی

 . منتظرتونيم خاکی جاده تو و گاراژ پشت

 از بعد رو دستش که دِين يه ادای بخاطر. بترسه جونش از اينکه بی بوده؛ يار يه هميشه. کرد نگاهی رو سرش پشت دوباره

 و گذاشتم اش ردهخو گره مشت روی دست. بودم مديونش من چقدر حاال. اش ذاتی شناسی قدر به خاطر يا گرفتم؛ خالف

 : زد رو اش هميشگی کج لبخند چرخيد، سمتم به سرش فشردم؛

 ... يارت علی _

 روی که ايی اسلحه ديدن با زدم؛ کنار رو پالستيک. تندکرد پا گاراژ پشت سمت به ريزی های قدم با و کرد خم رو سرش

 .کشوندم آهنی در قفل به نگاهم و شد فشرده مشتم بود کن خفه صدا سرش

* 

 (حال زمان)

 کوبيده مغزم تو ديگری از پس يکی محدث سرگرد های حرف. بودم خيره سقف به و گذاشته ام پيشونی روی رو سالمم دست

 می ام نهی باند اون به شدن نزديک از هميشه و بودم دوونده سر تموم ماه يک که مردی کردم، نمی هم رو فکرش. شد می

 پيشونی روی کمرنگ اخم. شد کشيده سمتش به دوباره ذهنم رها حال آوری ياد با. بود خواسته ازم چيزی همچين حاال کرد؛

 اتاقم در. شده خواسته ازم که همونی شدم می و کردم می رديف ديگه لحظاتی تا بايد که بود مزخرفی های حرف يادآور ام،

 ام پيشونی روی بيشتر رو دستم مچ. باشه تونست نمی شکنش قانون خود جز به کس هيچ بود، گذشته نيمه از شب. شد باز

 بلند سر. کرد می تر محکم رو اخمم اش شمرده شمرده و محکم های قدم. بيارم فرود صورتش توی شد می کاش فشردم؛

 به حالم شدم؛ خيز نيم .موشکافانه و ريز داشت، اخم هم اون. زدم زل بهش شده، چی نداره خبر هيچ که کسی مثل و کردم

 :کردم زمزمه جديی اما ناباور لحن با و گرفتم خودم به متعجبی ی چهره. بود هشد بهتر مرفين لطف

 افندی! بی! اينجاست کی ببين _

 :گفت می بايد که اونچه از بيشتر چيزی ريزش اخم. شد نمی جدا هم ثانيه يک برای مون چشمی ارتباط

 .ديدمت کجا نمياد يادم ولی... آشنايی_
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 :حرص با اومدن، کش هام لب

 ... اونم از بيشتر چيزی يه شايد... ناآش_

 شد نمی سرش هيچی مرد اين. کشيد بيرون رو سيگارش ی جعبه و برد جيبش توی دست نشست، تخت مقابل صندلی روی

 .انگار

  سيگار؟_

 ! بيمارستان تو نه ولی اومد، نمی بدم

 .بده يکی_

. گرفت سمتم به رو اش جعبه .اعتماد جلب برای. ..شکنی قانون برای. بود قدم اولين اين شدن؛ سفت کمرم های عضله

 به سلول به خواست می انگار و داشت نمی بر رو اش لعنتی ی خيره نگاه. آورد هام لب نزديک و کرد روشن رو کبريتش

 :باالانداختم ابرو. کنه رسوخ تنم سلول

  ام؟ چی مديون رو سخاوتمندانه حرکت اين_

 :بود سوزن مثل هنوز نگاهش و ريز همچنان هاش اخم

 . جونم از تر عزيز نجات_

 به بود قرار که غيرتی و من به کنه رحم خدا و گرفتم سيگار از عميقی پوک .شد محو صورتم از کم کم آميزم تمسخر لبخند

 :بود شده تر بم سيگار دودِ پشت صدام. شه گرفته بازی

 .خودت از تر عزيز... و خودت جون. بدهکاری بهم جون دوتا... بنويس دوتا الحساب پس علی_

  تو؟ :شد خيره صورتم به شکه که بود شده حل اش ذهنی معمای انگار شد؛ باز کم کم نگاهش گره

 ...کنی جبرانش دادی قول و خريد جونتو بار يه که همونی. آره_

 . درخشيدن می اقات نسبی تاريکی تو که بود اون ی شده تنگ های چشم و من لبخند فقط. پوشوند رو اتاق جای جای سکوت
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 .داشتم و تری گرم استقبال انتظار راستش_

 :گفت تيز و تند و نشست صاف

  داری؟ ازم گرم استقبال انتظار که کردی فرض چی منو!  نبايد که بودی جايی دفعه دو ناجی شدی، دفعه دو _

 توجه بی و کشيدم باالتر رو مخود شدم، تر جدی .بودم کرده فراموش پاک رو اش زيرکی حسابِ شد، جمع کم کم نيشخندم

 . دادم تکيه تخت آهنی های ميله به هام دنده درد به

 !نبايد که جايی کشوندتم و کرد خِرکِشم سرنوشت دست... دفعه دو_

  :زدم ايی اشاره وضعم و سر به

 . دادم دوبارشم هر تاوان انگار_

 . فشرد تخت کنار ميز سردِ تن به رو سيگارش تنِ و برداشت کردن نگاه خيره خيره از دست

 :داد صندلی به دوباره رو اش تکيه

 . کردی می چيکار من راه سر و هستی کی بدون جا انداختن بگو پس نيستم صبوری آدم _

 هنوز و نداشتن من چهره از عکسی واقعاً بود؛ درست محدث حدس پس گرفتم، دست با رو ام پيشونی روی عرق های دونه

 باهام اتاق چند فقط رها و کردم می بازی نقش بايد که وقتی تا شد نمی... شد نمی و بودم می يدبا خونسرد. بودنم نديده

 .داشت فاصله

. بهداد غيابی های راست دست از عليه، اسمم... شده مهم ات زندگی تو شدن سبز بار دو لطف به که مهم غير آدم يه... من _

  چيه؟ غيابی از منظورم بدونی کنم فکر

 :نفوذگرش و روشن های چشم به زدم زل شد؛ جمع میک هاش اخم

 يه بوديم، نفر سه... بوديم ما کرد بهداد و بهداد که کسايی جمله از ولی کنه؛ مالقات حتی يا بشناسه رو ما کسی ذاشت نمی_

 گروه از براش ها امتياز خيلی بودنمون ناشناس همين به خاطر و افتاد می اتفاق ما نظر زير کارهاش همه. مرد تا دو و زن

 . نذاشتيم کم براش که بود مايی خاطر واسه شد بهداد اگه بهداد کالم، مخلص. گرفتيم
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 خوب شد می روشنش های چشم طريق از فقط اتاق نسبی تاريکی وجود با انداخت، ديگه پای روی القيدی با رو چپش پای

 . کجاست که فهميد

 رئيس تو ذات تو که همونجور. آدمه ذات تو چيزا بعضی رئيس؟ دونی می. نامردی تو نذاشت کم برامون و نذاشتيم کم براش_

 داری؟ ديگه سيگار يه... محضه نامرديه عوضی اون ذات تو منشيه، ارباب و مآبی

 .قاپيدم هوا تو کرد پرتاب سمتم به که رو سيگارش فلزی ی جعبه. شد می تر تنگ و تنگ روشنش های چشم

 :زدم لب کنه، خارج تشنج از رو جو خواست می که لودگی با و گذاشتم ملب گوشه رو ها سيگار از يکی 

 .خوبه انقد لعنتی اين مارک واقعاً يا بود کردی روشن برام که آتيشی به قبلی سيگار مزه ببينيم _

 :داد کش باهام رو اش خيره نگاه بردارم؛ رو ميز روی کبريت تا کردم دراز دست

 يا... محدوده کنی روشن رو سيگارت تا ميده بهت که فرصتی چون... اندازه می خودش ياد بدجور آدمو داره؛ مزيت کبريت _

 .گيری می کامتو يا سوزی می

 خودش مثل و فشردم مشت تو رو کبريت جعبه!  رسوند می کنايه و گوشه با رو منظورش خوب آوردم، باال رو سرم آروم آروم

 :دادم تحويلش خونسردی نيشخند

 ... بگيرم کام بايد نيست، رکا در سوختنی _

 بايد دادم، تکون دستم تو رو کبريت جعبه. آورد باال بفرما معنای به رو دستش نيشخند با و شد شل هاش لب بودنم تيز از

 :خونسرد و جدی. عجيبی واکنش هيچ بی کردم؛ می بيان رو کرد سرم فرو تو محدث که ايی جمله به جمله

 ساقی تا سه... ناکسه و کس گيرِ گريبون روزا اين که بدبختی و فقر به خاطر شديم، کار ينا وارد که بوديم کوچيک خيلی _

 زارشو دو و گروه سرکرده جيب می ذاشتيم تومنشو صد شب به شب و کرديم می تخس تهرون پارکای تو شيشه بوديم؛

 دست رو کاسبی و کار راه؛ اين تو گذاشتيم زندگيمونو همه کم کم و شد بهتر وضعمون گذشت،... هاااه... داشتيم برمی خودمون

 ی نوچه چشمِ به و زد بختمون ماه چند بعد نميارم، درد سرتو. کرده سر يه شديم خودمون واسه کدوممون هر و گرفتيم

 شهری جنوب ما واس رئيس؟ دونی می رفتم، پيش مرگ پای تا جنس قلم يه پولِ گرفتن پس سر اونوقتا. اومديم بهدادخان
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 های نوچه که بود اونجا! گرفتم و گيرم می پس گفتم... جماعت نامرد حرف زيربار بره قولمون و بشه دوتا حرفمون عاره ها

 .آوردنمون باال کم کم و شد جلب ما به اشون توجه بهداد

 های ته نمی فهميدم ته اگه نبودم ماهان بود؛ پريده باال ش ابرو لنگۀ يه هاش، چشم تو کرد سماجت اخمم تيزِ های رگه

 شرف بی اين رو ناموسش که مردی ولی ترسيدم؛ می بايد. خيالی علیِ اين از اومده خوشش و کرده لونه لذت هاش چشم

 ترسيد؟ می بايد ديگه چی از بود دزديده

 یب اون و خودمون تا راه اين تو داديم جون. نکرديم نامردی ولی کرديم، خالف. شبه يه نه... رئيــس باال اومديم کم کم_

 . نبوده ما واسه الاقل نيست، اومدن باال شبه يک راهِ راه اين. بکشيم باال رو ذات

   بذاره؟ کنارت بخواد و بگذره آدمی همچين از بايد چرا کرده، نامردی گفتی... بهداد_

 !گذاشت تاثير روش انقدر که شناخت می خوب رو مرد اين محدث تيم واقعا انگار

 که بهدادی شد و اومد باال که خوب... رئيس  چاه ته کنه پرتت دوباره تونه می همونيه دقيقاً بياره، باال رو تو که اونی چون _

 ديروز تا

. کرد حذف رو ما يکی يکی ميدزنه؛ رو مواد و اسلحه قاچاق اولِ حرف ايران تو که افنديی بی دستِ زير بود، تو دست زير 

 از حتی بگيرم رو جونش خواستم می... راستش. بياره من سر باليی نتونست لیو شد، بدهکار بهم رفيقامو بهترين از دوتا جونِ

 . نداشتم ترسی هم گذشتی نمی خونم خير از که تويی

 :تر رنگ پر نيشخندش و رفت تر باال هاش ابرو

 هاشو خواسته مرگ. کنی تماشاش و بشينی تو و کنه نابود خودشو خودش دشمنت که اونه پيروزی رئيس، دونی می ولی _

 با رو مرگش و بشينم و بگم بهت تا ريزکوه به رسوندم خودمو کرده، جونتو قصد فهميدم دير. ميده دستشون از حماقتاش با که

 . ديدی که اونی شد... که ببينم چشم

 :شد خم جلو به رو

  کشيدی؟ دست جونت از چرا_

 :خونسرد خودش مثل شدم، دقيق هاش چشم تو
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 رو زندگی و مرگ فرق ديگه بده، دست از خودشو از تر عزيز بار يه که کسی... گرفت ازم دموبو اَبيرش و عبد که دختری_

 فهمه. نمی

. گذاشت هم روی رو هاش چشم و کرد خالی هاش ريه از شدت با رو نفسش انداخت؛ صندلی پشت دوباره رو اش سنگينی

 و کرد باز چشم آروم ديدم؟ می رها واسه رو هاش ردنمُ اين و کردم می صبر بايد واقعاً .می گم چی کرد درک خوب که انگار

 :کرد زمزمه انرژی بی

  گاراژ؟ اون با دخلت_

 به لعنت کردم، پرت ميز روی رو بود شده له مشتم تو ديگه که کبريتی و نشستم صاف سوخت، می دوباره ام سينه استخون

 :همتون

 کنده برات که چاهی ته اش فرستادی و بوده دزديده رو ينثم و تو بگه کردی مجبورش شنيدم. کردی زندونش راهی شنيدم_

 . بکشم باال دوباره خودمو و بيام چشمت تو کردنش پيدا با تا بودم دنبالش فراريه، ازت مسعود که شنيدم... بود

 رو کبريت چوب. ريزه می بيرون اومده، باال گلو تا درد اين نکشم ديگه سيگار يه اگه زدم؛ چنگ ميز روی از دوباره رو کبريت

 :کشيدم باال ريه به فيلترش از عميقی دم و چسبوندم سيگار به

 نکرده فکر اش ته و سر به دزديدن، آدم ات خونه از ديدم و بودم دنبالشون شدم، ديالق مردک اون متوجه مسعود خونه از _

 .گردونم برش برات تا رفتم

 .بندازی روز و حال اين به خودتو که نه... کنی خبرم تونستی می_

 :رفت فرو هاش چشم تو نيشخندم

 .نداشت چندانی ارزش کردم که کاری ديگه وقت اون! نشد نچ_

 :کرد زمزمه و فرستاد بيرون سنگين رو نفسش

 . خرابی کله که الحق_

 :گفت حال همون در و برداشت قدم در سمت به مستحکمی اما شمرده؛ های قدم با شد، بلند جا از
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 .نيست سامان ديگه که حاال اونم... باشم داشته برم و دور خودم شبيه آدم يه نمياد دمب دنبالت، فرستم می_

 :کشيد لبش کنار رو شستش انگشت چرخيد، سمتم به

 .وفاداری وفاداری، اس: وفاداری، ساده چيزِ تا سه من با کار قانون_

 و صحت تا رفت می بهداد سراغ حتماً حاال شه،با کرده باورم راحتی اين به که بود محال. رفت در سمت به و برگشت دوباره

 می گرفت؛ نمی قرار و آروم سرم تو رها حال فکر. بس و بود محدث با بعد به اينجا از ولی کنه؛ روشن رو هام حرف صُقم

 :طرفم به در مقابل از که شم ولو تخت روی دوباره خواستم

  چيه؟ تو ذات... نگفتی راستی،_

 :کردم زمزمه نيشخند با و فشردم ميز روی درست خودش گارفيتيلۀ سي کنار رو سيگار

 .بازی فردين_

 :کرد داری صدا ی خنده تک شد، واقعی لبخندش

  کنم؟ صدات فردين بايد پس_

 :کردم زمزمه ای گرفته صدای با و نشوندم ام پيشونی روی رو دستم شدم؛ ولو تخت روی القيدی با و انداختم باال شونه

 .نک صدام علی همون _

 ...کرد نمی چندانی توفير

* 

 

  افندی بی

 ريز های دونه و کشيدم اش پيشونی روی دست .کرد می گريه هم خواب توی ايستادم؛ حالش و حس بی جسم سر باالی

 :زدم صداش آهسته کردم؛ پاک اش پيشونی از رو عرق
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 ... دريا _ 

. کردم نوازش رو اش گونه دست پشت با و زدم کوتاهی لبخند. نخوردن تکون هاش پلک اما جنبيدن؛ هاش لب لرزيد،  بدنش

 و نشستم تخت کنار صندلی روی .شد معجزه ام زندگی تو بار دومين برای بعد و بودمش داده  دست از... بودمش داده دست از

 نکهاي بی بودمش داده دست از اش، مسخره های گرفتن فاصله و عقايد بابای گور. رفتم کش اش سينه روی از رو دستش

 . ميده آدم به حسی چه گرفتنشون مشت تو بدونم

  مثالً؟ چرا... افتادی دراز اينجا و بيای هوش به تونی می صبح سر از _

 دست. فشردم مشت تو بيشتر و گرفتم دست دو هر تو رو دستش. بکشه پس رو دستش کرد نمی سعی حتی سکوت، هم باز

 نمی بيرون ذهنم از بدنش سرمای ياد. کردم "ها" ناخواسته و آوردمش االب بود؛ شده گم هام دست تو جونش کم و الغر های

 ...  رفت

 دست از ذارم نمی بخوای خودتم حتی که نرفته يادت کنی؛ باز چشم نمی خوای خودت و اومدی هوش به می گه دکترت _

 بری؟

 دردش از پر آخ صدای. بذارم شارف تحت رو هاش استخون و بدم فشار مشتم تو رو هاش دست بيشتر شد باعث واکنشش عدم

 گرفته دل اسم که چيزی اون نباشه وقتی .مزخرفی ی واژه چه.... تنگی دل... بود تنگ هم صدا همين برای دلم و شد بلند

 ...تر تنگ نه شه؛ می حبس توش نفس و شه می مچاله

 حلش می کنيم..._

 نبودش و بود به ربطی دلتنگی زدم؛ گند. شد دوخته سقف به بازش نيمه های چشم و افتاد فاصله آروم آروم هاش پلک بين

 باز شد، تيز اخمم لرزيد گلوش سيب کرد، رد گلو از محکم رو دهنش ..بزاق.شه تنگ براش می تونه دل هم باشه وقتی نداره؛

 :داشت بغض

 ... رو انداختت روز اين به که اونی شونم می سياه خاک به _

 اينکه نه مگه باشه؟ نداشته فرقی نبودش و بود بود، قرار اينکه نه مگه. رو هام واژه تک تک تو نهفته حرص کردم نمی درک

 می باد رو به نيستم و هست داشتم صبحی کنن؟ اخاذی ازم تونن نمی هم بدزدنش اگه بودم گفته و بود پرسيده مادام بار يه

 :کرد بستن عزم هاش پلک و رفت هم در صورتش!  که دادم
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 منو؟ ببين _ 

 نداشتن؟ حس از بلرزه دلت و هاش چشم تو باشی چفت. چرخوند سمتم به درنگ بی رو سرش ترم جدی و رفته باال صدای 

 کوفتی بود؟ چه ديگه اين دلتنگی؟ از

  کنم؟ می يعنی کنم، می پا به کبری محشر بگم داری باور داری؟ باورم _

 .داشت نگفتن برای که هايی حرف از هم شايد بغض از شايد لرزيد، اش چونه

 !نه؟ يا داری _ 

 زحمت به که صدايی با و کوبيدم تخت روی رو ام شده مشت دست. گرفت رو دنيام صاعقه و اشک از هاش چشم زدن برق

 :غريدم کرد کنترلش شد می

 .می زنم آتيش آدماش با رو اينجا بريزی قطره يه _

 چشم شد نمی کرد؛ صبر شد نمی نشست، شد نمی. گرفت می کفم از قرار و صبر و کرد می تابی بی هام مشت توی قدرت

 داشته روا بهش که ظلمی و بودن گذاشته هاش شونه روی اينجا تا که باری همه اين از نکشيد شعله و ديد رو مظلومش های

  داره؟ نگه تنش رو زخم يه ناکس و کس هر از که داشت توان چقدر آدم يه مگه. بودن

 سه ی بچه يه تونست نمی حتی که قدرتی گِل زير بره و کرد می سکسکه و بود افتاده قه هق به اشک بی شد، خيز نيم

 روی دستش اينکه محض به. برد شکمش زير سمت به شتاب با و کشيد بيرون مشتم تو از رو دستش .کنه زنده رو ماهه

 ديگه دست موازات به مه رو دستش يکی اون و بست رو هاش چشم نگفتنی عجزی با کرد لمس رو شکمش و خزيد مالفه

 نفس. بود شده سفيد آورد می اش خالی شکم به که فشاری از هاش دست و سرخ صورتش و تند هاش نفس .داد قرار اش

 شدم، بلند جا از. کنه خالی رو خودش و بکشه عربده کاش ولی نريزه؛ اشک بودم گفته. بودن افتاده شماره به هم من های

 : کردم زمزمه و کشيدم کمرش روی دست

 دريا گيرم می. شرف بی اميرِ اون از هرجايی؛ سوگل اون از ات، بته و ذات بی بابای اون از! شون همه از. گيرم می حقتو _

 ...بگير آروم
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 می ام دستپاچه دستم زير هاش عضله انقباض. کوبيد روشون رو اش پيشونی و کرد جمع شکمش تو و آورد باال رو هاش زانو

 .برگردونه رو اش بچه مادر يه واسه تونست نمی قدرت همه اين با که رو بودنی افندی بی ينا بگيرن گِل و کرد

 ... کاشتن تخمشونو... ريختن زهرشونو... اونا کجا؟... از _

 :شد سوز جيگر شد، حسرت شد، درد صداش

 ....کردن ام نيمه و نصفه... گرفتن اميدمو... کردن خفه نگرفته نفس مامانو نخود... کشتن امو بچه _ 

 : شد تر قدرتمند و محکم کمرش روی دستم حرکات. دادن می سُر پوستم روی جوش آب انگار و بودن گرفته هام ماهيچه

 اون باشه شده دختر! کنم می شون پيدا باشن بگيرن، هرجا جا خاک زير برن يا بخوان مثل کرم دريا تو و بشن قطره _

 ... پاهات رو ميندازمشون و ميارم گيرشون برات باشه، خودشون تنکب نئش گاراژ، ی شده پيدا های جزغاله

 :گرفت بغل درد با رو هاش زانو طرف دو هاش دست مچ و ساعد با و برداشت زانو روی از البه و عجز با رو سرش

 .امخو می و نخودم من. خوام نمی رو اونا ی مرده و زنده. خوام می امو بچه فقط من... خوام نمی... خوام نمی _

 صورتش. بود چسبيده صورتش های کناره به و بود زده بيرون  بيمارستان سفيد روسری زير از اش کرده عرق و سياه های مو 

 خشک کمرش روی هام دست. ريخت می اشک غريب دردی از و پيچيد می خودش به مار مثل .رفت می تر هم در هم در

 خورد تاب هاش شونه دور دستم بود گذشته که افتضاحی صبح يادآوری با. صبح مثل اومد؛ نمی بر دستم از کاری هيچ شدن؛

 . چسبوندمش ام سينه به محکم و

 مدتی برای و بستن می خوردش آرامبخش به دوباره  ضجه و ناله از حجم اين با وگرنه نشه داخل کسی بودم گفته که خوبه

 .بمونه تازه دوباره دردش تا کردن می خبرش بی

 . کنم می حلش... امدري کنم می حلش _

 . پيچيد می خودش به دورنی دردی از فقط و کرد نمی وضعيتش به اعتراضی هيچ که بود خبر بی و منگ. لرزيد می بغلم تو

  رو؟ مرده که رهايی رو؟ نمياد دنيا به ديگه که ايی بچه رو؟ ريخته که آبی کنی؟ می حل رو چی  _
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 بی اومد می کاری چه به پس .کرد می برابری زمستونی سرد صبح با بدنش یدما لرزوند، می رو اتاق فريادش و جيغ صدای

 سرش و تر محکم هاش شونه دور رو دستم نشستم، تخت روی کرد؟ حل رو ها اين کدوم هيچ نمی شد که وقتی بودن افندی

 : کشيدن می دندون چنگ که انگار ام سينه وسط گوشت روی کردم؛ ثابت ام چونه زير رو

 ... آروم. ندادم دوتامون دست کار تا بگير آروم. کنم می حل شو همه...  اشو مهه... هيس _

 تا بود افتاده جونش به دندون با که زيرينی لب نديده بود؛ شده مخلوط فروخورده هق هق با اش پی در پی های سکسکه

 :شد اتاق وارد سراسيمه پرستاری و شد باز اتاق در. کردم می حس کنه خفه رو صداش

 ... و اينجا بياين نبايد نداره تعادل داده دست از اشو بچه امروز خانمتون آقا شده؟ چی _

. کشيدم بو رو اش روسری زير از ريخته بيرون های گر گرفتم. مو .بچۀ من. من رهای شايد! نه... دريای. من خانم... خانمم

 اين انگار بود بهشت کرد؛ می آرومم عجيب بو همين ولی. آهن سوختۀ های براده و دود بوی... هنوز دادن می خاک بوی

 از و برداشت رو اش الکلی پد و سرنگ تخت کنار ميز روی از و شد نزديک ديد رو ام تفاوتی بی که شيفت پرستار .دختر

  ريخت، می اشک هنوز بکشه؛ دراز تا کردم کمک هاش کار به توجه بی. کشيد بيرون رو دارويی ی شيشه جيبش

 دخترک اين درد تونستم می که نبود عجيب داد؛ نشونش کسی به شه می نه و ديدش شه می نه که چيزيه اون درد گفتند

 کردم؛ مرتب بدنش روی رو سفيد ی مالفه  کنم؟ حسش هام استخون و رگ تک تک با هم و ببينم هم رو زده سرما و لرزون

 سوزن شد، نزديک پرستار... بايد بيمارستان سفيد مالفه جای به گردوند؛ نمی بر بهم رو شده پيدا تازه اين و نبود مرد اون اگه

 : کردم زمزمه آروم که کرد می نزديک سرم به رو آمپولش

 بزنی خواد نمی بيرون، برو. کن ولش _

 ... ولی _

 نمی شه؟ ات حالی محترمانه حرف اينکه مثل _

 از اشک. رفت بيرون اتاق از کنون غرغر و کرد پرت پاش کنار سطل تو رو سرنگ هم در صورتی با ولی شناخت؛ نمی رو من

 کرد می تحمل بايد کرد، می عادت بايد ريخت، می بالشش روی رو منقطعش های نفس آهسته آهسته و چکوند می چشم

 . زد دورش نبايد. طوره همين هميشه زندگی چون
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 صورت به دوباره. کرد می بهتر رو محال کمی فقط کمی خودمه چنگ تو االن اينکه ياد کرد، پرواز سوگل سمت به فکرم

 نفعشه به. باشم داشته بيشتر رو بود خوابيده اينجا سرش صدقه از که مردی اون هوای بايد دوختم، چشم دردش از پر و مظلوم

  .بود نفعش به واقعاً باشه؛ راست باشه گفته چی هر که

*  *  * 

  رها

 می داری عزا. کشيد می تير اش خالی جای. شدم بلند جا از آروم و بردم تمتخ زير پشمالو و بسته جلو های دمپايی تو رو پاهام

 بود، روشويی کنار کوچيک يخچال تو سرش که يلدا. کردم پايين و باال رو اتاق قدمی چند کمر به دست. رفتنش برای کرد

 : گفت وحشت با و آورد باال تند رو سرش

 !نشه ات طوری بشين رها، نرو راه _

 بود ايستادن دوباره معنای به فقط بودن بهتر اين و بود شده بهتر حالم کردم؛ حرکت پنجره سمت به صداش و سر به توجه بی

 می فقط. کرديم فرار نادخ امير اون دست از چطور و هستم اينجا چرا افتاده، اتفاقاتی چه دقيقاً دونستم نمی. ايی ديگه چيز نه

 سر باليی چه اينکهدر مورد . بود سوخته آتيش و دود تو گاراژ و نديدم ام زندگی تو هرگز احمق تا دو اون از تر کله بی دونستم

 . نداشتم ايی ايده هيچ بودن؛ گوری کدوم بوگندو و کثيف های مرديکه اون يا اومده مرتضی

 مبهوتی و مات تصاوير. تر بزرگ هم شايد. جونم اهميت بزرگی به سوال يه سوال، يه دونستن برای کرد می تاپ تاپ دلم فقط

 بشيم، رد راهرويی يه از خواستيم می که وقتی درست و خوردم می تاب داد می امنيت بوی که مردی بغل تو. بود يادم ازش

 که آتشی به و برداشت قدم ايی راهروی ديگه سمت به. گرفت آتش های رو شعله جا همه کم کم و پيچيد انفجار صدای

بدن درد  شدت از که دردآلودش رو ناله های حتی نبود... يادم زيادی چيز .کرد ايی توجه بی کشيد می زبونه سرمون پشت

 اميد و بودن دوخته هم به رو هام لب که هايی لب تصور حتی آوردم. يا وحشتناکش تو گوشم می پيچيد، اصالً به خاطر نمی

 پرت تخت روی رو خودش يلدا. موند می ادمي نبايد چون نبود هيچ يادم. نبود يادم. بودن برگردونده دوباره رو کشيدن نفس

 :کشيد رو پاهاش و کرد

 . شدم خسته... آخيش _

 : گفت حال همون در و افتاد کمپوت قوطی در جون به دندون و چنگ با
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 ... خوبه واست... شيرينه... رها بخور... کم يه... بيا _

 رو دستم برگشتم، پنجره سمت به دوباره. کرد زنده دايل درد بی های لب روی رو لبخند و شد باز کشداری غيژ با قوطی در

 چشم رقصِ درخت های سرسبزی که زير قطرات آب و نور خورشيد با باد هم سو می شدن، منظره به و کردم بدنم ستون

ايستاد افتاد و می شد بی دغدغه اينجا  نمی ها خيلی برای ها اتفاق از خيلی زيبايی بود. کاش همين به چيز همه کاش. دوختم

 و سال ها برای دلبری های گنجشک نری که دور و بر ماده اش می چرخيد، داستان ها بافت. 

 بايد فقط بشه ات گشنه اگه بعد. رسيدم خوب بهت کنه باور افندی بی تا بخورم خودم اشو همه شم می مجبور نخوری رها _

 .بخوری بيمارستان رو مزه بی غذای

 به و شد بلند جا از کنان ملوچ ملچ و پر دهن با يلدا... خدايا! گفت می حتما که بودش يدهد افندی بی اگه بود؟ کجا يعنی

 :اومد سمتم

 . حلقت تو ريزم می زور به نخوری يلدا جان _

 :آوردن هام لب روی رو سردی ی خنده هاش کاری چندش و ها بازی مسخره. گرفت سمتم به رو اش دهنی قاشق

  باشه؟ پرسيدم ازت که بياری خودت روی به نبايد اصالً لیپرسم؛ و می سوال يه! يلدا _

 با فرستاد و گوشش پشت رو شالش زير باز موهای آزادش دست با بود، بسته زور رو پرش دهن شدن، درشت هاش چشم

 :گفت نامفهوم پر دهن همون

  باز؟ شده چی! خدا يا _

 اعتماد بهش شد می دونستم نمی. شدم تر نزديک يلدا به قدم يک دودلی با و انداختم اتاق نگاهی درِ بسته سمت به نگرانی با

 به عادی کردم سعی و کردم تازه نفسی. گرفت اش ناديد بشه اين از بيشتر که بود اونی از تر جانکاه اضطراب نه؛ اما يا کرد

 :برسم نظر

 يادم چيزايی يه االن. افتاده اتفاقاتی چه نبود يادم درست بود، بد حالم خيلی وقته چند اين تو من... فقط. نشده خاصی چيز _

 ...که بود مردی يه مياد؛

 :گفتم تند و کشيدم ايی کالفه اوف بود؛ مشغول دهنش و درشت هنوز هاش چشم
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  کجاست؟ االن مرد اون آورد؛ بيرون گاراژ از منو که اونی _

 :کشيد راحتی نفس داد؛ می قورت رو پرش حد از بيش دهن محتوای که حالی در و گذاشت پنجره لبه روی رو کمپوت قوطی

 ! شده چی کردم حاال فکر گی؟ می رو علی... هوووف _

 بشه ولو روش دوباره تا رفت می تخت سمت به که حالی در و داد کش رو هاش لب علی؟ زدن؛ بيرون زده بهت هام چشم

 :گفت

 !بگم تا بخور کمپوتو اون_

 اش دهنی قاشق با حواس بی که حالی در و زدم چنگ رو قوطی حرص با کرد؛ می عود موقع به هميشه اش بازی مسخره

 : گفتم کردم، می تيکه رو آناناس قطعات

 ! بگو خب خيلی _

 و درست منم. داده نجات رو تو آقا دل تو کنه وا راه اينکه به خاطر گفته که خودش اس؛ چيکاره کيه، ببينن سپرده آقا _

 . شنيدم بيمارستان تو آقا و سپهر دهن از روزه دو کیي اين تو رو همينا دونم نمی حسابی

  :شد نمی تموم وقت هيچ لعنتی استرس اين قلبم تند و بی امان می کوبيد؛

 باور هم افندی بی بيرون؛ کشوند خودش با منو و آتيش دل تو زد. کشتنش می داشتن خورد، کتک کلی اون چی؟ يعنی _

 !بندازه خطر به توش عضويت به خاطر جونشو که داره چی کوفتی باند اين مگه! کرد؟

 فنا باد به رو من ماه چند اين زحمات تموم و داد می خودش دست کار داشت باز شق کله ماهان اون شدم؛ می ديوونه داشتم

 بی با ؟يلدااست دنده يک و لجباز انقدر چرا آدم اين خدايا. بياد بر افندی بی پس از تونه می بود کرده فکر باز. خدايا. سپرد می

 :گفت داشت می بر سرش روی از رو شالش که حالی در و انداخت باال رو اش شونه تفاوتی

 که منم نرفته، اونوری ديگه داره، آشناييت باهاش کرده مخفی امنيت خودش تو بيمارستان از همه به خاطر آقا. بدونم چه _ 

 وگرنه می گه؛ راست داره يعنی کرده شک افندی بی که همين یول شکليه؛ چه و کيه دونم اصالً نمی توام؛ پيش اينجا مدام

 . کرد می اوتش ناک سوت سه و کفششه به ريگی يه فهميد می اول ثانيه همون تو افندی بی
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 لبم پوست. نبضم وحشيانه خودش رو به پوستم می کوبيد !دش خو مختص اصطالحات اون با گفت، چی آخرش نفهميدم اصالً

 می .داد می کشتن به رو اين مرد آخر خودش کردم؛ می کاری يه بايد برگشتم، پنجره سمت به و کَندم خشونت با رو

 .کشتن رو ام بچه که جوری همون. کشتنش

 . نکرده عجيبی کار هم خيلی نظرم به. درضمن _

 :آورد تر پايين رو صداش ولوم

. شن قوی بيشتر و بيشتر خوان می کنه می ونمستش قدرت بوی. شن می هم ديوونه شن می ايی حرفه کم يه تا خالفکارا_

 . کمتره هم دست دو های انگشت تعداد از کشور اين تو ترازاش هم رها، نيست کسی کم افندی بی

 اگه حتی. دادم نمی دست از رو عزيزی ديگه. بشه تموم اينجوری ذاشتم نمی کردم؛ می کاری بايد .بستم حرص با رو هام پلک

  .بشه ام زندگی از کردنشون حذف قيمتِ به

* * * 

 طاق چهار تراس های پنجره و در. پيچيد مشامم تو تراس، ياس های گل بوی و بهاری ی تازه هوای کردم؛ باز که رو اتاق در

 کجا آورد؛ می فشار ام جمجمه به مغزم سطح و کرد می درد سرم. کرد می حکومت اتاق تو ارديبهشت خوش هوای و بود باز

 اتاق کف چوبی های پارکت روی رو جونم بی و خسته های قدم .زد حرف نمی ازش کس هيچ ديگه چرا کرد؟ می چه بود؟

 :زد می حرف بند يک روز چند اين تمام مثل و اومد می دنبالم به يلدا. رفتم ها پنجره سمت به و کشيدم

 .کنن مرخصت لعنتی يمارستانِب اون از کردن صادر اجازه و دادن مرخصی عاليجناب جناب باالخره خستگی، از مرديم _

 :بزنه کنارشون کرد دستشسعی هردو با و رفت رقصيدن می باد آغوشی هم و بازی تو که هايی پرده سمت به

 ... بکشه سختی همه اين بايد که کرده گناهی چه يلدا دختره اين گه نمی! خدا به زشته_

 :داد می ادامه مصرانه و کشيد می کنار رو سنگين ی پرده تق تق

. شد مرخص تو از تر زود... بود داغون و درب جاش همه بودن، نذاشته براش... سالم پای و دست... علی... خدا بنده اون _

 ... تو اون داشته نگه جهت بی و دليل بی رو تو اونوقت
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 دنبالۀ حرفش. تمدونس نمی کجا؟ اما زده؛ بيرون بيمارستان از و شده مرخص پيش روز دو که دونستم می شدن، تيز هام گوش

 :دادم می ازدست رو فرصت اين نبايد گرفتم، رو

 آورد؟ بيرون گاراژ از منو که آقايی همون يعنی علی _

 :گفت بود گير در ها پرده با هنوز که درحالی

 .شکست دستم سنگينن چقد اينا اَه... همون آره_

 آها: کردم زمزمه آروم

 يه خواست؛ می جانانه دوش يه دلم. کردم رها پام کنار و کندم تنم از رو بودن آورده برام که رنگی ايی سرمه و نخی مانتوی

 .برداره سرم از دست نبود قرار وقت هيچ انگار کردم؛ می طرف بر رو لعنتی نگرانی اين بايد قبلش داغ؛ ولی و اساسی حموم

 کجاست؟ االن... که گم می_

 من دنبال فقط افندی بی که بوده يار باهاش شانس شايد .باشه برگشته نامو خونه به که باشه نکرده حماقت اونقدری کنه خدا

 که محاله رو بودم توش من که جايی. شناسه می حتما رو امون خونه اما. شناسدش نمی و نديده اون از عکسی و گشته

 .نشناسه

 ... هوف... دونم نمی_

 که زمانی فقط نشستم؛ اش گوشه و رفتم مبل سمت به حرص با. ايستاد تراس مقابل کمر به دست و کشيد ها پرده از دست

 می رو کاری وقتی که ماهانی از ترسيدم می کنه؛ شک و بپرسم ايی ديگه سوال ترسيدم می. زد می حرف نبود بهش نيازی

 جورابم کش زير دست و کشيدم باال کمی رو تنگم و لول شلوار پاچه. داد می انجامش شرايطی هر تحت بده، انجام خواست

 باالخره. گرفتم می رو جلوش کنه اشتباه دوباره اينکه از قبل کاش... بزنم حرف باهاش شد می کاش .بيارم درش تا انداختم

 آورد، درم چنگشون از ماهان و بودم پيششون قبالً که هايی اون از کدوم هيچ شبيه خونه اين افراد شايد کيه، اون فهميدن می

 يعنی .دادم قوس و کش رو دردناکم های پنجه و کردم رها مبل کنار رو ها جوراب .شدن می رو در رو باالخره اما نبودن؛

 رگ تو خون اش تقلبی اسم آوری ياد با! بياره در سر دروغينش علیِ زندگی از خواست می بود؟ چطور چی افندی بی تحقيقات

 روی دست! ببره بکار اينجا نبايد رو شده عرفیم اهورا به باهاش که اسمی اون نکرده هم فکر خودش با افتاد؛ تشويش به هام

 ... گذشت نمی... گذشت نمی ازش. بستم رو کنونم ذوق ذوق های پلک و کشيدم هام شقيقه
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 تعجب با و بود ايستاده واج و هاج اتاق وسط يلدا. افتاد فاصله متورمم های پلک بين خورد، اتاق در به که ايی تقه چند با

 :کردم صاف رو صدام کرد؛ می نگاهم

 . بفرمايين_

 :شد تر نزديک قدمی چند استوار هايی قدم با مادام و چرخيد پاشنه روی اتاق در

 . اومدی خوش خونه به _

 :گفت که بردارم قدم سمتش به خواستم و شدم بلند جا از. حسی هر از عاری و خشک بود، هميشه مثل لحنش

 !کنی استراحت بايد! بشين_

 به دست. رفت می يادم داشت زدنش ديگه حرف دستوری. انداختم مبل روی رو خودم و کردم دآزا رو ام شده حبس نفس

 :کردم زمزمه دادم می تری صميمی حالت هام چشم به که حالی در و کشيدم سرم روی شال

 .بشينين بفرمايين... ممنون_

 :اشتگذ کار هاش چشم نزديک و بينی روی رو گردنش از آويزون عينک و بست رو اتاق در

 همين که الزمه اما برسم؛ نظر به نزاکت بی خوام نمی. نداری خوبی روحی حال و شدی مرخص بيمارستان از تازه دونم می _

 .بزنيم حرف حاال

 :دوخت چشم من به دوباره و انداخت نگاهی چشم زير از رسيد؛ می نظر به حيرون و کنجکاو هنوز که يلدا به

 . سوزه می خيلی گلوم بپزن؟ وپس برام بگی بری شه می جان يلدا_

 که اتاق در. کنه می جيمم سين کلی برگرده می دونستم وقتی رفت؛ در سمت به آشکاری ميلی بی با و داد تکون رو سرش

 :دوخت ايی ديگه مسير به و کرد جدا هام چشم از رو اش خيره نگاه شد بسته

 .بپذيری کم کم اينو بايد... دادی دست از اتو بچه _

 .کنه شروع ماجرا بد از اومد می خوشش انگار شد؛ خشک نگاهم
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 الغر صورتت انقدر و دادی دست از رو نکرده باز هات چشم تو چشم هنوز که ايی ماهه سه بچۀ . حسيه چه فهمم می... من_

 ... شده زرد ات چهره و

  .چيه دونستم نمی که حسی از پر. زد لبخند

 .بيارن در دستت از اتو هسال هفده ی بچه که رو روزی نياره خدا_

. کشيدم شکمم روی دست .کنه تموم رو اورهانش ی قصه خواست نمی زن اين و بود گرفته گر صورتم بود، کرده داغ پاهام

 درد هنوزم

 ...هنوز داشت، 

 يریم و دلت به دی می پر و بال زد پر براش دلت وقت هر و کنی می دفنش کَنی، می خاک براش! خوبه که مُردن اصالً _

 . نبينی خودشو صورتش تو ديگه تو و باشه که وقتی از وای. خاکش سر

 که وقتی بگه؛ مردن و قبر از خواستم نمی. کشيدمشون پاکم زير پارکت خنکای روی و دادم فاصله پاهام های انگشت بين

 .زباله سطل تو انداختن و کشيدن بيرون شکمم از رو ام ماهه چند جنين

 کردی؟ اخم چرا حاال_

 :گفت هميشه از تر جدی اون و دوختم چشم صورتش به ساکت و منتظر. نبودم همم در های اخم متوجه گرفتم، باال رو سرم

 دونی می چی؟ کنن اخاذی ازش بخوان و گيريم می جونشو بگن اگه چی؟ بدزدنت دشمناش اگه بودم، گفته بهش بار يه _

  داد؟ جوابمو چی

 :داشت رو جا همه فکر هميشه بود، پريده باال هام ابرو

 . بميره که کنم می ولش نيست، مهم برام دختر اون گفت بهم_

 چرا پس .اتاق اين بود سرد چقدر. لرزيدم شد، سردم پيچيد؛ اتاق تو و کرد گذر بلند درختان های برگ بين از کنان هو هو باد

 داد؟ موضع تغيير انقدر
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 دختر وايساده پات... وايساده پات کجا تا نداره خبر هم خودش که يدمفهم اينم ولی گه، نمی راستشو فهميدم روز همون _

زمون  زمين و که وايساده پات. نسشته بس اتاقت پشت و بيمارستان اون تو فکر بی و نيومده خونه هفته يه که وايساده جون،

 . کنن ضعيفش تا کردن تيز وندند برات خونه اين در پشت گرگ تا هزار االن که وايساده .کنه پيدات تا دوخته هم به رو

 نمی ديگه حتی بشينه، اتاقم پشت خواستم نمی بايسته، پام به خواستم نمی کشيدم، هام بازو روی رو لرزونم های دست

 ... نده آزار رو ماهانم خواستم می فقط. داره نگه رو حرمتم خواستم

 .بپذيريم اينو با هم بايد ما و مُرده. من بچه مثل. مُرده شما پسر کنم؟ تونم می چيکار من... من_

 امتداد به و گرفتم بغل تو رو هام بازو. داشت رو پوستم روی رقصيدن شوق و چرخيد می هام چشم تو اشک شدم، بلند جا از

 رو برخاستنش صدای. کردم می حفظ رو پدرش جون و پذيرفتم می بايد. دوختم چشم بود شده قاب پنجره تو که آسمونی

 :شنيدم

 !کنه کارو اين تونه می که هستی کسی تنها تو و بشه احياء تونه می بچۀ من_

 . داشتن برمی سرم از دست پسرش هم و خودش هم کاش.شدم تر دور ازش قدمی تر کالفه

  کنی؟ تماشا و بشينی داری دلشو بکشه، صاُلبه به سوگل رو خواد می! رها کنی کاری يه بايد تو _

 گفتن برای ام شده درشت های چشم چرخيدم، سمتش به دختر؟ اون بود زنده کردند، وصل بدنم به برقی شوک که انگار

 :کرد می ترش راغب

 سرش باليی چه خواد می گه نمی کس هيچ به و داشته نگه خونه اين تو دخترو اون شده، خونسرد هم باز کرده، سکوت_

  اندازه؟ می چی ياد رو تو اينا رها بياره؛

 ... بود شدنم دزديده مسبب سوگل اومد؛ می بيرون هام لب بين از که تندی های نفس از شدن خشک هام لب

 .شدن دور اورهان از ديگه قدم يه يعنی دختر اون نذاشتن راحت... ذاره نمی راحتش _

 .ماهان بود روز و حال اون موقعيت دزديدن من توسط امير رو فراهم کرده بود. مسبب

 . کنه می خودشو کار ونا نکنی کاری و نيای خودت به اگه _
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 .کرد وصل خودش جون به رو جونم ماه سه که ايی بچه مرگ مسبب

  نزنی؟ دم و ببينی داری طاقت تو بگو؟ چيزی يه دِ_

 . دونم نمی داشتم؟ رو طاقتش. انداختم پايين رو سرم

 درد با طاقت... کنه می ودشناب درد با پات؛ پابه کشيده درد!  خالص و کنه خالی سرش تو گلوله يه که نيست کسی اون_

 داری؟ سوگلو مردن

 داشت انگار و فهميد نمی رو سکوتم ايستاد؛ مقابلم وحشت با داشتم؟ رو طاقتش. ندازه می پاهام روی رو اشون همه بود گفته

 . کرد می تفسيرش و حالجی اش شده درشت های چشم اون با

  ميـاری؟ طاقت_

 :غريدم و زدم هم به رو هام پلک

 ! ميارم طاقت! آره .. آرهآره._

 شدن قفل هام دست حصار تو هام بازو شد، بسته مشتم. چرخيدن می هام چشم تو زده حيرت هاش چشم لرزيد؛ می ام چونه

 صورتم روی کشيد، زبونه هام چشم تو اشک. زد نمی حرفی و جنبيدن می ها کلمه برای هاش لب. بود سرد هوا چقدر و

 .بره و کنه دعوت درونم بندون يخ و جنون به رو من فقط تا بود اومده انگار. رفت در سمت به !داشتم رو طاقتش. غلتيد

 :نشد طوالنی مکثش. ايستاد در مقابل سکوت تو و کرد مکث فشرد، رو دستگيره

سال  از بعد بار اولين واسه. گفت که چيزی الّا بودم جوابی هر منتظر هستی؛ کی تو پرسيدم ازش اومدی اينجا که اولی روز_

 توام... کرد می اشتباه... «مايی برعکس دقيقا» گفت باورنکردنی صدای با و درخشيدن زدن، برق فروغش بی های هاچشم

 . بود نيومده گيرت فرصتش فقط مايی، مثل

 رو در رفت، بيرون اتاق از. کشيد می تير ام ماه چند طفل خالی جای و خوردن می هم به هام دندون. گرفتن شدت هام اشک

 :گفت ايی زده يخ العاده فوق لحن با کاملش خروج از قبل و کشيد خودش سمت به

 .منتظرته علی اتاق تو آقا_
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 درد. داشتم درد فقط.  رو( علی اتاق)ترکيب معنای نکردم هجی گفت، چی نفهميدم. رفت باال هقم هق صدای. بست رو در

 دارم. کردم می فکر رحمانه بی که طاقتی

* 

 اين پشت کنم، هضم خونه اين تو رو وجودش تونستم نمی هم هنوز. کردم خالی  نفس از رو هام وشش ايستادم اتاق در پشت

 شد؛ می شنيده بود گرفته باال شون بين که بحثی از کوتاهی مختصر صدای .رو شدنش مهمون جهنم به رو؛ شدنش ساکن در

 شونه. کشيدم پايين رو دستگيره افندی بی رخصتِ امتداد در و کوبيدم اتاق در به ايی تقه نکردم، تحمل اين از بيشتر ديگه

 مثل... کم ی فاصله تو... هم کنار ديدنشون. داشتم بر سمتشون به کوتاه کوتاه رو هام قدم و کردم صاف رو ام شده خم های

 ...نشدنی بينی پيش  مرموز، تاريک،. بود کابوس يه

 با و مصرانه بود من به رو اينکه رغم علی ماهان و بود نشسته ايی  نفره تک مبل روی ماهان به رو و در به پشت افندی بی 

 اسم لب زير و بستم سرم پشت رو اتاق در. موند عقيم ورودم با بحثشون. بود کرده افندی بی نگاه قفل رو هاش چشم جديت

 .کردم زمزمه رو خدا

 . سالم_

 عقب به افندی بی سر .داشت شريان  بينمون زايی وحشت طور به سکوت و زد می ميون در يکی بود؛ گرفته اش بازی قلبم

 و کشيد ناخن ام نداشته اعصاب روی جيغی بلند و تيز صدای .شدم معذب گشت، بدنم اجزای تموم روی آروم آروم و چرخيد

 با انقدری و تمرف عقب قدمی ناخودآگاه .افتادم پس .دوخته شد کرد، می خودنمايی هاش دست تو که آشنايی دوربين به نگاهم

 سرم پشت بدی صدای با بود نشده بسته خوب هنوز که اتاق در برخورد کنم. در به محکم که بودم کرده رو کار اين شدت

 و بلند قد گير در نگرانم نگاه اومد؛ سمتم به و شد بلند جا از خودش و گذاشت ماهان کنار تخت روی رو دوربين. شد بسته

 ... بعدی و بعدی های جيغ صدای. شد بود هانداخت بدنم روی که ای سايه

 چشم مقابل يک به يک بگيرم، ناديده بودم کرده سعی شمار بی های آمپول لطف به و آرامبخش قرص زور با که هايی روز

 تصوير!  يک فقط کرد، می زنده ذهنم توی تصور يک فقط کردنم، رها برای هام التماس و فرياد صدای. گرفت قوت هام

 .شد سالخی جا همون که ايی بچه و خنده های قهقه صدای... کرد شرمی بی که دستی... شد دريده تنم تو که لباسی
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 گاراژ اون به بود کرده پرتم قوا تمام با دستی انگار. بود ايستاده تنم صاف موهای شد، می کوبيده هم به امان بی هام دندون

 نفير تحکم با و گذاشت هام بازو روی دست. سنگين و محکم امان، بی و تند زد، می دريبل قلبم . دندون تيز همه اون ميون

 : کشيد

 ! کنی نمی خون دلمو. دم می غسلت خونشون با بريزی اشک قطره يه _

 پيچيدن با فيلم، داخل ضعيف های ناله صدای و انداختن خط صورتم روی اش جمله پايان از قبل نفهم زبون های اشک

 تا بود اومده بود، کرده پا به امير که جهنمی مسبب! نه بود؟ اومده من نجات برای. شد تر ضعيف و تر ضعيف سوگل صدای

 . کنه خالص رو خودش فقط

 ! باش آروم _

 :زد فرياد ماهان به رو

 ! المصبو اون کن قطعش دِ _ 

 توان ماهان يعنی اين و يدپيچ اتاق فضای تو امير صدای... کشيد می تير باز و کشيد می تير کشيد. می تير ام بچه خالی جای

 .نداره رو لعنتی فيلم اون کردن تموم

 خيلی... ديدم چشم با رو آوردی خواهرم  سر که باليی که جور همون حاجی، ديدی چشم با رو آوردم دخترت سر که باليی _ 

 ... چند ره! شدنش عربا زيرخواب از اومد نمی کوتاه صادق پسر وگرنه رفت؛ در قسر دستم از که آوردی شانس

 .مالحظه بی. وحشيگرانه کشيد می تيغ روانم روی پوزخندش

 که جايی فرستادمش مختلف های بهونه به کشيدم، بيرونش ات خونه از وقتی. زدم قضيه اين شدن عملی واسه زورمو تمام _

 که بار يه وقت چند ره يادته؟... شد کاره اين زور به هم گلی... کنن اش گلی شبيه زور به نخواست، هم خودش اگه حتی

 !باشه باهات تا کردی می تهديدش و کوبيدی می سرش تو رو جون آقا های سفته زد می باال ات پيری سر هوس

 :اومد پايين بغض از پر و درد از پر امير صدای و رفت باال ام هق هق نشستم؛ در کنار و زمين روی شدن، خم هام زانو

 ... پاره چار و چشم پای توی به سوختيم... چيه قانون فهميديم نمی... بوديم کس بی... بوديم بچه _
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 نمی که افندی بی! مون همه. سوختيم مون همه فشردم، بهش رو هام چشم داغ کاسۀ و گذاشتم هام زانو روی رو سرم

 : کشيد ام روسری روی دست و نشست زانو دو روی کالفگی با کنه، کاری چه گرفتنم آروم برای بايد دونست

 رياد _

 دوباره صداش. باشه قبل های ثانيه از تر بد تونه می چقدر داد می نشون لحظه هر هيچ، شد نمی که تموم بود؛ اليم من عذاب

 : شد بلند

 !کن قطع رو مرده صاحب اون! کن قطعش گم می بهت _

 مرگ طاقت بودم گفته .ددا می رعشه تنم به ماهان کنار هم اون شدنم لمس عذاب. شد بلند جا از و گرفت رو بازوم زير

 کن پا به آتش امير های پوزخند .کردم می تابی بی خونش شدن ريخته برای من... بود مسخره داشتن طاقت دارم؟ رو سوگل

 : بود

 . داده ترتيبشو خودش بده؛ کاراشو ترتيب تا بودم سپرده بهش دخترتو که مردی. ندادم دست از رو خاصی چيز حاالم... البته _

 و بود رفته کردن سکته مرز تا االن که اون بيچاره... ماهانم بيچاره. کردن می سستی هام زانو دوباره حاال و بوديم ايستاده

 کنه. خرد کسی سر تو رو دوربين تونست نمی

 ! نذاشته ما واسه راحت خواب يه حاال تا ديشب از دخترت عشق از که خالفکاريه همون از باش مطمئن! بود حامله دخترت_

 رگ... مثل هميشه مثل باش، داشته باورم نده؛ گوش بهش. کن قطع رو لعنتی دوربين اون خدا تورو ماهان. لرزيد می ام ونهچ

 های مردمک زدن دو دو... رو پوستش رنگ شدن تيره .بخوره بهش چشمم اينکه بی ديدم، می رو گردنش ی زده بيرون های

 : شد بلند سرم کنار از افندی بی غرش صدای. سياهش

 ! کثافت _

 تو خواستم می هميشه که بود کاری تنها کردنش تموم و کردی شروعش تو که ايی قصه. ماست قصۀ آخر روز امروز،_

 . بدم انجامش ام زندگی

 منتظر برسون گوشش به. سوخيتم آتيش تو عوضی رضای حاج اون پسر حتی و دخترت من، که بينی می فيلمو اين وقتی

 ...تورم تو افتاد خودش و خورد و فريبم اونم که بود الکی و مفت حرفای و کينه از رپ انقدر نباشه، پسرش
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 ...لعنتی لعنتی لعنتی. نره باال جيغم صدای تا نشست خيسم لرزون های لب روی محکم دستم

 شروع اين .شده هريخت که آبرويی و جنازه تا چند با. کنی زندگی من مثل عمر يه بايد که تويی اين االن. توئه نوبت حاال _

 ...شروعشه تازه!  حاجی توئه عذاب

 يه بود.مثل شکسته. نشست صورتم روی زحمتی هيچ بی اشک بار اين و چرخيد ماهان سمت به سرم... سکوت. شد قطع صدا

 ترميم قدر همون داغون قدر همون. شده خيابون جدول پخش ساختمون يه ی نقطه ترين باال از که شيشه ی کريستال

. بود کرده ماتم دو هر رفت؛ می ماهان سمت به خشونت با که افندی بی و ديگری از پس انفجارِ يکی صدای مهيب .نشدنی

 ماهان سرخ و برزخی صورت. کرد پرتش مبل روی کردنش قطع با و بيرون کشيد ماهان شده مشت های دست از رو دوربين

 سرزنش برای که دهنی. بود ترسناک هم فاصله همين از هاش چشم تو طوفانِ. شد قفل افندی بی های چشم تو و اومد باال

 ما از تر آروم انقدر که بود، ديده رو فيلم اين هم قبالً انگار. کشيد گردنش روی دست کالفگی با و بست رو بود شده باز

 .برخورد می کرد

 از بايد .عذابه اون تکرار فکر کشيدی، هک عذابی از تر دردناک ولی ها؛ روز اون يادآوری داشت درد. فيلم اون ديدن داشت درد

 تک با رو صداش .خواستم نمی خدايا. ذاشتم نمی خواستم؛ نمی رو لعنتی کابوس اون شدن تکرار کردم، می دورش اينجا

 :کرد صاف خشک ايی سرفه

 .خودش جلوی. بشنوم خودت زبون از بار يه داستانو تا اينجا بيای گفتم _

 طلب خواب دلت حسابی جنجال و جار يه وسط گاهی... عميق عميق خواب يه... خواستم می ابخو فقط االن. نه زدن؟ حرف 

 عجيب. بخواد فقط خواب دلت که شه می. ندريدن رو گلوت که هايی فرياد. نکشيدی هنوز که هايی داد وسط کنه، می

 منم کاش. خوابن بيداری تو که يیها اون حال به خوشا. بره يادت چيز همه بره، يادت خوای می چون. نيست بعيد. نيست

 ...عميق عميق، برد، می خوابم

 بود، کالفه. کشيد گردنش پشت رو دستش دوباره و کشيد ايی کالفه پوف. زدم چنگ  سرما از رو هام بازو بودم، کرده لرز

 سمتم به. گيرهب هاش مشت تو رو ايی حنجره تا تابه بی چقدر ببينم تونستم می و بود مشهود حرکاتش تک تک تو حرص

 : گفت بودم نشنيده ازش حال به تا که صدايی با و اومد

 . کنی استراحت بايد... بريم.  نيست وقتش االن_
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 گفته خودش. بود ثانيه چند برای اش همه اما نمياره؛ دروغينم علی سر باليی اينکه گرم. شد می گرم دلم شد، می که مهربون

 شايد .کردم می دور ازش رو ماهان بفهمه، اينکه از قبل بايد کردم، می کاری خودم يدبا. کنه می کاری هر داشتنم برای بود

 بوده محض حقيقت لعنتی ی نامه اون کنه فکر بود الزم شايد. کردم می خراب رو ماهان نسبت به خودم ديدِ بايد هم بار اين

 می رو گردنش رگ. کردم سکوت گرفت، چنگش تو رو بازوم وقتی ها فکر بااين. بره می بيرون جهنم اين از بايد حاال و

. ننداختم هم نگاهی بود فروريخته سرم پشت که کوهی به حتی و شدم خارج در از توجه بی اما ببينم؛ هم سر پشت از تونستم

 .نداشت تعلق جا اين به اون .رفت می بايد

 می رو هام چشم اشک نيش. کشيدم يرونب مشتش محکم تو از رو بازوم و کردم آزاد رو ام شده حبس نفس بست که رو در

 .خدايا کنم می دارم چيکار من سوزند،

  بمونه؟ اينجا قراره... آقا اين _

 : گفت و کرد فرو جيبش تو رو دستش آخر در گرفت؛ نوسان هام چشم و بازوم بين نگاهش

 . بگی تو تو اين رو بهم تا اينجا بودی اومده _

 . شدم خيره صورتش به زده حيرت

 ن؟م _

 باشه، نشده طوفانی فيلم اون ديدن با  ماهان از بيشتر اگه بفهمم تونستم می و بود گرفته هنوز صداش شد، کمرنگ اخمش

 . نشده کمتر

  ...وای... ماهان از وای

 نجات جون دفعه دو دِينش زير مونم نمی باشه بوده صادقانه کارهاش همه اگه راسته، می زنه که هايی حرف بشه ثابت بايد_

 ... باشه کار تو ايی نقشه اگه ولی کنم؛ جبرانش بايد داده،

 : انداختم پايين رو سرم. بلعيدم صدا و سر با رو دهنم آب

 ... آورد بيرونت وچطوری کرد کمکت کجا تا افتاد، اتفاقی چه بشنوم تو زبون از بايد _
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 چشم تو هنوز و بود جواب منتظر هنوز. تا هزار منگفتن و بود درد يک گفتنم که گفتم می چی. بود شده خشک و سنگين زبونم

 سپهر. کرد جلب رو دومون هر توجه شد می نزديک بهمون و بود اومده باال ها پله از که هايی قدم صدای که بودم خيره هاش

 جدا رتشصو از شرمزده رو ام خيره نگاه اومد، می سمتمون به محکم و ثابت های قدم با اش تکراری و سياه شلوار و کت تو

 همگی.  کرد خم جانبم به احترام به سری بعد و داد افندی بی به سالمی آهسته رسيد که نزديکمون. دوختم سپهر به و کردم

 . کنن ام ديوانه تا بودن داده هم دست به دست

 . بزنيم حرف هم با بايد... کنم پيداتون تونم می اينجا گفت مادام. نبودين اتاقتون اومدم _

 :برگشت اون سمت به سپهر جمله يافتن پايان با که کردم می حس هنوز رخم نيم روی رو اش خيره اهنگ سنگينی

 . بگو جا همين _

 :گفت آورد می باال بود هاش دست تو که رو رنگی زرد ی پوشه که حالی در و انداخت من به کوتاهی نگاه

 . بهداد وقت سر مفرستادي های خودمونن، نفوذی از که رو بهداد وکالی از نفر دو _

 :چرخيد سمتش به کامل افندی بی. داد هلم پايين به دره ی لبه از کسی انگار

  ؟ نتيجه _

. اونه های آدم از بود گفته و بود زده حرف ازش دروغين علی که کسی همون کرد؟ می تعريف يلدا که نبود کسی همون بهداد

. بشه اش زندگی و خونه وارد دورغين هويت يه با کسی و بره در دستش از که محاله! فهمه می حتماً! فهمه می که بودم گفته

 بی بايد چطور دونستم نمی کنم، متوقف رو اشون مکالمه بايد چطور دونستم نمی! خودت و من با کردی چيکار! ماهاان آخ

 ذوق به مغزم کرد می ترشح بزاق مدام دهنم. شيم می تموم داريم که دونستم می فقط. کنم دور لعنتی سپهر اون از رو افندی

 : کشيدم خودم سمت به و گرفتم مشت تو رو افندی بی سياه و اسپورت پيرهن آستين. بود افتاده کردن ذوق

 .... شد چی بگم خوام می. بزنيم حرف. باشه _

 . کرد نگاه فشردم می مشت تو که آستينی و تابم بی و منقطع های حرف به تعجب با کرد، اخم



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

715 | P a g e  
 

 اومدغ می هام چشم سمت به دوباره اشک ی هجمه  کردم؟ می بايد کار چه خدايا. داشت نوسان ما بين هم سپهر نگاه

 که در دستگيره. باريدن به کردن شروع هام چشم. زدن حرف به کرد شروع سپهر. رفتم عقب قدمی و کردم ره رو آستينش

 «!بخوره بهش دستت ی ذارمنم»ناليدم  درون از و دادم فشار مشت تو محکم رو  بود سرم پشت درست

 ورق به  کرد شروع تمانينه با و قاپيد سپهر دست از رو پوشه. شد تموم ماهان و گرفت افندی بی سمت به رو  پوشه سپهر

 : کرد شره هام اشک که زدنش

 کرد تاييد بهداد اشو دونه به دونه! مو به مو. گفته راست _

 شدن خشک هام دست تو در سرد هدستگير. شدم خشک من و اومد باال افندی بی سر

  بده؟ تحويل دروغ خواسته گذاشتنينش فشار تحت_

 :داد تکون  نفی معنای به سری سپهر

 کنن پاک اش زندگی از شواهدو همه تا بگه ميدنه هرچی اسم، اين به شده دستگير يکی گفتن. زدن حرف باهاش وکالش_

 . گفته بهتون پسر اين که زده رو حرفايی مهکل به کلمه اونم. نشه سر درد براش اين از بيشتر تا

 .  کرد نمی باور انگار بود؛ رفته فرو فکر به هم در هايی اخم با افندی بی

 ...خوبی ندارم حس باشه، خيلی بهش حواستون!... لعنتی... اما کنم باور خوام می _

 به چشمش .ديدم می خواب انگار شده؛ چی دونستم نمی خبره، چه فهميدم نمی کوبيد، می حلقم تو درست و امان بی قلبم

 : گفت کالفگی با و کشيد پوفی افتاد، من

 باز؟ شد چت تو... هووف_

. بره لو راحتی به که کردی می کاری تو نياد سرش باليی ماهان شد می باعث هم بهداد مردک اون اگه. رها سرت تو خاک

 بايد چی  دونستم نمی .بود شده قفل فکرم استخون تيکه يه مثل بود شده خشک زبونم ، دادم تکون ترس با و تند رو سرم

 : کرد تکرار اخم با و شد خيره بهم. شد مشکوک افندی بی نگاه بگم،

  شد؟ ات چه می گم بهت _



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

716 | P a g e  
 

 . بود خودمون دادن لو ی مرحله آخرين ديگه تيز مرد دو راسخ نگاه زير کردن پته تته. کشيدم هام لب رو زبونم

 ... ترسم می... پسره اين از...  از _

 :برد حمله  هام چشم سمت به و ايستاد حرکت از کرد می رصد رو پام تا سر داشت که افندی بی نگاه

  چرا؟_

 ها راحتی اين به که بود زمخت حدی به انگار. بود داده نشون بهم بيمارستان تو که بود لطيفی روی اون سوای بودنش جدی

 .شد نمی منعطف

 .بياد يادم اونجا  خوام نمی ديگه بود، اونجا_

 چشم به کردن نگاه برای. انداخت بدنم روی اش سايه و شد تر نزديک قدمی بره، که زد اشاره سپهر به سر با و کرد اخم

 . کردند می باز ماجرا دادن لو برای رو زبونم آخر ها اخم اون و گرفتم باال رو سرم هاش

 ...باش آروم _

 و داره نظر بهم که مردی مشت تو رفت چشمش جلوی  بازوم. داشت فاصله باهام در يک فقط ماهان بود؟ آروم شد می مگه

 .بود شده دور ديوار يک فقط دادم اش فراری که ديوی از و داره فاصله باهام در يه .ميدم ترجيح بهش رو اون بودم گفته بهش

 :زدم لب. بود آروم بايد چطور

 ... اس زنده سوگل _

 کرد. سکونت هام چشم تو تری هم در های اخم با و شد کشيده لبش کنار شستش انگشت شد؛ تر رنگ پر هاش اخم

 .بشم خيالش بی ميشه مگه ميندازمشون، پاهات رو گفتم _

 تو فرياداشون و داد صدای بودن، توش همشون! هوا رفت هوشيارم نيمه های چشم جلوی لعنتی گاراژ اون چطوری؟... چ_

 ... مرتضی های نعره و ها التماس صدای. گوشمه
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 و آورد باال رو دستش. شد تزريق انگار هم اش آبی های قرينه تو اخم های رگه مرتضی اسم شنيدن با لرزيدن؛ می هام زانو

 می ازش خيلی من يا بود، آور دلهره و عجيب هم عطرش بوی. افتاد کار از ام تنفسی دستگاه گذاشت، سرم باالی ديوار روی

 . بود اومده ماهان که ايی لحظه از درست رسيدم، یم هم باز. ترسيدم

 ... بره يادمون دومون هر. رو لعنتی روزِ اون بره يادت تا کنم می کاری هر بينی می اونوقت. کن باورم _

 هبرانگيخت احساسات از اگه بودم لجن. کوبيد می هام دنده به توانش ی همه با و بود شده بزرگ ام سينه کل ی اندازه به قلبم

 . کردم  ولی کردم؛ می استفاده خودم نفع به ايی غريبه مرد ی شده

 ! منه اتاق داره دوربين و نداره خصوصی حريم بزرگ عمارت اين تو که اتاقی تنها وقتی چطوری؟... کنم باورت _

 مرد اين از رو اهانم بايد. کردم می کاری خودم بايد. بخوره تکونی هاش لب اينکه بدون ديدم، چشم به رو اقيانوس خنديدن

 .بست می رو پام و دست بدجوری دوربين اون ولی. کردم می دور نشين هاويه

 . بياری خودت سر باليی و نزنه سرت به تو تا بودن اونجا ها دوربين اون _

 .نباشه نيازی بهشون ديگه کنم می فکر پس _

 که از دلی و بست می که دلی برای سوخت می ها علهش تو دلم. شدن باز آلودی غم و کوتاه لبخند به هم هاش لب بار اين

 : گرفت فاصله ازم و برداشت رو دستش. بود شده بسته ماهان رويای به قبل

 ... مردی می اگه _

 : شد تر گرفته صداش و منقبض صورتش

 . خودمو همه از بيشتر... از همه تقاص پس می گرفتم _

 سرم روی شال به دست باشم؟ ديده من که بود ديده يخ کوه يه از ايیگرم چنين کی نشم؟ شوکه من که شد می باورش کی

 می پست انقدر بايد بدی؛ پس رو تاوانش خودت بايد کنی بيرون جهنم از رو کسی  اينکه برای. کشيدمش جلوتر و انداختم

 : بدم خودم رو ماهان بردن بيرون تاوان که شدم

 . دره اين پشت که میآد اون مديون... مديونی فقط االن جاش به پس _
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 باورش بيشتر و شه می حساس بهش کمتر کنم، دفاع دروغی علی اون از من اگه که دونستم می شد؛ ريز و تنگ هاش چشم

 داد، تکون سری. نبود شده خراب اين تو اون جای. دادم می نجات اسفل از تر اسفل اين از رو ماهان خودم روش با بايد. کنه

 هام چشم به ديگه کرد می سعی که حالی در. بود مشخص خوبی به اش مشکی پيرهن باز های دکمه زير از صليبش گردنبند

 : گفت نکنه نگاه

 .کن استراحت برو توام برم، جايی تا بايد _

 : کردم اشاره در به

 . ميرم بعدش کنم، تشکر کرد حقم در که کاری خاطر به خوام می _

 می تابيد می پنجره از که نوری لوٵتل توی اش ايی قهوه و بور های مو. شد دور ازم محکم های قدم با و داد تکون سر 

 و سر بی افکار به... صليب اون پس بود يهودی اينکه نه مگه راستی!. کشيد می رخ به بيشتر رو  پوشش سياه قامت و درخشيد

 باز در .شدم وارد و کردم باز رو اتاق در زدن در بدون شد، خارج ديدم از که داشت؟ کامل ربطی چه من به.  کردم اخم ام ته

 . همان کردم می فرار ازش که هايی چشم تو شدن گم و همانا کردنم

 بی و من های حرف همه يعنی. باشه شده متالطم و سرخ حد اين تا شد نمی باورم باشه، ايستاده اتاق در پشت شد نمی باورم

 شده محو و بودم ايستاده در پشت همون طور فهميدن، نمی مکان و نزما دلتنگم های چشم ...خدا وای بود؟ شنيده رو افندی

 و گاز تو پيچيده ی سينه کرد، می تاب بی رو هام چشم گردنش ی شده کلفت رگ مقابلم. ضربان مرد پود و تار الی بودم

 قصد که ماری مثل بود، زده حلقه هام چشم تو اشک .گچش توی و شکسته دست کرد، می پريشون و مجنون رو قلبم باندش

 حسابت طرف وقتی بود سخت. تفاوتی بی به تظاهر بود سخت چقدر .آورد می فشار هام چشم به کرده رو اش طعمه جون

 :کردم دور سوزانم های حدقه از رو اشک و زدم هم مکث با رو هام .. پلک.اونی تو يا توئه، اون ندونی ديگه که باشه مردی

 ! علی آقا. اومدين خوش جهنم به _

 :شد بلند سرش از دود انگار و شد تنگ هاش چشم

 ! خانم دريـا! ميگی آمدم خوش بهم ديگه حاال _
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 خاطر به... کردم غلط بگم خواست می دلم فقط اومد، نمی زدنم زخم. کرد سقوط ممکن نقطه ترين بااليی از طپشم از پر قلب

 سوختم می بايد من رفت، می بايد. کردم غلط شدنم، دريا خاطر به دزديدم، ازت که ايی آينده خاطر به مصدومت، پای و دست

 :رفت می اون و

 ... بری خونه اين از بايد_

 بعد هم اون نيست، مناسبی وقت دونستم می خوب. شد خيره بهم باريد می خون ازش که هايی چشم با و اومد باال تيز سرش

 ... لعنتی فيلم اون ديدن از

  شوهريم؟ و زن هنوز ما رها برم؟_

 .ماهانم بری بايد کردم، صاف رو صدام. کنه ليلی از تر مجنون رو من و باشه آروم داشت سعی هميشه مثل صداش

 . شه می فسخ خود به خود ديگه وقت چند تا _

 . بری بايد تو دادم، عقب رو هام شونه کردم، صاف رو گردنم. چرخيد می آتيش های شعله تو بيشتر لحظه هر نگاهش

 نمی ات زندگی به چرا داری؟ برنمی سرم از دست چرا کنی؛ پيدام و اينجا بيای دوباره که نکردم فرار دستت از.. .بری بايد _ 

  رسی؟

 تو آتيش ی شعله. تونستم نمی داد، نشونش بهم که خدايی به تونستم، نمی اين از بيشتر. شده هم سر  و تند بود، مصنوعی

 :گرفت اوج هاش چشم

  برسم؟ ام زندگی به_

 :زد پوزخند. خورد می تاب و پيچ آب از بيرون ماهی مثل درونم

  مهسا؟ با مثالً_

 حرص با و زد ايی ديگه پوزخند لب زير. من از تر سنگی. بود شده سنگ دل چقدر گشت، هاش چشم تو و اومد باال تند سرم

 :غريد

 ... مهسا حيفِ_
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 . تونستم نمی بره؛ بذاره و کنم بدی و بشم بد خواستم می اگه حتی. تونستم نمی

 . گذاشتم نشناس نمک توی پایِ که عمری حيف_

 :کردم زمزمه امان بی و کش سر. زد می قلبم های تاول روی نمک ذاشت، می هام زخم الی استخون

 ! نکن نگاه سرتو پشت هم ديگه و برو! برو پس خب_

 .بمونه ذاشتم نمی. کشيد می مرگ کام به رو انمماه و می داد لو رو چيز همه هام اشک بمونم، اون از بيشتر تونستم نمی

 ها پنجره اش عربده صدای.کرد پرتم اتاق وسط به شدت با و کشيد رو بازوم پشت از که شم خارج اتاق از خواستم و برگشتم

 :لرزوند رو

  نيستيم؟ بيا بيرون که کشيدی خودتو منو زندگی لجنی چه به رها؟ کنی می غلطی چه اينجا تو برم؟ گوری کدوم برم؟_

 تند ساختن، سد گرم جستجو های چشم مقابل و کردن خيس رو صورتم بودن کرده داری خود لحظه اين تا که هايی اشک

  نداره؟ وجود دوربين خونه اين های اتاق از کدوم هيچ تو که کنم تشکر خدايا، چطور و گشتم می رو اتاق بر و دور تند

 گوشه يه گوه مثل غيرت بی من و کنن لخت زنمو که جايی به رسيده بدبخت من اوضاع که دادی غلتمون کثافتی چه تو_

 ! شدم بيچاره انقدر که آوردی من زندگی سر به چی پست توی! نيام کاری به و بيافتم ايی

 زده وحشت. بودم ترسيده. کار و کس بی منِ به زد می زخم و چرخيد می اشک تيز تيغ هاش چشم سياه و سرخ های رگه تو

 می ماهان روی اين از انقدر که بودم نکرده روهم فکرش چرا. بزنه حرف بتونه ادبانه بی انقدر شد نمی باورم... زمانی هر از رت

 :بدنم ستون چهار مثل درست لرزيد؛ می صدام ...شدنش اعتماد بی از. ترسم

  کردم؟ چيکار من... من_

 نارفيقی به اعتماد از غير کاری چه. بود کرده سياه رو روزم و شب که جونی آقا دست از فرار از غير بودم کرده چيکار من من؟

 که روزهايی بودن سخت شدن، سرازير هام اشک بود؟ خونده گوشم تو دارم دوستت ی قصه محبتی، بی فصل اون تو که

 .بود سخت زيادی بود، زياد برام زيادی... ماهان روی اين ولی... بودم زده که گندی حق بود، حقم اش همه

 قابل غير کرد، حمله سمتم به .کرد می مطالبه داشت حاال اما بود؛ گرفته ناديده رو حقش هميشه و داشت حق وقتی بود سخت

 :ماهانه هنوز اون رفت يادم کردم؛ صورتم سپر رو دستم کنه؛ کار چه خواد می زد حدس شد نمی بود، شده کنترل
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 از خونه، يه نه! سقف يه زير باهاش رفتی... کردی نمک به حروم فرار يه با و دارم شوهر نگفتی! نموندی منتظرم! نموندی_

 خالی خودشونو کثافت مردای و ريختن می عشوه توش فاحشه زنای که جايی! ايی خونه هر نه اونم! خونه اون به خونه اين

  کردن! می

. گرفتم رو هام گوش و آوردم باال زور به رو هام دست پيچيد، می استخونم مغز تا دردش که بود چسبيده جوری رو بازوهام

 به رو هام دست... داشت حق هنوز و داشت فرق من شوهر با آسمون تا زمين که رو ماهانی اين صدای بشنوم خواستم نمی

 :کرد باز رو خيسم و لرزون های پلک اش بغض از بم و شده آروم صدای برداشت، هام گوش روی از زور

 تو کردی غلطی چه ها خونه اون تو بپرسم اينکه بی و بستم چی همه رو چشم... بودم نابودت.. .بودم خرت که بدبخت منه_

 ...دادم راهت ام قفله دو حريمِ و خونه

 کوبيد؛ ام سينه به باز چند رو اش سبابه انگشت. اومد می پايين کمتر و رفت می باال شد، می فرياد بود، ناله بود، عجز صداش

 :خوند می فاتحه امبر داشت واقعا انگار

 سر تو لحظه يه که! نزنم دست بهت نخوای وقتی تا که گذاشتم حرمت برات اونقدری و بودی رفته خونه فاحشه دل تا _

 ! فراريه ازم و هوا ميره متر سه شم می نزديک بهش تا که کردن بيچاره ندم، زنمو راه رو شک اين کثافتم

 اين همه. شد نمی باورم. رو من ريز های هق هق نه رو، ماهان کبود پيشونی وار نبض ديوانه نه. گرفت رو جلوش شد نمی

 و ناباور ها اشک .گذره می سرش تو چی نکردم هم شک حتی من که کرد می رفتار جوری امروز تا و بود دلش تو ها حرف

 ...کابوسه يه اش همه بگه يکی کاش کردن، می تر رو صورتم رمق بی

 تنم به عمره يه تنش کنم باور و بدم دلش به دل نگفتی شب يه بود؟ چقدر بودی قائل برام که حرمتی! کردی؟ چيکار تو_

 !ترسيده گذشته من از تظاهراش همه با... ترسيده شايد! مرده يه اونم که بفهمم و بدم دلش به دل نگنجيد عقلت تو نيازمنده،

 :اومد پايين خيلی اومد، پاين صداش نکشيد، عربده ديگه لرزيد؛ هم روی فکم و چونه

. چی همه به زدی گند فرداش صبح کردی؛ راحت ناجمعم رو هميشه خيال و اومدی راه دلم با که بارم يه شب، يه... بار به_

 ! عمارت اين خانمِ! خانما خانم!خانم دريا بود مثقال چند تـو گذاشتن حرمت
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 که بودی گفته چی افندی؟ بی من مرد با بودی کرده چه.. .آرزو خروار خروار با. خراب ديوار يه مثل. ريختم می فرو داشتم

 از امون... ام بچه آخ. گذاشتم ام خالی شکم روی رو دستم و کشيدم دهن تو درد با رو زيرينم لب زد؟ می صدام دريا اينجوری

  برد؟ باال رو هقم هق فريادش صدای ...ام بچه

 خاطر به بودی؟ نوشته چی( شد درد دوباره صداش!  )اش پَله و لپو خاطر به ديگه؟ کردی ول منو عمارت همين خاطر به_

   قدرتش؟

 به دراز خواست می دلم شدم، خم کردن، نمی ايستادن ياری هام زانو ولی بود، خشمگينش و نيرومند چنگ اسير هنوز هام بازو

 گفته.بيوفتم زمين روی داد اجازه و کرد شل رو هاش دست چکيد، هم اون اشک .باشم عدالت روز و مرگ منتظر و بيوفتم دراز

 پريشونم و مُضطر های لب .بود نمونده ازش چيزی ديگه. بودم کرده خاکسترش! غلط گفتم امش؟ فروريخته شکستمش؟ بودم

 :لرزيدن می هم روی

 ... ماهان_

 صدای. بودم ذاشتهن براش قرار و آروم گرفت، نمی آروم. بود کرده محاصره رو هاش چشم شب که بود خون از دريايی هنوز

 .بود صدا عايق خونه اين که شکر سجده بار هزار رو خدا و لرزوند رو ها پنجره دادش

 . مُرد ماهان! ام علی آخرش تا يکی تو واسه ام، علی من دنيا ته تا االن از! علی بگو! نزن صدام! ماهان نگو_

 :کرد می نگاهم خشم از پر وقتی حتی داشت، آرامش حکم اش سايه. بود ايستاده سرم باال

 ديگه. کنم می ولت! باشه ولی. بسازمش نو از برم که نگرفتم ياد دنيا اين از چيزی تو غير زندگی؟ کدوم ام؟ زندگی سر برم_

 . نيستم نيوفته تنت رو خال يه اينکه دنبال

 ... خدايا کردم غلطی عجب. شدم خيره عذابش غرق صورت به ترسيده

 ازتون زندگيتونو و شرف بی اون ی لنگه يکی بشم اومدم گرفتی، ازم زندگيمو. حرومزاده اون و تو يلعزائ بشم تا اينجا اومدم_

  تره؟ مرد تره؟ قوی اون نگفتی مگه نيستم؟ مرد من نگفتی مگه... بگيرم

 هم از هاش دندون که بميرم غريد، می اش شده قفل فک بين. کرد می ترم عاشق کرد، می ترم تاب بی تَرش صورت ديدن

 .آخر پاشيدن می
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 ! اون ی لنگه يکی بشم تا اومدم_

 . کردم غلطی عجب... خدايا کردم غلطی عجب

 يادم شوهری و زن حرمت ذره يه اين تا گمشو. داره مرگو حکم برات بودن من چشم جلوی. گمشو چشمام جلو از حاالم_

 .نکردم بلند روت دست و نرفته

 ايستادن نای و بودم افتاده زمين روی هنوز. کرد بازش روم به و رفت اتاق در سمت به صالبت با اما ناميزون؛ های قدم با

. بلندشم جا از کردم سعی و زدم زمين روی دست...  نداشتم خودم برای چيزی هيچ ديگه دادم، دست از رو چيزم همه. نداشتم

 اتاق از کنم نگاه صورتش به اينکه بدون و ايستادم زور مثل آينده متزلزلم. به. تنم ستون چهار مثل. لرزيد می هام دست

 نداشت... ديدن که مرد دارِ نم صورتِ. اومدم بيرون

 سرم تو ماهان های فرياد صدای و غلتيد می صورتم روی اشک قطرات. اومدم پايين رو ها پله خسته پاهايی با و سالنه سالنه

 چه .رفتم حياط ته کوچيک ی خونه سمت به ها نگهبان و خدمه متعجب نگاه به توجه بی و شدم حياط وارد. شد می کوبيده

 شده پنهون روی اين از حالم چقدر دونستم. نمی من و بود بداخم و بد چقدر... پنداشتن می اپرا شبح رو من اگه کرد می فرقی

 .داشت حق رچقد. داشتم دوستش چقدر ...چقدر.... چقدر... گلوش تو شده عقده های فرياد اين از... خورد می هم به اش

 بی مشت. ساکنند خونه اين تو نفر چند دقيقا دونستم نمی بودم، نيومده اينجا حال به تا. ايستادم سفيد سنگ ی خونه مقابل

 سرم پشت از ها نگهبان از يکی صدای .زدم اش آهنی و بزرگ در به تقه چند زنگ، فشردن جای به و آوردم باال رو جونم

 :کرد جلب رو ام توجه

 ... خودشون کردين می امر اومدين، اينجا تا راچ خانم_

 افندی بی گفتن می که نبودن خودشون مگه کردن، عوض رنگ راحت چقدر. کوبيدم در به دوباره برگردم سمتش به اينکه بی

 صدايی نره؟ هيچ راه قدم دو و کنه امر بايد که خانمی بودم شده حاال کنه؟ می پرتم پاشون و دست زير بشه، خسته ازم وقتی

 که بکوبم در به دوباره خواستم .ماهان خشمگين صدای از پر. بود شده پر سرم موند، نمی ذهنم تو ثانيه صدم چند از بيشتر

 های دست. کشيد سينه به رو سرم ترسيده بعد و متحير اول وضعيتم و من ديدن با. کرد باز روم به رو در زنان نفس نفس يلدا

 . بزنم زار براش دل ته از تا بود جونی کاش ،تابوندم کمرش دور رو جونم بی

 ... رها کنی؟ می چيکار اينجا شده چی جونم؟ به دردت شده چی_
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 می شده، متنفر ازم چقدر ماهان گفتم می براش و بود اينجا نازنين کاش بگم، شد می کاش فشردم؛ مشت تو رو پيرهنش

 کسی به رو ها اين همه تونستم می کاش... نشد که بدم نجات ور جونش و بکشم دوش به تنهايی رو گناهم بار خواستم گفتم

 ... بگم

 .شده چی ببينمت! کن نگاه منو رها رها،_

 زبونم بودم، اينجا که بود رفته پاهام از اختيار. کردم خشک رو سوزانم پوست دست پشت با برداشتم، اش سينه روی از رو سرم

 :کند می تنم از گوشت هاش ناخن جای که انداخت می چنگ چنان دلم هب گاهی که حسرتی بگه، تا گذاشتم آزاد هم رو

  داری؟ سفيد چادر و جانماز_

* 

 افندی بی

 تر واضح بودن، پيچيده گاراژ دور تا دور که خطری رنگ زرد نوار اون اما ديد؛ شد نمی رو زيادی چيز و بود ميش و گرگ هوا 

 هاشون گردن داغ خون به .بود هاشون رگ داشتن نبض خواستم می که يزیچ تنها و بوديم اومده تنها .بود ها حرف اين از

 ... بيارم گيرشون زنده فقط برسه، ها آپارتی اون به دستم فقط که آخ. داشتم عطش نه، که تشنه بودم، تشنه

 :چرخيد سمتم به و کشيد هوفی منتظرم نگاه جواب در خزيد؛ صندلی روی سپهر و شد باز ماشين در

 .کشيدن بيرون آوار زير از جنازه تا نُه ميگن ها محلی_

 !موند می زنده بايد اومد، می گيرم بايد بود، کرده باد دستم های استخون و رگ .شد خاموش پوفی با هم اميد نور آخرين

 روهگ آخرين برن، بيرون پشتی در از کنن جلب رو ما حواس اينکه بی تا بودن شده گروه گروه گفته، سوگل که چيزيی طبق_

 اولين برسونه، خانم پدرِ دست به فيلمو تا داده سوگل که قولی خاطر به و کرده نگری آينده امير ولی بوده؛ شون نادخ خود هم

 در پی های انفجار با و هوا داده رو پشت اون جا اولين بشن، وارد خواستن ها بچه و سامان که هم بعد. کرده بيرون اونو نفر

 .بسته همه روی به فرارو راه پی

 می خونسردم. کرد می آرومم ها وقت اينجور هميشه که چيزی شد، می جاری داغم های رگ تو ايی زده يخ و خُنک حس

 . کرد
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 .نشه پايمال امير جون تا اس زنده سوگل پس_

 :تکرارکرد تمسخر با و زد پوزخندی

 .حکماً_

 :پريد باال ابروم لنگه يه

 .رسونيم می دستش به فيلمو پس _

 :دادم ادامه بردارم برداری آوار حال در مامورهای و رو به رو زرد های نوار از چشم اينکه بی. چرخيد سمتم به بهت با ربا اين

 خونه بيوفت، راه االنم. عقب کشين می خودتونو و دامنش تو ذارين می فيلمو رسه، می دستش کجا، به از بفهمه اينکه بی_

 . دارم کار خيلی

 .. بالـ خيلی ريسکش افندی، بی اما_

 : و خيره خيره نگاهش کردم چرخيدم سمتش به

 کنم؟ چال آوار زير رم تو يا افتی می راه_

 اون و بود مونده زنده که کسی تنها حساب بايد داشتم، کار خيلی. فشرد رو استارت دکمه حرص با و کشيد ايی کالفه هوف

 رسيدم.  می رو حسابش بايد جوشيد، می انتقام حس وجودم تو نیزما هر از بيشتر. رسيدم می بود، آورده دريا سر رو ها بال

* * * 

  رها

... و دريدن نمی رو گلوم ها بغض زد، نمی فرياد ديگه ماهان کرد، نمی صدايی و سر هيچ ديگه... آروم آرومِ. بود گرفته آروم سرم

 روی نمِ اشک. کنم شکوه جانب به حق بزنم، رغ کنم، گله خواست می دلم که هايی وقت تمام ی اندازه به. بود شده آروم دلم

 و زدم عقب کمی رو موهام روی گلدار و مقنعۀ سفيد. بود کرده خشک و کرخت رو پوستم ردش بود، شده خشک صورتم

 .«..يانور يانور، يانور،. »..کردم رديف هم پشت رو ها مهره نو از دوباره
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 نورانی رو آدم صورت کم کم و ميده نشون آدم به رو راه کنه، می همعجز ذکر اين می گه هميشه عمو گفت می ماهان يادمه

 جای و دونم می رو راهم کردم می حس تو اون لحظه اما زدم؛ صداش توهمی و خنديدم حرفش به روز اون شايد. کنه می

 دلم هم شايد! منيَّت بی خواست، می گذاشتن خاک به سر ديگه دور يک دلم. کردم می حس کمرم پشت رو  ايی پنجه

 خواستم و شد عميق لبخندم فکرش با. بشم خيره مهرم به و بکشم دراز ام ای عاريه ی سجاده کنار وار جنين خواست می

 جا از و انداختم سجاده تو رو تسبيح شتابزده. بريد رو کوچيکم آرزوهای ی رشته بيرون از جيغی صدای که کنم عملی رو فکرم

 :شد وارد سراسيمه يلدا و شد باز اتاق در برسم بهش اينکه از قبل اما افتادم؛ راه ايلد اتاق پنجره سمت به شدم، بلند

 .باش زود خدا رو تو کمک، بيا خانم خانم،_

 :بودم مونده يلدا و پنجره راهیِ دو بين

 چيه؟ واسه صداها سرو اين شده؟ چی_

 ... بيرون آوردن زمين زير از سوگلو... شدن عصبانی آقا... آقا_

 و حس بی صدای. سوگل داغون وضع و سر به دوختم چشم و شدم متمايل پنجره سمت به لرزيد، می پاهام م،شد هول

 :کرد می تزريق آدمی وجود تو  وحشت افندی بی خونسرد

 ! زود کنين، صدا خانمو_

 به رو توجهم آورد، چپم بازوی به يلدا که فشاری بودم؟ نبودم، که من... خانم از منظور. يلدا به چسبيدم و رفتم عقب قدم يک

 :کرد جلب خودش

 کن! کاری يه خدا رو تو_

 های چشم .ميدن پس رو جونم به وصلِ نخودِ خونِ تقاص و ميدن جون سخت بود گفته. اندازدشون می پاهام روی بود گفته

 :نداشتن باورم انگار يلدا حيرون

  کنی؟ کاری خوای نمی_

 :پيچيد در پشت يلدا مادر ملقانهمت صدای و شد کوبيده تقه چند اتاق در به
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 ... قدتون قربون بياين. کنه می صداتون آقا... جان خانم_

 :کرد می نگاه حيرونم های چشم به متحير و ناباور همچنان يلدا بيام؟ کجا بيام؟

 .جان مادر ديگه بيا شن، می عصبی آقا خانم_

 از هاش لباس و بود تنيده هم در گل و خاک از پوششی زير مرتبش هميشه موهای شدم؛ خيره سوگل به پنجره از دوباره

 نمی حتی .بود انداخته رد مچ، تا پاش رون کنار از شده خشک خون و بود خورده جر زانوش روی تا دامن. بود پوره پاره هرجا

 پهلوش به امان بی ها نگهبان از يکی که لگدهايی ديدن با .آوردن سرش مدت اون تو باليی چه که کنم رو فکرش تونستم

 های بوت زير زندگی بودم، کشيده قبال رو وحشتناکش درد. کردم تند پا حياط سمت به سراسيمه و زدم کنار رو کوبيد، يلدا می

 رو راه بودن؛ گرفته رو دورشون تا دور که ايی خدمه شدم، که حياط وارد .موند می آشغال تيکه يه مثل شون مشکی و چرم

. شد نمی برداشته بود، افتاده زمين روی حاال و نيومد پايين غرور از سرش هم روز يک که سوگلی از هام چشم. کردن باز برام

 سرم پشت از هم مادام. کرد می رصد رو گلدارم چارقد داشت. دوختم افندی بی بهتِ پر های چشم به رو ام زده حيرت نگاه

 . کرد جمع هم تو رو هاش اخم سوگل ديدن با و رسوند جمع به رو خودش

 .آقا کنين امر  _

 کدوم هيچ و بودن باخبر شون افندی بی های جنايت از همه که انگار بود، زده حلقه تکشون تک های چشم تو دلهره و تلواسه

 :تر خونسرد... صداش و شد تر حرصی شد، تر عصبی هاش چشم .نداشتن توش دخالتی

 بده. جون سگ ماده اين داره دوست چجوری می گه خانم. نه من من؟_

 می صدا رو من سوگل ناله صدای خشونت؟ اوج يعنی مردونه و بم لحن اون برای خونسردی بدونه که بود کسی چه من غير و

 و کرد جلب رو ام توجه سپهر سر پشت از ماهان بلند قد. ديدم نمی رو کس هيچ و ديدم می رو همه. بودم مبهوت زد.

  ودم؟ب ايستاده جهنم کجای دقيقاً اين بار...خدايا

 سرش. پيچيدم خودم به درد از باهاش هم من پيچيد، مچش دور رو سوگل ی آشفته و پريشون موهای و شد خم افندی بی

 :غريد صورتش تو و آورد باال رو

  عرعر؟ که منم و امير آخور تو کنی می سرتو کردی فکر خوردی، می خوب داشتی توبره از _
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 :کشيد می ناخن اعصابم روی هاش ضجه

 ... گردونم برش رفتم شدم، پشيمون... خدا به کردم، غلط_

 !ببُر صداتو فقط! صداتو ببُـر_

 سوخت. رو به من گفت: می هم من موهای ی ريشه. کرد بلندش شدت با و کرد جدا خودش از مضاعف حرصی با رو سرش

 ... داد باد به اتو بچه که بود زنيکه اين نره يادت! نکن لطف! نکن رحم _

 :کرد وساطت مادام ...ام بچه

 ... جمع اين تو و اينجا نداره خوبيت... افندی بی_

 افندی بی چنگ از رو موهاش تا بود تقال در و پيچيد می خودش به سوگل. کرد اش خفه افندی بی آلود خون و تيز نگاه

 جمع اين شبيه اقعاً داشتو انگار. خوند نگرانش هميشه های چشم از شد نمی رو چيزی هيچ شدم، خيره ماهان به. بده نجات

 ی خونه خانم از بود دور چقدر... هاش ضجه نزد؛ قلبم گرفت، نفسم. شد پرت پاهام روی سر با سوگل بيام خودم به تا .شد می

 .مسعود

 . کن داغشون نقره خودت بذارن دلم رو داغ خواستن می سوختن، خودشون آتيش تو مردن، اشون همه _

 :شد لندب گوشم کنار از مادام صدای

 ...بگير جلوشو! دختر بگو چيزی _

 بود؛ بريده رو ماهان و من بين ريسمون تنها رو، اميدم رو، ام بچه که بود زن اين خود... زن اين و کشيد می تير شکمم زير

 ... ام بچه... می زد قلبش داشت تازه تازه

 .کن رحم خدا تو رها _

 :چسبيد اش خونی و کثيف های دست با رو چادرم

 .کن رحم بهم خودم، گوه کردم، غلط_
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 ! سگ ماده بدن، جز آفتاب يه زير گوشتتو شقه  هر و بدن رمشون ببندنت اسب چهارتا به دم می رحم؟_

 : اومد سمتم به سپهر و کرد ای اشاره سپهر به

 ...زنيکه بکش ازش نجستو دست_

 ... رها_

 تماشاشون ناباور و شده خشک هنوز من و اومد سمتم به سپهر .بود انداخته راه جنجال و جار سرم توی مادام ملتمس صدای

 .کردم می

 صدای ويال پشت بود، ثانيه در هزار روی قلبم ضربان. شد بلند خراشش گوش های جيغ صدای گرفت که رو بازوش زير

 . کنه رو کار اين بتونه کسی که شد نمی باورم و اومد می دادن می رمشون که هايی اسب ی شيهه

 ... رها... بميره ات بچه خواستم نمی خدا به کردم، غلط خدا، رو تو رها.. .رها_

 مادام.نفرت تشديد با. جويی انتقام حس تحريک با کرد، می آرومم داشت چشمم تو چشم هنوز افندی بی و کردن دورش ازم

 :چرخيد سمتم به خشمگين

 . بودی نزده رو روشنش ی دکمه فقط! افنديه بی يه توام درون_

 بی داشتم. رفت بردن رو سوگل که سمتی به و داد تکون تاسف روی از سری منقبض فکی با. چرخيدم سمتش به وحشت اب

 به داشتن و بود گرفته باال هياهو. ری می فرو لجن توی آخرش تا برداری، که رو اول قدم بود؟ گفته چی. شدم می افندی

 کرد می تماشام و بود ايستاده روم به رو هنوز که ماهانی های شمچ تو اضطرابم پر های چشم... رفتن می ويال پشت سمت

 زدم صداش زده وحشت. کنم تونستم سکوت نمی.... تونستم نمی... تونستم نمی شد، چفت

  افندی! بی_

 :برگرده سمتم به اينکه بدون ايستاد،

 ... بگذر ازش... گذشتم... گُـ_

 :کرد ام حوالهرو تيزش و تند نگاه و چرخيد سمتم به خشونت با
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 رو تنت حرمت و اومدی خونه خود اين کثافت تا! نداره رو ارزشش اون لجاره نکش! وجودت تو غيرت رو! باش داشته جَنم_

 ... و دريدن تنت از لباس رو و چشم بی اون به خاطر نبرد، سوال زير کسی

 .شد آلوده خون به هاش چشم طوفانی دريای ايی ثانيه به

 ... ازش گذرم می... بردن می بين از حرمتم ذره يه همين نبود اگه بده، جاتمن تا اومد... اون_

 :بود مشخص هم پر و بور ريش ته اون زير از منقبضش فک

 .بگذری تو اگه حتی. گذرم نمی_

 .ذاشتم نمی شدم، روون دنبالش. رفت ويال پشت سمت به تری استوار های قدم با بار اين و دوباره

  بود؟ خودت خاطر به گفتی؟ دروغ... کنی می کارو ينا من به خاطر گفتی_

ها!  جانی بودند ديوانه رسماً چسبيد، زمين به پاهام ها اسب ديدن با کنم؟ کار چی خدايا رفت؛ می رو راهش داشت توجه بی

 :کردم سد رو راهش و مقابلش ايستادم کردن، می گير هم به پاهام کردم تند قدم

 ! کنی کاری همچين ذارم نمی بيوفته، تگردن جنايت اين ذارم نمی _

 ! سپهر هستی چی منتظر :کشيد فرياد و زد کنارم مضاعف خشونتی با

 باال بوديم رسيده ديگه. اومد برنمی دستم از کاری هيچ بود، گرفته بغضم .رفتم می قدم به قدم دنبالش و رفت می رو راهش

 ...هاش ضجه و سوگل سر

 ...بگذر ازم افندی بی_

 غصه تموم با و چسبيدم رو بازوش ناخودآگاه. رسيد نمی ذهنم به راهکاری هيچ کردن، می باز رو راهشون داشتن مها اشک

 :ناليدم بود شده تلنبار دلم تو که ايی

 !کارو اين نکن... کنم نمی نگاهم صورتت تو ديگه کارو، اين نکن... من خاطر به... خدا رو تو_

 :کرد می داری خود هنوز و لرزيد می خشم شدت از داشت چرخيدن، سمتم به هاش چشم
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 .من خاطر به... کارو اين نکن... اورهان_

 با رو بازوش .زد می تنوره آتيش دلم توی. رفتن می ضعف افتادن برای زانوهام ...نشه خرد نشنوه، نبينه، خدايا بود؟ کجا ماهان

 نديدم شد، خم سمتش به. برداشت بود ايستاده کنارمون که نگهبانی اولين سمت به قدم يک و کشيد بيرون چنگم تو از حرص

 بی و برد باال رو اسلحه. شدم خيره بهش زده وحشت .زد رو چشمم هاش دست تو ی اسلحه برق ايستاد که صاف کرد، چه

 ی هجمجم و شده متالشی مغز بود، شده قطع نفسم .کرد سرخ رو سفيدم چادر خون ... تا سه دوتا يکی. کرد شليک وقت فوت

 ... اش تيکه صد

 ی زده حيرت جسم افتادم، زمين روی. شدن سِر هام زانو رفت، نمی رژه مغز روی هاش التماس و ها ضجه صدای ديگه

 بی نداد، ها اين کدوم هيچ برای مجالی هوشی بی خورد؛ ولی هم به حالم خورد، هم به دلم .افتاد خاک روی تازه هم سوگل

 مرگ بوی که کسی تپش پر ی سينه به و خزيد بدنم زير دستی خبری بی عالم تو و افتاد سوگل خون پر سر کنار سرم حال

  .شدم فشرده داد می

 * * * 

 ماهان

 شما روی که کسی به لعنت. وجدانتون بی ذات به لعنت. کوبيدم هم به شتاب با رو در و شدم بودن داده  بهم که اتاقی وارد

 ...لعنت ميذاره؛ آدم اسم ها درنده

 چند اجباری سکوت مافات جبران بايد کردم، می خالی جايی رو حرصم بايد شد، می منفجر خون فشار شدت از داشت زممغ

 شدت از. گذاشتم لبم گوشه نخ يه و زدم چنگ کنسول روی از رو سيگار سفيد پاکت. کردم می خالی خودم سر رو پيشم دقيقه

 دهنم دور دست تر کالفه و کردم مچاله مشتم تو رو سيگار حرص با .نداشت تعادل لب هام روی سيگار هام فک و چونه لرز

 زمين زير از. رفت نمی کنار هام چشم مقابل از ايی ثانيه برای ساله چند و بيست دخترکِ مغز شدن متالشی ی صحنه. کشيدم

 . بود مرده خون و کبود تنش تمام. وسطشون کردن پرتش بعد و کردن خِرکشش کشون کشون

 چه از بود کرده شره پاهاش روی که لعنتی خون اون يا! شده واجر جر و تيکه صد هاش لباس چرا کنم فکر خواستم نمی حتی

 کوتاه پالن چند همين .بود چکيده سرش تو معطلی بی که گلوله سه آخر در و هاش، التماس هاش، گريه صدای .بود کوفتی

 .چيزتون همه بی ذات به لعنت شد؛ اکران ذهنم توی بار صد دقيقه چند اين تو
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 خواستم نمی. داشتم نگه و کشيدم زده، چنگ رو موهام و کردم ستون زانوم و سر بين رو دستم و دادم فاصله هم از رو پاهام

 بياد، يادم مرتعشش و تپش پر های حرف بياد، يادم هاش اشک بود کافی! ثانيه صدم يک برای شده حتی. کنم فکر رها به

 شده پيچی گچ دست! کنم پنبه رو کرديم رشته اينجا تا چی هر و شم بلند تا بياد يادم بی ناموس اون آغوش تو لرزونش جسم

 .فشردم بيشتر تشک روی رو سرم و کوبيدم پام روی حرص روبا ام

 دو ديگه؛ سمت از دخترک اون ی ترکيده ی جمجمه و طرف يک از رها اشک پر های چشم ياد... امروز بود مزخرفی روز چه

 من برای اون... زد که بود هايی حرف چه... زدم هايی حرف چه. بودن انداخته گير خودشون بين رو مغزم و ساخته کاذب ارديو

 .هردوتامون به لعنت. اون خاطر واسه منم و

 زمين روی حاال که رو سيگار جعبه .اومدن می راه سمتم به انگار اتاق های ديوار. بگيرم آروم تونستم نمی شدم، بلند جا از

 توصيه يادآوری فقط ذهنم درون آشفته کارزار اين بين. کردم روشنش و گذاشتم لبم روی نخ يه. زدم چنگ دوباره بود افتاده

 :شد پخش گوشم تو جون پر و  زنده صداش بود، کم محدث های

 واسمون مردکو اون و یخورد گلوله. داد نجات رو مون ساله چند ماموريت غيرتت چون مديونيم مديونيم، بهت بودم گفته_

 مردم ناموس از ناموستو و مملکتت دخترای تک تک واسه مردی، نداره، حد ات مردونگی چون بهت مديونم! داشتی نگه زنده

 .نکردی جدا

 :بود باال محدث صدای هنوز دودش پشت و زدم پوک سيگارم

 . هست وجودت تو اش مردونگی و جربزه که ديدم چون تو سراغ اومدم_

 :داشت شنيدن محدث زبون از چيدن کبری صغری همه اين اما ميخواد، چی ونستمد نمی

 فرق خيلی ماجرا االن ولی بشه، ماجرا وارد خودمون اعضای و محدوده خارج از کسی دن نمی اجازه عنوان هيچ به مقامات_

 بی. هيچی به هيچی... درآخر و کنيم می کشف اتفاقاتشو ريزِ ريز کنيم، می تعقيب رو باند اين داريم که ساله هفت ما. کنه می

 از تا ۴ سال چند اين تو. گردو پوست تو بمونه دستمون که ريخته برنامه جوری و وايساده جلوتر پله يه هميشه افندی

 مفقود مرموزی طور به همشون نرسيده دوم به اول هفته ولی باندش؛ تو فرستاديم دقيق های نقشه برنامه با رو همکارامون

  اعلم و اهلل. شدن شهيد... شايدم يا شدن،

 .نبود شدنی اصالً! نداشت امکان اما خواد می چی بزنم حدس تونستم شم،می خيز نيم کردم سعی
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 می معاونا. کرديم گير ايی مخمصه بد تو بگم بهت اومدم. باشه در خطر به خاطرش جونت که بخوام کاری ازت نيومدم_

 اين تو فرستن می دخترامونو کاميون کاميون دارن ماه هر که هايی نديده خير اون خير از تونم نمی... ولی نيارم روت به گفتن

 . بگذرم کنن، می جا به جا اسلحه و عربی کشورای

 کاری هيچ دستم از و بودم ديده چشم به بار يک زنه، می که حرفی زوره چقدر فهميدم می. نشستم صاف و دادم بالش به تکيه

 ... بود برنيومده

 شرف در درست تو. نداشتيم رو انتظارش اصالً که اومده پيش موقعيتی ولی شيطانه؛ بازی يا خداست کار دونم نمی... االن ماا_

 کردم گير ببينن! رو افندی بی نشدن موفق حتی درآخر و شدن شهيد خاطرش واسه من همکار تا ۴ که وايسادی باندی يه

 موقعيتی چنين صرافت از تونم می نه بندازم؛ وسط رو تو جون تونم می نه. ام وظيفه و وجدانم بين کردم گير بدجور. جوون

  کنم؟ چه بگو بهم تو. بيوفتم

 ديگه فکر هر به چربيد می الشخورها اون بين شدنش وموندگار رها جون ترس. دادم سرم پشت سفيد بالش به رو ام تکيه

 .ايی

 جا کمرش تو که ترکشی تا سه و لنگ نيم پای يه برامون جنگ و بانقال سفره از بود، جبهه تو رو ماهی چند جونم آقا_

 تکراری داستان های برام بار هزار هشت و بيست قد گرفتم، عمر خدا از که سالی هشت و بيست اين تو. موند بود، کرده خوش

 آينه تو تونم نمی وقت هيچ ديگه ندم، پس درس امروز اگه. شنيدم دل و جون با هربار و کرد تعريف اش رو از ناموس پرستی

 جفت سلوالی تک تک با منتظرفرجشون رو چشمای و ناله و اشک. ديدم رو دخترا اون از ماشين يه من... کنم به خودم نگاه

 اون تو زنم ديدم وقتی چون گذرم، نمی قصه اين از من ازم، بگذری هم شما اگه که سرگرد، جناب اينه قصه. ديدم چشمام

 که بگو. گوريه کدوم دونم نمی که جهنمی اون به برن گذاشتم پس کنه، پنهونش ازم و دنبالشم بفهمه ترسيدم نيست کاميون

 . باشه خير کار و کردن کمک مسبب تونه نمی شيطون بازی

 :زد می موج هاش چشم تو شعف

 که. زنت حتی همه،بف کسی نبايد شرايطی هيچ تحت. شی می باندش وارد تر جعلی هويت و جعلی اسم به هفته چهار تا سه_

 .شه می نابود دوباره ما نقشه سال چند هم و خودتون هم بده، بروز رو تو به احساسش بخواد و بفهمه اگه

 :رفت هم در هام اخم
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 .گردونين برش جا همين از برگرده؛ يدبا رها_

 کجاست، شد، چی کنی مخابره ما به بايد بشه، جنوب راهی قراره هفته چند اين تو چون داريم وقت هفته چند گم می. نشد دِ_

 اينبار که روشنه دلم که بره، پيش درست چی همه اگه. وقته چه عربا کوفتی عمارت اون تو قرارشون و کجاست دقيقاً محموله

 که اونوقته. شه می متوقف اش محموله و شه می دستگير قاچاق قرارداد يه سر درست افندی بی ميره، پيش درست خدا اميد به

 دردش دونی می خوب خودت... ولی شنفدنش برات زوره دونم می... نباشه زنت اگه اما و. برگردونيم تونيم می رو فتهگر هرچی

 به عربا با رو قرارش و دنبالش افته می دوره دوباره نباشه زنت اگه نيست، اش حالی آدميت شرف بی اون! چيه سر تو زن با

 کارو بزنه، شبيخون ات زندگی که هست احتمالش نشه قانون اسير که وقتی تا ...درضمن. کنيم نبايد ريسکی هيچ. زنه می هم

 .تمام و کنيم باره يه

 بردم، جلو و دست گفتم لب زير ايی اهلل بسم. بود افتاده کار از رها مورد در ازل روز از اما من منطق بود، منطقی هاش حرف

 انداخت. مطمئنم های چشم و شده دراز دست به نگاهی

 جوون، بگم بهت ولی بگو، اهلل بسم موقع اون. ايی کاره چه بگو بعد و کن فکر خوب کن، فکر کنی، قبولش االن خوام نمی_

 جون سر حتی. هرچی. کنی فکر ميدم بهت که ماموريتی به فقط و بياری دووم بايد شد که هرچی نيست، بردار شوخی کار اين

 ! گی می اهلل بسم تونستی اگه. زنت

. برميام پسش از کردم می فکر که بودم شده ديوانه. بدم انجام کارو اين که خواستم می و تونستم نمی .بود شده داغ سرم

 . برداشت ايی ديگه قدم... برسه چه کرد می منجمد رو هام رگ درون خون هم گفت می که هايی چيز تصور

 راستی!_

 برگشت سمتش به سرم

 . کرده پيدا رو بودی دنبالش که دختری بگم بهت گفت يهودا_

 :رفت باال صدام شوق از شدم، خيز نيم

  چطوره؟ االن تهران؟ آوردنش کجاست؟ کجا؟_

 :کرد تر منقبض رو اش چهره و کشيد هم در ابرو
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 فروختتش مواد ساقی تا چند به پدرش کنه؛ فرار نتونسته مخدر، مواد به خاطر. داشته رو فروشش قصد پدرش... اسدی جانان_

 ... االن و

 . يخ تيکه يه مثل درست بودم، بسته يخ. بود افتاده کردن خس و خس به ام نهسي

 علت باز کلی برسی يه با و داده رو ها ساقی آدرس نرسيده دومی به اول داد کالنتريه؛ تو االن و کردن دستگير رو پدرش_

 .شده خارج کشور از افندی بی مثل يکی توسط حتماً يعنی واين شده؛ گم ها معلول اين تموم

 همه تونم می کردم می فکر چون دادم لحظه همون رو قطعی جواب. فهمم نمی که االن مثل نفهميدم، رو خودم حال ديگه

 ... حاال و. کنم فصل و حل رو چی

 سرم از دست که بذارم و برنجونم خودم از رو رها حسابی و درست تونم نمی حتی. کنم تونم نمی کاری هيچ که بينم می

 گفته بد .گرفت ضربان دوباره رهاسرم افتضاح حال آوری ياد با .چی همه به زد گند و شد باز سرش ماهه چند لدم. برداره

 فرصت توی حاال که... پوستی زير دمل بود، شده تلنبار حرف اش همه چون... بد بد، بد،... اومد می کشيدنم عذاب بد بودم،

  .بودم کرده بد. بود کرده باز سر دروغين

* * * 

  هار

 ريخت، می آب از حجمی يک روی که قطراتی ريزِ صدای رو اتاق سکوت. بود چسبيده هم به هام پلک و کشيد می تير سرم

 . شکست می

 تو سوزن مثل اتاق های المپ نور. فشردم هم روی محکم رو هام پلک نکشيده ثانيه به و کردم، باز رو هام پلک آروم آروم

 عربده. شد می تصوير ذهنم تو ديگری از پس يکی بود گذشته که اتفاقاتی کشيد، تير بيشتر سرم. رفت می فرو هام چشم

... خون... و سوگل وقفه بی های جيغ صدای يلدا، ی شده دوزی ترمه جانماز رحمش؛ بی و درشت های حرف ماهان، های

 رشته افندی بی صدای. کردم می حس هنوز هم افتادم روش سر با که لزجی و داغی اون. زد می ام بينی تو خون بوی! خون

 .کرد باز دوباره رو هام پلک و پاره رو افکارم

 ... شدی بيدار باالخره _
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 که سوگلی... بود اون خون. زد می بهم رو حالم داشت زد می بينی تو موهام الی البه از که خونی بوی بودم، زده زل سقف به

 ...يا افتاده حياط وسط هنوز دونستم نمی

 ... ولی بيای هوش به بايد ديگه ساعت يه تا خورده، هم به حالت گفت دکتر _

 :پريدم جا از ام روسری نديدن با کشيدم، موهام روی دست

  درآورده؟ سرم از کی منو روسری_

 پريشونم موهای تو دست. شد خيره صورتم به سوال پر و مات های چشم با. گذاشت نصفه رو حرفش هيستريکم جيغ صدای

 . بزنم عق خواست می دلم داشت، نم هنوز کشيدم،

 ...تا درآورد يلدا بود، کثيف_

  گذاشتی؟ کجا بده، منو روسری! کرد غلط! کرد غلط يلدا_

 :آورد تر پايين رو صداش و کشيد ايی کالفه پوف

 .اتاق کف نشی ولو باز بشين بگير آروم دقيقه يه! خب خيلی_

 :فهميدم نمی رو حالم بودم، شده ديوانه شدم؛ بلند جا از تر یجر رفت، هام لباس کمد سمت به و شد بلند جا از

 ! غشی؟ گفتی من به_

 :کوبيد هم به شدت با رو کمد در و کشيد رگال روی از رو شال

 !کشی آدم و دزدی ناموس به داره شرف بودن غشی سگ ولی ام؛ غشی! خب آره_

 :بودم کرده اش عصبی حسابی کرد؛ پرت صورتم تو رو شال

 !مغز سبک بگو پرت و چرت کم کن سرت بگير_

 :گرفت اوج هام فرياد زد، می هم به رو دلم خون بوی هنوز کشيدم، موهام روی رو کرد پرت سمتم به که ايی سياه شال
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 بی هستی آدمی چطور تو... تويی رحم بی تويی؛ عقل کم! تويی مغز سبک چون! عقل کم نگو من به! مغز سبک نگو من به_

 ... اصالً تو... تو نيست؟ خيالت عين هيچ و تمرگيدی من دل ور اينجا و کشتی رو ديگه آدم يه که هستی دمیآ چجور وجدان؟

 پر من و بکوبه صورتم تو تا برد باال رو دستش ايستاد که مقابلم. نکشيدم پس پا ولی ترسيدم؛ برداشت، خيز سمتم به خشم با

 بترسم؟ ازش که بود چی گهدي چی؟ از ترس. بترسم بخوام که بودم اونی از تر

 ! بزن پس نيست، مهم برات آدم غير و آدم و مرد و زن که تو نيست، حاليت هيچی که تو! بزن! بزن_

 :داد لب زير فحشی و کشيد عقب دست هام حرف وسط

 کردی فکر زنی؟ می حرف اينطوری من با که هستی کی تو نياد؛ در ديگه صدات و شی الل که بزنمت انقدر بگيرم حقشه_

  خوای؟ می پس کتاب حساب ازم که هستی کی

 :کشيد داد صورتم تو تر زود که بزنم حرف خواستم

 و گذشتم می ازش اگه کودن؛ آخه... گم می چی ببين بشنو کردن پا به دادگاه از قبل شده که بارم يه و شو خفه! شو الل_

 . کردم می جمعت اون و اين پای و دست زير بايد فردا از که ذاشتمش می زنده

 ازم و گفت چيزی لب زير و داد چرخی صورتم تو رو خشمگينش نگاه. سينه به سينه چشم، تو چشم بوديم، براق هم صورت تو

 :گرفت فاصله

 خودم مثل هامم دشمن کردی فکر! عُظما بالی شه می خودت واسه داشت تو سر صدقه از که دردسری بی مرگ همين _

 بی نه! نه بيان؟ کوتاه گفتن درشت چهارتا به و بکنی خواست دلت هرکار و بذارن الالت به یل لی که رحمن دل و رعوف انقد

 يه ازم که اينن عاشق دربستن، نوکر و گو قربان بله فعالً که هم اونايی اند، زدنم آتيش دنبال سوزوندم، همشونو! فکر بی عقل

 بيوفتن راه فردا از کرده شون جری هم فنگ و دنگ بی مرگ همين کله، بی آخه دِ... بندازم راه کارشونو تا بگيرن آتويی

 و آفتاب به تور پر و صورتی تخت تو صبح فردا از و بگذری ازش که کردی؟ فکر خودت با چی تو! بدن تيز دندون واست

 !احمق ديگه کوچيکه دنيات بگی؟ بخير صبح زندگی

 چون فهميدم می رو داليلش. شدم ساکت .خوابيد بادم. کرد فروکش باره يک ام شده آماده های فرياد و گرفته اوج هيجان

 چه شدم می الل هم فکرش از. انتظارمه در تر بد پله صد بار اين بياره گيرم کسی اگه دونستم می و بودم کرده تجربه بار يک

 اشک نشستم، تخت یرو حالی بی با.بشه فراموش بشه، درک. بشه فهميده بخواد که نبود چيزی سوگل قتل... اما... به برسه



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

738 | P a g e  
 

 ام کوفتی چشم دو همين جلوی. هام چشم جلوی بود، شده کشته... نبود حرفی کم کرد، می فروکش دوباره و جوشيد می هام

 از سوگل دادن جون لحظه. لرزيدم می صاحب مرده ام. چشم دوتا همين مقابل... پريد جايی به اش تيکه هر و ترکيد سرش

 . گشتن برمی عقب به دوباره و کردن می گير جايی يه ها هثاني انگار. شد نمی دور ذهنم

 می مشتش به رو اش پيشونی و پنجره به رو مشتش و بود برگشته پنجره سمت به .زدم زل بهش اشک های پرده پس از

 هيچ من ممبفه که زياد انقدر بزنه، کتکم مرگ حد تا و برگرده... نياد کوتاه خواست می دلم بود، انفجار مرز در سرم .فشرد

. نداره عوضی من به ربطی هيچ نيست، زنده ديگه سوگل اگه و نيستم کسی من. ندارم اش ظالمانه های دستور برابر در توانی

 ... نداره خدا... نداره

 ... شد می... کرد ديگه کار يه شد می شد، می _

 چند فکر از بزنم؟ فرياد صورتش تو رو اه حرف اون بودم کرده جرات چطور شدم؛ الل انداخت سمتم به که نگاهی نيم با

 . شدم جمع خودم تو بيشتر پيش دقيقه

 . بود حقش کمترين مرگ،. نکن سرزنش خودتو نبود، تو تقصير_

 ... خدايا... نبود هم پشيمون کارش از حتی

 .خودمه کار و اين فقط... بايد به سزای عملش برسه گناهکار_

 دود مُسکّنتون مصيبتی هر تو که اتون همه به لعنت. کشيد بيرون جيبش از رو ارشسيگ فلری جعبه... کارت و تو به لعنت

 .کشيدم سينه به رو زانوهام. سيگاره کردن

 ... منه تقصير که معلومه... منه تقصير_

 :کردم بغل رو زانوهام

 ... گيری می رو آدما جون شدنم اذيت دوباره ترس از و کردی پيدا بهم مريض حس يه تو که منه تقصير_ 

 تو رو کبريتش .شده خسته لجن زدن چنگ از ديگه که مردابی تو افتاده مثل بودم، شده عاجز .انداخت خط ام گونه روی اشک

 به و کرد پهن صورتم روی رو اش خيره و سنگين نگاه فقط. نياورد هم ابرو به خم وخيمم، وضعيت از و داد تکون هوا

 . زد پوک سيگارش
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 من که انگار و مرده دختر اون... اومدم نمی دنيا به وقت هيچ کاش... زدم نمی بيرون مون خونه از توق هيچ کاش... کاش_

 ! منـه تقصير... کشتمش

. بود کنارم دقيقاً انگار که بود خيره بهم جوری اما بوديم ايستاده هم از فاصله با. هاش چشم تو زدم زل و گرفتم باال رو سرم

 :ناليدم باز انداختم پايين رو سرم کالفه.بود سيگارش به عميق های پوک شش،واکن تنها و بود کرده سکوت

 .افتاد می سرت از مريض حس اين... کاش... شد نمی باز ات کوفتی خونهء تو پام و مردم می کاش_

 .خورد سُر هام چشم از تر آب پر اشک های گوله و اش حنجره از تر سنگين اش بعدی پوک

  مريض؟_

 باز .شد می بهتر حالم درصد يک اينطوری شايد کنه، شره هام چشم از اشک دريا دريا خواست می دلم شيدم،ک زانو روی سر

 :ناليدم

 درد به ميذاری نه. کنی می سکوت نه چيه، دردت ميگی نه. خودت پيش آوردی تهديد و زور با رو ديگه يکی زن چی؟ پس_

 چيه؟ بخت سياه من به تو حس چيه؟ اسمش اجباری ی رابطه اين بگو، خودت. کنم زندگی ذاری می نه بميرم، خودم

 :کرد زمزمه. سپرد ديوار به رو اندامش سنگينی و کرد خاموش پنجره لبه روی رو سيگارش گرفت، نمی ازم نگاه

 ... اسمش_

 :کرد متحيرم بيشتر و کشيد آه. نبوده اعتنا بی هام حرف به هم خيلی شايد بود، متفاوت لحنش لرزيد، صداش

 ...زمستونه دلم های کوچه پس و کوچه تو انگار... هستی وقتی_

 .اشتم برد زانوم روی از رو سرم

 ... ساکت ساکت... ساکته... انداخته سرش سرخ چارقد آسمون کرده، فرش زمينو برف _

 . کرد ريز هاش چشم و کشيد هم در رو هاش ابرو .کرد باز رو گلوم راه زور به دهنم آب

 های دونه کم کم شدن آب صدای که انقريب... نيست سکوتم سکوت ولی شنوی؛ نمی صدايی هيچ ازیبند گوش چی هر_

 .شنوی می زدنشونو يخ و برف
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 که وقتی از تر بم صداش چرخيد، پنجره سمت به اومد، کوتاه. بود هرچيزی از تر سخت باشم بيدار اينکه باور. بودم شده مسخ

 ...تزمخ بود، شده بود گلوش تو سيگار دود

 ...نبوده وقت هيچ که جوری يه. آرومه چی پيشمی... همه وقتی اينجايی، وقتی هستی، وقتی_

 :داد ادامه قبل از تر کم؟خشن مدت اين تو بود شده چی لرزيد، می پاهام مچ و ساق بود، بسته يخ دستم های انگشت

 .مرده صاب دل اين تو افتاده راه جهانی جنگ انگار نيستی که وقتی ولی_

 :چرخيد سمتم به

يه هيچی نفهمِ ديوونه که پاش بيوفته هلوکاست هم راه می ندازه تا  هيتلر؛ شم می بشه، پا به که جنگ! جنگ که؟ حاليته_

 ! بگم بازم يا چيه؟ اسمش فهمی می... برگردی

 کار فهميدن ظهلح اون تو ولی بفهمم رو هاش حرف خواستم می کنم، باور خواستم می. کردم می نگاهش فقط منگ و گيج

 گفتم؟ می چی. شد می بسته نااميدی با بعد و باز حرفی هر برای دهنم. مواجش و آبی های چشم تو شدم گم .نبود آسونی

 واسه که گفتم می دلی از يا خدا، امون به کرده ولم و داره فاصله ازم متر چند فقط که گفتم می ماهانی از بگم؟ که داشتم چی

 .داره ام نگه خواست می فقط خودخواه های بچه پسر مثل وقتی بود چی اش فايده کنه؟ می لوپتو تاالپ شوهرش نفس هر

 خيلی من و آروم هميشه آبیِ اين بود شده عوض چقدر. نگرفتم آشوبش چشمای از چشم و کردم سکوت کردم، سکوت

 .بود نفهميده

 هاش چشم تو شدن گم! کردم می غلطی چه افتاد، ريتم از هام نفس. شدم خيره در به و پريدم جا از اتاق در تق تق صدای با

 .بيرون اش زندگی از شم گم بگه ماهان اگه حتی دنياست، حروم ترين حروم

 سپهر ! زد می زل بهش عميق اينطور که لعنتی حياط اون داشت چی. چرخيد پنجره سمت به دوباره و داد ورود اجازه تاخير با

 :انداخت افندی بی به بعد و من به گذرايی نگاه ايستاد، در آستانه تو

  آقا؟ بزنيم حرف_

 . بگو جا همين_

 :گفت احتياط با و انداخت بهم مطمئنی نا نگاه سپهر
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 . رسيده براتون نامه دعوت يه_

 :داد ماساژ رو هاش شقيقه سبابه و شست انگشت با و کشيد پيشونی به پنجه

 ! مسعوده... طرفِ از _

 :شده متعجب بود مشخص کامالً اما بود؛ ام به ايستاد، پشتش حرکت از

 .سرخر بی( زد پوزخند)شخصی حضوری، خواد، می مالقات قرار _

 :چرخيد سمتمون به طمأنينه با و آهسته

 .چيز همه بی مردک! قرار... خواد می آستر دادم رو _

 .ايستاد تر عقب و داد دستش به رو کاغذی شد، افندی بی نزديک و انداخت بهم ايی ديگه کوتاه نگاه سپهر

 .کنيم می پيداش ماه سر مفلوجش، تا پسر به بديم اگه حواس رسه؛ می کفتار به خرس ميراث _

 طعنه زد: .فشرد مشتش تو آخر در و کرد نگاه کاغذ به ايی ثانيه چند افندی بی

 دی؟ می لفتش ماهه چند و کردی می پيداش سرماه تا_

 :کشيد گردنش پشت دست تر کالفه افندی بی انداخت، زير به سر سپهر

 پيداش که گرمه پشتش. بفرسته نامه دعوت عزرائيلش واسه که نيست خر انقد شناسم می که مسعودی وگرنه کشيده، نقشه _

 !شده جسور انقد که شده چی پشتشه، کی گذاشته، قرار کجا ببين کن چک... شده

 :زد لب متحير

 باز ای ان دی تست يه با گاراژه، اون تو سامان جسد! افندی بی نيست خوب هيچ وضعيتمون... بريد خوايد می نگين که_

 ... فقط االن. درگيريم هنوزه که هنوز بهداد و مسعود قضيه سر دادگاه؛ به شه می وا پامون

 مبل روی سپهر های کردن ولز جلز به توجه بی اورهان .آوردم نمی در سر هيچ اومدن می مهم خيلی ظاهر به که حرفايی از

 :شد لوو
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 مشکلی هيچ سفرمون واسه خوام نمی داريم، عربا با حضوری قرار ماه اين آخر ميدی، بهم خبرشو ميای کردی که برسی _

 . مرخصی... بياد پيش

 :کرد عزيمت قصد و انداخت بهم هم ايی ديگه نگاه نيم بود، خيره افندی بی به واج و هاج که سپهر

 ... علی پسره، اين. راستی ها_

 :برگشت طرفش به باز سپهر شد، تيز مها گوش

 . ذاری می ماشين هم و دار شنود تلفنِ دستش زير آروم آروم ذاری، می آزادش  _

 شد. خيره بهش زار از تر زار سپهر

 چقدش کردی که تحقيقاتی بده نشون خودش تا کرديم باورش کنه باور بايد. بين ذره زير اش ذاری می مدت تموم ولی_

 .کنه می گير خُمره تو زود سرش باشه، گفته روغد اگه... راسته

 می مگه. کرد می رو کارها اين داشت چطور نبود معلوم که ماهانی از لرزيد می بدنم گفت؛ لب زير چشمی و داد تکون سر

 تو بود؟ کی اون مگه آخه ولی کرد، می کمکش يهودا دوستش اون حتما! بود شده تاييد نامش علی هويت چطور آخه شد؟

 :داد هولم مرگ درّه تا سپهر دوباره کالم که بودم غرق خودم کاراف

 . خودش دست رسوندن گفتن زدن زنگ بيام اينکه قبل. خانم پدرِ واسه فرستاديم بود و گرفته امير که فيلمی راستی،_

 بهم گذرايی نگاه ود؟ب کرده کار چی... چيـ. زدم زل افندی بی به ها زده صاعقه ذهنم به طرفۀ العينی خالی و پر شد. مثل

 :گفت تند و کشيد هم در اخم انداخت،

 . بری تونی می خب، خيلی_

 :زدم لب سپهر به رو شدم، بلند ازجا

  تو؟ کردی کار چی_

 می سياهی هام چشم مامان روز و حال فکر از. برگردوند افندی بی سمت به رو نگاهش و شد خيره روزم و حال به مستأصل

 :کشيدم جيغ... وای... آبروم خدا وای... مامان... يننازن... خدا وای رفت؛
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 من؟ با کردين چيکار وای... وای کردين؟ چيکار ها شما کردين؟ غلطی چه گم می_

 :اومد سمتم به و ايستاد اورهان

 ! سپهر بيرون برو_

 :کنه خالی کیي سر تو رو مدت اين همه حرص خواست می و بود شده فرياد پارچه يک وجودم فهميدم؛ نمی رو حالم

  کردی؟ چيکار من؟ زندگی با تو کردی چيکار کرده؟ غلطی چه بگه بهم بايد بره؟ گوری کدوم بره؟ کجا_

 مامان نگاه زير... بود سخت ها ساعت اون تحمل. پيچوند می هم به رو ام روده و دل مادرم حال تصور رفت، می گيج سرم

 ...تر سخت خيلی شد، می تر سخت

 !ميدی کشتن به خودتو نيست، خوش حالت بشين بگير ميزنيم، حرف بشين بگير قهدقي يه خب خيلی_

 :رفت تر باال فريادم و داد صدای زد، بيرون اتاق از سپهر

 ... کنه می سکته مامانم... کرديد بدبختم... کردی بدبختم. کردی ام بيچاره عوضی؟ ميری کجا_

 نازی، حال از امان شدم، کشته و ام سوخته شده خراب اون تو هم من انگار که بود جوری فيلم اون. فروريختم زمين روی

 ... خدايا کنن می دق. کنن می دق امشب ام خانواده خدايا... فاطمه... مامان

 :زد زانو پام کنار شد، نزديکم 

 . خودش دست رسوندن بشه، بد تو واسه که کنم نمی کاری _

 می خيس رو صورتم زحمتی هيچ بی اشک. چرخيد می هام رگ تو زهر و خشک گلوم بود، شده منقبض ام تنفسی مجراهای

 :کرد

 ... بردی آبرومو_

 :زدم فرياد صورتش تو تر بلند کشيدم، عقب بده، جام حرومش آغوش تو تا کشيد سمتم به دست

 !گرفتی برادرم خواهر از رو بابام... بابام کردی، نابود امو خانواده! آشغال بهم نزن دست! نزن دست من به _
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 :رفت تر عقب اينچ يک کشيد؛ هم در چهره

 خونواده يه کرده، استفاده قدرتش و زور از ها؟ کنه؟ ناراحتت بايد چرا شدنش شناخته نذاشته، کم ناموسی بی تو بابات_

 آره؟ بابات، فقط فهمی؟ می چه تو! کنه علم قد جلوش نتونسته امروز تا کسم هيچ کشيده، هوسش خون و خاک به رو معمولی

 ...لعنتی! حرفاس اين از بيشتر خيلی شرفت بی بابای اون حق ولی نبود، ات خانواده حق

 سمتش به تر عصبی. روانی مردک کشيد، می تير فشار شدت از هام دندون و فک. شد بلند جا از حرص پر و زد زانو به دست

 :شدم متمايل

 ... کردی کارو اين چرا دونم می! اينه داستان پس! هاه_

 . هام باشی تصميم مطيع بايد توام. همينه داستان! آره_

 :رفتم سمتش به و شدم بلند جا از هم من زدم، کنار رو هام اشک حرص پر 

 جزا کارت گفتی که بود همين واسه. اومد چشمت جلو خودت مادر قصه و شنيدی قصۀ بابامو! افتادی خودت ياد همينه، آره _

 . آدماس دادن

 . کنم تماشاش خوب تونستم نمی بود، بلند زيادی قدش. زد نمی هم پلک حتی. چرخيد تمسم به گيج و متحير

 . اونايی لنگه يکی خودتم تو نديدی، رو قصه اينجای. خوندی کور ولی _

 :زد نمی حرف ايی کلمه که بود داشته برش بهت انقدر

 در کسی صدای تا کردی، تهديد! ات خونه تو ردیآو زور به رو ديگه يکی عرفی و شرعی زن کشيدی، رخ به بازوتو زور توام_

  داری؟ اونا با فرقی چه خودت! افنــدی بی بگو، خودت بگو، تو... برسی ات خواسته به تا کردی تهديد. نياد

 می سنگينی بينمون سکوت. بود شده پوستش سرخ و ريخته صورتش تو کوتاهش موهای بود، افتاده فاصله هاش لب بين

 .بود رفته در دستش از ماجرا اينجای واقعا انگار. بود خورده جا ديدم، می وضوح به رو هاش چشم زدن دو دو کرد؛

 ... جونش خاطر به کرده ولت که نداره لياقتتو... اس عرضه بی... شوهرتو... من... اون_

 .کنی فکر ماهان به راجع همينطور ابد تا که کاش
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 . خودشونی عين وجدان بی يه آخرش و اول داره؟ اماجر اصل تو هم توفيری کردنت فکر اينطوری_ 

 اشک.زد بيرون اتاق از و برداشت قدمی چند عقب عقب. بودن شده سرخ و منقبض صورتش های ماهيچه. رفت عقب قدمی

 که محشری از شد نمی صاف آقاجون کمر. بريد می رو توانم و تاب آقاجون برای نگرانی... ولی بود درد اومدن، نمی بند هام

. گرفت نمی که بود وقت خيلی گرفت؛ نمی آروم دلم. گرفتم می دلپيچه فيلم اون ديدن بعد مامان تصور از .بود کرده پا به امير

 .شد می شنيده اتاق باز در الی از فلزيی ظرف شدن پرت و چينی شکستن صدای

 زمين گوشه از. خورد گره گلوم تو نفسم شده مچاله نماز چادر کردن پيدا با و گردوندم سر زد، می ام بينی تو هنوز خون بوی

 رو تميزش يه يلدا گفتم می بايد. کرد می ام ديوونه داشت واقعا بوش. جوشيد می ام معده بودن، خون غرق داشتم، برشون

 کنار رو چادر. اومد باال ها پله از سراسيمه مادام که کنم دور خودم از رو چادر خواستم و کردم باز کامل رو اتاق در. بياره دوباره

 :شد مانع که ببندم رو در خواستم. نداشتم زدن حرف حوصله اصال اما اومده؛ چی پیِ دونستم می انداختم، ديوار

  اصالً؟ رفت کجا کنار؟ کرد پرتم با و شام سينی زير زد ديد منو تا که گفتی بهش چی تو؟ کردی چيکار_

 زده گند. اش گذشته سرطانی غده روی بودم گذاشته دست بودم، دهز گند. نشستم تخت روی و گذشتم مقابلش از توجه بی

 : شدم مسلط خودم به زور به .نداشت گفتن حقی حرف هر ولی بود؛ حق حرفم هرچند. بودم

 . نزنين صدام خورم، نمی شام بياد، بگين يلدا به_

 کشيدم. دراز

 .بريزم سرم تو بايد خاکی چه بدونم بگو مگه؟ فتیگ چی. بودمش نديده اينطوری وقت هيچ! بچه بده منو جواب چی؟ يعنی_

 می هرکاری ديد وقتی. نداشت گفتن ها اين کدوم هيچ بهش؛ بودم زده گند ام، زندگی به بود زده گند. بردم پتو زير رو سرم

 :کرد غرغر و رفت در سمت به حرص با. کنم نمی توجهی کنه

 !بشه نااميد ازت کالً تا کنی می غلطی يه شه اميدوار می بهت آدم تا_

 بختکِ و موندم من رفت؛ و کوبيد هم به شدت با رو در .بودم طور همين هميشه گفت، می راست لرزيد، بغض از هام لب

  .وقت چند اين خاطرات
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 صدا سمت به و شدم باريک ايوون وارد. شد می شنيده ها دست دور از زنی آشنای  ناله و شيون صدای. بود تاريک تاريک خونه

 حياط شدم، حياط وارد... خيلی خيلی، بود، آشنا خيلی کرد، می آشوب رو درونم ايی کودکانه و ريز های هق هق. برداشتم دمق

 و نشسته حياط وسط برگ، پر و خشک حوض کنار خميده زنی بود، گرفته سياه ی دوده رو دورش تا دور چرخيد، می سرم دور

 زن. زدنشون صدا برای نبود صدايی ام حنجره تو ولی شناختمشون؛ رفتم، جلو. بود کشيده صورتش روی رو بوری و سياه چادر

 تر نزديک و تر نزديک. ماليد می رو هاش شونه دستش کنار دخترک و کوبيد می حوض لبهء به رو سرش کرد، می تابی بی

 برداشتم، قدم تر تند و زدم گلوم به چنگ کالفه.شد نمی خارج ام حنجره از آوايی هيچ اما بزنم؛ صداش کردم می سعی شدم

 ...تنگ خيلی. بود تنگ اش مادرانه بوی برای دلم

. کنم ذخيره وجودم تو رو بدنش بوی خواستم می نشستم، زانو دو روی پيچيد، بدنم تو کودکانه شوقی رسيدم، که سرش باال

 با... اما. زدم کنار رو چادر دلی ته از ی خنده با انداختم، چادرش های پره زير دست. آورد باال سر و گذاشتم اش روشونه دست

 کوتاه های جيغ به گلوم، تو ی مُرده آوای و بريده بريده تنفسم کشيد، ته اطرافم و دور اکسيژن سوگل نصفه جمجمعه ديدن

 پنجه ام پی در پی های جيغ جواب در. بود شده له اش پيشونی نصف و بود باز هاش چشم و خونی صورتش .شد تبديل کوتاه

 .کرد پرتابم بود شده چاه يک عمق به که حوضی تو و کوبيد ام سينه به رو اش

 اش همه. بود خواب. کرد می تر بد رو حالم بودم، خوابيده توش که آشنايی اتاقِ سکوت و تاريکی. شدم خيز نيم نفيرکشان

 صورتم به آينه تو. بشورم رو روم و ستد تا بلندشدم و زدم کنار رو پتو حال آشفته. بودمش کرده زندگی که خوابی بود، خواب

 آبم از پر مشت. کشيد می صورتم رخ به تر ايی شيشه رو آب های قطره و بود شده سفيد گچ مثل گونم گندم پوست زدم، زل

 ثانيه واسه حتی و کرد می پا به طوفان خروشيد، می جوشيد، می درونم. رفتم بيرون سرويس از و کوبيدم آيينه تو حرص با رو

 شايد. آرامش از پر و گرم آغوش يه برای کردن می درد. کرد می درد خمار های معتاد مثل هام استخون. گرفت نمی آروم يیا

 آرامش بُعديه سه حجم اون فقط. نه هم مامان خود حتی ايی، ديگه کس هيچ نه. ماهان فقط. ماهان ی کننده مست عطر با

. چرخيدن می دو عدد بر و دور هاش عقربه انداختم، نگاهی ديوار روی ساعت به .کنه بهتر کمی رو حالم تونست می که بود

 اومده گرون برام هاش حرف زد، می لنگ دلم پای شد؟ می چی شدم، می ديوانه شده که هم شب يک برای اگه. اوف... اگه

 در و رقصيد در سرد ی گيرهدست روی دستم کردم؛ پرواز در سمت به( غرور بابای گور) يه با... صداش توی حرص و خشم بود،

 برنداشته رو لعنتی های دوربين هنوز. شد بلند نهادم از آه. داد تشخيص رو اتاق توی دوربين سرخ ليزر چشمم لحظه آخرين

 هيچ گرفت، نمی آروم وقت هيچ مصرفم بی دل. گرفتن سر از رو شون بازی سُرسُره هام اشک و خوردم سُر ديوار کنار .بودن

 ... وقت
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  .زد رو چشمم تخت کنار تميز و خورده تا چادر سفيدی اتاق، جون کم اريکیت تو

* * * 

 پر لبخند. داد می قلقلک رو دستم پوست هاش دونه بودنِ دنده دنده. کشيدم تسبيح سفيد و سرد های مهره روی دست

 همه .شده سرد جهنم يه وسط. بود خوب حالش هيزم، و آتيش های تنوره وسط که ابراهيمی حال بود شده حالم. زدم آرامشی

 خون با چادرم شدن گلدار تا گرفته ها خبر بی خدا از اون توسط بدنم شدن عفت بی از اخير، اتفاقات ی همه. بود يادم چيز

 دريدن برای ام معده خورد، نمی هم به حالم ديگه... ابراهيم مثل. بودم خوب ولی نحس؛ خوابِ اون حتی. سوگل ی جمجمه

 سرگردونی از دست باالخره که ابراهيمی همون مثل درست. کرد نمی تابی بی بودم ديده که هرچی آوردن باال و گلوم

 .نشست هام لب روی لبخند هامون، خوندن نماز خاطر به مامان های کردن ترش رو ياد با .برداشته

 لج اخير سال چند .بود نرسيده ليفتک سن به هنوز که رو فاطمه حتی بخونيم نماز کرد می مجبورمون زور به هميشه مامان 

 عناد روی از بخونم، هست خودش وقتی کرد می مجبورم که هم زمانی خوندم؛ گفتم، می دروغ به و کرد می عود ام بازی

 می هم شب نماز حتی شاهرخ عمو يادمه. شد رنگ پر مزه زهر لبخندم. شدم می راست و خم گفتن ذکر بی و نکرده نيت

 نگاه با .بکشيد بيداری شب خواد نمی ديگه شماست جای دونگ شش بهشت»گفتم  و گذاشتم رشس به سر وقتی خوند،

 :گفت بهم صبر با اش سفيه اندر عاقل

 خوند و خوند انقدری خوند؛ می شب نماز پيامبر باز بخشيديم، رو تو بعد  و قبل گناهان تمام ما پيامبر، ای که اومد آيه وقتی_ 

  چرا؟ دونی می. کرد می ورم پاهاش که

 :داد ادامه .بفهمم رو حرفش انقدر روزی يک کردم نمی هم رو فکرش ولی چرا؛ نبود مهم برام

 . تاست چهار تا دو دو حسابِ فقط خدا با حسابشون که هستن ها دالل تنها چون

ت  تنظيمات کارخونه ای خواد امر کنه که به يادش باشی؛ می گه که از گيره، نمی می آروم من ياد با فقط دل گه می خدا وقتی

 باخبر بشی. 

 های شکالت مثل. شيرين و تلخ بار اين. نشست لرزونم های لب روی ايی ديگه لبخند خنده عمو بعد از اين جمله اش، ياد با

 خونه تو آقاجون، آيين يک شماره دشمن و سرسخت مخالف محتشم، رها من، کرد، می رو فکرش کی.درصدی هشتاد و سياه

 .القلوب تطمئن اهلل االبذکر: کنم باور وجودم پی و رگ تک تک با که افتمبي گير ايی
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 وسط جوری و ات يقه دور اندازه می دست بشی، بقيه مثل محاله کنی می فکر که وقتی دقيقاً. داره عجيبی های بازی زندگی

 سرزنش رو کسی کنی، قضاوت ور کسی تونی نمی کنی باور آخر در و بری رو اش ته تا مجبوری فقط که اندازتت می معرکه

 کنم می حس اما ميده؛ گناه و مرگ بوی صاحبش که خونه کثافت يه تو. اينجام من حاال و. ببری سوال زير رو باوری کنی،

 . شاهرخ عمو و ماهان داشتن بدون منتهی منه، خود دقيقاً که مردی فهمم می. فهممش می

 کس هيچ... ولی ديدم؛ دل چشم با رو اش پرده پشت معشوق فهميدم، رو هستی راز ديدم، رو ديوار پشت کنم می حس حاال

 يک برای فقط هستی، راز ترين بزرگ پادشاه، اين چون. نفهمم هم خودم روز چند از بعد شايد. گم می چی بفهمه تونه نمی

لی که از پنجه هاش خون گاهی شبيه شير تيز پنگا. شه می پنهون ها پرده پشت گرانه عشوه دوباره بعد و شه می کشف لحظه

چکه جلوه گری می کنه؛ ازش می ترسی. وحشت می کنی؛ اما اين وحشت با تمام وحشت های دنيا فرق داره. چرا که از  می

هرچی که بترسی فرار می کنی؛ اما اين شير چنان جذاب و دلرباست که مسخت می کنه. در برابرش فقط می تونی اشک 

بخوای باليی سرم بياری من چطور ازت فرار کنم؟  و دقيقه بعد از شوق جلوه دلبرانه و بريزی و با خودت بگی: تو اگه 

معشوقانه اش چنان لبريز بشی که اين بار اشک از سر دوست داشتن بريزی و با خودت بگی: چرا نمی تونم از کمند تو خالص 

 بشم؟ 

 رو دقيقه چند و سی و سه ساعت، های عقربه .پريدم جا از تقريباً. خورد اتاق در به محکم ضربه چند که بودم ها فکر همين تو

 پريدم عقب متر نيم شد کوبيده در به که بعدی مشت. کشوندم در پشت رو خودم تا شد، برابر چند استرسم. بودن رفته نشونه

 ! رو مرده صاب اين کن باز دِ_

 سه ساعت و ذاشت می کليد اتاقم در برای يم،بود عجيب. چرخوندم قفل تو رو کليد و گرفتم آروم کم يه صداش شنيدن با

 باز کامل رو در. بود عيان صورتش سرخی رنگ راهرو زرد و سرخ های هالوژن نور زير .کردم می باز روش به رو اتاقم در صبح

 همون رد. بشه بودنش اينجا متوجه ماهان و باشه کرده صدايی و سر مبادا گذروندم ديد از بيشتری دقت با رو بيرون و کردم

 : زدم غر حرص با حال

 ... منو آبروی فکر بدی؟ کشتنم به امشب کردی جزم عزمتو صبحی؟ چهار کنی می چيکار اينجا_

 وسط داشتن، نوازش قصد عجيب ولی بودن؛ خون دريای اش آبی های چشم کرد، می سنگينی صورتم تو اش خيره نگاه

 :پريد حرفم
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 ...تونم نمی_

 مخاطبش مغز کردن سوراخ قصد ايقان و جديت شدت از هاش کلمه نبود، هميشه مثل. ودنب خودش .زدم زل بهش شوکه

 :ناليد می عجز با داشت افندی بی اين رونداشت؛

  حاليته؟ دارم، واهمه  شدن کثافتا اون مث از_

 آرومش کردم می سعی حالی در و انداختم کتش های گوشه به دست خوداگاه نا که کرد ادا کشيده و بلند جوری رو «حاليته»

 :کشيدمش اتاق سمت به کنم

 ! صبحه چهار گم می تر آروم!  هيــس_

 ... بری بذارم خوام می_

 عجز .العملی عکس هيچ بی شدم، خشک .اومد فرود صورتم تو شديدی و تند الکل بوی با اش سوزنی سوزن و داغ های نفس

 :کرد می بيداد صداش تو

 ...کردی داغونم انصــاف بی توی! تونم نمی لعنتی فهمی می... تونم نمی... ولی_

 :بشم مسلط خودم به کردم سعی داد، تکيه در چهارچوب به

 .نيست خوب حالت_

 نداشت؟ آشوبه دل خروشان، دريای جفت يک و تيره هميشه لباس و تيره پوست گرفتم، باال رو سرم .کرد کمتر رو اش فاصله

 :انداخت هم روی رو هاش پلک

 کنم؟ غلطی چه تو بدون... کردی داغونم همينا با ات، کوفتی چشای همين با_

 .خورد سُر زمين روی و داد تکيه در چوب چهار به دوباره برداشت، رو نگاهش حرص و مکث با

 :کشيد اش پيشونی روی رو دستش کف

 ... کردم پيدا دلخوشی يه وقت همه اين بعد _
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 دلِ من آورد، می درم پا از عجز همه اين دوخت؛ چشم صورتم به ملتهب های چشم با و پايين از گرفت، باال رو سرش

 .زندگيم نابودگر حتی نداشتم، رو کس شکستنِ هيچ

 .کنمت خودم مال که بعد ماه چند به دلخوشم_

 :فشرد هاش لب رو و گرفت دست تو رو نمازم چادر پر

  ...بدم طوافت _

 بغض از شدم، خم !ظالم اين بود شده طفيلی چقدر. آورد می در رو اشکم اش داغی که سوزوند جوری و گرفت فندک دلم زير

 :لرزيدم می

 .نيست خوب حالت االن ميزنيم حرف موردش در صبح برو پاشو پاشو،. باشه_

 :غريد صورتم تو و کشيد خودش سمت به قدرت با رو دستم مچ

 .شن می آب دارن ها رفب آرومه کوچه اينجايی،! خوبم االن! نيس خوب حالت نيس خوب حالت نگو انقد_

 :ناليدم ترس با! بود مست رسماً .شدم حرصش از پر صورت مات شوکه

 ... چرا افندی، بی ترسم می ازت دارم کن ول دستمو بزنيم، حرف بعداً بذار. نيستم خوب من توخوبی، باشه باشه،_

 :اومد حرفم تو

 ... اورهان بگو بهم_

 ساعت چند که ظالمی اون. نبود خودش.  باور قابل غير و عجيب خواب يه ند؛مو می خواب مثل شد، می سرازير داشت اشکم

 :زدم لب زدم، کنار رو هام چشم تو اشک .نبود مرد اين کرد خالی گلوله تا سه سوگل سر تو ترديد بی هام چشم مقابل پيش

 .اورهان مستی_

 :کرد خالی رو سنگينش نفس زد، هم رو هاش پلک لذت با

 ...اش بقيه بابای گور اورهان، بگو بهم تو فقط_



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

751 | P a g e  
 

 !مستی :ناليدم کشيد؛ می رو هاش حرف

 !گم می دارم چی حاليمه! بفهم! نيستم مست: سمتم به شد براق

 :کردم خارج سينه از سنگين رو نفسم. کرد می من دل قفل رو دلش که بود بيچاره چقدر لرزوند، رو هام لب بغض

 . زنيم می حرف هم با صبح. بخوابم خوام می فقط _

 :کوبيد می ام حنجره تو قلبم. گذاشت در مابين رو دستش و شد بلند جا از که ببندم رو اتاق در خواستم

 . بخوابيم هم با_

 :فقراتم ستون زد به صاعقه

 چـی؟! _

 :پيچيد هم به ام، پيشونی هم در های عضله از هاش اخم

 .تو تخت رو خوابم، می اينجا_

 رو هاش چشم و کرد تر محکم رو هاش اخم بود؛ شدن بسته به رو متورمش و سرخ های چشم کرد، نمی ادا محکم رو کلمات

 :تر تنگ

 . ببره خوابم که وقتی تااااا! ســرم باال شينی می ام نخواسـی تمرگی، می خواستی... توام_

 نبود؟ بند پا روی اينجوری هک بود کرده کوفت چقدر افتاد، می پس داشت. پيچيد فضا تو بيشتر الکل بوی صداش رفتن باال با

 سمت به بود هاش دست تو دستم مچ که طور همون تو اون وضعيت! نه بود، خودش که وقتی تا فقط ولی ترسيدم، نمی ازش

 کنار. انداخت می سرم تو رو بدی های فکر هاش دست اندازه از بيش گرمای بود، ثانيه در هزار روی قلبم ضربان .رفت تخت

 اش سبابه انگشت. بلعيد می نگاهش با داشت رو ام طرح بی چادر و سفيد مقنعه با شده قاب صورت. تادايس مقابلم و تخت

 :خورد تکون صورتم مقابل وار تهديد

 ... کنم... نميـ. کنم نمی ولت... باشم ها گوری به گور اون لنگه باشم، شرف بی باشم، آشغال _
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 اون گفت می دلم های ته ته اما نداشتم، دفاعی شانس هيچ هيکلش و قد برابر در. بود وحشتناک هاش چشم سرخ های رگه

 منم کرد؛ پرت تخت روی رو خودش دربياره رو هاش کفش اينکه بدون .اورهانه من برای بودنش، افندی بی همه با اورهانه،

با خاک  رو اينجا و دز می رو انتقامش قيد فهميد می ماهان اگه بود، شده خشک در روی هام چشم. نشستم کنارش متعاقبش

 بود، بيهوشی مرز تو انگار. ام عرضه بی وجود پا تا سر از الکلش، گند بوی از خودم، از گرفت، می عقم يکسان می کرد. داشت

 ...خدايا. بست رو هاش چشم و گذاشت اش پيشونی روی رو ساعدش! المذهب بودی خورده چقدر مگه

 اورهان_

 ام روده و دل. بود ايستاده سرم باالی دست به آتشين پتک سرزنشگرم وجدان. خوردم نمی تکون بودم هم من نخورد، تکون

  باشه؟ خير توش که کرديم می چکار بايد ماهان و من بود؟ کدوم درست کار بود؟ چی غيرت... خدايا. می پيچيد هم به باز

 ...بکپ بگير... زدن چنگ دامن... همه اين جای به_

 اون آخه .بود فحش هم اش عاشقانه و خوش حرف رفتم، غره چشم بود گرفته رو تخت نصف که بزرگش اندام به حرص با

 می هوشی بی و خبری بی ورطه به ورودش از خبر نامفهومش ی زمزمه .آورد می باال روم داشت که وجدانی از فهميد می چه

. بود حروم چشمم به خواب امشب انگار افتاد، پهنم سجاده به چشمم. بود شده ديوونه واقعاً کردم، آزاد رو سنگينم نفس. داد

. بود تر مظلومانه تابيد، می پنجره از که مهتابی نور زير داغش احتماالً و ملتهب صورت شد، سنگين و منظم زود هاش نفس

 ام سجاده سمت به و شدم بلند تخت روی از آروم...تويی آرامش سرابم، من فهميد می اونم کاش... خدايا. تر گناه بی. تر آروم

 من مرد. نرسه ماهان گوش به رقمه هيچ امشب خواستم خدا از دل ته از و. بستم قامت لرزون های مردمک و صدا با. رفتم

 .نشه شکافته کالبدش ديگه کاش. بود مرده فيلم اون ديدن از بعد بود، مُرده

 

 می درد بدنم. کردم باز هم از رو هام چشم بود، شده پهن هام پلک روی درست که خورشيدی نور و ياس تند بوی استشمام با

 يک ام تسبيح و مهر کنار و برده خوابم ام شده پهن سجاده کنار و زمين روی شدم، خيره خودم به و نشستم منگ و گيج کرد،

 جا از. کرد بيدار رو مغزم و آورد يورش ذهنم به باره يک ديشی، اتفاقات نفسِ تازه لشکر.  بود ريخته شده، چيده ياس مشت

 ام سينه از شدت با رو نفسم ديدم، ديشبی اليعقلِ و مست مرد از عاری رو اون زدم و وقتی ديد رو نامرتب تخت روی پريدم،

 ديوار روی ريخته های ياس بوتهء از .دوختم چشم سجاده توی های ياس به تری راحت خيال با بار اين و دوباره. کردم خارج

 ...اش شده خود بی خود از دخو... بود خودش کار. بودن تراس
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 برای. گرديدن می هشت عدد گرد تنبلی با هاش عقربه دوختم، چشم ساعت به و کندم سرم روی از محکم رو چروک چادر

 نکنه. دوختم چشم ساعت به دوباره بود؟ رفته حالی چه با بود؟ رفته کی شد؛ کشيده سرم تو حدسی های شعله لحظه يک

 درش و برداشتم داخلش از لباسی حرص با و کردم باز رو کمد در !نديده حتما! نديده! نه نه، نه، ؟باشه ديده رو خروجش ماهان

 شعله ذهنم تو که ايی فرضيه اما برداره؛ سرم از دست مالحظه بی درد سر اين کم يه تا بگيرم دوش خواستم می کوبيدم، رو

 تصميمِ يه طی کردم؟ می کار چه بايد بود، مزه زهر بزاقم و خشک گلوم. سوزوند می رو مقاومتم ذره ذره داشت بود کشيده

 زمزمه با و کردم پرت تخت روی رو شده مچاله های لباس کشيدم، زيرش از رو مقنعه و انداختم سرم روی رو شال ناگهانی،

 .شد می تموم عذابم قيمت به اگه حتی. ديدمش می بايد. کردم تند قدم در سمت به( باباتون گور) ی

 بزرگش و رنگ ايی قهوه در. انداختم داشت قرار من خوابِ کنار درست که افندی بی اتاق در به نگاهی و شدم خارج قاتا از

 اورهان ديشب... از تر متفاوت خيلی... اما. رسيد می نظر به ترسناک و زمخت خودش مثل هم

 به. بودم باخته بهش هم رو ماهان جون اونوقت باختم می رو خودم اگه که ترسيدم می ازش نبايد باشم، قوی کردم سعی

 که هايی اتاق از يکی تو درست بود، پايين طبقه اتاقش. شد می کشيده زمين روی که هايی قدم با چند هر رفتم؛ ها پله سمت

 که داشتن جذام انگار بود، خلوت و خالی خدمه کثرت رغم علی مادام ويالی. ست استفاده بال و خالی انقدر چرا نبود معلوم

 . بودن فراری همه از اينطور

 می درد هم هام نفس. بود گرفته ضربان دهنم توی درست قلبم. ايستادم بودم گذاشته قدم توش ديروز که اتاقی در پشت

 باز رو در بالفاصله و زدم اتاق در به تقه دو و بردم باال دست ديروز؟ تکرار وحشت داشت؟ وجود اين از بدتر وحشتی کردن،

 کامل رو در معطلی بی. افتاد زمين روی و کرد سقوط دهنم از قلبم .شدم خشک جا در دختری ظريف و ريز صدای با که کردم

 . شدم اتاق وارد عصبی و حيرون و کردم باز

... ولی کرد؛ می مرتب گردنش روی رو دستش گچ اسلينگِ داشت تفاوت بی و زير به سر بود، نشسته تخت روی که ماهان

 کمر رنگش ايی قهوه و بلند موهای. آورد بند رو نفسم کنه کمکش تا بود شده خم سمتش به که دختری فظري و زنونه قامت

 هم با دو هر و موند هوا روی دستش ورودم با. کرد می پرواز سمتی به موهاش حرکتش هر با و بود پوشونده رو لختش نيمه

 . چرخيدن سمتم به

 روی اش نارنجی و پا دم شلوار. باال به پايين از و پايين به باال از کردم، می اسکن رو پروا بی دخترک پای سرتا خواسته نا

 کشيدم باال چشم.بود کرده ايجاد بازش پشت و سفيد تاپ با ای کننده خيره هارمونی و بود افتاده سفيدش و صندل های کفش
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 خنده با که شناخت خوب رو من انگار .شد مرگ تسليم هم نفسم ی مونده ته مهال شناختن با. شد جفت نگاهش با نگاهم و

 :اومد سمتم به و زد صدا رو اسمم

  کنی؟ می چيکار اينجا دختر؟ خوبی! رها_

 :بوسيد رو چپم چشم و گوش مابين و کشيد بوش خوش تن ميون رو جونم بی جسم حيرون، و مات منِ به توجه بی

 .بينمت می سالم که خوشحالم چقدر دونی نمی_

 قد هم تقريباً. شد خيره صورتم به مضاعف ذوقی با و کرد جدا ازم رو اش تنه نيم آخر در فشردم، اش سينه به بيشتری شوق با

. انداختم نگاهی خودم آشوب وضع و سر به ناخواسته .داد می رو کالمش صداقت گواه شادش و روشن های چشم بوديم،

 می حس بودم، گرفته ديروز که دوشی رغم علی. بود دهافتا تری ساده و سياه شلوار روی که ای چهارخونه مردونه پيرهن

 .گرفته رو بدنم جزء به سوگل جزء خون بوی کردم

 رو خودم .بودم آورده کم بود، مسعود خونهء تو من حامی و همدم تنها روزگاری که مهال مثل دختری برابر در. بودم آورده کم

 :گرفت دست رو بحث خودش دوباره متحير لحنی با و خنديد کردم؛ جدا ازش

  خانم؟ خوشگل گی نمی چيزی چرا اومده؟ بند زبونت که خوشحالی ديدنم از انقد_

 گذشت داشت قرار روش بشقاب دو و بود گرفته قرار ماهان پاهای روی که چوبيی و کوچيک ميز روی از قرارم بی های چشم

 رو ديروز های فرياد و ها دلخوری که بود رفته روف نقشش تو حسابی ماهان .خورد پيوند مهال خندون های چشم به دوباره و

 :گفت راحت انقدر و انداخت سرش پشت

 .خانم دريا اومدين خوش_

 مسير در که ستونی بی ی خونه مثل لرزيد، می درونم. کنه ام ديوونه تا زد می طورصدام اين قصد از برگشتم، سمتش به

 :گفتم مهال به  رو و دادم کش ندلبخ معنای به رو هام لب زحمت به. گرفته قرار طوفان

  کنی؟ می چيکار اينجا_

 :رفت ها مبل سمت به و کشيد رو دستم و گردوند حدقه تو رو هاش چشم حرفم، جواب جای به
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 ...همو نديديم که شه می ماهی هفت شش وقت؟ همه اين بعد اونم نداری؟ گفتن واسه بهتری حرف! خيـال بی_

 و زدم پلک بار چند. بود شده دقيق هام العمل عکس به داده اش پيشونی به که کمرنگی چين با رفت، ماهان پی لرزونم نگاه

 :بود آراسته خاصی مهارت با رو صورتش برگشتم؛ مهال سمت به

 . گذروندم رو سخت ماهِ هفت شش،... بگم چی از_

سردش باعث می شد  عطر !شدی؟ تو که شه می زيبا انقدر آدم صبح هشت لعنتی مهالی سوزه، می هم صدام کردم می حس

 :شد دقيق هام چشم تو و گرفت دست يک با رو بودن رفته هم جنگ به که هايی دلم پيچ بخوره. دست

 خدا. بودم خورده رو هاش عالقه ابراز گول منم... اما خوره؛ نمی دردت به امير که بفهمونم بهت خواستم می... گذشت ديگه_

 قبرش، روی سر برم خوام می بوسيد می دستاتو بيراه و راه و رفت می ات صدقه قربون چطور افتم می که يادش نگذره، ازش

 .کنم تف خاکش

 که من به نفرين. بندازم نگاهی نيم ماهان سمت به و بچرخم تونستم نمی حتی. افتاد کار از صورتم خون جريان کردم حس

 :گفتم حرفش به توجه بی و کشيدم بيرون دستش زير از رو هام دست! بودم زده گند انقدر

 .اينجا اومدی دونستم نمی نديدمت، ديروز از... گذشت خودت قول به_

 خودشون درگير رو بيننده نگاه خواستن می توان تمام با کدوم هر و بود شده انتخاب دقت نهايت با که هايی لباس به و دوباره 

 :زد ايی دوستانه لبخند .کرد می زدنشون ديد هب محکوم رو ها چشم شبرنگشون و فانتزی بندی رنگ. دوختم چشم کنن

 سوگل اسم بود کافی. بينيه تيز خدای شناسی، می که رو افندی بی... گرفته می رو سوگل سراغ امير دادم خبر افندی بی به_

 . کرد تضمين رو عمرم آخر تا خبر همين خاطر به. کنه پيدات و هم کنار بذاره رو ذهنش های پازل تموم تا بياد

 خودش قول به که سوگلی همون سوگله، قتل عامل گفت می داشت علناً ريخت؛ هم روبه ام گرسنه و ناشتا معده هاش رفح

 :چرخيد ماهان سمت به نگاهش و نشست هاش لب روی لبخندی طرح. بود کرده کمکش عمر يک

 ماهان به ايی فريبنده چشمک حرفش ادامه در. برسم بهش خوب سپرد سپهر و شد اضافه جمعمون به آقا اين که منم از بعد_

 و بينی از آتيش های شراره. شدم خيره پاشيد وری يک و کمرنگ لبخند مهال چشم تو چشم که ماهانی به ناباور و منگ .زد

 ! دم باز و دم تا اومد می بيرون ام حنجره
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 ! تازه صبحه هشت ساعت کنی؟ می چيکار اينجا خودت... راستی_

 دختر. انداختم نگاه وضعش سرو به بيشتری آگاهی با بار اين و دوباره من؟ ماهان به برسن؟ بهش بخو که بود سپرده سپهر

 تونستم نمی .شد پمپاژ هام رگ تو ويرانگر شدتی با شده متوقف خون! رسيد می بايد من ماهان به مسعود، خونهء ی بدکاره

 و رگ خواست می که جوشيد می چنان هام رگ لداخ خون. تونستم نمی هم ثانيه صدم يک برای حتی کنم، ظاهر حفظ

 :شدم بلند جا از. کنه تکه تکه رو هام مويرگ

  خواسته؟ ازت چيزی همچين حقی چه به سپهر کنی؟ رسيدگی بهش چی يعنی_

 .بود خارج واقعاً. بود خارج توانم از که چيزی کرد، می ظاهر حفظ طلبِ ماهان سرفه تک شد، بلند جا از زده حيرت هم مهال

 محرک بوی. ريخت کمرش پشت دست حرکت با رو بودن ريخته راستش شونه روی که رنگی خوش و سرکش های مو

 :کرد ترم عصبی موهاش

 زدم؟ بدی حرف يهو؟ شد ات چه_

 سرم پس رو فريادم و بدم دست از رو ام خودداری توان آخرين تا داشتم کم رو اش خيره نگاه شد، خيره ماهان به کنجکاوی با

 :ازمبند

 . کنم روشن نفهم مردکِ اون با تکليفمو بيام تا برو! بيرون برو اتاق اين از_

 در سمت به زدم، می نفس نفس. کنه تحليل و تجزيه رو واکنشی همچين مغزش تو تونست نمی لغزيدن، هم روی هاش لب

 :گفت لب زير و برداشت قدم

 ... نداشـ تقصيری من_

 :غريدم بهش رو و کردم ای قروچه دندون .سوپ و عدسی کردم، نگاه ها بشقاب محتوای به حرص با

 ! ببر خودت با رم ها کوفتی اين_

 اش کننده تحريک و روشن بدن تمام شدنش خم با که برداره پاهاش روی از رو چوبی ميز خواست برگشت، ماهان سمت به

 اتاق از خفت با و اش سينه تخت بزنم واستخ می دلم افتادن، جز جز به مفرط داغی از هام گوش.گرفت قرار ديد معرض در

 :غريدم برابر چند حرصی برنگرده! با وقت هيچ برنگرده، ديگه که جوری. کنم بيرونش
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 .برو فقط بزنی، دست خواد نمی! کن ولشون _

 می بايد. مکرد ميخ ماهان ی پريده باال ابروی و چشم به و گرفتم در از رو بارم نفرت و سنگين نگاه شد، بسته که اتاق در

فروخت و آقا لبخند  می ريخت، غمزه می عشوه براش حيا بی دخترِ اون و بود نشسته خيال بی اينطور که صورتش تو کوبيدم

 محتوای که طوری نه اما کرد، پرت زمين روی تقريبا و برداشت پاش مقابل از رو ميز دست يک ژکوند تحويلش می داد. با

 از تر گرون برام حرکاتش تک تک اومد، می زورم .کوفت تخت روی رو پتو و شد بلند اج از. بريزند زمين روی ها بشقاب

 چند اين تو که باره چندمين اين دونست می خدا فقط و بود شده تنها اتاق تو بدکاره زن يه با علناً. شد می تموم بود که اونچه

 !افتاده اتفاق اين روز

 ! براتون گردونم برش صلوات و سالم با برم بگين بره، کردم رد نوموکه خا هستين عصبی خيلی اگه! آقا علی چی شد_

 :کرد اشاره در سمت به کنه نگاه بهم اينکه بی و کشيد ريشش ته روی رو دستش کف

 . نياوردم جفتمون سر باليی و نيومده باال سگم روی اون تا برو گمشو! رها بيرون گمشو_

 می رو گلوم پوزخندم بغضِ مزه .اميد آخرين مثل چيزی شد، خورد چيزی مبند صد قلب نزديک درست ام، سينه توی جايی

 :سوزوند

  کنی؟ می من بار درشت خاطرش به و دختره اون مدافع شدی نشده هفته يه سر مستی؟ بد و پياله اول_

 :غريدم صورتش تو بيشتری خشم با

 ! به خودش نمی رسيد وریاينط هم خونه کثافت اون تو کرده، پيدا خرما و افتاده خر دختره از_

 شناختم می که مردی اون از اونقدری ماهان اين کنه، آرومم نتونست هم گفت اعصابش کنترل برای که ايی اهلل اال اله ال

 . شد نمی قديم ساده شبيه ذکر يک با که بود گرفته فاصله

 مردستانت، مرد اون با خودت بری بعد منو وضع به بزنی گند و اينجا بيای روز هر اينه؟ داستان خانم؟ دريا مرگته چه تو دِ_

  کنی؟ خلوت دستانت رستم

 .زدم زل بهش رفته وا و زمين روی شدم ميخ چهار اصالً شدم، کوب ميخ
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 نمی هم خودم. افتاده ديشب اتفاقی چه کرد نمی باور آوردم، می هم براش آيۀ نازل و بود ديده بود؛ ديده خدايا بود، ديده

 از بدم، اش فراری جهنم درّهِ اين هم بعد و خودم از بودم کرده جزم رو عزمم وجود تمام با طرف يک از. امخو می چی دونستم

 .خونه همين غير باشه تونست زمين می کجای جهنم. کرد نمی ام ياری شکستنش هم در طور اين بری دلم ديگه طرف

  آوردی؟ در کجا از رو حرفا اين چی؟... يعنی_

 .کشيد می بدنم های عصب روی تيغ پوزخندش

 دريا نه داری؟ برنمی سرم از دست اتاقو اين به بستی دخيل خودت که چيه مشکل پس اومدم؟ می دنبالت نبايد نگفتی مگه _

 ! هری حاالم... دونستی اليق خودت به که همونجايی کنی می گم گورتو بينی، نمی معجزه ديگه امامزاده اين از خانم،

 که باشه مردی همون اين که شد نمی... شد نمی شد، نمی باورم. نشست می صورتم روی اشک قطرات و بود مونده باز دهنم

 :لرزيدم می  ...شد نمی. کرد عيان مقدسی خشکِ با رو فرقش و داد نشون بهم رو علی مرام

 ... بری بگم... که اومدم... من_

 .بزنم حرف حتی تونستم نمی اومد، می باال داشت جونم

  کرده؟ بدبختم ماهانِ بابای گور بگی و کنی کيف نانجيب اون با خر سر بی تا مبر برم؟_

شريف  که من رو تو بدترين حالت  و مهربون ماهان اون. زدم می گيج نبودم، آشنا اش رو اين با کردم، نگاه سمتش به تند

 اشک. انصاف بی... دريد می کرد، نمی رحم ممکن از اون کثافت خونه بيرون کشيد و نجيبانه عزت نفسم رو حفظ کرد، حاال

 :کنم سکوت اين از بيشتر تونستم نمی زدم، پس رو ام گونه روی

آتيشم، نزديکم  تو من. ميدی آزار خودتو که منو نه بودنت با تو بدم، رو تاوانش بايد خودم... منه گناه اين... ماهان بری بايد_

 گردنت که چيزايی نانجيب، دخترِ اون کثيف، زندگی اين نيستی، اين تو. برگرد نيومده جلو پس  بشی خودت می سوزی.

 . نيست تو حق کدوم هيچ ميندازن

 حرص با که ديدم رو ماهان هاش چشم سياهی تو کردم حس لحظه يک برای شد، رنگ کم هاش لب روی مستمر پوزخند

 هاش چشم و نداره برام ايی معجزه ديگه گفت می. نشست هام لب روی لبخند طرح. کرد بهم رو پشتش و گرفت ازم چشم
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 ظرف به چشمم که بگيرم فاصله ازش خواستم و چرخيدم در سمت به بدم ادامه اين از بيشتر تونستم نمی. کرد می حاشا

 :بلرزه کمتر صدام تا فشردم هام دست کف به رو هام ناخن. افتاد ها عدسی

 به اين از ولی آوردتت اينجا چجوری يهودا دونم نمی هستی، کی بفهمن خوان می اينجاست، دختر اين که ديدن خواب برات_

 دوربينی برات که نکن توجه اشون توخالی اعتماد اين به. کنی بازی نقش تونی نمی اين از بيشتر شه، می تر اوضاع سخت بعد

 ... بذارن شنود تلفنت توی تا خوان می کردن، باورت انگار که زنن می حرف باهات جوری و نذاشتن کار

 :بدم ادامه کردم سعی و کردم صاف رو صدام زد، می نيش هام چشم به اشک چرخيد، سمتم به کردم حس

 .دروغه چيز همه جنس جهنم تو... نکن باور خونه اين تو رو هيچی _

 قدم ایصد. بره خونه اين از ها حرف همين وجود با کردم فکر خوشبينانه و باشه شده حرفم بودن پهلو دو متوجه بودم اميدوار

 :کردم زمزمه روشنی بغض با لرزيد بيشتر هام زانو شنيدم، می رو اومدن می سمتم به که هايی

 ...کنه می ريزی خون دوباره ات معده... نگرفتن نفخشونو... نخور رم آشغاال و آت اين_

 حجم محابا بی مها دست و بايستم. بايستم اين از بيشتر نداشتم طاقت کردم، حس سرم پشت درست رو تنش خاص بوی

 بود، نفهميده .کشيد بيرونم اتاق از وارم ديوانه و شتاب پر های قدم. نبوسه و نگيره آغوش تو رو اش داشتنی دوست و درشت

  .ايستاد نمی کنارم آروم انقدر دونست می ديشب از چيزی اگه که

* * * 

  افندی بی

 :ترکوند می بغض همچنان مادام. ونميز و شده دسته بودن، نشسته ميز روی مرتب آچهار برگهء دو

  بود؟ چی چاره بوديم؟ نکرده و شد می چيکار... بياد راه دلت با تا تا گفتم_

! بزرگه دروغ يه برگۀ پيزوری دو اين محتوای گفت می قويی حس کنم؟ باور تونستم نمی چرا. دادم بازی رو برگه ی گوشه

 و بود راست بود گفته ناجی مرد اون که هرچيزی چطور نشديم، باخبر ونازش ما و داشتن وجود بهداد گروه تو نفر سه چطور

 . کرد کشف دروغی درش شد نمی
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 ...کنی دورم خودت از عمر تا آخر بخوای اگه حتی پشتتم، هميشه مثل من بگيری تصميمی هر_

 زده که گندی به مادام شارها فقط خوردی اعصاب همه اين دوختم؛ چشم بهش انزجار با و گرفتم باال رو سرم درهم باصورتی

 قدمی ترسيده گفته بود. همه گذشته من رو به دريا و مشتم رو جلوی يکی باز کرده بود. از تشر تو نگاهم. داشت کم رو بود

 :کرد خم اش يقه تو رو سرش بيشتر و گذاشت عقب

 .حيرونشی ههم اين تو و خوبه انقد دختر اين که وقتی تا نيستم پشيمون کردم، دلت خاطر واسه _

 :کردم پرت ميز روی هارو برگه

 ! افندی بی واسه محبت گدايی برم گفتی خودت با همينم واس_

 :خزيد اش گونه روی ای قطره

 ...پسرم خاطر واسه... اورهان خاطر واسه_

 ته ته. نمک خراب سرش روی رو خونه اين و بشم عصبی بايد که اونجور شد نمی. برگردوندم رو روم و زدم کوتاهی پوزخند

 بود؛ شده برداشته دوشم از باری انگار که ايی اندازه به تا شايد. راضی خيلی بود، راضی شده باخبر دريا اينکه از مغزم های

 . اومدن می پايين نه و رفتن می باال نه. بودن کرده گير درونم های کوچه پس کوچه تو هنوز که هايی گذشته بزرگی به باری

 :زدم نگچ دوباره رو ها برگه

 ! گيری نمی من واسه آبغوره_

 لحظه هر. کردم مرور رو اطالعاتش و انداختم ها برگه به سرسريی نگاه. شد وارد سپهر بندش پشت و خورد اتاق در به تقه دو

 کوچيک بدون هم اون سنجيد، می رو علی گذشته سقم و صحت که بود تحقيقی آخرين اين. رفت می هم در بيشتر صورتم

 . یخلل ترين

 . رسيده عراق از تازه خبرای آقا_

 :گذروندم نظر از رو سپهر متفکر و عصبی صورت و کوبيدم ميز روی رو ها برگه

  گرفت؟ تصميمشو خرفت پيرمرد اون باالخره _
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 .مرخصی :گفتم مادام به رو و دادم تکون سر کرد، تکليف کسب ازم مادام به کوتاهش نگاه با

 باشه، نبوده بد برام دريا به حقيقت گفتن شايد بودم؛ بر از رو هاش چشم تو حيرت نديده ندم،چرخو سر سپهر سمت به دوباره

 اتاق درپس تو جمع خصوصی ما هيچ جايی نداشت. . شه نمی جمع زخمش سر ها حاال حاال بخوره شمشير که اعتمادی ولی

 :کرد گفتن به شروع وار گزارش و تند سپهر شد بسته که

 . گرده دندون بدجوری گنده شکم مرد پير موضعشه، سر نمياد، کوتاه _

 !ع طما مرديکه فشردم، رو هام انگشت بين مداد

  چيه؟ جديدش شرايط _

 ... و کنيم شرکت بايد خواد می که قراردادی هر تو برابر، دو اختيارات برابر، دو سهم_

 :رفت می راه ام نداشته اعصاب روی سکوتش

  و؟_

 .کنيم کار براش خواد می عمالً. باشه خودش نظر زير بنديم می ها عرب با که يیدادها قرار تمام... هوف_

 .شکست و داد صدا تقی هام انگشت فشار زير چوبی مداد

 خواب تو رو ما با کردن کار فرستی می پيغوم اش واسه. اش نشناخته و نداشته پشت هفت با کرد غلط! خور يونجه مردک_

 .ببينه

 .کرد متوقف گردنش روی دستش و زد چنگ رو موهاش قبل از تر عصبی

 رو رئسای ديگه اومده، سرمون راه بی و راه وقت چند اين که هايی بال شده، کم منطقه تو قدرتمون... کنيم توافق بايد_

 .داريم احتياج ابوطالب با قرارداد به ما. کرده محتاط و بدبين بهمون

 ! داد می مشی خط برام که دونستم ینم خودم انگار ميزکوبيدم، روی رو مداد های تکه

  بار؟ بندو بی پرست شکم اون يوغ زير برم قرارداد يه خاطر واسه کنم؟ چيکار گی می_



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

762 | P a g e  
 

 درحالی که تکه های مداد رو دوباره بر ميداشتم و تو سطل زير ميزم پرت می کردم، آروم گفتم:

 کم قيد قاچاق دخترا رم بزنم...  می خوام کم _

 خشک شد: ولی بی افندی ما االن... ناباور توی جاش 

  دستم رو به معنای سکوت باال گرفتم: 

بهتر از تو می دونم تو چه شرايطی هستيم؛ ولی از اولش هم اين تجارت واسه من نبود. نه زير نظرم بود، نه منفعتی برام  _

لی حاال فکرای بهتری دارم که ديگه نيازی خاطر شما قبول کردم از موقعيتم استفاده کنين و سود بيشتری بردارين؛ و داشت. به

 به اين چيزا پيدا نمی کنين.  

 ادامه دادم: . کرد پرت رنگ مشکی چرم صندلی روی رو خودش قبل از تر کالفه

  خبر؟ چه مسعود از_

 :جواب داد فوراً و خورد محسوسی تو خودش فرو رفته بود؛ اما تکون

 .رو در رو اونم خواد می شمارو. شب رداف واسه گذاشتيم، قرار... رفت يادم کل به_

 ناخودآگاه. گرفت بغل رو دريا در قاب و شد باز در و گفتم بفرماييدی. شد جمع اتاق در شدن کوبيده با ام نکرده رشد پوزخند

 مشکی شال بود، نشسته رنگش مشکی و راسته شلوار روی سياهش و سرخ و چهارخونه پيرهن.گذروندم نظر از رو پاش تا سر

 و تشويش از پر که شد؟ می مگه. بود گرفته قاب رو جديتش از سرخ صورت و بود پوشونده رو گونش شبق موهای رنگ

 می... کرد می سقوط سياهچالۀ عدم؟ درون کنه سقوط و بيوفته سرت از اش همه کسی نگاه لمس با فقط و باشی مصيبت

 . نداشت ايی ديگه شکل دنيا اش جدی و قهوه ای های مردمک جز به که کرد

 دادم، جواب رو سالمش. بود پر حسابی توپش پريد، باال چپم ابروی. کوبيد هم به رو اتاق در و شد وارد داد، کوتاهی سالم

 باز رو دلم مشت پروا بی. بيارم ياد به رو آلود صبحش خواب و آرامش غرق صورت کردم سعی بود، برزخی و جدی زيادی

 :شد بلند جا از و کرد ايی سرفه تک سپهر... خوب خيلی. بود خوب حالم انتظار، خالف و بودم کرده

 ... تا کنم می کم زحمتو من_
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 :کرد تر تنگ رو هام چشم اش شده دورگه صدای

 ! بمونين بايد اتفاقاً شما_

 :برداشت قدم سپهر سمت به پروا بی و داد تکون سر

 ! هميشه برای و بار يه شه، وشنر بايد شما و من تکليف اومدم؛ اينجا تا که شماست با کارم_

 . کنم سکوت ناخودآگاه هم من که بود جدی حدی به

 شم؟ نمی متوجه_

 ! باشين اش متوجه بخواد که نيوفتاده اتفاقی شما نظر از اصالً. همينه کارتون! نشين متوجه بايدم_

 . ردک نمی خطا سپهر کشيدم، شلوارم روی رو دستم کف و دادم قرار هم موازی رو هام پا

  شدم؟ آزارتون باعث نکرده خدايی کردم؟ کاری من گين، می چی نميارم در سر اصالً من بزنين حرف واضح خانم_

 :رياست حس از پر و جسورانه. بود ابرقهرمانانه پوزخندش

 دخترو اون امثال کم! هستين جورنوايی جور چه ديگه شما علی؟ آقا اتاق تو فرستادين رو مهال حقی چه به که گم می واضح _

 شخصيت کشف خاطر ؟ واسه شدين نشناس نمک و حيون انقد حاال که خوردين نون بدنشون و تن از کم کردين؟ بدبخت

 قدر حس هم حيوونا حتی شدين؟ دختر اين دامن به دست داد، نجات نامرد امير دست از احترام همه اون با منو که مردی

 ! کنن نمی استفاده سوء ديگههم از هم ها حيوون حتی! شناسن می رو شناسی

 :غريد تر جدی و من سمت به رو

  شرفش؟ فروختن با اينجوری؟ تضمينه؟ مهال عمرِ آخر تا نگفتی مگه کنن؟ غلطی همچين ات سايه زير دادی اجازه چطور_

 :کشيد فرياد سپهر به رو

  کشک؟ همه ماها و آدميد نيازاتون و مردا شما فقط شناسين؟ می جنسيتش از غير رو زن شما اصالً_

 :شه دار دنباله سکوتم که بود عصبی اونقدری و بود شده کبود رنگش. زد می نفس نفس
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 ... کارِ تو سرش هرکس بدين اجازه. نيست بردار شوخی کارا اين ولی فهمم؛ می رو شما احساسات _

 :تر درشت رو من های چشم و کرد الل رو سپهر فريادش صدای

 آدمايی واسه و من چشم پيش هايی کاری کثافت همچين ذارم نمی من! بدين انجام بايد بگم که چيزی هر! منم شما کار _

 .بيوفته اتفاق دادن نجات رو من جون که

 :داد تکون تهديدوار رو انگشتش

 روی اون با شدن آشنا آماده ديدم مهال فرسخی صد تا رو ايی ديگه مرد هر يا علی. بفهمين اول بار همون! گم می بار يه_

 ! باشين ام ديگه

 وجودش تو رياست حس. بود اش برازنده عجيبش روی اين چقدر. بزنم قهقهه خواست می دلم افتاد، چين هام چشم گوشه

 هاش حرف تاکيد معنای به سری نامحسوس و آروم چرخيد، سمتم به عجز با سپهر. من ملکه بود شده و کشيد می شعله

 عين در !نداره وجود اصالً کردم می فکر که بود همونی دقيقاً بود؟ تر رازندهب من برای خودش از کسی چه. جنبوندم

 حواسش وفادارانه و دونست می رو بودن برداشته قدم يک براش که هايی آدم قدر رفت، نمی بيراهه از بود، راسخ درستکاری

 صورت توی بار اين آخرش نگاه. داشت نياز بهش تاريکم وجود که روشنی ی نيمه همون... بود خودش اون. داد می اونها به

 که زمانی درست و رفت در سمت به محکم و جدی های قدم همون با آخر در و. حجت اتمام و استيضاح از پر شد؛ کوبيده من

 : رسيد می نظر به شاد و دار خش صدام. دراومد علی ی سينه به سينه کنه باز رو در خواست می

 ! تو بيا_

 رو پس بگيرم مقابلم خروشان دريای از رو نگاهم تونستم نمی. شدم بلند جا از و برداشتم رو ميز روی داغ و غليظ چای ليوان

 :شد بلند نفوذ پر و جدی علی صدای کشيدم، سر رو چای از هورتی حياط و پنجره سمت به

  داشتين؟ کاری باهام_

 :کنه عوض رو دهنم مزه تونست نمی هم تلخ چای

 .دارم ماموريت يه برات_
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 فقط داد؛ می گواهی مرد اين صداقت به مدارک و شواهد همه وقتی بود، الزم ببينم، رو صورتش تا زدم چرخی نيم سمتش به

 .نه يا هست گه می که همونی واقعاً بشه معلوم و کنه مشخص رو عيارش تونست می مامورتی همچين

 . آوردم دست به تازه رو تو که منی و تويی بعدش آخره، امتحان_

  .بوديم مديون مرد اين به زيادی بود، دريا با حق. بود خيره ما به در کنار از هنوز دريا و بود ايستاده سپهر کنار و اتاق وسط

بايد ترديد بيمارگونه ايی که . بمونه مهجور اين از بيشتر که نيست حقش کنيم نمی پيدا درموردش سياهی چيز هيچ وقتی

 .  ملکه هم همين رو می خواست. داشتم رو پس می زدم و باور می کردم

 ... ام قديمی يار ترين پست با. مذاکره ميز يه سر بری و کنی بازی منو نقش بايد رو شب فردا باش، حاضر_

 :چرخيدم حياط سمت به و کردم زمزمه رو حرفم ادامه دارم، سر تو ايی نقشه چه بدونه تا انداختم سپهر به کوتاهی نگاه

 ...مسعود_

 * * * 

 رها

 به صدای با و گرفتم هوا از عميقی دم .رسيم می اينجا به که بودم گفته. بگيرم ماهان ی خيره نگاه از چشم تونستم نمی

 :زدم صداش ای آهسته شدت

  بری؟ خوای می_

 که بودم گفته نيست، راه اين مرد که بودم گفته. هاش چشم بودن خون کاسۀ از بود خون دلم زدن، می دو دو هاش مردمک

 جايی هم اون. ببنده ها آدم کردن بدبخت برای تا رفت می بايد که قراردادی و بود مونده ماهان حاال. داره تاوان موندن جااين

 می شد؟ می چی بود اونجا کسی بود گرفته ازشون رو من که کوفتی خونه اون اعضای از اگر هست؟ کسی چه نبود معلوم که

 ... و شناختنش

 هم پشت که اتفاقاتی حيرت. شدم روون دنبالش که بره پايين رو ها پله باقی خواست و انداخت نپايي سر شد؛ رنگ پر اخمش

 :ناکه خطر چقدر کنم می که کاری بفهمم و کنم فکر خوب ذاشت نمی بودن شده رديف
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 ...اينکارو باخودت نکن برو، شده خراب اين از امروز همين... نرو! کن صبر_

 :نشه پيدا کسی ی کله و سر کردم می خدا خدا دنبالش، به هم من و ترف می تند تند ذاشت، نمی محل

 ... نکن کارو اين خودت با! زدم رو حرفا اون بهت که کردم غلط! کردم غلط من اصالً _

 باز رو اتاقش در .ببينم رو اش افتاده های شونه تونستم می خوب و بود مونده دستگيره روی دستش کرد، مکث اتاقش در پشت

 :ناليدم و رفتم جلو ايی ديگه قدم که بشه وارد خواست کرد،

 خودت دشمن شی می دونستم می چه... ندی کشتن به خودتو تا نيای، دنبالم تو تا بود دروغ اش همه... گفتم دروغ... ماهان_

 ... عمو جان... کنی می نابود خودتو و

 داشت؛ ولی قوی وجود متفاوت احساس نوع صد چيزی نگاهش توی برگردوند، سمتم به رو سرش بيشتری کشش و مکث با

 کرد می طلب داشت، طلب ازم بود، جاری هاش قرنيه تو گذشته خوش روزهای اون تمام که احساسی. شناختم می رو ترينش

 رو اتاق در و رفت عقب که کردم دراز سمتش به دست و شدم کشيده سمتش به نياوردم؛ تاب. دادم می جلوه نابينا رو خودم و

 ماهان با اگه نبود، مهم خونه اين تو شدنم زندانی... ای بيچاره هر تر بيچاره کرد، می ام بيچاره داشت بغض .بست صورتم به

 .کردن نمی ام شکنجه

  * * * 

  ماهان

 :شد نمی ساکت هم ثانيه يک برای سپهر و بودم جدال تو چپم سرآستين ی دکمه با

 .کن صبر ميان، باهات امشب هستن همراه افندی بی با مالقاتی قرار هر تو که مهمی افراد همه_

 :گفت کرد می مرتب رو اش يقه که حالی در و کرد باز رو سياهم پيرهن دوم ی دکمه

 .رفتی افندی بی جای به تو شه نمی متوجه مسعود لحظۀ آخر تا ميری، آقا ماشين با_

 :گفت چشمم تو چشم و کم فاصله همون با و آورد باال سر

 . ذاره می ميز روی درشت ورق که داره چنته تو چی زنيم می حدس... هرچند خواد، می چی ينبب فقط_
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 :کوبيد محکم می قلبم. کنه تر خنک رو حرارتم پر بدن هوا جريان تا دادم بازی بيشتر رو ام يقه

 . برم مالقاتو قرار ينا من بايد چرا پره دستش آدم اون اگه خواين؟ می ازم چی اينکه الّا گفتين، رو ها گفتنی همه_

 :گفت صادقانه و فرستاد بيرون باشدت رو دمش باز

... اينکه و بهتره بری هستی تر جديد ی چهره که تويی ما از کدوم هر جای به. رفت نمی رو قرار اين هم اولش از افندی بی_

 .کنن گودت وارد تا ايی کاره اين کنی ثابت بايد

 هايی حرف به توجه بی .رفتم در سمت به و کشيدم دستش از رو رنگ مشکی کت بود، خودشون شبيه ام طعنه از پر نيشخند

 . شد منتظرم کردو باز رو رنگ مشکی ليموزين عقب در ديدنم با راننده. زدم بيرون خونه از کرد می هم رديف پشت که

 غباری هم فاصله همين از و ودب ايستاده پنجره پشت. برگشتم عقب به کردم، می حس هام شونه روی تا رو نگاهش سنگينی

 و بود داده تکيه تراس های طارمی به که افندی بی سمت به رو نگاهم . ديدم می رو بود انداخته سايه هاش چشم تو که

. تر باال رو بدنم دمای درجه و آورد می جوش به رو خونم رها اتاق به اتاقش اندازه از بيش نزديکی. سپردم کرد می نگاهم

 شرف بی اين سر باليی اون از قبل کنه خدا فقط... بعد و شه می تموم خونه اين با کارم هفته چند از کمتر ودب گفته محدث

. بندازم نگاهی ببينه، رو رفتنم تا بود زده کنار رو پرده که آشنايی دخترک و کناری پنجره به نتونستم کنه... يگه خدا فقط. نيارم

 !شد نمی. آورد تاب رو نرفت اين و ديد رو تابی بی اين شد نمی

 مقابلم که سپهر و بودم خيره گذشتن می چشمم مقابل از تند تند که ايی زده سرما های کوه به بود، گرفته مه و تاريک هوا

 مانع من و يکشه رو افندی بی خواست می که آدميه همون مسعود که داد می نشونی و زد می حرف داشت هنوز بود نشسته

 های شيشه بارون نمک نم. بود لواسون متری صد چند شناختم، می رو اينجا پيچيد، فرعی تو و کرد زیترم نيش ماشين. شدم

 شد کم ماشين سرعت. شد می شديم، می نزديک بهشون که رنگی های نور ديدن از مانع و کرد می خيس رو ماشين دودی

 رو هام اخم .شد رد بود شده باز رومون به که ايی ميله ی دروازه از ايی ثانيه چند مکثی از بعد کردو ترمزکوتاهی که جايی تا

. گرفته نظر در برام که هرچی از تر زياد خيلی خواستم،  صبر خدا از. نباشه نمايون احوالم و اوضاع تا بودم کرده جمع هم در

 اين به موندنم آروم برای بهتره، اينجوری بود ساکت و درهم هم سپهر های اخم رفت، پيش استخر های کنار تا ماشين

 .داشتم نياز سکوت

 دوبار قبالً شناختمش، می. بود انداخته پا روی پا و نشسته رنگش مشکی و کالسيک های مبل روی ديدمش، جا همون از

 اخم شدن شون شبيه ی بهانه به. کوبيد می محکم قلبم. بود نديده ماهان عنوان به رو صورتم وقت هيچ او و بودمش ديده
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 می خراب چيز همه جا همين اگه نبود بعيد بودم؛ گرفته پس مرد همين پسر از رو رها. نشه مشخص اضطرابم تا کردم غليظی

 ماشين از مغ ژستی با و گذاشتم در روی دست کرد، باز رو ماشين در راننده. نداره خارجی وجود نامی علی فهميدن می و شد

 و کردم ريز صورتش تو چشم. ايستاد راه های ميونه من ديدن اب اومد می سمتمون به استقبال برای که مسعود. شدم پياده

 مقابلش. افتادن راه سرم پشت بودمشون ديده افندی بی با گاهی هراز که ديگه نفر دو و راستم سمت سپهر. رفتم جلو خودم

 هام لب. دز می جار رو خوردگی فريب حس اين  و بود خورده رکب. گشت سرگردونش های مردمک بين هام چشم ايستادم

 :شد دراز مقابلش دستم و شد کج کنايه به

 ! امشب مذاکره تو... افندی بی االختيار تام نماينده علی،_

 و وظايف واقعی سروان و دروغين پرستار اون که بار اولين. نداشت معنايی فاميل اسم کدومشون هيچ برای که بود جالب

. خودت و هستی خودت فقط خالفکار باند يه ميون که داد ادامه گفت رو کوچيک اسم تا کرد، می مشق برام رو جديدم هويت

 بود چيزی . کنی اثبات رو خودت بايد که هستی تو اين و نيست مهم باشه بوده خودشون از يکی اگه حتی پدرت رسم و اسم

 :گفت سپهر به رو و گرفت نافذم نگاه از رو سرگردونش های مردمک. ها آدم دنيای رويای شبيه درست

 ! نبود اين تو و من قرار_

 :کردم حرکت ها مبل سمت به بگه چيزی سپهر اينکه از قبل

 . بشينين بخواد، افندی بی که چيزيه اون قرار_

 بازی سياه انجام شرف در که منی و سياه مبل و سياه شلوار و کت. انداختم ام ديگه پای روی پا و نشستم نفره دو مبل وسط

 :بودم هام

 !مدته کوتاه قرار يه افندی بی خواسته که دونين و می _

 رو تعلل ديگه که هم مسعود. شه گير جا رويی به رو مبل روی تا اومد سمتم به نيشخند با و اومد خودش به او از تر زود سپهر

 بودن همراهمون که نفری دو و نشست مثلث اين غربی ضلع تو شده ريز هايی چشم و پريده باال ابرويی با دونست نمی جايز

 . ايستادن سرم باال

 :پرسيد و کرد عصبی خنده تک مسعود
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 ! رايی خود تو نداری اون از کم... کنه خودش جانشين رو کی دونه می هميشه افندی بی_

 :زد تکيه مبل به و گرفت اومدنم خوش معنای به رو ريزم پوزخند

 ... بعد بخوريم شام اول_

 . چشم در چشم و رو در رو. بزنی حرف دماوم اشتی، د حرف. نيستيم اينجا شام برای_

 خواست می گذاشتم، مبل گاه تکيه روی رو دستم همون آرنج بعد و کشيدم بار دو شلوار زانوی روی رو عرقم خيس ی پنجه

 :گفتم تر زود که بگه چيزی

 پليس دست از... هرچند دادی؟ نشون خودتو که داری چنته تو چی ميگی! اضافه حرف بدون بازی، دغل بدون حاشيه، بی_

 ! نيست کس هيچ کار...  شدن خالص افندی بی دست از کشور از فرار تو و نيست هرکسی کار شدن خالص

 نم فقط رو بود کرده خودش گير در رو همه اولم تير از بعد که سنگينی سکوت. نشست صاف سريع و قاپيد هوا تو رو ام طعنه

 :گفت جوابم جای به و کرد جا جابه صورتم تو رو اش خيره نگاه .شکست می باريد می سرمون پشست که بارونی نم

 ...آشنايی خيلی برام_

 ايی ديگه کس بودن، ايستاده کاذب های سقف زير و حياط دور تا دور که نگهبانی چند جز به. پاييدم رو برم و دور چشم زير از

 :دادم تکون یحوصلگ بی معنای به رو سرم و کردم آزاد رو ام شده حبس دم باز. نبود

 ... نبر سر حوصلمو_

 :شدم خم سمتش به

  داری؟ توچنته چی_

 :زد رو پيروزش و معروف لبخند اون باالخره حيرونی دقيقه چند از بعد

 ... ابوطالب با توافق( کرد جمعمون به کليی نگاه! )خواد می افندی بی که چيزی همون_

 :داد نشون واکنش من زا تر زود سپهر گرفت، فرا رو جمع دوم بار برای بهت
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 ! زنی می بلوف_

 :شد تر عريض لبخندش

 هميچين بايد چرا من... کنين فکر کم يه. کنم می چه ببينين چشم به تا کنين خارج کشور از خودتون با منم کافيه فقط_

 آمريکا برم مبتون اينکه جز خوام نمی هيچی شم؟ خارج کشور از مرگمه طالب که کسی پرچم زير قراره وقتی بخوام چيزی

 . اهورا پيش

 :شد درهم صورتش

 بذاره فقط مساوی يک به يک. کردم جونشو قصد کرده، ناکار تنمو پاره. افتادم گير اينجا خودم ولی مداوا، واسه فرستادمش_

 ...برم

 :خواست می ياری من از من سپهر سکوت. بود رفته در قسر پس پيچيد، هم به ام درونی های عضله اهورا اسم شنيدن با

 ... اس تشنه خونت به که دونی می خوب کنه؟ کاری همچين بايد افندی بی چرا_

 :اومد کش سمتم به سپهر جانب از تحليلگرش نگاه

 بهم اون و داشتم بستون بده ابوطالب با که بودم من فقط افندی بی باند تو داره، احتياج داد قرار اين به افندی بی چون_

 ! من غير بياد کوتاه موضعش از کنه قانع رو پير گرگ اون تونه نمی کس هيچ. مديونه

 :چرخيد سپهر سمت به نگاهش

 . خاورميانه تو خودش واسه نيست کسی کم و نيست سرد جنس فروش و خريد فقط کارش که دونين می خوب_

 بی و اون ی همميز وجه که شد می چی گرمش جنس بود؟ ها مار زهر و کوفت اين و مواد و اسلحه منظورش سرد؟ جنس

  بود؟ افندی

 :گفتم ببرم کار به تونستم می که لحنی ترين تفاوت بی با و دادم مبل به رو ام تکيه نياوردم، طاقت

 .بياد کوتاه مجبوره باشه که هم جونوری هر_

 :حرفش ادامه گفتن برای بشه تحريک تا بودم گفته خنديد، قهقهه به و انداخت باال ابرو
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 نه فرسته، می آمريکا و لندن و آويو تل به بدنشونو اعضای و کنه می دستگير تروريست اسم به طناشوهمو که مردی جوون،_

 کنين؟ خواين می که کاری به مجبور آدمو اين خواين می چجوری. دنياست های مهره ترين مهم از که منطقه، اول مرد فقط

 * ** 

 دست اينطور که بودم کرده راضی خودم از کافی اندازه به رو فندیا بی ظاهراً اما شنيدم؛ چی و گفتم چی نفهميدم مدت تمام

 هام واژه تو که هوشی و اقتدار از و داد می تاب و آب داستان به زيادی بود ماجرا شاهد که سپهر. فشرد می ام شونه روی

 و گفتن می بودند يختهر برنامه براش که ايی ديگه روز چند از و زدن می حرف جايی هر از .گفت می بند يک بودم ريخته

. شده جدا تنم از روح و شده متوقف بدنم رويش کردم می حس شده بود، ديوار گچ رنگ هم و زده يخ بدنم  .بودم مُرده... من

 ندارم؛ بازی سياه برای جونی ديگه کردم می حس و نداشتم تعادل شدم، بلند جا از .افته بی کار از قلبی اينکه بدون. بودم مُرده

 های قرص نخوردن به رو بدم حال و کردم کوتاهی خواهی عذر ايستادم، مقابلشون محکم و برجا پا لبخندی با چنانهم اما

 :گفت و گرفت مشتش تو رو بازوم سپهر. دادم ربط بود شده باز گچش هنگام زود که دستی درد و مسکّن

 . ديمکر پات سر زود ولی موندی؛ می تخت تو بايد ها حاال حاال. کن استراحت_

 ام تنفسی های مجرا. شدم خارج اتاق از و دادم تکون سری افندی بی به رو و دادم کش خشک و جدی رو رمقم کم های لب

 حرکت پاهام. افتاد می اتفاق اين من بدون يا من با هرچند دونستم، می لعنتی قرار اون مسبب رو خودم. کردن نمی باز راه

. کنم اش همراهی بغلی اتاق تا خواست می و انداخت می چنگ ام سينه به ام تهسرگش و شده جدا بدن از روح کرد، نمی

 بودم، سوالش از پر و مشوش نگاه منتظر شب سر از بود، نيومده ديدنم به... درمون هم و بود درد هم که ای لعنتی اتاق همون

 هزار بياد، يادم ديدنش با تا... بودم شمنتظر .بدم نجات رو خودم و برگردم خواست می که ايی عاشقونه های التماس منتظر

 کرده دريغ ازم رو مظلومش صورت. بود نيومده. باشه اون نجات برای باشه قرار اگه خرم می جون به هم رو ها اين از تر بد بار

 .نداشت ايی ميونه ماهان کثيف روی اين با هم اون  که انگار و بودند خاموش اتاقش های چراغ. بود

 بود زوری و ضرب هر به و کندم در از رو ام خيره نگاه. کردم در به تن از رو بود نذاشته اعصاب برام که نیچسبو و تنگ کت

 با و دست يک با رو پيرهنم بااليی های دکمه. شدم دور بسته در و آرامش از پر اتاق اون از و کشيدم ها پله سمت به رو پاهام

 . داشت کردن گرد عقب به عجيبی ميل و داد نمی رفتن جلو يارای پاهام... بود تاريک جا همه. کردم باز رو اتاق در ديگه دست

 هر به توجه بی شد، رها دستم از اتاق در. بود شرف بی اون اتاق کنار درست باال، طبقه منبعش و بود شده افقی زمين ی جاذبه

 رفتم. اتاقش سمت به شتاب پر بود روم پيش که اتفاقی
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 * * * 

 رها

 لحظه هر .برد نمی خوابم... ولی رو، بودنش سالم بودم، ديده رو اومدنش. برد نمی خوابم. چرخيدم ديگه پهلوی به پهلويی از

. سوخت می دستم وکف بود افتاده فشارم. قبل از تر بزرگ ترسی بعد ی لحظه و آورد می هجوم سمتم به ترسناک فکری

 بهترين تو داشت سعی که ايی کشيده و صاف زيادی های شونه اون شناختمش، می. شدم خيره سقف به و خوابيدم باز طاق

 تو دونم نمی. نشه مشخص خواست می ظاهر حفظ زورِ به که آواری داشت، اش درونی بودن آوار از نشون باشه، خودش حالت

 شب دو طرهخا و گشت می يک حوش و حول ساعت. ايستاد قلبم. خورد اتاقم در به تقه دو آروم که بودم خيال ی کوچه کدوم

 که رم می و کنه می درد سرم بودم گفته شام سر. نبنده نقش ذهنم تو پاتيل و مست مرد ی چهره که نبود دور اونقدری قبل

 می غيرتی اگر که ماهانی از ترسيدم، می شدم، بلند جا از زده وحشت. داشت بيشتری شتاب در صدای بار اين... پس بخوابم،

 ... شد

 شتابون و تند. ايستاد قلبم عمالً ماهان ديدن با اما کردم؛ باز رو اتاق در معطلی بی شد تر بلند ها ضربه صدای که بار اين

 نفس. بستم رو اتاق در زود نديدم رو کسی وقتی و گردوندم راهرو طرف دو به رو سرم کردم، اتاقش وارد و کشيدم رو بازوش

 که شکر بار هزار رو خدا. کنم ثابت رو ام درونی وضعيت کردم سعی و بستم رو هام چشم بود، شده جهش پر و دار صدا هام

 :ناليدم شد، می بلند چاه ته از انگار از که صدايی با لرزيد، می هم هام چشم حتی ...نبود کار در دوربينی ديگه

 ...بياد سرت باليی يه اگه فهمی می کشنت؟ می فهمی می ماهان چی؟ ديد می يکی اگه _

 های نفس نفس که درحالی و فشرد اش سينه به شدت به رو سرم! بودم؟ بهشت تو شد، نمی باورم .سيدنما دهنم تو ها کلمه

 وجودم جای ترين نهانی تو خاصی رخوت .گرفت دم و گذاشت موهام روی رو اش بينی سوزوند می رو سرم مرطوبش و گرم

 سينه قدرت با و شدن حلقه کمرش دور ناخلفم های دست ...ديگه کس هيچ نه بودم او مرگ فکر نه ديگه حتی که کرد ريشه

 دنيات طوفان از که تصويری تنها و بميرم. بميرم حاال ام؟ همين شده کشف تازه مهربون جان؟ خدا .چسبوندن سرم به رو اش

 .باشه اينچی چند فضای و بهشتی بوی همين مونده، يادم به

 شده جدا هامون سينه اينکه با و بود حلقه کمرم دور هاش دست. شدم خيره همش در صورت به و دادم فاصله هامون تن بين 

 نشست که اش گونه روی چپم ستد .بود انداخته خط اش پيشونی بين عميق، اخم اون و بود بسته هاش چشم هنوز بودن

 جا اش شده فشرده بهم های لب روی و گذشت اخمش خط روی از اختيارم بی های انگشت .شدن تر عميق پيشونی خطوط
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 و تمنا از پر و بودن گرم گرم.شدند باز هاش چشم« شه تموم دنيا بذار و بخند بار يه خدا رو تو»ناليدم  دل تو. کرد خوش

 .خشونت

 فرق نبودن، تمنا از پر رويايی شب اون مثل که هايی چشم. بشم حرفش از پر های چشم محو که بود شده گيرا قدری به

 خراب دلم توی خونه دوباره و شدن باز هاش دست حلقه ...بود تر جانانه. بود تر ندهچسب هم اون از اش شيرينی اما داشتن؛

 نگاه تر کشنده مکثی با بار اين شدن، خيره هام لب به ديگه بار ترديدش از پر های چشم «...لعنتی نرو »ناليد باز دلم. شد

 .رفت اتاق در سمت به و برداشت

 که ايی لحظه درست و دويدم سمتش به ره؛ می داره حواس بی انقدر چی ایبر و اومده چی برای دونستم می نه که من

 :زدم غر آروم و چسبوندم اش سينه به رو دستم. شدم سد مقابلش نشست، در دستگيره روی دستش

  بدی؟ کشتنمون به خوای می شدی؟ ديوونه _

 تو رو هاش مشت و گرفت فاصله در از حرکت يه با و شد متحرکم های لب اسير دوباره ثانيه، چند برای نقيضش و ضد نگاه

 :برگشت  سمتم به مُضطر و داد بيرون سنگين رو نفسش . کرد فرو موهاش

 کردی؟ چيکار من با تو _

بود که به جز تلخی هيچ حسی  خراب جوری کشيد؛ ولی حال می رخ به رو ام زنونه قدرت زيادی بود، شيرين زيادی اش ناله

 اونقدر باشی، شده پر يعنی معناست؟ چه به ظرفيت تکميل .خورد سُر چشمم گوشه از اشک بدم رو جوابش اينکه بی. نچشه

 .کرد می شُره تلنگر بی که بودند شده پر هامم چشم پيمونه! بودم شده پر! بود تکميل ظرفيتم من خب نباشه؟ جايی ديگه که

 :سابيد هم به رو هاش دندون و فشرد مشتش تو رو چپم بازوی و برداشت سمتم به بزرگ قدم يه حرص با

 ! متنفرم ازت _

 از و شدند فشرده هم روی تر محکم هاش دندون .خورد سر ام گونه روی هم ديگه قطره  و کشيدم دندون به رو زيرينم لبم

 :غريد صورتم تو آگينی خشم صوت ها اون الی البه

 .بال از تر بد بالی شدی ما، جون ناجی بشی تا اومدی خودت گمون به _

 به سمتم خيز گرفت و آروم و خشدار گفت: 
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 يه. باليی يه فقط تو شی؛ نمی کرد باز جا دلم تو و اومد دنيا به وقتی از که همونی... شی نمی رها واسم وقت هيچ ديگه _

 .سرخود دختر يه. اشتباه يه از سياه خاطره

 حرف اون با بود حقم بود، حقم همه و شدند می پهن مصورت روی محابا بی ها اشک ...نکن امتحانم توانم از فراتر. رفت نفسم

 ديد که رو هام اشک شتاب .بودم نخورده دردی هيچ به و بودم گفته! بود اينجا هنوز ماهان و بودم گفته. بودم زده که هايی

 خودش سمت هب خشونت با رو هام بازو جفت که حالی در و شد خودم ماهان به تبديل ثانيه يک فقط ثانيه، يک برای نگاهش

 .کردند شکار رو لرزونم های لب های لب و بخشيد جونم به رو بخشش حيات زمزم کشيد، می

. بودم باخته من کنه؛ آرومم ايی لحظه برای تونست نمی هم شد می سيراب داشت وجودم با که عطشی و تابی بی اون حتی

 قدم قدم رفتم، عقب عقب .ما بين افتاد فاصله و مُرد  زرگآقاب که روزی از درست بود؛ سال خيلی. باخته بودم هم رو بوسه اين

 به ام برهنه پاهای داغی برگرفتن، در رو صورتش و اومدن باال هام دست.کشيدم رو دستش و نشستم تخت روی اومد، جلو

 :بود مدهنيو جا هاش نفس .چسبيد ام سينه روی سرش بار اين و شد جدا ازم. بخشيد می روح جون بی و سرد های موزاييک

 .دور بندازم و بکَنم تونم نمی رو عوضی توی که متنفرم متنفرم، خودم از... لعنتی ازت متنفرم _

 کردم می فکر که خودش جان به. بود حقم ها اين همه و بودم کرده بازی غيرتش با .داشت حق چقدر بود، سختش چقدر

 فراری دختر يه زندگی. گرده برنمی هرگز و ره می کردم می فکر ست، داره من به که حسی از تر بزرگ خيلی غيرتش و خشم

 فشردم ام سينه به تر محکم رو سرش ...بهشتی و کوتاه .بود ام زندگی بخش لذت سراب ماهان نبود؛ بوديم ساخته ما که اونی

 : کردم زمزمه و

 ...رهات جون نخور غصه... خدا تورو نخور غصه... شن می تموم _

 گفت می دروغ که غيرتی با مرد من؟ ماهان کشيد می چی .برد می پيش رعشه رفتن مرز تا رو رو لرزونم تن صورتش گرمای

 آدم و عالم از دلش تا بود اين از غير بود؟ همين از غير چيزی داد؟ می معنی چه داشتن دوست مگه. نمونده ايی عالقه ديگه

 پناه و بزنه واجورش و جور های آرامش و دنيا همه از شد؛ دار نم و سرخ سياهش و براق های چشم غصه شدت از و گرفت

 به. بود همين عشق .کنه آروم ات شده دوخته های لب با رو رنجورش تن و بياد ...خوندش می دشمن که تويی ...تو به بياره

 ...شيرين اندازه همين به ...تلخ اندازه همين

 :اتمن پر و بود داغون محکمش هميشه نگاه اومد، باال عجز با سرش
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 ... که شدی خود سر انقد و نکردی صبر چرا کردی؟ همچين چرا چرا؟_

 :بود گرفته راه گلوم زير تا هام اشک گذاشتم، هاش لب روی دست

 بدم. رو تاوانش بايد خودم کردم، خودم... ماهان نيست کردن تکيه عشق چون_

 :چسبوند ام سينه به رو سرش تر جدی و کشيد درهم چهره نشد، قانع

 !هست_

 هم شايد. کردم نوازش رو اش شقيقه موهای هام انگشت نوک با و کشيدم سرش روی دست دادم، تخت پشتی به رو ام تکيه

 عشق... بود البد بذاره، جا ظريفم های شونه روش رو اش مردونه دنيای تا اومد می و شد می خراب هواش و حال وقتی... بود

 گردنش روی و کرد گم رو موهاش راه شد، دستپاچه هام انگشت برداشت، سملبا از عميقی دم .بود کردن تکيه شبيه چيزی

 ! رنگ پر. کرد می زنده رو آخر شب اون خاطرات داشت حدش از بيش نزديکی. شد کشيده

 هاش چشم تو اطمينانی بی های رگه هنوز اما لذت و خواهش از بودن شده پر درخشيدن، می هاش قرنيه آورد، باال سر

 روی هميشگی خطوط بلعيدم، می رو حضورش ی لحظه به لحظه تابم بی نگاه با افتاد، فاصله هاش لب ينب .بود پررنگ

 نطق و ها اُرد شدن تموم منتظر که بودم اونی از تر تشنه زنه، می پا و دست ترديدی چه تو دونستم می افتاد، جا اش پيشونی

 .عميق عميق،. رفت خواب به دنيا دوباره و بوسيدمش يدمش؛بوس برابر چند اشتياقی با و بردم جلو سر بشم، جديدش های

. ريختم می هاش لب روی و کردم می بوسه رو هام دلتنگی که بودم من فقط و بود شده شوکه کرد، مکث ثانيه چند اندازه به

 قدری به کرد، ام همراهی اشتياق با. گرفت قاب رو صورتم و نشست زانو دو روی و شد بلند آروم آروم اومد، خودش به کم کم

 :چسبيد ام پيشونی به اش پيشونی و گرفت فاصله ازم متر ميلی چند افتادم، زدن نفس نفس به که نوشيدم

 ... آخره بار اين_

 :نکردم باز چشم اما ترسيدم

 ...بيای در مقابلم و بزنی دورم اينجوری بخوای اگه بعد دفعه_

 :شد عميق لبخندم
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 .کردم می ريستش و راست من زدی می گند وقت هر که هات بچگی مثل! من به سپری می اشو همه! رها ام جدی_

 بهش من های کار کردن درست چقدر. ببينه چشم به رو هاش حرف تاثير خواست می کردم، می حس رو نگاهش سنگينی

 :آخر اخطار اسهو و کرد ترش رو و کشيد ای کالفه نچ بعد ثانيه چند .گفت می بار يک وقت چند هر که داد می قدرت حس

 .کنم نمی نگاه سرمم پشت ديگه بعد دفعه_

 بود؟ اومده کش سمتم به دوباره بار هر و آخره بار بود گفته بار چند رقصيد؛ سرم تو دور ايی خاطره اومد، کش هم از هام لب

 تنهايی بخوام هست ونا که وقتی تا کردم می خود بی من ببينه، خوب رو بسته هام چشم تو که هايی ريسه تا کردم باز چشم

 و تابوند کمرم زير دست درخشيد، هاش لب روی لبخند کردم، بسته و باز کشدار رو هام پلک . کنم سر کده وحشت اين تو

 . کرد خمم تشک سمت به چسبوند می لرزونم های لب به لب دوباره که درحالی

 * 

. بودن اش شده مجعد موهای درگير همچنان هام گشتان سر و بود شکمم روی سرش بود، رفته در دستمون از مکان و زمان

 چشم به کاذب صبح روشن و تاريک تو که حالی در و کرد بلند رو سرش. گذاشت دستم کف ريزی بوسه و گرفت رو دستم مچ

 :کرد زمزمه شد، می خيره هام

  بهتره؟ حالت _

 اشک. ای ذره بدون سوختن، می هام چشم. کشيد دست مون بچه خالی جای روی درست و

 .عزاداره اش واسه هنوز روحم ولی کرده؛ فراموش بدنم... نخودم_

 :کرد زمزمه قبل از تر آروم و رفت نشونه رو هام لب بارش شيطنت نگاه. کرد تر محکم رو دستش جای و شد خيز نيم

 .داريم خيلی ديگه نخود يه ساختن واسه وقت _

 ! ادب بی :شد درشت العينی طرفه به هام چشم

 معنا گرفت، عمق لبخندش. بود پيغمبر پسر همه برای و شد نمی سرش حيا و شرم من برای فقط که بود من از مشکل رانگا

 :گرفت
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 ... شد چی نفهميدم اصالً... واال_

 !  ماهان :زدم تشر گذاشتم، دهنش روی دست دوباره

 خشونتی با و کشيد پايين محکم رو دستم نياورد، طاقت چشم؛ اون به چشم اين از کرد، سفر ام زده بيرون های چشم تو

 :کرد زمزمه ای دورگه صدای با و چسبوند ام پيشونی به پيشونی .چشم اون به چشم اين از. هام چسبوند چشم به لب مطبوع

  کنه؟ می ضعف برات اينجوری آدم که وجودته تو چی_

 لذت با هاش پلک کردم، باز روش به اتاق روشن و تاريک تو چشم. بوديم نوبر رفت؟ می هم ضعف برام و متنفره بود گفته

 :کردم عوض رو حرف مسير ای شده لوس لحن با. بود افتاده هم روی

 ...بری بايد ديگه _

 :آورد هام لب روی خنده کشيد که ای کالفه نچ

 ! داشتم اتاقم تو دوربين تا چند پيش وقت چند همين تا من ماهان، خطرناکه_

 رو سرکشم لبخند زور به گفت؛ کشدای اهلل اال اله ال و داد چرخ صورتم تو رو نگاهش قلدری و ماخ با. نشست و شد خيز نيم

 .فهميدم می رو حال و حس اين خوب من و بود دلتنگ. کردم مهار

  کردی؟ بارم بيراه و بد اونطوری و کردی می ضعف_

 :شکست مظلومانه آهی با رو اش طوالنی نيمه سکوت چرخيد؛ سمتم به سرش

 ... کردی پرم... بودم رپ_

 :بزنم لبخند کردم سعی. خواست نمی هم عذر همين؛

 !شق کله. اينجايی هنوزم! ببين ولی بری؛ تا کردم پرت_

 :بود داشتنی دوست هم نيشخندش

 . کن صبر رومه پيش که سفری همين قدِ کنم، می درست رو چی همه_
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 :کردم نگاهش گنگ اومدن؛ بيرون بودن گرفته که یسنگر از نبود، ازشون خبری حاال تا که ای دلهره و ترس

 ...و آوردتت اينجا تا چجوری نيست معلوم که يهودا اون با چطوری؟_

 .نيست يهودا کار_

 ...پس... ماهان چی؟ يعنی_

 :کشيد بيرون درونم از هم رو ترس ی شعشعه آخرين و داد تکون سر

 ...محدث سرگرد_

* * * 

 لب زير و بستم گردنم دور تر محکم رو شالم و کشيدم تر باال رو پيرهنم کردم؛ برانداز سالن کنار هآين از رو خودم آخر بار برای

 رد کردم می احساس ترسيدم؛ می باز نبود مشخص ام چونه زير و گردن از جايی هيچ اينکه با .کردم ماهان نثار «ايی وحشی»

 شونه کشيدم، رو کمرم ...بيافته بهم چشمش افندی بی يهکاف فقط و هست بدنم قسمت هر تو سرخ رنگ با ماهان های دست

 :بود نشسته بود منتظرم هميشه مثل. شدم سالن وارد و دادم عقب رو هام

 . سالم_

 اقدام يه طی و کرد بلند سر صدام شنيدن با بود، داده قرار هاش دست روی رو سرش و کرده ميز ستون رو هاش دست

 شب دو حال ياد و بشينم کنارش بود سخت زيادشد، هام رگ تو خون فشار ديدنش با .کرد نثارم رو لبخندش غافلگيرانه،

 خوردن شام برای و شدم تر نزديک حرف بی ولی کرد؛ جلب رو ام توجه که بود چيزی اولين اش پريده رنگ. نيافتم پيشش

 تحملش اما چيه؛ دنبال دونستم نمی فهميدم، نمی نفره دو های شام اين روی رو عجيبش اصرار. نشستم صندلی روی کنارش

 غذا کردم سعی نافذش نگاه زير و انداختم تشريفات پر هميشه ميز به سطحی نگاهی. نبود فرسا طاقت اوايل مثل برام ديگه

 داشت کفگير سمت به دستم ...بود برنداشته اش درونی احساسات از که هايی پرده چه و بود نزده که هايی حرف چه بکشم،

 و برداشت رو بشقابم. کشيد ام شده خشک های انگشت مابين از رو کفگير و شد دراز سمتم به همزمان ستشد که رفت می

 زير. برداشت مرغ تکه چند شده، سرخ های جوجه ظرف از و ريخت برنج. افتاد آنی به ام رفته باال تازه فشار حرکتش با همراه

 :کنم خالی شونه سمج نگاه اون دست از تر زود چه هر  خواستم می برداشتم، رو قاشق درنگ بی و کردم تشکر لب
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 .بپرسم رو حالت مدّت اين نشد وقت_

  شدن؟ نمی عادی غريبش های رفتار اون وقت هيچ چرا شد، خشک دستم تو قاشق بار اين

 . خوبم_

 :ديدم چشم گوشه با رو دادنش تکون سر

 .شی می بهترم بخور_

 جور شد نمی نيارم، تر باال رو سرم متر ميلی يک حتی که کردم می رو ام سعی ومتم و کردم می فرو ها جوجه تو رو چنگال

 .آورد تاب  رو پرواش بی و خيره نگاه ای ديگه

 بياد مادام گم می. کشتی با بعد به اونجا از ريم، می من هواپيمای با ما مرز تا تو شرايط خاطر به اماراتيم، عازم شب فردا_

 . کنی جمع وسايالتو کمکت

 از رنگ بار اين ما؟ فردا؟ امارات؟ به سفر .انداختم می جا هاش حرف کنار بهت پشت بهت و کرد می رديف هم پشت حرف

 از زياد تيرگی زدم، زل هاش چشم به مستقيم. بود گفته خودش بره، سفر اين به خواست می هم ماهان پريد، هم من رخ

 :کرد می درگير رو فکرم و پرت رو حواسم بود کرده خودشون درگير رو هاش مردمک که حدی

  بيام؟ منم... من_

 :تر تيره هاش چشم و شد سخت صورتش

 ترسم می بدهکارن، بهش اعضا از خيلی بوده، دستگاه و دم همين تو و من دست زير عمر يه نيست، اعتباری هيچ مسعود به_

 ... نبودم تو

 چه دونستم نمی اصالً حتی و داد می بد گواه دلم بودم، ترسيده م،بود شده گيج! نه... رو حرفش پر نگاه اما بُريد؛ رو حرفش

 :درسته کاری

  کنی؟ کثيف و خالف کارای وارد منو خوای می! آره؟... خوای می نکنه ريم؟ می شبونه چرا اصال ريم؟ می چرا ريم؟ می کجا_
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 روح پنجره ها چشم»گفته  که کسی اون ودب گفته راست شد. درد واژه گرِ تداعی. شد درد... هاش چشم و زد دو دو هام چشم

 نمی که ها شعله اون از. بود دود و آتيش از پر اما کجاست؛ دونستم نمی که جايی به بود زده پنجره هاش چشم« هاند آدم

 . سوزونده رو کجاها تا و شده شروع کجا از دونی

 و اومد کوتاه دستم متری سانتی چند تو برداره؛ زمي روی از رو لرزونم مشت تا آورد جلو هم رو دستش شد، خم سمتم به کمی

 :کنم فراموش رو سوالم که حدی به بود، وخيم حالش. کشيد می عقب

 . شی نمی آلوده تو هم بخوام من اگه حتی_

 . الکل بوی بدون پيش؛ولی شب دو آور ياد و بود مستانه هاش حرف جنس لغزيدن، هم روی هام پلک

 . من حتی بندازه، لک سفيدی مهه اين روی تونه نمی کس هيچ_

 که های مردمک و بود گرفته قاب رو خون از هايی رگه  که ايی آبی دريای. خورد پيچ ام حنجره دور تا دور بغض های ريشه

 . کردن می فلج رو ام حسی های عصب بودن، شده شب تو اقيانوس مثل تيرگی شدت از

 چشم اش شده سرخ کمی صورت به نگرانی با و شدم خيز نيم سمتش هب بودم؛ برده ياد از رو خودم حال نياوردم، طاقت

 :دوختم

 اورهان؟ خوبی_

 آتيش به رو دلم زيادی مرد اين شد؛ می شيطان شبيه هاش نيشخند با و زد می پوزخند دوباره کاش داشت، درد هم لبخندش

 :کشيد می

 .خوبم االن... خوبم خوب خوب؟_

 ماهان که کاری شبيه کنم، کاری براش تونستم می کاش کردن؛ می شرمگينم ای يچيدهپ طور  به اما بودن؛ ساده هاش حرف

 :گردونم برش آرامش به... کرد من برای

 ... ات زندگی معنای هدفت، کنی، پيدا راهتو اگه شی می تر خوب_

 :گردوند می برم دانی به و گفتم می عالی از
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 خوام؟ می چی تمدونس نمی وقت همه اين که کردی؟ فکر چی خودت پيش_

 :شکست خودش رو سکوتم

 خواست چيزا خيلی وقتا خيلی که دلی رو ذاشتم می پا بايد... برسه نورا به نتونه کس هيچ دست که کردم می کار اونقد بايد_

. جديد آدم يه شدم می و کندم می رو بود خونواده اسمش که گنديده دندون اون بايد بگيره، خون خفه که سرش تو زدم و

 .افندی بی شدم می! نشسته روت جلو که همينی شدم می بايد. کنه ظلم جلوش نتونه کس هيچ که یکس

 :شکست بغضم

 ...نکشتی رو نورا_

 :بره می باال رو صداش قبل از تر خراب حالی با

 ! کشم می اونم نورگل، لنگه بشه مادرش، لنگه بشه_

 :نيست کش بچه که دونستم می شه، می عميق و نما دندون لبخندم

 .فهممت می من_

 :بودم زده رو دنيا حرف ترين منتظره غير انگار زد، زل بهم ترديد با. گرفت آروم يکباره جنگش به شده آماده و زده طوفان نگاه

 ... ضخيمه های ريشه چقدر بره وجودت تو بچگی از که نفرتی دونم می شدم، بدبين هم خدا به که کرد کاری آقاجونم_

 :گشت هام چشم تو ناآروم ترديدش پر نگاه

 شايد اورهان، نبود شناختم من که اونجوری خدا.... ولی اند؛ بدکاره و بد ذات تو ها زن همه باشه شده باورت اگه فهمم می_

 . کردی اشتباه ها زن مورد در هم تو

 :گفت قبل از تر هيستريک و داد تکون سر. باورکنه رو حرفم خواست نمی هاش، چشم داشتن شعله

 يه تو فرستادم بود عوضی دختر چی هر. کردم خالص اس بدکاره چی هر وجود لوث از رو دنيا کردم؛ کارو اين من _

 موندی تو فقط کارن؛ اين اشون همه دادن، وا شون همه! نکنه له پا زير رو غيرتی و کنه خالی رو خودش اونجا که آشغالدونی

 .دارم می ات نگه خودم واسه باشه، هم شدن کثافتا اون شبيه قيمت به حتی که تويی دريا،
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 سکوت. باشه وجدانش افکارش، مقابل سدِ اون و نکردم اشتباه شايد کنه؛ فکر هام حرف به ذاشت نمی وجودش تو چيزی

 :شدم می وارد ای ديگه در از بايد سوزوند؛ شبه يک شه نمی رو اش ساله چند و بيست افکار ريشه. کردم کوتاهی

 خواهر وقتی. زمين خورده گفت می ما به و شد می کبود چشمش گوشه ساال خيلی... ساخت آقاجونم خوب و بد با مامانم،_

 . بودم کوچيک خيلی من شد، مون زندگی وارد امير

 :ببينم مستقيم رو حرفم تاثير تا چرخيدم سمتش به

 و شديم بزرگ هاش چشم روی داد، مجون آقا به بچه تا چهار... بوده هاش جونی اوج تو مامانم يعنی چی؟ يعنی دونی می_

  اورهان؟ بگم چی خوام می دونی می... کشه می آه دم به دم چرا نفهميديم وقت هيچ

 :منقبض فکش و بود هم در هاش اخم

 . بدی ادامه خوام نمی _

 بلند جا از. شد می قبل از تر هم در لحظه هر هاش اخم شدم، خيره درهمش صورت به و شدم الل. داد می دستور هميشه

 کنار رو ذهنش توی مزخرف سدِ اون تا بود کافی بود، کافی جا همين تا بود؛ نزده غذاش به لب و بودم نخورده چی هيچ شدم،

 :چرخيدم سمتش به نرسيده در به. بشه راست رو خودش با و بزنه

 .نيست مامانم حق يلمف اون آورده؛ سرشون باليی چه فيلم اون نيست دلم تو دل بزنم، زنگ خونمون به خوام می_

 کور با. نباشه ام خواسته متوجه که بود داغون حدی به اما باشه، کرده موافقت که شد نمی باورم داد، تکون سر فکر بی و تند

 :کرد متوقفم صداش که بودم نشده خارج کامل هنوز کردم، حرکت در سمت به اميد سوی

 ...باشه زنده نورا... اگه_

 :دزديد اخم با رو نگاهش گرفت، عمق ملبخند چرخيدم؛ سمتش به

 ... خودت مثل کنی؟ می بزرگش تو_

 و شه تموم چيز همه تا کنم صبر روز چند قد گفت می ماهان بدم؛ رو جوابش چی دونستم نمی. خشکيد هام لب روی لبخند

 :رفتگ رو زبونم اختيار اش شده تيره های مردمک تو نور ی روزنه. گفت می خودش با ی آينده از اون
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 کنم می _

 بلند جا از. بود گرفته ازم رو رفتن پای شد، می تکثير هاش مردمک تو داشت ذره ذره که رنگی خوش آبی شد، تر باز روزنه

 باز هم رو پيرهنش سوم دکمه ايستاد، مقابلم. بودم خيره هاش چشم به ها شده مسخ مثل همچنان من و اومد سمتم به و شد

 درگير رو نگاهم براقی جسم تاللو. گرفت نمی ای ثانيه هام چشم از رو اش خيره نگاه خزوند؛ گردنش پشت رو دستش و کرد

 :آورد باال چشمم مقابل و کرد باز گردنش از رو رنگش سفيد و کوتاه صليب کرد،

 . بگيرش_

 يه و بود پهن و کوتاه صليبش، داشت خاصی حالت. بود آمد و رفت در گردنبند به هاش چشم از مدام منگم و گيج نگاه

Oگرفت جا دستم تو صليب وقتی. نکردم جدا رو نگاهم اومد، باال دستم. بود شده حک صليب پايه گوشه و پايين انگليسی 

 :جنبيدن لبخند معنی به های لب گوشه

 ...پدرمه يادگار تنها صليب اين_

 :زدم زل هاش چشم به و بردم باال سر ناباور و متحير گرفتن، آروم لرزون پالک روی زنم دو دو های چشم

 پس براش رو دزديدن ازش که زندگی تا ام اومده گفت می دونست، می نجاتش راه تنها رو من که انداخت گردنم وقتی_ 

 . بگيرم

 الزم رو عجيب نگاه اين ديد، اش گی تراشيده هر از شد می رو بودنش خاص دوختم، چشم رنگ ای نقره پالک به دوباره

 :نداشت

 رو صليب اين هاست سال... شن می تموم ها رنج همه بياد وقتی که کسيه. معناست يه مفهومه، يه پدرم ندي تو مسيح_

 مرگِ نيست، منجی ظهور اش معنی اس، شده نفرين صليب اين بود شده باورم ديگه. شاهرگم نبض روی خودمه، سينه

 .شد پيدا ات کله و سر تو... اينکه تا... اميده

 دستم همون مچ دور کامل دور دو رو رنگش ای نقره زنجير کشيد؛ و گرفت بود، شده آويزون دستم از که رو زنجير گوشه

 :کرد زمزمه بست می رو قفلش که حالی در و پيچوند

  کنی؟ فراموش رو سابقت شوهر... روز يه بتونی کنی می فکر_
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 بلند های حصار به کوتاهم قد که منی. دونست می خودش ناجی رو من. شد خشک پهن و کوتاه پالک روی هام چشم

 بهم اينکه بی. شکست رو بينمون سکوت غليظش آه نگرفت، رو اش خيره نگاه و نکردم بلند سر... رو نرسيد هم خودم زندگی

 . شد خارج اتاق از و رفت در سمت به بندازه نگاهی

* * * 

 !دقيقه سه فقط_

 سنگين و دقيق نگاه زير. شدم خيره روشنش صفحه به سرشار یذوق با بدم رو جوابش اينکه بی و کشيدم دستش از رو گوشی

. بود شده عاجز آخر شماره لمس برای انگشتم و بود کرده عرق دستم تو گوشی. گرفتم ديگری از پس يکی رو ها شماره مادام

 عدد طرف هب بعد ی ثانيه و رفت می تماس قطع قسمت سمت به ايی ثانيه دستم بگم؟ که داشتم چی اصالً گفتم؟ می چی

 ام ساختگی مرگ با زهرا نازنين و  فيلم اون سنگينی از آورد نمی تاب مادرم کرد، قطع شد نمی. بود شماره آخرين که  هفتی

... بوق سه بوق دو بوق، يک. گذاشتم هم روی محکم رو هام پلک و گرفتم رو آخر عدد. کردم می تحمل بايد... مرد می قطعاً

 :  گرفتم مشتم تو رو گوشی و کردم باز رو هام پشم ترس با. داد نمی جواب کسی نه

 ! دن نمی جواب _

 : گذاشت هم رو هاش پلک آرامش با مادام

 . بنده دستشون شايد... بگير دوباره _

 چه مادام. گرفتم هم پی از رو ها شماره زيادی سرعت با بار اين و دوباره و کردم جا به جا دستم تو رو وشی برابر چند ترسی با

 به چهارم بوق ده نمی اجازه و شه می روون سراسيمه ها پله از خوره، می زنگ تلفن تا من شيطون حسين امير دونست می

 دلم زد، شبيخون هام چشم به مقدمه بی اشک. شد گردباد پارچه يک درونم داد؛ نمی جواب کسی هم بار اين... برسه پنجم

 شاسی روی از گوشی که شد می دار صدا ام گريه داشت. گفت می لبيک گواه اين به قدرت تمام با مغزم و داد می بد گواه

 :زدم صداشون پروا بی و تند ها زده قحطی مثل. شد برداشته

  ؟ الو نازی؟ امير؟ الو _

 :نازی مهربون صدای بعد و پيچيد گوشم تو تلفنمون خراب هميشه سيمِ خش خش صدای
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 رها؟ _

 : انداخت خش رو مگلو هاش ترکش و ترکيد. ترکيد بغضم

  خوبه؟ فاطمه کجاست؟ مامان خوبين؟. خواهرم دلم جون _

 مهربون و نازک صدای فهميد خوب شد می که چيزی تنها کردم، نمی حسشون من و غلتيد می پوستم روی اشک های دونه

 .کوچولوم خواهر بود، خواهرم

 هر ماهان آقا! دی نمی خودت از خبر يه چرا خواهری رو ما کشتی  ماه؛ سه اين تو کردی مرگمون دق که تو! حسين امام يا_

 ... که اونم گفت می احوالت از بهمون بار يه وقت چند

 خش صدای. بزنم حرف بيشتری هوشياری با کردم سعی نکرد؛ بهش هم ای اشاره حتی نزد، لعنتی فيلم اون از حرفی هيچ

 :رفت نشونه رو قلبم مادر ی ديده رنج صدای نهايت در و شد دوبرابر خش

 ... مادر رها _

 :داد عذابت انقدر که رها اين بميره. نره باال صدام تا بودم گذاشته ام بينی و لب روی محکم رو دستم

 ... مامان _

 آروم های حرکت با  رو اجرام وهمه بود کرده تاريک رو کائنات همه که اون... بود يقيناً. بود هستی الاليی هاش نفس صدای

 :ناليدم دل ته از و گذاشتم هم روی آرامش با رو هام چشم. بود مادر های نفس گردوند؛ می یهست گرداگرد

  خوبی؟... الهی برم قربونت... جون مامان _

 ذهنم تو هميشه از تر تکيده مادرم تکيده صورت و شه می زنده هام چشم مقابل يک به يک بود کرده بهش بابا که هايی ظلم

 :شه می تصوير

 خوب( ام هاش بيراه و بد اين عاشق چقدر فهميدم می تر زود کاش شد، باز خنده به هام لب اشک ميون. ) امانم کوفتِ _

 ندادی؟ خودت از خبر يه چرا شه؟ می چطوری حالم نباشه دلم گوشه ام گوشه جيگر... ماه سه اين تو اومد در جونم... نبودم

  بودی؟ راضی مرگم به انقدر نزدی؟ زنگ چرا
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 هام نفس بيوفته سکسکه به ريختن اشک ساعت يک از بعد که ای بچه مثل. نبود لعنتی فيلم اون از خبری هيچ ارانگ. نه

 :چسبوند اش سينه روی سر و خزيد بازوش زير حاال شد همين می کاش. شد منقطع

. حسين امير های ازیب قلدر و فاطمه ادای و ناز بدون شماها، صدای بدون مردم منم بزنم، زنگ تونستم نمی. شد نمی _

 . چطوره حالتون ببينم زدم زنگ فقط بزنم، حرف زياد تونم نمی االنم

 نمی مهلت بهم هم دختری مادر گفتگوی يک اندازه به. رفت هم تو بيشتر هام اخم و کرد اشاره اش مچی ساعت به مادام

 :کشيد فرياد قبل از تر آشفته مامان. دادن

 دونفر شما دنبال افتاده اش دلخوری و غرور روی گذاشته پا ات عموشاهرخ رها، کجاست انماه نمياين؟ چرا شه؟ نمی چرا _

 !زمين رفتين شدين آب انگار ولی

 عوض رو حرف مسير کردم سعی و دادم سُر مادام به رو لرزونم نگاه گرفتم؛ واهمه خطر پر ی مکالمه اين به دادن ادامه از

 :کنم

 همه به. داريم احتياج جدايی و خلوت اين به ما همه دوريم؛ ديگه هم از مدت يه فقط ههرا به رو چی همه نباشين، نگران _

 . بدين فرصت مون

 :شد نزديک قدم چند و رفت هم در مادام های اخم. کنم راحت هم ماهان از رو خيالشون تا بزنم حرف چطور دونستم نمی

 که حاال چيه؛ واسه ها بازی باشک قايم اين بزنين رو حرفتون رو در رو و درست اينجا بياين پاشين حرفا؟ اين چی يعنی _ 

 ...آقاجونتم ديگه

 . شد خارج اتاق از و کرد لمس رو گوشی رنگ سرخ قسمت ام مونده در نگاه به توجه بی و کشيد دستم از رو گوشی مادام

 .شد می دقيقه سه زور به که ايی المهمک نه داشت نياز مامان صدای به ها سال ام ی گرفته غمباد دل گرفت، اوج ام تنگی دل

* * * 

 چمدونم و بود نکرده گوش نيست، نياز لباس همه اين بودم گفته مادام به چقدر هر برداشتم؛ رو رنگ سبز چمدون و شدم خم

 من اداجد واسه رسيدی وقتی گرمه، خيلی اونجا فصل اين تو »بود کرده تکرار مصرانه و کرده شاد و رنگی های لباس از پر رو

 زمزمه ای اهلل بسم دلم تو و کردم مکث ای ثانيه چند گرفت؛ قرار ديدرسم تو ماهان رسيدم که ها پله سر «فرستی می رحمت
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 به ختم روز چند اين کاش  کوبيد؛ می ام سينه تو قدرت با قلبم. بودمش نديده ديگه بودد اومده اتاقم به که پريشب از. کردم

 قول به و زد می رو آخر های حرف داشت افندی بی رفتم؛ پايين ها پله از طمانينه با و آروم تم،نباخ رو ظاهرم... شد می خير

 ..   کرد می حجت اتمام خودش

 حرف و بودن گرفته رو گرداگردش زن سه دو و مرد سی شايد بود؛ شلوغ. گردوندم سالن تو چشم و گذاشتم کناری رو چمدون

 کتون شلوار انداختم؛ نگاهی ماهان به زيرچشمی بيان؟ ما همراه خواستن می ها اين همه يعنی. قاپيدن می هوا تو رو هاش

 خيره افندی بی به جدی صورتی و درهم های اخم با. بود چسبيده هاش عضله به سياهش اسپورت پيرهن و پوشيده مشکی

 سپردم؛ افندی بی جدی صورت به رو مستقيمم نگاه... بود شده شون شبيه چقدر. نداشت من به ای توجه ترين کوچيک و بود

 کردم نمی باور هرگز بود، نديده رو نقابش بی و عور ی چهره اگه. رسيد می نظر به روح بی و مغرور ها قديم مثل صورتش

 تو رو نگاهش شد، برقرار سکوت ايی ثانيه چند. باشه داشته هم لطيفی ی چهره ده می دستور هم پشت داره که مردی اين

 رفتم، سمتش به. برن که کرد اشاره هاش، انگشت دادن تکون بار دو با و برد باال رو دستش آخر در و کشوند همه صورت

 :گفت ماهان به رو بود؛ نشده ام متوجه هنوز

 . بمون...  علی _

 و بشم همسفرشون  قراره هم من بشنوه وقتی ماهان واکنش از ترسيدم می شدن؛ نزديک از ترسيدم می شدن، کند هام قدم

 :بود شده گوش تنم همه رفتم سمتشون به آهسته. باشم شريک جمعشون وت

 هر نبودن و کنن می مديريت نفر پنج و بيست اين رو باند همه. منن افراد بهترين ديدی امروز که نفری پنج و بيست اين _

 . گروه های ستون از يکی ريختن يعنی کدومشون

 :داد ادامه هاش حرف به من به توجه بی ايستادم، ماهان سر پشت

 داريم بشه خبر با کسی اينکه بدون. شن می همراه باهام شون همه باشه وسط ساز سرنوشت و کلون معامله يه پای وقتی _

 ...نکرديم همراه امروز تا خودمون با رو ايی  اضافه فرد يعنی! کنيم می کاری چه دقيقاً

 : گرده برمی افندی بی سمت به باز و ايسته می مرو لحظه يک برای ماهان نگاه ايستم، می سومشون  ضلع تو
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 ما همراه امشب که کسی ندادم، کس هيچ به رو فرصت اين امروز تا. کنم می چيکار برات دارم بدونی خوب تا گفتم رو اينا_

 رسميت به همه. ايران اسلحه قاچاق های پايه از يکی به شه می تبديل فرداش از کنه، می شرکت معامله اين تو و شه می

 !ای حرفه فوق تجربه و سابقه جور يه شناسنش؛ می

 :خورد چرخ صورتم روی پروايی بی  با ماهان نگاه. رفتم می پايين و باال سخت هام نفس

 اين خوب شيم، می حساب بی حساب کار اين با و عزيزتم و خودت جون  مديونِ رو جمع اين شدنِ نفر ششمين و بيست و _

 ! دونم می رو چيزا

 افندی بی. فهميدم می نگفته من ديد نمی رو کلماتش پشت حرص کس هيچ اگه شد، قطع بود مونده که نفسی ی مونده ته

 :داد ادامه تری آروم صدای با و انداخت من به کوتاهی نگاه چشم زير از

 . بدهکارم بهت رو خانواده يه که جون دوتا نه. شه نمی پاک جا همين حسابمون... نه _

 رو ماهان صورت اصالً خواستم نمی و چسبوندم ام سينه قفسه به رو سرم اومد، می تر پايين و پايين ثانيه ره بدنم دمای

 :تر آميز مسالمت شد، قبل از تر  آهسته افندی بی صدای. ببينم

 . بدهکارم بهت ها حاال حاال. بدهکارم بهت و ندارم و دار همه من... برادر و خواهر مادر، يه پدر، يه _

 فرو جيبش تو رو هاش دست و داد تکون سری ماهان. کنه رسوامون قلبم وحشيانه صدای ترسيدم می رفتم، تر عقب قدم يک

 های دم  ببينه؟ رو کشيد می که رنجی و شده مشت های دست تونست می من جز کسی چه و. نشکست رو سکوتش و کرد

 : کرد وخيم رو ام تنفسی اوضاع دوباره خوندم، می اسم به که دیافن بی صدای اما داد، نجاتم کوتاه کوتاه های دم باز و بلند

  دريا؟ حاضری _

 :انداختم پايين رو سرم دوباره و دادم تکون سر گيجی با کرد، خشک رو دهنم بزاق چرخيد طرفم  به که ماهان تيز نگاه

 . شيم می ملحق هم به اونجا از. فجيره رسن می هم ها بچه مرز برسيم ما تا.  خوبه _

 : داد ادامه ماهان به رو



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

789 | P a g e  
 

 مرز از جور يه شه می ما های کشتی با. کنن آماده ويزا ات واسه نتونستن شد؛ ايی عجله سفرمون. مياين ما با سپهرهم و تو _

 . کرد ردت

 حرص و استهزا از پر واژه يک همين تو کردم می حس. شد شکسته «رئيس بله» ی کلمه تک با ماهان دار ادامه سکوت

 شدن تنها ثانيه يک از حتی کردم، تند پا دنبالش ها زده قحطی مثل گذشت هردومون مقابل از افندی بی تا. شده هنهفت

 داشتم. واهمه خشمش سد شکستن و باهاش

  * 

 خنک هوای ای ذره برای و بودم گذاشته باز قيد بی رو شالم های دسته بود، کرده ام کالفه عباس بندر گرم و شرجی وایه

 قبل لعنتی در اين کردم می اخدا خد. کردن می فرو نيشتر هام چشم تو و زدن می چنگ رخت دلم توی. زدم می باد رو خودم

 رو اشک نيش جلوی تا دوختم چشم نشون نام بی ولی بزرگ؛ ی خونه مهمون ديوار و در به. بشه باز من های اشک سد از

 و طرح از ماشينی های فرش تابلو و فروختن می بازار تو ها لیمح که بافتی دست های گليم از بود پر هاش ديوار. بگيرم

 تيکه بود شده مغزم بودم، فشار تو جهت هزار از. داشت جنگ سر کليد و قفل با هنوز افندی بی. کوچيک های لنج و دريا نقشِ

 منتقل اون به کلمه دو با رو بود روم که هايی فشار و حرص تموم بود؛ افتاده گير متحرک ديوار تا دو بين ما که گوشت ای

 :کردم

 !کليدو من بده ريم؟ می خودمون گفتی آقا اون به چی واسه کنی باز تونی نمی اگه! اه_

 شه می که جايی تا خواست می دلم. چرخوند کليد و کشيد داخل رو در دوباره ، کنه توجهی بهم اينکه بی. نياورد ابرو به خم

 اتاق يه سمت به اون با و افتاد افندی بی دوش روی ساکم ديد که وقتی رو ماهان نگاهِ عجزِ خواست می دلم بزنم، کتکش

 اتاق در و داد تقی صدای در چفت باالخره! کشيده کسی حال به تا که فريادی ترين بلند با. کنم خالی سرش رفتيم، مشترک

 و کوچيک جسم که حالی در و فرستادم جيبم وت رو دستم. شم وارد کرد اشاره پيروزی با و انداخت باال ابرو شد، باز رومون به

 و برداشت پاش کنار از رو دومون هر ساک هم اون. شدم اتاق وارد فشردم می رو بود انداخته جيبم تو ماهان که رو رنگی سياه

 قاتا يه و کوچيک آشپزخونه يه با مبله، متری، چند و چهل سوييت گردوندم، خونه دور تا دور چشم. شد داخل سرم پشت

 . همين. اتاق نقطه ترين ای گوشه تو تر کوچيک خواب

. بود درگير ساعتش قفل با بار اين و بود انداخته ديوار گوشه رو ها ساک نشست، اش خسته صورت روی چرخونم های چشم

 های موج برداشتم، قدم شد می باز دريا روی به که ای پنجره سمت به. شده شن پراز که ظرفی مثل بودن، سنگين پاهام
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 می پس پا و شدن می ساحل سکوت تسليم نهايت در و کوبيدن می زمين به و کردن می بلند رو خودشون خشونت با سرکش

 ممکن، تُن ترين پايين با و سرم پشت درست هم اون صداش،. تر خراب... بود تر خراب دريا غريب حال از حالم.کشيدن

 :خواستم می که بود چيزی آخرين

 .ادري قاب تو دريا _

 و بود ايستاده سرم پشت فاصله ترين باکوتاه. چرخيدم سمتش به پا پاشنه روی کرد؛ تحريک بيشتر رو اعصابم کوتاهش خنده

 از اما گرفتم؛ فاصله قدمی. رقصيد پلکم پشت ماهان مستاصل و سرزنش پر نگاه. بود دوخته چشم دريا پايان بی حجم به

 :گرفت فاصله شد نمی زبونم تلخی

 . رهاست من اسم_

 عاجز نگاه و دونستم می محضه، نادونی از ساعتی خراب نشون بمب يه با بازی لج دونستم می بده؛ حالش دونستم می و

 :دادم چينی ام بينی گوشه به قبل از تر تلخ و گرفتم فاصله بزرگ قدمی. بود کشونده اينجا به رو من ماهان

  زنی؟ می صدا سابقت معشوقه اسم به منو_

 تو. همينه زوری اسم اين قضيه گفت می بهم قوی حسی اول همون از اما رسيد، ذهنم به چيزی همچين چطور دونم نمی

 :عميق. طوالنی کرد، مکث هام چشم

 . آره_

 نگاه اينکه بی. آورد می درد رو هام عضله ام پيشونی روی چين جوشيد؛ زهر اين از ام معده شد، زهر از پر يکپارچه هام رگ

 :گفت بيارم باال رو هالهل اين اينکه از قبل و برداره

 کنی، می نشينی عقب ترس با بعد و ميای جلو جسارت با اول... دريا مثل... دنيز مثل بودی، اون مثل چون. اولش فقط اما_

 . دريا عين درست

 :کرد خالی کشيده ساعت چند اين تو ماهان که عذابی از رو ذهنم ای ثانيه برای بُهت،

 . بذاره تاثيری روم نتونست کس هيچ ديگه دختر، اون از بعد بودی، اش شبيه خيلی_
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 شده زمانی هر از تر روشن اما دونم؛ نمی کالمش، صداقت يا بود سرش پشت خليج از متاثر هاش چشم آبی شد، تر نزديک

 :بود

... اومدی تو اينکه تا. نهک پرش تونست می خاطره اون از نفرت بعدش و خاطره اون فقط که بود حفره يه وجودم تو هميشه_

 ...شدی دريا

 :دزديدم رو هام چشم

 ...زالل زالل، زالل،.  من دريای_ 

 جوشيد می اشتباه، ی عالقه همه اين از جوشيد می جوشيد، می خونم کشيدم؛ عقب سر که اومد می صورتم سمت به دستش

 :داد می ماهان و من خورد به که اجباری اين از

 .کن نگام خوب! کن نگاه من به_

 :کوبيدم ام سينه قفسه روی محکم بود، شده خکوب می صورتم تو نگاهش

 ...ام ای ديگه کس زنِ من! اورهان نيستم تو دريای من! نيستم دريا! رهام من_

 :شد خاموش آنی به روشنش نگاه

 نمی هم فرقی برات شی،ک می آدم باشه مهم برات اينکه بی تو چيه؟ کجاست؟ تو و من آينده کردی حساب خودت با اصالً_

 من آينده کردی فکر خودت با کنی؛ می حذفش باشه تهديد يه راهت سر که کس هر کنی؛ متوقفش خواد می ازت کی کنه

 باشه؟ تونه می تو مثل آدمی با

 :دادم ادامه کرده فوران که آتشفشانی مثل شد، می تر تيره و تيره هاش چشم روشن آبی

 بدنم تو خون و ام زنده وقتی تا! نه که گم می بهت االن... نه يا باشم داشته دوستت ماهان ثلم تونم می پرسيدی ازم ديروز_

 ! نه چرخه، می

 :زد می سياهی به هاش چشم

 ! کن تمومش_
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 :بردم روباالتر صدام توجه، بی

 کاری دادن حکم نديگرو واسه. افتادی گير وضعيت اون تو خودت حاال ولی بريدی، حکم مادرت واسه و شدی قاضی بار يه_

 کس مال من بينی نمی بينی؟ نمی رو خودت جز که تويی چيه؟ تو حکم... کن صادر حکم خودت واسه داری جَنَم اگه نداره،

 !اونه خاطر واسه فقط و فقط اينجام اگه و ديگه مرد يه واسه ميره در جونم بينی نمی! ام ای ديگه

 :رفت می هم تو بيشتر لحظه هر صورتش های ماهيچه

 ! ببُر صداتو ميگم! شو خفه_

 های ديوار تو قبل از تر بلند فريادم. بگيرم رو خودم جلوی شد نمی اما کنه؛ افت خونم رفته باال فشار که گفت محکم اونقدری

 :پيچيد خونه

 .. . ديگـ مرد يه به دار وفا! اس ديگه مرد يه واسه بدنم سلول به سلول وقتی زنی می صدا خودت دريای منو چطور_

 راه که بودم فرياد از پر هنوز نديدم، رو ام حنجره دريدن. نديدم رو گرفتنش خيز سمتم به بود، ايستاده هام چشم مقابل خون

 :گرفت رو من شده جون کم صدای جای اون پی در پی های نعره و شد قطع نفسم

 ! لعنتی شو خفه! شو خفه! شو خفه_

 بود، بلند همچنان فريادش صدای زدم، چنگ قدرتمندش های دست به الجونی با .افتادن می کار از داشتن ام تنفسی مجاری

 :بود عاجز

 مهم برام االنم کنم؛ التماس خاطرت به که کردی بدبختم انقد تو. بستی پامو دستو تو. کردی کورم تو چون بينم، نمی آره_

 دستو بی مردکِ اون به مريضت عشق هم رو، گفتی که چرندياتی هم! بره يادت بايد توام ميره، يادم کردی، بلغور چی نيست

 . رو پا

 بار برای .بود شده خارج پاهام و دست از رمق کشيدم، باال قدرت با رو مرطوب اکسيژن کرد؛ جدا گلوم از خشونت با رو دستش

 :داد تکون تهديد نشونه به آورد باال دست آخر

 . ردیک بازی جونش با بياری، اسمشو ديگه بار يه بودم گفته_
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 :لرزن می هاش قدم اومد می نظر به عجيب و رفت در سمت به

 اينجا به که هايی خائن اون با دارم فرقی چه. ذهنتن تو که آدمايی اون با کنم می فرقی چه... تو دريای بشم اگه_

 .رسوندنمون

 اتاق در شدن کوبيده وقتی. شبکشم چالش به تونستم يعنی مکث اين و ايستاد ولی نچرخيد؛ سمتم به اما ايستاد، حرکت از

 هام پلک کردم؟ می چيکار بايد من خدايا. خوردم سُر در پشت... برگشت ام شده قطع نفس تازه شد، حال در با مساوی خواب

 و من شدن قدم هم استيصال و خشم با که ماهان تاب و تب پر چشمای دنيام، شدن سياه محض به و گذاشتم هم روی رو

 بار چند رو هام انگشت و کردم جمع ام سينه تو رو دردناکم پاهای.شد تصوير هام پلک پشت کرد، یم روتماشا افندی بی

 و انداختم جيبم تو دست. بودم رفته کلنجار خودم با که شد می باری هزار ده بود، رفته که شد می ای دقيقه ده. دادم تکون

 . شدم خيره بهش و درآوردم رو ودب فرستاده جيبم تو آخری دم ماهان که رنگی سياه و کوچيک جسم

  کنار روستای اين تا تهران از که ای ساعته چند و چندين مسير خستگیِ. کرد می شديد رو ام خستگی هام، عضله کوفتگی

 زده يخ های انگشت و کشيدم دراز در پشت و زمين روی وار جنين. بود نذاشته باقی جونی برام ديگه بوديم، اومده عباس بندر

 تو و سبک آب رویِ حباب مثل داشتم دوست کنم، فکر چيزی هيچ به خواست نمی دلم .پيچوندم ساده، گوشی دور رو ام

 شمشير. نبود بردارم دست کرده، رزرو اتاق يک خودش و من برای افندی بی ديد که وقتی  ماهان طوفانی نگاه اما باشم؛ خالی

 يه با تا نبود غريب و عجيب انقدر اوضاعمون کاش.کرد می نگاه بمونعجي و حاد وضعيت به و بود ايستاده سرم باال دست به

 ... کنيم رد رو مرحله اين تونستيم می بقيه، از گرفتن الگو

. زدم می حرف باهاش نيومده افندی بی تا بايد فشردم، مشتم تو بيشتر رو گوشی کَندَم، زمين روی از رو سرم دلشوره حس با

 صفحه .ايستادم می بود، ايستاده پام به مردونه حد اين تا که مردی پای زنونه و شدم می زن بايد کردم؛ می آرومش بايد

 فشار رو سبز دکمه. نبود ای ديگه شماره هيچ بود، ذخيره« بزن زنگ بهم»اسم  به که شماره يه جز به کردم، باز رو گوشی

 :پيچيد گوشی تو نگرانش یصدا که نکشيد دومی به اول بوق. کردم گفتن ذکر به شروع لب زير و دادم

 الو؟_

 :کنم تعلل داد نمی اجازه ترسش، و هوشی تيز روی از سکوت

 ... ماهان_



لیلی*به قلم    هیـچ کسـان پادشــاه

 

794 | P a g e  
 

 گوشی همين پشت از جونش، بی ی صفحه و ريز های سيم و گوشی همين پشت از. کرد داغ رو گوشم صداش پر نفس

 :کرد داغ رو گوشم

 نشد؟ ات چيزی خوبی؟_

 :گوشی همين پشت از. ديدم رو هاش ندندو شدن چفت هم به و فک انقباض

  نکرد؟... که اذيتت_

 :بود وخيم غرورش حال. گرفتم رو جلوش اما گرفت؛ ام خنده بغض ميون

 ! گذاشتيم اتاق تو پامونو االن همين ما  _

 ماهان؟_ :گوشی همين پشت از ديدم، رو اش افتاده هم رو درد روی از های چشم کرد، سکوت

 .جونم_:بود تر آهسته هم من از صداش

 :گفتم قبل از تر آروم کالمش از متاثر. بود شده خشک که ای ريشه پای بودن، خنک آب هاش گفتن جونم

 گالويز باهاش و نندازی اش يقه به دست که گرفتی رو خودت جلوی چقدر دونم می فهممت، می من... افته نمی اتفاقی_

 همه اين برابر در تونم می چی... سوزوندی خودتو نريختنش يرونب با و شد روشن آتيشی چه که هات چشم تو ديدم نشی،

 ... ام شرمنده اينکه جز به بگم، بهت مردونگی

 :بود بغض پر اما گرفته صداش انداخت، رد صورتم روی اشک

 .زنيم می حرفشو بعداً باشه، _

 :تر رنگ کم صدام شد، تر رنگ پر لبخندم

 از. فهممت می بگم که... گفتم رو اينا. سرم پشت داشتن کوه آرامش زياد، امشآر يه مديونم، رو بزرگ عشق يه بهت من _

 تو االن،... فهميدمت می موقع همون از. بود داشتن دوست از مونو، خوشبختی کردم ول که نبود ام اعتمادی بی و شعوری بی

 و فجيره ريم می که نيم و رو روز هي همين قد... کن اعتماد بهم هم تو افتاديم، گير که غريب عجيب و وخيم وضعيت اين
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 نشدم تو ننگ باعث وقت هيچ من که کن باور کن، باورم... نيم و روز يه همين قد کنيم، می پيدا رو توشن دخترا که ايی خونه

 .شم نمی و

 شرم از عرق و بزنم حرف موردش در مقدار همين از بيشتر تونستم نمی. دادنش تفسير و طول حرف، اين کردن باز بود سخت

 :دادم ادامه فين فين با. نريزم

  کنی؟ اعتماد بهم تونی می_

 مثل اما لرزيد، می صداش. ده می باد به رو دودمانش بگيره، رو کسی دامن بخواد اگه که آهی اين از لرزيد دلم و کشيد آه

 :گرفت می تصميم محکم هميشه

 .اينجام که داشتم. دارم_

 می بيرون دهنم از دم باز همراه به ام خنده. پايان بی گرمايی و موندم من و گرفت يشآت شد، داغ شد، گرم ام زده يخ نفس

 :کشيد آه دوباره بود؟ او پاداشش که بودم کرده کاری چه پره،

 . شن تموم فقط نداره، اهميتی واسم مرگمم شن، تموم روز چند اين فقط_

 :تخس های بچه دختر مثل کردم، لوس رو خودم بار اين

 !کشنا می منم ميدم، وا بزنی مردن از حرف! عــه_

 .جونم به دردت نکنه خدا_:شد تر آروم و تر نرم صداش

 :خنديدن ناز با مقابلش و کردن سرکشی ام زنونه های حس دادن؛ قلقلک رو هام رگ کالمش شيرنی

 نمی اينجوری اوضاعمون يرهفج تو کن صبر رو روز يه همين رو، روز يه همين فقط... برسه سر يهو ترسم می کنم، می قطع_

 .مونه

 ...نشو نگرانمم_:دادم ادامه و کرد سکوت
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 حافظی خدا. بودم تشويش از پر افندی بی جديد های حرف از هم خودم که وقتی ای، کلمه دو جمله يک اين بود سخت

 به مردی با من واقعاً .انداختم نگاهی آدق دور تا دور به و و گرفتم چشم رنگ سبز چمدون از. کرديم قطع نکرده، کرده

 بيارم؟ دووم متری چهل سقف يه زير تونم می چقدر اون، عاشقی و خطرناکی

* * * 

 از و کشيدم هام پلک پشت دست کردم؟ می چيکار اينجا. بود تاريک تاريک هوا. خوردم تکون جام تو و دادم حرکتی بدنم به

 رو ام معده غذا خوش بوی کرد؛ وجود اعالم جانانه غرشی با ام دهمع خوردم که تکون. بود برده خوابم در پشت شدم، بلند جام

 های هالوژن روشنايی، تنها بود، برداشته ظلمات رو خونه. کشيدم سرک در الی از و کردم باز رو اتاق در. کرد می تحريک

 با مرغ و برنج بشقاب يک ؛بندازم نگاهی اتاق در کنار به شد باعث غذا بوی. اند شده روشن ميون در يکی که بودن ايی سقفی

 داالن از. بود نکرده هم صدام حتی! شخصيت بی .بود شده داده قرار سينی توی که سوپ کوچيک ظرف يه و ساالد کم يه

 نمی. شدن می ديده که اند هايی چيز تنها وتاريکی سيگار غليظ دود و بو. شدم حال وارد و گذشتم عرض کم و کوتاه

 :روخراشيد گلوم سرفه گرفت، نفسم .نشسته کجا گفت می بهم گرفت می کام ازش محکم هک سيگاری آتيش اما ديدمش؛

  خودت؟ با کنی می چيکار داری_

 :کرد متوقفم صداش که رفتم پنجره سمت به

 . سردمه... نکن بازش_

 شده نصب سرش باال که هالوژنی سفيد نور زير رفتم، تر جلو بود؟ کی از آروم و رفته تحليل صدای اين چسبيد، زمين به پاهام

 سرفه صدای... ولی نبود؛ صالح اينجا موندنم اومدم، عقب قدم يک. ديد بهتر رو ملتهبش پوست و سرخ رنگ شد می بود،

 :رفتم سمتش به کرد، خارجم ترديد از ممتدش های

  نيست؟ خوب حالت_

 :غريدم حرص با و رفتم تر نزديک. گذاشت هاش لب روی رو سيگارش و چسبوند مبل گاه تکيه به رو سرش

 ! اونو کن خاموش کردی ام خفه _
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 و کرد له مقابلش جاسيگاری تو رو سيگار فيلتر سکوت تو. چرا برقشون ولی شدن؛ نمی ديده هاش چشم آورد، باال رو سرش

 می رو غذام و مکرد می قفله دو رو اتاقم در و رفتم می بايد شدم، می خيال بی بايد. داد تکيه مبل پشتی به رو سرش دوباره

 حس رو شد می ساطع بدنش از که گرمايی رفتم که تر نزديک بشم؟ مريض حال اين خيال بی تونستم نمی چرا پس. خوردم

 مبل روی کنارش. کرد می تاييد رو فرضيه اين براقش های چشم و داد می رو شديد تب يه گواه سرخش پوست کردم،

 شم؛ رد ازش و روش بذارم پا تونستم می کاش سوخت؛ نمی بدش حال به دلم انقدر کاش. زدم زل صورتش به و نشستم

 :نداده نجاتش کسی و رفته رو راه اين آخر تا که منی. بود من خود اون... ولی

 .بريم بايد فردا شی، بهتر فردا تا بخور غذا لقمه يه بگير، سرد آب دوش يه کنم می پهن رختخواب برات تا پاشو داری، تب_

 درست و رفتيم می بود افندی بی مال که معروفی شهرک اون به بايد فجيره، رسيديم می که فردا گرفت، دلم فردا يادآوری با

 به و کرد باز رو هاش چشم بندازه نگاهی بهم اينکه بی. زدن می شبيخون اونجا به ها پليس بودند، معامله وسط که زمانی

 نگران براش بعد و کنم می پا به جنجال حد اون تا بار يک که ندارم روانی تعادل کرد می فکر خودش پيش البد زد؛ زل سقف

 :شد خيره پاهام به و چرخوند سمتم به رو سرش .نداشتم آدم اين مقابل در روانی تعادل... نداشتم. شم می

  قده؟ همين کردنت تيمار _

 و کردن جبران برای جايی زد، می پس رو نقابش من پيش فقط که ظالمی مرد اين کاش. درد لحنش و داشت خش صداش

 جنبيدن، هام مردمک. لرزيد می بدنم چهارستون هم تصورش از آوردن؟ می سرش باليی چه ها پليس. داشت برگشتن،

 :بود ميز روی نخورده دست غذاش

 نخوردی! که هم چيزی _

 تفاهم سوء تو و آورد می دست به خودش روش به رو حق که مهربونی بچه پسر اون سرنوشت... بود جا همين تا... بود همين

 و داده نشون ضعف خودش از بار اولين برای که حالی در شهرک، اون تو فردا، تا. بود جا همين تا بود، کرده سپری رو عمری

 گردش دور يک صورتم و پام بين دوباره هاش چشم !نبايد که داده راه گروهش تو رو کسی من، جون ناجیِ از تشکر خاطر به

 روحم افتاد، پس مرگم حال در قلب. گذاشت پام روی رو سرش کشيد می دراز که حالی در و شد خم نکرد، تعلل بار اين و کرد

 . بريد رو دستش و کشيد رمقی بی هين
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 هيچ بود الل مادام کاش« چه! من به»گفت  و زد پا پشت خرابش حال به شد می کاش... اما تر؛ زود هرچه رفتم، می بايد

 :کرد زمزمه کنم حرکتی و بيام در شوک از اينکه از قبل .گفت نمی بشر اين ی شتهگذ از برام وقت

  گناهه؟ بودنم نزديکت قد همين چی؟ قد همين_

 :خورد نمی تکون و بود شده چوب زبونم ولی. بود بود؟ گناه

 .رها کن کاری يه بده، حالم _

 :لرزيدن می هام نفس. لرزيدم می درون از. موند امپاه روی حرکت بی و گذاشت هاش چشم و پيشونی بين جايی رو ساعدش

 ...من... دستم از کاری چه... دونم نمی من... من_

 !بمون_

 جمع ای جمله ادای برای رو توانم تمام رفت، می اعصاب روی بينمون سکوت. کرد کوپ سنگ هم بريده نفس ته همون

 :کردم

 ...من_

 !شيم پير هم با بذار_

 :افتادم نفس از باز

 ... رها بمون. بيوفته سرم از تشنگی اين که شه عادی انقد... شه عادی بودنت ذارب_

 رو اش لعنتی ساعد اون کاش. کشيدم می عذاب کمتر داد، می الکل بوی کمی فقط کمی، اگه! کرد می صدام خودم اسم به

  بود؟ خودش اين واقعا. ببينمش تا برمی داشت

 اورهــان؟_

 کشيد شا پيشونی روی از رو ساعدش

 .جانـم_
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 :بود بسته يخ عروقم تو خون اصال بود، بسته يخ هام زد،دست می تند قلبم

 ...تونم نمی که گفتم بهت! زديم حرف امروز ما! شه نمی که دونی می!  شه نمی... ما گی؟ می که چيه اينا.. اينا_

 : آورد بهش خفيفی فشار. گرفت بر در رو صورتم و چونه و آورد باال رو دستش

 ! نيار روم تو دقيقه به دم لعنتی، دونم می_

 به شد نمی هم عسل من يک با کشش، سر های اخم اون وجود با  نشست؛ صاف و شد بلند پام روی از سريع حرکت يک با

 اش عصبی و درهم رخ نيم به بودن شده درشت و بزرگ بشقاب يه قد به کدوم هر که هايی چشم با .نشست صورتش ديدن

 : پريدم باال رو متريی يک که چرخيد سمتم به طوری ناغافل ودم،ب دوخته چشم

 . پوکت کله اون تو بره حرف تا ببندنت بدم گه می شيطونه_

 :خورد نمی تکون بود، شده چوبی بدنم تمام بود، گذشته زبون از کار

 !یکن می تنگ خودتو خُلق وته سر بی های حرف اين با که تويی. نگفتم... چيزی که من... من_

 .وته سر بی حرفای... هه_

 :بگيرم خودم دست به رو اوضاع خواستم زدم، گندی چه فهميدم تازه

 ... که اينه منظورم_

 فقط فکرت که روزی... ام شبونه رويای شدن ته، سرو بی گی می بهش تو که حرفايی همين. سروته بی حرفای همون. آره_

 . منتظرمی توش تو که متری شصت پنجاه ی خونه يه به برسه هام دويی سگ همه آخر و باشه من پی

 هستی؟ افندی بی تو اينکه نه مگه رسی، می نظر به مظلوم انقدر چرا شد، نرم ناخداگاه نگاهم

 ...کن بس_

 : آورد باال سکوت معنای به رو دستش

  نه؟ اس مسخره_
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 «   گذاشتی. اشتباهی آدمِ روی دست فقط تو. تنيس مسخره هات آرزو از کدوم هيچ نه! ،»بگم:  خواست می دلم وجود تمام با  

 . اس مسخره خيلی زهرمار، و کوفت ساختمونو شارژ و خونه کرايه و ماه سر قسطای ی دغدغه بشه آدم يه آرزوی اينکه_

 :داشت هايی آرزو چه. کشيد آغوش در تنگ ناگفتنی رخوتی رو دلم

  نه؟ رسيدم، اينجا به تازه سن اين تو که اس مسخره_

 . نبود که محمد و موسی به خدای بود،ن

 صبح خواد می دلم... چشمات شدن عادی. خواد می شدن عادی دلم... رها. خواستمه ترين بزرگ روزا اين هست، که هرچی_

 . بخريم مانتو برات بريم بردارم رو تو خونه بيام درآرم، پول شاهی سی صنار تا بزنم دو سگ شب تا

 .شکست ناخواسته بغضم

 . کشی مسافر برم  بعدش که نمير و بخور حقوق با سخت، کار يه خواد، می آفتاب زير سوختن دلم_

 تا های آستين و نارنجی پيکان تو اش جذبه با هيبتِ گرفت، ام خنده غلتيدند، می صورتم روی که درشتی های اشک بين

 اش خيره نگاه و سکوت از دست. کرد مزين محزون لبخندی رو آلودش غم صورتِ ام خنده ديدن با .داشت ديدن خورده

 :کشيد سمتم به رو خودش کمی و برداشت

 . منتظرم در، پشت. باشی تو ولی، خونه بيام الش و آش شب به شب خوام می... خوام می رو اينا همه_

 : دوخت شکمم به رو اش خيره نگاه

 .وروجکامون شيطونی از کنی گله برام و نکنی ام خستگی به نگا_

 :کنم تحمل رو آميز حسرت نگاه اين تونستم نمی من کرد؛ می بس کاش

 حس کنم. بودنتو خنکای و آرامش شبا وجود، همه با که شم خسته روز طول تو انقدری خواد می دلم_

 :بود گرفته زيادی هم اون صدای اما ديدمش؛ نمی خوب اشکی های چشم پس از
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 جلو االن که کسی. باشم افندی بی خواستم فقط ساال اين تموم گفتم بهت... کنم پيدا رو ام زندگی هدف گفتی بهم بار يه_

 رها؟... معمولی های دغدغه با. معمولی مرد يه. باشم اورهان فقط خواد می دلم که وقته چند ولی... نشسته روت

 :نره باال ام هق هق صدای تا فشردم هم روی محکم رو هام پلک و چسبوندم دهنم روی رو دستم کف

 .بخوای تو که همونی شم می معمولی، اصالً مرد يه شم می. اورهان شم می برات ون،بم برام_

 :کردم آزاد رو صدام و گذاشتم هام چشم روی رو دستم دو هر کف شد، خم هام شونه شکستم،

 يه ريم می.. .ريم می ايران از کنيم می جمع... دم می سپهر تحويل رو چی همه برگشتيم، که امارات اصالً اگه تو بخوای از _

 !منو ببين! نکن گريه رها،... بدن کردن شروع نو از فرصت بهمون نشناسنمون، مردمش که جا

 و گذاشت هام آرنج زير شل رو هاش دست .هاش چشم دريای تو خورد می موج تاب تاب اميد و ذوق بود، گرفته اوج صداش

 :اشک نم از زد می برق هاش چشم شد؛ خم صورتم تو

 می کاری هر. کنم می کاری هر. بخوره تکون دلت تو آب ذارم نمی. ميارم در حالل نون. کنم می کار... يکاآمر ريم می _

 ...بمون دلت با... بمون تو فقط. رها بمون... باشی داشته دوسم باالخره تا کنم می هرکاری. باشی خوشبخت تا کنم

 نکشيد، پس پا شد؛ اما تر بيچاره شد، تر ملتهب ،شد مستأصل راست، و چپ به سرم های تکون با اميدش پر های چشم

 :برابر چند رو صداش هيجان و کرد تر بلند رو لرزونش صدای

 به تو که آيينی هر به مومن شم می. چشات زاهد و عابد شم می. کنم می رو اش همه بگی، تو چی هر بخوای، تو چی هر_

 . زمين مرد ترين سالم شم می اصالً نداری؟ کار خالف يه با ای آينده گفتی. خدا بنده ترين پاک شم می. دينی اون

 می بيشتر برابر هزار من صدای. بود بدلی نشسته روم به رو که مردی اين نبود؛ خودش گرفتن، می سبقت هم از هام اشک

 :لرزيد

 ...ام شده عابد خودم من_

 نااميدی و اشک نم اما ديدمش؛ نمی خوب کاش پس از. شد خاموش و کرد پتی برقشون کرد؛ غروب هاش چشم تو نور روزنه

 :گه می چی شنيدم نمی درست که بود وار زمزمه و گرفته بس از صداش. نشناخت تا بود کور بايد رو
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 ... تقاصی_

 صورتم تو اون فروغ بی ای چشم و کردم حبس رو نفسم. بود شده عوض اش تابی بی جنس و کرده کش فرو هيجانش

 :نشست

 ...درده باالی درد نداشتنت و درد تنتداش که... تقاصمی_

 :داد ادامه اون اما دوختم؛ چشم بهش ملتمس آوردنش، کم همه اين از آوردم کم هم من

 . انصافيه بی مدلی اين ولی... سوزونه می بود گفته... داره جهنم بود گفته_ 

 و بستن می رو ها چشم اين فردا .نداختا هم روی رو هاش پلک دوباره و زد تکيه مبل به نااميدی با افتادن، هاش شونه

 هفت ای زلزله. بشه زمين مرد ترين سالم خواست می که مردی همين های چشم. کردن می بازشون دار جوخه جلوی

 . کرد آوار رو قلبم های خونه دونه دونه ريشتری

  رها؟_

 :کردم عزاداری اش شده خم قامت و قد برای نگاه با

 ...فهميدم مُردی، کردم فکر و کرد منفجر رو گاراژ امير چشمم جلو که روزی همون... ندنمچزو سوزوندنم، به افتاده_

 .کنم کنترل رو صدام شد می کاش بودم؟ کرده گير بازيی چه تو

 کنه؟ می غالف آتيششو کردم، اشتباه بگم کردم، غلط بگم _

 :شکست عيان بغضی با رو دارم دنباله سکوت لرزيد، می گلوش سيبک

  ده؟ می جبرانم رصتف خدا_

 شوی می پرسان چاره وز شوی، می ترسان جرم از*

 *چرا بينی نمی خود بد را ترساننده لحظه آن
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 اينکه بدون کرديم؛ خدايی هميشه ها آدم ما اصالً. داد نمی هرگز ها آدم ما قانون داد، می هم خدا. کردند شره هام اشک

 . کردم نمی قضاوتت و سرزنش وقت هيچ يکی من وگرنه باشيم؛ بلد کردن خدايی

 . او با اش مانده های گام تمام تو، با قدم يک... ده می_

 :بود پوشونده اشک ای حلقه رو هاش چشم تو تلواسه چرخوند، سمتم به رو سرش

  من؟ به حتی_

 :کشيدم بود گرفته راه اش پيشونی از که عرقی دونه روی رو شالم گوشه

 .تو از تر بد به حتی_

 که مردی از بايد .بست رو هاش چشم و برگردوند سقف سمت به دوباره رو سرش و جنبيدن هم از لبخند معنای به هاش لب

 باشم؛ اهميت بی سرنوشتش به نسبت و چه من به بگم بايد کنم، فرار بايد بترسم، سوزه می تب تو و کرده عالقه ابراز بهم

 . بود گرفته رو دستش پادشاه و کران بی کران ينا تو بود شده گم بود، من شبيه بود، من از اون... اما

 کیِ تو پرسيدی می اگر .شد می برداشته دلت از کفر زنگ نشستی، می پيشش ای ثانيه وقتی ولی مومن؛ نه بود، کافر نه

 شده هدرگ وارد ؛ پادشاه کسان هيچ تمام مثل .بود پادشاه کس هيچ هم اون. کس هيچ. شد می درمونده جواب از هستی، پادشاه

 نمی. بود ما از. بود من از چون! نداشت زدن سنگ نداشت، کردن فرار نداشت، ترس. بود محرم حاال وَ بود گفته اهلل بسم بود،

کشونده  می خودش دنبال در به در و چسبيده رو دستش مچ بود که پادشاه مشخص اول همون از انگار باشی، بيزار ازش شد

نقطه از زمين! همون پادشاهی که ما رو همين مدلی خلق کرده بود، با يه فطرت حق جو  تا برسه اينجا! همين لحظه! همين

 که هر طرف بريم به خودش برسيم. 

 ...عشق زمزم آب به بود، کرده غسل بريدن، حکم براش و گذاشتن سر عمامه آدم و عالم که مردی اين گنهکار، اين. حاال و 

 به غسل بعد. خداش به عشق با که شاهرخ عمو مثل يا و اش علی به عشق با که انماه يا ماهان؛ عشق با که من مثل دقيقاً

 .کنيم می پيدا رو حقيقت نوشيدن؛ رو خونمون که زمانی و ريم می سالخگاه

  ناخوشان با کشان سو وان خوشان، سوی کشان سو اين*

 ...ها گرداب اين در کشتی بشکند، يا بگذرد، يا
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  موالنا

* * * 

 به ها پنجره از خورشيد مستقيم نور. کردم باز هم از چشم پيچيد، می گردنم نهايت در و فقرات ستون تو که ناکیوحشت درد با

 نفره يک مبل روی! بزنن گندت. نشستم صاف و فشردم هم روی محکم رو هام پلک. بود اومده هام چشم با جنگ قصد

 رو اطرافم مضطرب و دستپاچه آوردن، هجوم ذهنم به يک به يک ديشب اتفاقات هام چشم دوباره شدن باز با. بود برده خوابم

 بهم واقعی لبخندی با اما چسبيده؛ مبل گاه تکيه روی همچنان سرش. شدم روشنش های چشم تو چشم که کردم کنکاش

 :بريد جمله يک با رو امون خيره نگاه. بود خيره

 ! خواب خوش_

 سمت به اينکه از قبل. بود گيرش پا و دست نگاه خواستم، می امروز که زیچي آخرين شدم، بلند جا از و دادم لبی زير سالم

 :گفت برم اتاق

 . کنيم می حرکت ديگه ساعت يک. شيم حاضر زود بايد. نخوردی هيچی ديشبم. بيارن صبحونه گفتم بشور روتو و دست_

 ساعت يک. شده تلخ دهنم اقبز ديگه؟ ساعت يک. رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند جا از هم خودش حرفش، پی در

 ... ديگه

 بيشتر ها اين همه. شدم حاضر اون از بعد و خوردم صبحونه اورهان سنگين های نگاه زير چطور و گرفتم دوش چطور نفهميدم

 زيپ با و بودم نشسته تنها و تک اتاقم تو ظاهر در. گذشته اش دقيقه سی فقط گفت می ساعت و بود برده زمان سال سی از

 خيلی ترسيدم، می. کردم می پايين و باال رو تصميمم تبعات داشتم واقع در و بودم کرده نشون سرگرم سر رو خودم ساکم

 چی دونستم نمی. کردم ترک رو ماهان که روزی اون از بيشتر حتی يا و زدم بيرون خونه از که روزی اون از بيشتر خيلی. زياد

 گوشی. بود ام اراده شدن قوی مسبب که کردم می احساس ام زده سرما دل تو گرمی شعله اما کجاست، کار عاقبت شه، می

 به گوشی مانيتور. مکالمه نه رديابيه، کارشون ترين مهم و نيستن معمولی ها گوشی اين بود گفته ماهان گرفتم، مشت تو رو

 لرزيدن به شروع هام دست. زد چشمک صفحه روی بار چند« بزن زنگ بهم»جمله:  و شد خاموش و روشن رنگی کم صورت

 روی رو گوشی و فشردم اکراه با رو رنگ سبز دکمه... نبود اين مشکل ولی گرفت؛ می دوش داشت هنوز افندی بی. کرد

 :دادم قرار گوشم
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 . بله_

  خوبه؟ چی همه نيومد؟ پيش مشکلی خوبی؟ رها؟_

 :اش کلمه هر با رفت می فرو زمين تو و شد می آب دلم

 . راحت خيالت خوبه، چی همه. عزيزم خوبم_

 اين تو و بود ايستاده کشورش نواميس  پای به مردونه و بود شده مرد اون کرد؛ می سنگينی هام شونه روی اش آسوده نفس

 ... من اما بود، کرده خودش همرَزم هم رو من راه

  شه؟ می چی حاال_

 ديشب ذارم نمی ولی ميدم جونمم باشه شده! هبيافت که ذارم نمی افته، نمی تو واسه اتفاقی هيچ ديگه خوشگلم، هيچی_

 .داشت هوامونو خودش هم شبو يه اين که برم خدا قربون... بشه تکرار دوباره لعنتی

 حموم در به ايی ديگه نگاه در الی از .بس رو من ات معجزه يک همين دنيات ی همه از خدايا شد، عميق لرزونم لبخند

 :کردم

 شه؟ می چی اورهان_

  :بود متعجب نزدم صداش افندی بی اينکه از حتماً کرد، یکوتاه سکوت

 اقدام اش عليه تونن می و شه می پيدا کوفتی شهرک اون تر مهم همه از رسن، می سر معامله وسط گفت محدث سرگرد_

 برسه، پليس تا بديم جلوه عادی رو چی همه و کنيم پيدا رو شهرک اون که همين نداره، ربطی ما به ديگه ايناش... کنن

 .کافيه

 :کردم پچ پچ قبل از تر آروم و بستم رو اتاق در برداشتم، حموم در از رو ام خيره نگاه

 .نه يا ده می جبران فرصت بهش خدا پرسيد می ازم... کنار ذاره می و بوسه می کارو اين معامله، اين بعد گفت می ديشب_

 :شکستمش خودم شد، طوالنی بارش اين سکوت

  ماهان؟ ده می. ده می گفتم_
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 :سکوت هم باز

 چيکار خدا اونوقت بشه، جبران کرده که ظلمی تا بکنه توانشه در که کاری هر اگه برگردونه، رو دخترا اگه کنه، جبران اگه_

 کنه؟ می

 برجا. پا و ثابت کرد، می محکم رو ايمانم و دل زد لب لب، زير که ای اهلل اال الاله

 ... تونم نمی_

 خوردم. سُر در پشت

 ! نيست من کار_

 بود. ناباورانه بارش اين سکوت

 کنه؟ براش تونه می غلطی چه محدث سرگرد کوفتی قانون پشيمونه، اتش، کشونده اينجا به زندگی... سوزه می براش دلم_

 بچه هر زندگی نشان ترين مقدس که مادر گه می دادگاه کردن؟ روانی رو مرد اين و بود خائن و عوضی مادرش گه می دادگاه

 حد اين تا االن که مردی اين گه می دادگاه شه؟ می بدبخت کجا تا نيست معلوم و پاشه می فرو بچه بشه، بدکاره اگه ايه،

 از حرف الکی ما های دادگاه... نه شده؟ کذايی های باند اين وارد که بوده مادرش معشوقه دست از جونش حفظ خاطر به بده،

 بسته، های چشم. گذاشتنش عالی ديوان تو که ايه مجسمه همون ما قانون... خداس ارک ماهوی برسی. زنن می ماهوی برسی

 !دست به شمشير

 رها؟_

 :نکرد اما کرد؛ می اللم بايد ماهان ناباور صدای

 .شه زمين مرد ترين سالم تونه می چون بره بذارم خوام می... کنه فرار بذارم خوام می من_

 :شد عصبی
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 دم که خدايی اين! دنشون می اجاره دارن شده خراب اون تو االن و بودن باهات همراه که ونايیا کن، فکر دخترا اون به_

 براش دلت تو که مرديه همين خدای فقط نيست؟ افتادن گير کشور اون تو که دخترايی همه اون خدای زنی، می ازش

  سوخته؟

 کردم پاک رو هام اشک .دادم می فراری  رو اورهان فهمهب اينکه بی تا بود نداده التيماتوم کاش کنه؛ می دونستم مخالفت می

 :آوردم تر پايين رو صدام و

 گردونيم، برمی رو همه. کنيم می پيدا رو همه جای. بره و بده نشونم رو مقرشونه که لعنتی خونه اون گم می. گم می بهش _

 ماهان، براش خونه دلم... بره آدم اين بذار .بگذر ازش رو نفر يه همين! نفر يه همين فقط رسن؛ می عملشون سزای به همه

 ...بره

 :شده عصبی انفجار حد تا يعنی اين و بود استغفراهلل بعدی ذکر

 نيست يادت المصب دِ کشت؟ سوگلو چطور نديدی چی؟ باشه زده حرف فقط ديشب اگه کنی؟ ريسکی همچين تونی می _

  گفتی؟ می آب، نوراو فرستادنش و بود کوچيکتر ازت که دختری اون از هميشه

 ... من مظلوم جانان... جانان

 تباه چی همه شه می باعث عجوالنه و احساسی تصميم يه. دارن احتياج ما به دخترا اون رها، داره احتياج ما به کشورمون_

 .بشه

 آرزو و ها تحسر. فشاری پا برای کرد می ترم مصر شد، می شنيده حموم از که آبی شرشر صدای فشردم؛ زانوم روی رو سرم

 :ناليدم بيچارگی با داشت، نمی بر سرم از دست کدوم هيچ بودم، ديده افندی بی پس از که اورهانی هاش،

 بايد خدا خود فقط رو بعضيا گفتی می يادته. اس بسته دلم پای و دست. تونم نمی که خدا به... تونم نمی... تونم نمی_

 بيافته خواست می خدا اگه که. آدمه همون اورهان کرد؟ بِل چرا و کرد اِل چرا مامان نگو هی گفتی می يادته کنه؟ قضاوت

 اين به رسوندش نمی که! داد نمی وقت بهش سال همه اين خواست می اگه که. کرد نمی کشش زجر اينجوری پليس دست

.. همون .بگذرم بشه خوب تونه می که آدمی يه خير از تونم نمی من! شدن عوض واسه ديشبش هاش گريه و کوفتی خونه

 جوری که تو نتونستی از خير اون دخترهای بی گناه بگذری و به اسم علی به باندشون نفوذ کردی. 
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 خاصی صليب اون به من ولی کرد؛ می فکر چی به دونم نمی. کردم سکوت و کرد سکوت کرد، خالی ريه از کالفه رو نفسش

 چقدر دونم نمی.کردم می فکر بود، پدرش آبروی ناجی که ای چهب پسر اون به فقط و بودم زده زل بود بسته مچم دور که

 :گفت محکم ولی سنگين. اومد حرف به باالخره کا گذشت

 ! کنيم می فعال غير رو ها اس پی جی و کنيم می خاموش رو ها گوشی جفت. بخوای تو هرچی باشه! باشه_

 :زدم لب ناباورتر  گرفتم فاصله در از ناباور

 ! ماهان_

 پيدا هم رو سالت و سن کم دوست اون حتما بينی، می نزديک از رو دخترا اون و ری می خودت اونجا رسيديم وقتی ...ولی_

 که کنيم می روشن هارو رادار تاخير با.  برسه کاراش جزای به و وايسه يا بره مرد اين که بگير تصميم خودت اونجا. کنی می

 . شه دور خوب بتونه کردنش، فرار شد تصميمت اگه

 اونجا تونی می ببينم خوام می ولی حرفاتو، دارم باور منم اس، کننده عقاب و دهنده جزا بهترين خدا که دارم قبول تو مثل منم

  . نه يا بزنی حرف آدم اين فرار از هم

 اشون همه و بشه خبر با تصميممون اين از آگاهی اداره االن اگه حتی و بود پشتم ماهان. رقصيد می هام چشم تو شوق اشک

 :کردم زمزمه خوشحالی با .نيست مهم برام بشن جمع امون عليه

 ! خيلی خيلی خيلی، خيلی،. دارم دوست خيلی_

 .کردم می حس فاصله همين از رو کامش شدن شيرين ولی کرد سکوت

 گن می دروغ... و هبيان از عاجز زبان. بسوزه کاغذ بشکنه قلم بيايد وصفش اگر گن می يا! زبان در نگنجد عشق گن می مدام

که  هايی نفس نزديکی در من يک يعنی عشق .دنياست اتفاق ترين ساده اتفاقا است؟ پيچيده انقدر کجاش. خبرها بی اين

 برای توئه. به همين سادگی.

 * * * 

 و خالی حس يه از پر. پر پرِ بودم؛ پر. زدم زل آسمون به پنجره از و دادم تکيه گچی ديوار به رمق بی خوندم، که رو ظهر نماز

 لبم شده کنده پوست با .کردن می خشکتر و خشک رو ذهنم برهوت برگ، و شاخ بی های خاطره و ريشه بی های فکر. پوچ
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 از هم تنهايی خودم پس منه؛ با تصميم بود گفته ماهان .کردم فکر بودم، کشيده که ای نقشه آخرين عواقب به و شدم درگير

 تلق صدای. نترسم ديگه بود، داده که آخری های اخطار اون از تا بود کافی برام لفظی يدتاي همون... اومدم می بر پسش

 سمت به و برداشتم لبم پوست از دست. کرد خارجم برهم هم در افکار از شد، می شنيده سوئيت کوچيک پذيرايی از که تلوقی

 و پنجره به رو .بپوشه لباس رسمی اومد می پيش کمتر کردم، مکث رسمی شلوار و کت تو اندامش ديدن با. رفتم پذيرايی

 زمزمه بزنه سمتم به چرخی نيم اينکه بی و حالت همون در. زد می سيگارش به محکمی های پوک و بود ايستاده من به پشت

 :کرد

 طوفانيه... چقد امروز دريا _

 بود خزيده ها ابر پشت خورشيد،. دمز زل خليج نيلگون های آب به پنجره از خودش مثل و برداشتم سمتش به کوتاه قدم چند

 بهت با! بود آروم و ساکن دريا آبِ اما ها؛ اين تمام خالف .کرد می تر گرفته رو ظهرگاهی هوای کمرنگی های برق و رعد و

 و ژيله و سفيد پيرهن. برد ماتم. شد خيره بهم چشم گوشه با هم اون و زد سمتم به چرخی نيم که بودم دوخته چشم بهش

 :گرفت عمق لبخندش .کرد تصور اسپرتش و پوش سياه هميشه تن تو شد می که بود چيزی آخرين رنگ؛ سياه کراوات

  حاضری؟_

 :کردم باز هم از رو هام اخم

 . بده حالم کم يه فقط آره،_

 :کرد کمرنگی اخم بار اين و شد نزديک قدمی نکرد، جدا رو کشدارش نگاه

  چته؟_

 :زدم دور رو ترس کوتاه های بازدم و عميق های دم اب و بلعيدم فشار با رو دهنم آب

 . رفتيم می تر زود هرچه کاش. بشم تر بد قراره کنم می احساس... کنه می درد دلم_

 :کنه اقدام تر زود و بده ربط ام بچه سقط به رو درد دل اين کردم می خداخدا

  کنی؟ تحمل تونی می چقدر. ريم می االن هم ما باشه، اونجا رسن می گروه وقتی تا رفته زود صبح سپهر_
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 :گفت و کشيد هم تو بيشتر رو صورتش باشه، جوابی منتظر اينکه بی

 باخودمون تونيم نمی کنيم،  جور پاسش کوتاه وقت اين تو نتونستيم کنم، راهی گيری ماهی های لنج با رو علی بايد_

 . ببريمش

 :گرفت می داشت ام نقشه اينکه مثل ؛نباشه خوندنی ام چهره تو شادی تا کشيدم هم در ابرو 

 می عالفمون شب تا بيمارستان بريم االنم اگه... بمونم راه تو و شه تر بد حالم ترسم می ساعته، چهار سه راه خود. بريم ما_

 می افرد تا اونم علی، دنبال فرستی می رو يکی توام اونجا ديگه؛ هست چيزی دکتری يه حتما اونجا. بريم زودتر بهتره کنن؛

 . رسه

 :کرد می ام دستپاچه حدش از بيش خيرگی موشکافانه؛ و ريزبين. گرفت نظرم زير دقت با

 . برو تنها تو مونم، می بيمارستان تو من بخوای اگه _

 نگاه اينکه بی !پيشنهادی چه. بکشونه صفر زير به رو بدنم دمای و کنه گچی رو رنگم تونست می هم جمله يک همين

 :کرد زمزمه کنه جدا ام عنبيه و مردمک از متری ميلی رو دقيقش

  بيای؟ خوای نمی يا نيست خوب حالت_

 :آوردم باال شتاب با سرم

 ! شدم مرخص بيمارستان از که نيست خيلی... خب... خاطر به! نيستم خوب_

 :کرد می ام کالفه سنگينش نگاه

 .کنی رد رو علی تا کنم می صبر. کن ولش اصالً هوف_

 :جنبيدن هم از لبخند معنای به هاش لب گوشه

  شی؟ می سفيد و سرخ انقد چرا حاال_

 ! کنی بازی فيلم حريف فن همه يه برای بود، سخت چقدر
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 شی. نمی خيال بی درنياری رو چی همه توه و ته تا که توام. بزنيم حرف درموردش بخوايم راحت که نيست ای مسئله_

 :گرفت عمق لبخندش

 ديگه تو که اينه حداقلش ولی کشه، می طول کنه، جور رو اومدنش ها بچه از يکی سپرم می.. .ريم می بردارم، ساکتو_

 !کنی نمی قيچ واسم چشاتو

 خنديده برام پروا بی اينطور که بود بار اولين برای شايد پيچيد؛ اتاق تو اش قهقه صدای شد، درشت حيرت از که هام چشم

 . اخيرش حرکات تمام مثل درست بود، نادر خيلی بود، که هرچی. نه هم شايد. بود

* * * 

  ماهان

 معده و سوخت می خوابی بی از مغزم .بودم شده خيره چرخيد، می وقفه بی که سقفی پنکه به و افتاده تخت روی کشيده، دراز

 و کرد می اخسور رو ام جمجمه دريل مثل افته، می اتفاقی چه دقيقاً ديگه ساعت چند تا اينکه به فکر. گرسنگی از دردناکم

 تونستم می اصالً... کرد می چه رها يعنی. بود ظهر يک نزديک ساعت چرخيدم؛ پهلو به. زد می هم رو سرم توی خونِ

 که هم لحظه يه برای و ببينم رو ها دختر اون شد می برسه؟ پليس تا نزنم دم و ببينم رو ها دختر اون و باشم مرد اونقدری

 باز انتظارم خالف اگه بمونم؟ دادم رها به که قولی سر و نرم در کوره از که شد می يارم؟ن ياد به رو رها زخمی صورت شده

 حرف فقط. نبودم... نه بمونم؟ حرفم سر که بودم مرد اونقدری بده؛ فراری رو وحشتناک باند اين کرده سر خواست می مصرانه

 !نمياد اهکوت اونجل و شده احساسی هم رها بودم مطمئن جورهايی يه و بودم زده

 و زنه نمی آب به گدار بی رها دونستم می که من دادم؟ دروغينی قول و زدم حرفی همچين چرا اصالً. چرخيدم پهلو به دوباره

 حساب خودم با چطور بره، کنيم ولش بايد و خداست با قضاوتش گه می هنوز ديده، مرد اون از که بدی همه اون با وقتی

 تونستم می اصالً جهيد، بعدی پله به پله اين از فکرم باشه؟ دومی بار حاال که بود شده پشيمون کی شه؟ می پشيمون کردم

 هم پشت دوبار و گرفت چنگ تو رو ام معده کسی کردم احساس کنم؟ تحمل وجدان بی و نادخ همه اون بين رو زنم حضور

 سرم به وحشيانه مختلف های فکر. بود زده يخ دستم کف خونِ. دادم تکيه دستم روی و شدم خيز نيم سراسيمه. داد فشار

 ! گذشت که هم ظهر از ها، لعنتی اين زدن نمی زنگ چرا پس. داشتن برنمی مريضم جسم سر از دست و زدن می تازيانه
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 از ای ثانيه برای قلبم رها، شماره از پيام يه ديدن با شدم، خيره اش صفحه به و کشيدم بيرون پتو زير از رو تلفن گوشی

 کردم:  از رو پيام دستپاچه و تند. کوبيد قدرت با دوباره دقيقه چند از بعد و ستاداي حرکت

 گفتی تو و کردم تکليف تعيين ازت همين واسه نکنم؛ کاری بگم چيزی بهت اينکه بی و نزنم دورت ديگه که بودی گفته»

 مياد، پيش اتفاقی چه امروز دونم نمی. باش پشتم و بمون حرفت رو. موندم حرفم رو. دم می من که حکميه همون حکمت

 حرفات به اينکه از بيشتر من ماهان ولی شی؛ می عصبانی دستم از حد چه تا دونم نمی نه، يا گردم برمی زنده دونم نمی

 برابر در بيای اگه. نيستی امروز کردن تحمل آدم تو. دارم يقين شدم، عاشقشون و دارم تو از که شناختی به باشم داشته  اعتماد

 چون رم، می من پس. مياری خودت سر دی و باليی مياره، واکنش شديد نشون می کم اونجاست روحت که فسادی همه اون

  و مرده .رم می من پس منه، حرف توام تصميم و حرف که حاال و بده انجام ما از يکی شه فقط می رو ناک خطر کار اين

 دريغ کاری هيچ از راه اين تو و باشی من مواظب تا کردی تالش تو که قدر همون بدونی که اينه مهم نيست، مهم ام زنده

 قدم به قدم  و شونه به شونه. بود مهم من واسه توام جون بود؛ مهم برات من جون که قدر همون. کردم هم من نکردی،

 . داشتم دوستت

 رو حکم ترين عادالنه اون مثل خواهب علی از و بسپرم علی به دعوا، بدون خشونت، بدون کن، دعا ای ديگه جور برام امروز

 «نگهدارت خدا. بدم

 و پوشيده کفش پريدم، جا از. کوبيد می سرم و کتف تو پتک با کسی بار هر و شده چی فهميدم تا خوندم رو متن بار شش پنج

 و عينکی مرد قابلم زنون نفس. دويدم ميون در يکی رو ها پله هتل دار کليد و مسئول سمت به و زدم بيرون اتاق از نپوشيده

 :ايستادم قد کوتاه

  کرده؟ تسويه... سه و چهل اتاق_

 :کرد زمزمه و انداخت سمتم به کوتاهی نگاه مرد

 .شه می ساعتی نيم_

 وضع و سر و برهنه پاهای همون ا! خودسر ی دختره نرسه تو به دستم من که وای! رها رها رها. شد خراب سرم روی دنيا

 .هوف... اومد می سرش باليی اگه. گرفتم مشت تو رو سرم و منشست ها پله روی نامرتب

 * ** 
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 رها

 ساعتی سه ديگه، طرف اون به عمان دريای طرف اين مسير. بود گرفته درد شکمم زير و شکم واقعا بار اين و بود کوفته بدنم

 از ماهان گر سرزنش و خشمگين های چشم هم لحظه يک برای که ساعتی سه. کننده خسته و گير نفس ساعتی سه شد، می

 بيشتر و سبز سر جاها بعضی. شدم خيره بوديم حرکت در توش که برهوتی به و دادم ماشين صندلی به تکيه .نشد کم مقابلم

 سد کوچيک اتاقک يه و خاردار سيم که جايی به رسيديم کننده، خسته مسير ساعت نيم از بعد. کوير و بود بيابون ها جا

 با نفر دو. شد  متوقف جلويی ماشين. زد می قدم دست به اسلحه يه کنار و گوشه هر از ها خاردار مسي پشت. شد می راهمون

 شد، می بلند ها دستگاه اون از صدايی اگه و کردند می تفتيش رو ها ماشين دور تا دور شکل بشقابی و بزرگ های ردياب

 . کردند می متوقف رو ماشين

 دودی شيشه. کشيد کنار و گفت چيزی عربی به اورهان ديدن با مرد اومد، پايين رهاناو ماشين شيشه رسيد، که ما به نوبت

 باالخره رفتيم تر جلو که متری صد. آبادی نا و بود برهوت دور تا دور. داد ادامه خودش مسير به راننده و رفت باال دوباره

 اندازه به شايد نبود، بزرگی شهرک .شدم خيره لممقاب هابه نديده مثل و نشستم صاف. پيداشد زندگی و تمدن از هايی نشونه

 می انگار و بود تلفنش با زدن حرف مشغول افندی بی. شد اصلی خيابون وارد راننده. نامعلوم جمعيتی با کوچيک روستای يک

 . نه يا رسونده شهرک به رو تيم سپهر شه مطمئن خواست

 پارچه ها ديوار روی. بود گرفته پوشونده، گل کاه رو ديوارهاش که یقديم ی دوطبقه يا و يک های خونه رو خيابون دور تا دور

 هر چشم ديوار های کاهگل کنار بلندشون های ريش ريش. بود آويزون سرخ و تند های رنگ به قديمی و منقوش های

 هايی کازينو گی،ساد همه اين بين. بود نواز چشم اشون ساده و چوبی های در مقابل های گلدون. کرد می مست رو ای بيينده

 و کردم خارج ام ريه از کالفه رو نفسم... ها خونه اين همه تو... يعنی. اومد می چشم تو زيادی داشت قرار خيابون هر تو که

 يک دقيقه چند از هر راننده که هايی پيچ از اما نبودم، رفتيم می که راهی متوجه زياد. نشستم صاف خيابون زدن ديد خيال بی

 ديده اعيونی عمارتی خيابونش انتهای پيچيد، که رو آخر پيچ. ساختند ماز شکل به رو شهرک بود مشخص کرد، می ردشون بار

 شهرک مرکز درست اينجا شايد. زد می رو چشم بوديم، ديده مسير طول تو که ايی ساده های خونه کنار برقش و زرق. شد

 . بود

 که بزرگی عمارت از چشم تونستم نمی. نکردم تعلل هم من و شد دهپيا درنگ بی افندی بی ايستاد، ساختمون مقابل ماشين

 با و شده کاری چمن دورش تا دور. بود طبقه پنج يا چهار های خونه اندازه به ارتفاعش اما بود؛ طبقه سه. بردارم بود مقابلم
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 ساختمون سفيد سنگ با صیخا تاللو بود، کردن غروب حال در که خورشيدی نور. بود شده تزئين بزرگی و خالی های گلدن

 .کرد می مشغول خودش به رو ای بيينده هر چشم و بود کرده ايجاد

 :زدم زل اورهان شده کوتاه ريش و مرتب صورت به و برداشتم ساختمون از چشم شد، سپر سرم پشت که دستی سنگينی با

 . سرت باال بياد پزشک گم می بدم نشونت اتاقتو بريم واينستا، پا سر زياد _

 وارد باهاش قدم هم و انداختم کوتاهی نگاه چرخيدن می عمارت گرد که هايی دست به اسلحه به و دادم تکون گيج رو سرم

 شده تزئين شيشه و کريستال و چوب با زد، می رو چشم برقشون که سفيدی های موزاييک و گرد سالن. شديم بزرگ عمارت

 ديده رو افندی بی توش اول بار برای که ای خونه اون يا و افندی بی خود خونه از تر مجلل خيلی بود؛ کاخ مثل دقيقا. بود

 پايين ها پله از بلند و تند های قدم با سپهر و کردن سالم بودن، ايستاده صف به که ای خدمه چند و چندين ورودمون با. بودم

 :اومد

  بود؟ خوب سفر. قربان اومدين خوش_

 :داد تکون سر

  رسيدن؟ همه_

 :کرد قفل پشت رو دستش دو هر و داد تکون سر ازش تبعيت هب هم سپهر

 . نيومده هنوز خودش اما رسيدن؛ پيش ساعت دو هم ابوطالب افراد از گرفتن، اسکان همه خودمون های بچه_

 :داد تکون سر دوباره

 . نکني خبرم شد که نزديک اتاقم، تو رم می... بياد من قبل بخواد که اونيه از تر مغرور پير مردک_

 کند و روح بی قلبم .زد اشاره ها پله سمت به سر با و گرفت قرار پشتم فاصله با اورهان دست گفت، ای آهسته« چشم»سپهر 

 دنبال به رو گوشه هر هام چشم. رفتم باال طبقه سمت به باهاش همراه و گذاشتم ها پله رو پا. هدف بدون نفس، بی. تپيد می

 که ادبی بی و دهن بد های دختر اون.  نکنه عود ام تصنعی درد دل تا داشت برمی قدم وتاهک و آروم. گشت می جانان از اثری

 و کرد می نگاه فقط که ای سبزه دخترک اون حتی يا. رفت گيج سرم بودن؟ شهرک اين تو االن بودم، ديده اردوان خونه تو

 و کسرايی قصر اين بود؟ خودش فضاحت اين بمسب کرد؛ باز رو در و ايستاد اتاقی مقابل .نداشت حسی بی جز واکنش هيچ
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 باال پله تا چند واسه حاال که بود مرد همين ی ساخته اش همه بود، کشيده خراب کله و فکر بی دخترهای از که استثماری

 سری با  بود؟ داده نشدن بهم رو ممکنش ی چهره ترين مظلومانه ديشب که مردی همين يعنی ذاشت؟ نمی تنهام هم اومدن

 به و بودن گرفته دست تو تيشه يه ها دست به اسلحه  اون حتی و ها کازينو و ها خونه تک تک. شدم اتاق وارد صدا و سر پر

 .کوبيدن می مغزم خاکستری قشر

 :گفت و کرد هام کفش به ای اشاره. نشستم تخت روی

 . بيارن رو دکتر گفتم بکش، دراز بيار درشون_

 پنجه روی کشيد، گيجی همه اين به ای کالفه هوف کرد؟ می چه اينجا زنان دکتر اصالً تر؟دک کدوم بيارن؟ رو دکتر بود گفته

 پيرهن هم هنوز زدم، زل بهش. شد بود، پام که سياهی کتونی های بند مشغول خودش و نشست اش ديگه پای يک و

 دريای و اومدن باال مکث با و ارکشد اش تيره ای قهوه و برگشته های مژه. بود غريب برام زيادی بود، پوشيده که سفيدی

 بوده ماهان با حق نکنه. رفت ديگه کفش سراغ و کرد جدا پام از رو کفش حرفی هيچ بی. ريخت هام چشم به رو هاش چشم

 ! کنه انکار کل به بخواد حاال و باشه زده حرفی بدش حال و حس توی نکنه باشه؟

 افندی؟ بی_

. شد خيره هام چشم به دوباره مکث با کشيد؛ کار از دست هم هاش دست حتی ،نجنبيدن ديگه هاش چشم ايستاد، حرکت از

 . بود افندی بی هنوز اون بود؟ اين از غير مگه ولی ديد؛ هاش چشم نی نی از شد می رو رنجش

 ... بسوزی کردی گير توش که جهنمی اين تو خوای نمی گفتی... بشی عوض خوای می گفتی ديشب... تو_

 سکوت. هم باز

  گفتی؟ استر_

 درنگ بی. کشيد بيرون پام از هم رو ديگه کفش برخوردی، ترين کوچيک بدون و کشيد هم در چهره و گذاشت هم رو پلک

 :فرستاد جيبش تو رو چپش دست و شد بلند

 . نيستی متوجه گرمی االن کرده، ترم بد حالتو کشتی با سفر. بکش دراز_

 :شدم بلند جا زا معطلی بی رفت، در سمت به و برگردوند رو
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 دروغ گفتی؟! اورهان_

 :گفت باالخره اما شد؛ طوالنی سکوتش موند، دستگيره روی دستش

 نگفتم. _

 جمع خودم تو کرد، می ام معاينه ساله چند و چهل زن که مدتی طول  تمام !بود نگفته دروغ دوختم، چشم رفتنش به باشادی

 تجسم ذهنم تو رو کردن می ام معاينه و بذارن قيمت روم حقارت با خواستن می که باری اولين کردم می سعی و بودم شده

 می که اتاق از. بودند کرده قی رو انسانيت بيشتر پياله يک خاطر به که بود هايی گناهکار شبيه نبود، هم ها دکتر شبيه. نکنم

 دو که زد می حرف داشت زهنو شد؛ نمی سرم چيزی هاش حرف از زد؛ لبخند و گفت عربی به هايی چيز شه، خارج خواست

 هايی جمله تند تند و کرد تر عريض رو لبخندش دکتر ورودشون با .شدن اتاق وارد زدن در بار چند از بعد هيکلی و بلند قد زن

 ام آرايش بدم اجازه و بخندم و سالمم بگه خواست می انگار. فهميدم رو( إبتسامۀ و صحی مشاطۀ،)فقط مابينش از که گفت رو

 . کنند

 «باشيد بلد فارسی اگه گيريد می ياد عربی»گفت  می که افتادم ام عربی استاد حرف ياد بلبشو اون يونم

 قرار کردم نمی فکر. دوختم چشم بود زن دو اون دست که هايی کاور به و زدم اش حرفی پر همه اين به کوتاهی لبخند

 «مُسلم! ناٵ»گفتم:  زن دو اون به رو و گرفتم باال دست. اشهب نيازی ها دوزک بزک اين به که باشه پيچيده انقدر اشون معامله

 سر پشت که نشيبی و فراز ماه چند اندازه به که کوتاه حرفی دو جمله يک. نبود هم  طمطرق پر عميق و طوالنی نبود، فارسی

 و وضعيت اين که چيزی هب بودن مقيد بود شيرين. بودم گرفته که ای ريشه و بند اين بود شيرين. بود شيرين بودم، گذاشته

 . عرفٵ: گفت و زد مصنوعی لبخند زن. داشت رو منافع بزرگترين اگه حتی کرد؛ می سرزنش رو شد می که ظلمی

 قلم رقصِ نتيجهء به و ايستادم آينه مقابل اشون خيره نگاه زير .تر راحت خيلی. بود تر راحت دلم خيال دونست، می که حاال

 بود، کرده قاب رو هام چشم دور خليجی که ای تيره سايه از متاثر روشنم ای قهوه های چشم .شدم خيره صورتم روی هاشون

 کرده عربم کامالً گرفت، ام خنده. بودند کرده مات رو هام لب و بودند کشيده بيشتر رو هام ابرو. بود شده زمانی هر از تر تيره

 . شکراً: گفتم و زدم وشونر به لبخندی کنم، دور خودم از رو استرس اينکه برای. بودند

 اتاق از و زدند بغلشون زير رو وسايلشون و گفتند چيزهای خوشحالی با و شکفت گلشون از گل که بودند تاييدم منتظر انگار

 ممکن کردم؟ می چه حاال داد، می مانور هفت عدد روی. چرخيدم ديواری ساعت سمت به مشوش خروجشون، با. شدن خارج
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 پايين طبقه از شد می ساعتی نيم که پايکوبی و جشن صدای! بره دستمون از چی همه و بشه دير ها ررادا کردن روشن بود

 می صحبت باهاش آخر بار برای بايد. شدم خيره بهش و گرفتم مشتم تو رو رنگ سياه تلفن. بود گرفته اوج شد، می شنيده

 و بياد کوتاه معامله اين از بايد که بود اون بود، اورهان و من ماجرای آخرين امشب شد، می مشخص چيز همه امشب. کردم

 .کنم نمی درنگ ای لحظه ديگه من چون بره؛ و بذاره امشب همين

 لوسترهای. شد می بيشتر ها داريه و ها خلخال جرينگ جرينگ و خوان آواز مرد صدای رفتم، می تر پايين ها پله  از هرچی 

. بود کرده درخشان و متعالی رو سالن نور رنگ، زرد های هالوژن و سرخ های کوب ديوار بودند، روشن همگی قيمتی و بزرگ

 پله. شد می ارسال بدنم نقاط تمام  به و تپيد می خونم تو ترس خون جای به .درخشيدند می سالن براق و سفيد های سراميک

 شايد داشتن؟ تشابهی چه واقعاً. کردن می تداعی ذهنم تو رو زدم بيرون خونه از که شبی دليل بی سفيد، سنگ و بلند های

 کف. بود خط آخر ديگه حاال چون شايد هم باز و بود شده شروع روز همون از انداخته، راه باهامون پادشاه که بازيی چون

 می گرفت؛ قرار رس توديد باالخره خوون آواز مرد. ايستادم آخر پله روی و کشيدم لباس بلند دامن به رو عرقم از خيس دست

 که شکلی نعلبکی هايی کوفتی اون و ها دست و شکم حرکت... هاشون لباس. رقصيدند می عربی مقابلش دختر چند و خوند

 .شد اشون ناجی ماهان که بود نحسی های روز يادآور چقدر... بود دستشون تو

 داره، ای گمشده که سیک مثل درست بعدی؛ به بعد نفر از و ديگه صورت به صورتی از بردارم، ها دختر از چشم تونستم نمی

 و گری عشوه با که بود هايی دختر پرت حواسم .گشتم می بودند کرده سپری رو روزگاری من با که هايی دختر دنبال مدام

 :کرد جمع رو حواسم گوشم کنار اورهان صدای که فروختن می عشوه و ريختن می غمزه طنازی

 !شدی زيبا چقدر_

 کتش منتهی بود، تنش ها لباس همون. فشردم سردم های انگشت بين رو ام دستی کيف و برگشتم سمتش به دستپاچگی با

 اما لرزيد؛ ريز لبخندی از هام لب. داشت ديدن سياه کراوات و جليقه و سفيد پيرهن اون با اش جذبه پر هيبت. بود درآورده رو

 :کرد اشاره سالن به. بود تر قوی و تر مطمئن اون لبخند

  دی؟ می افتخار_

. بودن سالن تو ديگه پوش رسمی سری يه عالوه به بوديم، اومده باهاشون که هايی اون همه کردم، نگاهی برم و دور به

 اند؟ شده بازی وارد همگی اصلی های مهره که داره اهميت چقدر معامله اين مگه بود؛ همهمه پر و شلوغ زيادی
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 . بزنيم حرف بايد_

 :کرد مکث هام چشم  تو 

 .زنی می رفح تو فقط امشب_

 بدون تونست نمی رو آميز محبت جمله يه حتی. بود گرفته ام خنده کردم، می تجربه داشتم که وحشتناکی استرس ميون

 :کرد اشاره سالن به دوباره. کنه ادا دادن دستور

 .کنن سرو رو شام بگم تا بيای بودم منتظر _

 قدم هم باهاش کردم، می نگاه دادن می نشون دقيقه ستبي و هفت که ساعتی های عقربه به که درحالی و دادم تکون سر

 رنگ يکی هر هايی ديده مقابل از هم شونه به شونه. نبود بند جايی به دستش که حاال افتادم، ماهان حال ياد هوا بی. شدم

 .سيديمر بودند، نشسته گردش زيادی عده که بزرگی ميز به و گذشتم داشتند، حسرت حتی يا و حيرت، تعجب، شوق، خاص

 يکی. کرد می سنگينی روم بدجوری نفر دو نگاه ولی بودند؛ نشسته زن  و مرد نفر پنجاه شايد چسبيده هم به های ميز پشت

 دستار که رويی سبزه و چاق مرد پير ديگری  داشت نظرم زير وجب به وجب دندونش تيز و يخی های چشم تون با که مسعود

 . بود کرده ثابت سرش روی رو سفيد ی پارچه رنگ، ای قهوه ای حلقه و بود آويزون سرش روی

 زده حرف ازش ماهان که عربيه مرد همون کرد می مطمئنم اين و بود گرفته جا افندی بی راست دست درست و ميز صدر تو

 روی و فشردم دست تو تر محکم رو کيف شدم، معذب بشينم، کرد اشاره و کشيد عقب رو چپش دست صندلی اورهان. بود

 پير اون ولی بزنه؛ رو اش هميشگی پوزخند مسعود سرد و پير های چشم تا بود کافی کوچيک حرکت همين .گرفتم جا دلیصن

 رو و کرد صاف رو صداش. چرخيد ای ديگه سمت به آروم بعد و داد نوسان بينمون رو نگاهش پريده باال ابرويی با فقط مرد

 :گفت کردن، می نگاهمون داشتن که کسايی همه به

 . بفرمايين _

 خيال با پس. بره جايی آخرشبشون قمار از قبل و بکنه عيش اين از دل بخواد عرب پير مرد اين اگه اومد می نظر به بعيد

 مثال وقتی و کشيد می غذا برام مدام که اورهان زيرپوستی های توجه با رو شام .نشستم ام صندلی روی تری راحت نسبتاً

 باشه، کردنی تحمل هرچيزی. بلعيدم زور به ذاشت، می گوشت بشقابم تو گفت، می مرد پير اون به هايی چيز عربی به داشت

 .بود نشدنی تحمل پريد، می باال اش ابرويی يا و شد می زوم روم حرکت هر از بعد که پيرمرد دار دنباله های نگاه
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داشتم.  زمان کلی کنند شروع رو معامله بخوان و شه تموم شام که زمانی تا! بود موقع بهترين االن کشيدم، کنار همه از تر زود

 :گفتم زد؛ می حرف عرب چشم سياه مرد اون و سپهر با داشت که اورهان به رو

 ... رم می راه کم يه من_

 کردم حس لحظه يک برای. بودند شده دوخته هم به هاش لب... اما زدن می حرف هاش چشم چرخيد، سمتم به سرش

 :برگردوند رو ازم سريع ولی مضطربه؛

 .نشو دور خيلی_

 از خوب که وقتی. گرفتم فاصله ازشون انداختم، می دوشم روی رو مجلسی و سياه کيف زنجيرِ که حالی در و دادم سرتکون

 خواست می دلم ولی ببينم، رو ها کجا بايد دونستم نمی. کردم آزاد رو نفسم شدم؛ دور شد، نمی جدا ازم که چشمی همه اون

 با که هايی زن و مرد به ام توجه زدم، بيرون که سالن در از .کنم عمل خودش گذاشتن پا زير برابر در ماهان واستهخ آخرين به

 و هيجان لحظه يک برای. شد جلب دوييدن، می طرف اون و طرف اين دست به سينی و مرتب های مو و فرم لباس

 . شد منتقل هم من به استرسشون

 های چراغ و خاموش کوچيک های خونه چراغ بود، روشن نيمه و خاموش باغ. رفتم عمارت از رونبي به بلند و تند های قدم با

 ظهر که بود همونی اش يکی که بود در مقابل باال مدل ماشين سه دو . درخشيدن می بدجور بود، راسته تو که کازينويی

 اون متر چند ولی بود؛ روشن برق های تير و ها چراغ نور از عمارت اطراف. کردم زدن قدم به شروع هدف بی .اومديم باهاش

 از بيشتر بود؛ اخمی بد و بدبينی با روم دست به اسلحه های نگهبان نگاه. مونده يتيم که بود دهخدايی بی آبادیِ مثل تر طرف

 اينکه بدون کردم سعی و رفتم باال رو ها پله بار اين شدم، که وارد. برگشتم ورودی در سمت به و ندونستم جايز رو موندن اين

 . نداشت وجود عادی غير چيز هيچ اما بگذرونم نظر از رو ها اتاق بيام نظر به مشکوک

 از. بود کوفتی عمارت اين از خارج جايی ببينم، تا خواسته ازم ماهان که چيزی اون شايد که رسيدم می نتيجه اين به داشتم

 اطرافم به و ايستادم آخر از پله دومين روی. نداشت وجود العقولی يرمح چيز هيچ. نه. اومدم اول سمت به دوم طبقه های پله

 جواب بی و مات .بودم ديده نوجوونی تو که اکشنی های فيلم اون از حداقل يا کنم، استفاده تخيلم از کردم سعی. دوختم چشم

 . خورد بود، تيرانداز تک يه سر پشت که طولی کم و کوچيک در به چشمم که کردم می نگاه برم و دور به
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 هايی پله راه بدال .شد می ديدم از مانع تيرانداز، اون اينکه خاطر به حتما بودم؟ نديده رو در اين چطور شد، سرد و گرم بدنم

 می در اون سمت به شدت به که بود وجودم تو  ماهان، آخر اصرار از غير چيزی .رسيد می خونه موتور به که بود

 هيچ و رفتم می در سمت به. کنم خواستم می که کاری به يقين برای آخر تير حتی يا و ،شک کنجکاوی، مثل چيزی.کشيدم

 داشته اش نگه دست دو هر با که ای اسلحه به و ايستادم اش قدمی يه تو. نداشتم در اون از مامور کردن دور برای ای برنامه

 نگاهش شک به دو. گرفت فاصله کمی و کرد خم وتاهک سری بود، ديده افندی بی با رو ورودم انگار که مرد. دوختم چشم بود

 :غريب زيادی و لوث دروغ همين جز نداشتم ای چاره کردم؛

 ... افندی بی_

 :کردم فوت رو نفسم حرص با و بستم چشم. نيست خوب ام عربی هم اونقدرها اومد يادم تازه

 ! معک يعمل... افندی بی! اَه... باهات يعمل... يعمل_

 :شد متحير بعد لحظه و گنگ ای لحظه نگاهش

 ! معی؟_

 :دادم تکون سر ذوق با فهميده رو منظورم اينکه از

 ! باهات داره کار باتو، آره_

 و شد کنده در مقابل از بود متر يک کدوم هر که هايی قدم با. نکنه باور رو حرفم تونست نمی انگار اما کرد؛ می نگاهم ناباور

 باخبر ماجرا از افندی بی اگه حتی نبود مهم برام. شدم سرازير ها پله از و کردم باز رو در نکردم تعلل. رفت پذيرايی سمت به

 ...بود وقتش. بره که گم می بهش و زنم می رو گوشی اتصال دکمه ببينم، هم رو پايين که همين. شد می

 ورای چيزی ولی ترسيدم، ظهلح يک برای .نبود تاريکی محيط اصالً و بود روشن زيادی مهتابی های المپ تصورم برعکس

 اندازه به شايد. گرفتم قرار چوبی و عريض در مقابل شدن تموم که ها پله. کشيد می ها پله سمت به رو پاهام هام ترس همه

 هم از محکم هل يه با و گذاشتم ها در مابين رو سردم و لرزون دست. بود شده بيدار وجودم تو قويی حس. بود معمولی در دو

 ارتفاع به شايد و عريض راهرو يه. خورد گره گلو تو نفسم و شد تنگ ام سينه بود، روم پيش که چيزی ديدن با .دمکر بازشون

 بار يه متر يک هر گردی و بزرگ های مپال. دادم حرکت جونم بی پاهای به و کردم صدا رو خدا اسم ناخودآگاه. متر چهل
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 فلکه يه بار يک متر سه دو هر و بود شده کشيده مسير انتهای تا آب طورق لوله دو ها ديوار امتداد در. بود روشن سقف روی

 ... چی يعنی وحشت و شدن خالی پا زير فهميدم تازه ايستادم، که وحشتناک مسير اين انتهای. داشت وجود آب

. بود ميدون تاز کهي ترس. بود يادآور رو بدی خاطرات های ديوار ديوار. ستون کلی با شکل، مربعی متری چند و صد فضای يه

 هم به دلم و شد تبديل يقين به شکم شد؛ می استفاده ازش ها کارواش تو که آهنی سر و قوی فشار های شلنگ ديدن با

 همون بودم، افتاده گير دنيا نقطه ترين اسفل تو و بودم آورده کم وقتی! اورهان نه بودم، افندی بی خونه تو وقتی. خورد

 فروشش تن و امارات بودن برده کار ی وعده به رو مادرش گفت می. اومد حرف به. نگاه و دکر می نگاه فقط که دختری

 و لخت نفهم زبون قلچماغِ چندين. وحشتناکه حموم يه جهنمی، همچين به ورود برای قدم اولين گفت می بودن؛ کرده

 می رو بدنشون و سر مسخره؛ های شلنگ نهمي با و انداختنشون رمی ها ديوار ديوار اين از کدوم هر تو و کردن می عورشون

 دختر هق هق صدای ولی بود؛ ساکت و خالی که اين با. شده خراب اين بود ای ماتمکده چه بود؛ شده حبس نفسم. شستن

 . شنيد هاش ديوار و در از شد می رو خورده فريب يا شده دزديده های

 ناخن مغزم روی و پيچيد گوشم تو بلندی جيغ صدای .بود افتاده دوران به سرم و رفت می سياهی هام چشم بود، افتاده فشارم

 ستون رو دست .کنه جبران خواست می که مردی اون از نه گذشت، ظلم همه اين از شد می نه. بودم آورده کم. کشيد

. نداد بهم تریبيش مجال اومد می پايين رو ها پله که هايی قدم صدای اما نخورم؛ زمين تا دادم قرار روش رو سرم و گذاشتم

 برداشته قدم .شدم جيری جير صدای متوجه که بردارم قدم مرگ داالن اون سمت به خواستم و کَندم ستون روی از رو سرم

 پيدا رو منشأ صدا که شد می اين از مانع رنگ سرخ و کثيف فزش انداختم، نگاهی زيرپام به! صدا همون دوباره برگشتم؛ رو

 خم رو کمرم سرعت به بود که هرچی اما باال؛ عالم از ندايی يا شک، نشدنی، تموم کنجکاوی ،بود چی سر از دونم نمی. کنم

 .داد رو فرش زدنِ کنار نيروی جونم بی های دست به و کرد

 می ها پله روی رو محکمی اما حوصله؛ با های قدم صدای. کردم مکث لحظه يک برای چوبی، دار دسته و گرد سَریِ ديدن با

 راه شدن ظاهر و پوش در اون شدن برداشته با. داد قدرت و شجاعت بهم شديد نيروی اون ولی بزنم؛ دست دمترسي. شنيدم

 پله از و کردم بود، محکم های قدم اون انتظار در که بازی و چوبی در به رو آخر نگاه .بلند شد نهادم از آه سيمانی و کوتاه پله

 .شدم سرازير ها

  به که فکری اون از کردم کوپ سنگ. بريد رو هام نفس سر هايی، ناله ضعيف صدای گذاشتم، پله سومين روی که پا

 مادری مثل ولی شدن؛ می هام حرکت مانع دار، پاشنه های کفش و بلند لباس شدن، تند هام قدم! بود اومده مغزم جوالنگاه

 !کندن جون شبيه حسی با اضطراب، با وحشت، با. دويدم رو ها پله گرده می آب دنبال طفلش برای که
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 می خودم به بيشتر و رسيدند می گوشم به تر واضح صداها شدم می تر نزديک که قدمی هر با. لرزيدن می پاهام و دست

 جير صدای .شد می روشن زمين زير قسمت ترين انتهايی تو مهتابی چراغ يه فقط که کوتاه سقفی با تاريک زمين زير. پيچيدم

 با که هايی روز لرزونم زانوهای .داشت می نگه زنده رو بودم انداخته موتورخونه تو اهورا هک روزی ياد ها موش ضعيف جير

 واضح ناله صدای .بود زده يخ عصبی فشار از هام دست .کرد می تداعی رو بشم بدکاره خوام نمی کردم، می التماس وحشت

 :شد می شنيده تر

 ... خدا... آخ_

 رو فضا نسبی سکوت آرومی هق هق صدای .کردم خفه سينه تو که هايی خدا خدا ياد. کشيد زبونه هام چشم تو اشک

 :شکافت

 ...کنه ون..نتت..لع خدا... کنه خدالعنتتون خبرا، بی خدا از کثافتا،_

 باليی اگه و کجام دونست نمی حتماً نبود، گرم هم اورهان به پشتم حتی ديگه. کوبيد می دهنم تو قلبم. بريد رو امونش گريه

 جور بد ها ناله صدای و ها گريه اون. شد نمی... اما برگردم؛ رو اومده راه خواست می دلم. فهميد نمی وقت هيچ اومد یم سرم

 اثاثيه و اسباب بی و لخت سَرسَرای تو قبل از تر واضح ها ناله صدای. ايستادم آهنين دری بودن. پشت کرده خود سر رو پاهام

 .دادم راتج هام دست به. پيچيد می زمين زير ی

 پا داخل به قدم يه با و کردم باز رو در. نکردم اعتنايی گرفت پژواک زمين زير تو که آهنی و بد صدای به و کشيدم رو چفت

 سنگی و کوچيک اتاقک دور تا دور و کردم ريز رو هام چشم. پيچيد می گوشم دور تا دور مانعی هيچ بی ها ناله. گذاشتم

 :شد بلند صدايی. چرخوندم

 .ميرم می دارم من وجدان بی... خدا رو تو. بهمون بزن مسکن يه_

 و تن با دختر تا هشت هفت . ببينم رو اتاقک بيرون کم نور با تا کرد عادت کم کم هام مردمک. کردم تر ريز رو هام چشم

 :شدم تر ديکنز. بودند خواب انگار. کردن می ناله درميون يکی و بودن افتاده سربازی های پتو روی لباس بی بدنی

 ...چرا اينجايين هستين؟ کی ها شما_

 ...کن کاری... گرفت نحسی رو زمين... کمک خدايا. حقارتشون و بدبختی از بترکه خواست می دلم بغضِ. لرزيد می صدام
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 :التماس با و شد بلند دخترک صدای

 ... سَرَم تو بزن چی يه با بيا. کنن می درد پاهام.... کن کمک خدا رو تو_

 :کشيد جيغ باشه داده کف از اختيار و باشه شده وحشی که انگار. بود گذاشته سرش روی رو اتاقک هاش جيغ ایصد

 منِ! بميرم بذار کثافتو منِ! بميرم بذار بکش منو بيا. مقدساتت به رو تو. قرآن تو.. بميرم من کن کمک بيا سرم، تو بزن بيا _

 . تونم نمی ديگه تونم نمی. رو تدريجی مرگ امخو نمی... رو مُردن اينجوری خوام نمی احمق

 نزديک دستپاچگی با .کوبيد می زمين به رو خودش پاهاش، درد از خودش و کوبيد می پاهاش رو محکم و بود شده ديوونه

 سقوط پاهاش جلوی زانو با .افتاد حس از پاهام .شد قطع نفسم .افتاد پاش به چشمم که بشم زدنش آسيب از مانع تا شدم

 .پاهاش به زدم زل شده دريده های چشم با و ردمک

 شد... نمی که بودی شاهد تو خدا آی. شد نمی ولی نکنين فرار گفتن _

 :بودم خيره پاهاش به زده وق های چشم با و نفس بی من اما گفت؛ می

 مادرم جز که بدنی.. .کردن امون هرزه ها، عرب پای و دست زير کردن می پرتمون. رفتارکردن باهامون بدتر حيوون از _

 .شين خفه گفتن. نزنين دم گفتن... حراج به گذاشتن رو بود نديده کسی

 :گرفتم نمی پاهاش از چشم و ريختم می اشک پاش پابه باشم متوجه اينکه بی. بود شده تند هام نفس

 ...خدا خوام می رو مامانم... خونمون برگردم خوام می. خوردم گوه... تونم نمی خدا... تونم نمی... تونم نمی_

 :بود رفته باال هقم هق صدای

 می پاهامو من... کنيم می قطع دستاتونم نکنين تميکن گن می االن... نکرديم باور... کنيم می قلم رو پاتون کنين، فرار گفتن_

 ...خوام می رو مامانم من... خوام

 که بدی بوی تو نفسم شد، نمی جدا بودن شده بريده مهني تا که پاهايی از نگاهم. پيچيد می اتاقک تو درد با هقم هق صدای

 بريز. ساختن دنيايی بد آدمات! خدايا. کردم ناله دل ته از و انداختم هم رو درد با رو هام پلک .بود شده گم بود برداشته رو اتاق

 :کرد خفه گلو تو رو ام بريده بريده های هق هق جونی بی و آروم صدای. ارزه نمی مفتم دنيا، اين ديگه. بساز نو از و
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 رها؟_

 :اومد در که ديدم. اومد در هام چشم از جونم.  چرخيدم صدا سمت به گيجی با. دراومد جا از هام چشم

 جانان!!_

 جاش سر نه اما شده؛ قطع هام نفس کردم می فکر .دونم نمی نه؟ يا شد شنيده هاشون هق هق تو ام ناله پر و خفيف صدای 

 دراتاقک کی نفهميدم که کشيدم جيغ انقدر .خودم کردن خالی برای. زدن جيغ برای داشتم نفس .کشيدم دلی ته از جيغ. بود

 :کرد پر رو اتاق اورهان ی ترسيده صدای و خورد ديوار به

 رها؟ کجايی؟ رها شده؟ ات چه رها رها؟_

 چاک هام لباس که زدم جنگ ام سينه هب انقد بشه، پاره ام حنجره که کشيدم جيغ انقدر .اومد می سمتم به مال کور کورمال

 که بودم آشفته انقدر بار اين و نشستن هام شونه رو مشوشی های دست .بشه خسته خودش تا زدم صدا رو خدا انقد بشه، چاک

 :چسبوند اش سينه به رو سرم. باشه گم توش گناه احساس

  رها؟ کردن چيکارت کنی؟ می هوار و داد چرا شده؟ چی_

! بکش ات، بنده ترين خوب به رو تو! بکش رو من خدايا. زدم هق هق زده وق های چشم با و برداشتم يدنکش جيغ از دست

 از که کردم غلط من خدا. کنم تحمل رو امشب تونم نمی خدايا، بکش خدايا رو من... بياد يادم رو چيزی هيچ خوام نمی ديگه

 . بشن بدبخت دختر همه اين ذاشتم نمی بشه، اينطوری نانمجا ذاشتم نمی و و بودم منم کاش. زدم بيرون شده خراب اون

 پنجه و شدم خم اون و برداشتم اش سينه روی از چندش و شده مشمئز حسی با رو سرم، باشم اومده خودم به تازه که انگار

! من وفاع بی وچولویک دختر! من جانان جانان، جانان، .افتادم زانو روی دوباره ولی شدم؛ خيز نيم گذاشتم، زمين روی رو هام

 با کردن چه من؟ ساله هجده دختر با کردن چه خدا وای ...پاهاش پاهاش پاهاش، خدا وای پاهاش، خدا وای !شدی چی

 قدرت! اين به لعنت ای قدرت؟ بخاطر  پول؟ خاطر به من؟ جانان پاهای

 جانان! جانان! جانان! خدايا 

 .نشد فراموش چيزی هيچ ولی شد خاموش دنيا. افتاد گردنم روی حال یب سرم و شد قطع تهوع حالت رسيد، اوج به سرگيجه

* * * 
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 می سُر بالشم روی و گرفت می راه هام چشم گوشه از هام اشک. نداشتم رو هام چشم کردن باز توان اما بودم، هوش به

 که حسيی بی و وزنی بی. دادم نجاتم زمين زير اون از و شده اسطوره شده، مرد شده، ناجی ماهان که نبود مهم برام. خورد

 هر با و خزيد می آغوشم تو الميرا های کتک دست از که ای ساله هجده دختر. بود جانانم حال مثل دقيقا چيزی داشتم،

 . نگو کفر نگو،: گفت می دادم، می نسبت خدا به که بدوبيراهی

 می روشن رو لعنتر گوشی اون بايد بودم؛ می ویق بايد شدم، می بلند بايد. بود من زهرای نازنين سال و سن هم که دختری

 لبنانی که روسری شدم، خيز نيم .ذاشتم می تنها عذابش عامالن با رو جهنم اين بايد. بيوفته کار به رادار های سنسور تا کردم

 شون،شکل بربر پايکوبی و جشن صدای. کشيدم آرايش های شره روی دست و کردم صافش کمی بود؛ شده کج بود شده بسته

 وارد افندی بی و شد باز اتاق در که شم بلند جا از خواستم می. بود صندلی روی چرخوندم، سر کيفم دنبال به. بود پابرجا هنوز

 تا چند و آب ليوان يه يا. شد روشن دوباره و زد سوسو خاکسترم زير آتيش مغمومش صورت ديدن با رفت، هم تو هام اخم. شد

 :اومد پيش قرص

 . بخشن آرام ور،بخ رو اينا_

 :داد می زهر طعم پوزخندم

 مياد؟ کارم چه به مسکن من من؟_

 برام که صدايی نهايت با بگذرم، خيرش از تونستم نمی ولی بود، بريده رو امونم سرگيجه بردم؛ هجوم سمتش به و پريدم جا از

 :کشيدم جيغ بود مونده باقی

 زيرزمين اون به آخرش و شده تجاوز بار هزار بهم که ام کسی من مگه کنم؟ فرار نتونم تا بريدن پاهامو ام کسی من مگه_

  م...بود... ن... مـ مگه هان؟ رسيدم؟ کوفتی

 به دارن گلوم های عضله کردم می احساس.  شد می ام ريه وارد کمتر بلعيدم می اکسيژن بيشتر هرچقدر اومد، نمی باال نفسم

 :داد فشار محکم و انداخت کتفم زير دست زده وحشت اورهان. ذارن نمی باقی کشيدن نفس برای راهی و چسبن می هم

 !ريويه اسپاسم لحظه، يه نکن فکر هيچی به! باش آروم نخور، حرص_

 :چسبوند ام شده قفل دندون و لب به و برداشت رو آب ليوان
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 . برم قربونت باش آروم رها، باش آروم. کنه باز گلوتو راه آب بذار بکشی، نفس نکن سعی_

 تابی بی با و انداخت هام شونه دور دست. کرد باز رو گلوم راه پی در پی های سرفه و پريد؛ گلوم به آب و شد باز ام تنفسی راه

 نمی که چيزی از لرزيد می صداش رسيد، نمی بهش زورم اما کشيدم می عقب رو خودم جونی بی با. چسبوندم اش سينه به

 :چيه دونستم

 .رها باش آروم. مجون بگير آروم... هيــش_

 تو حالت ترين قوی با و آوردم باال جونم بی هام مشت. ريخت می سفيدش پيرهن روی اشک قطره هر با هام چشم آرايش

 :کوبيدم اش سينه

 ! شرف بی نزن من به کثيفتو دستای! آشغال نزن من به دست کن ولم! کن ولم_

 :زدم فرياد رت بلند نشست؛ موهام روی نم و شد خيس ام روسری کردم حس

... اينجا کشونيدشون!   توئه سر زير اش همه. کردی کارو اين دخترا اون با تو کردی، کارو اين تو! کثافت کثافت، کثافت،_

  کردی؟ چيکار تو... کردی ناقصشون... کردی اشون بيچاره

 آبرو دخترها اون برای ها اين کدوم هيچ اما ريخت، می اشک داشت هم اون. کردم جدا اش سينه از قدرت تمام با رو سرم

 :شد نمی سالم بدن شد، نمی

 !  افنــدی بی!  کردی تو_

 هاش چشم تو دريای .ببنده صف چشمش جلوی بود، کرده گری افندی بی که سالی چند اين تا کردم ادا رو افندی بی جوری

 :بياره درم شوک از کم يه تونست نمی هم صحنه اين حتی و ريخت می بيرون داشت

 ! کردی وت_

 ... نکردم_

 :کنم حمله هش تا بود کرده تر جری رو من ولی ؛ بود گفته آروم و ضعيف
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 بر خاک! رها سرت بر خاک. کشوندنت اينجا به آدما کردم می فکر. آدمی کردم می فکر که بگو منو! شو خفه فقط! شو خفه _

 !سرت

 :گرفت و زمزمه کرد هاش دست تو رو سرش و نشست مبل روی. برگردوند درد با رو صورتش و فشرد هم تو رو هاش اخم

 ...شه نمی باورم_

 هيچ. نبود مهم کرد؛ می زمزمه رو نامفهومی های چيز خودش با داشت و بود پايين سرش برداشتم، صندلی روی از رو کيف

 ماهانم، بيچاره. بود رفتهگ تماس دفعه هزار ماهان  کردم، روشن بيارم در کيف از اينکه بی رو گوشی. نبود مهم ها اين کدوم

 تخت روی رو کيف و کردم پرت کيف تو رو گوشی. فهميدم می دير رو حرفش هميشه و گفت می حق هميشه که اون بيچاره

 يک برای. کنم می حرکت و رم می راه دارم خواب تو کردم می احساس رسيد، می نظر به دروغی و واهی چيز همه. انداختم

 :کرد می وخيم رو بدم حال صداش .شد نمی قطع سرم توی ها هنال صدای شده که هم لحظه

 ...نکردم_

 :اومد باال عجز و دردمندی با سرش

 من! رها کن نگاه منو... ديگه عده يه وقته چند اين و گردوندنش می اردوان و مسعود بود، آدمام نظر زير اينجا زدن، دورم_

 بهم... چون. اند لجن اشون همه کردم می فکر چون بکنن رو کارا ناي و بگيرن سنگر سرم پشت شدم راضی اس، اسلحه کارم

 بخوان اگه حتی و مياد خوششونم نجسشون شغل از ميان اينجا که بعد مدت يه گفتن. شن می راضی اشون همه گفتن

 .نداشت خبر روحمم نداشتمی، ی داشته ترين عزيز که تو جان به! رها نکردم من. خواد نمی دلشون ديگه گردونن برشون

 :زد می حرف خودش با که انگار چرخيد؛ خودش دور

 زير تا دادن فريبم... کنم نمی غلطو اين ديگه و ميام کوتاه شن، نمی راضی بگن اگه دونستن می زدن، دورم... خدا وای_

 .کنن غلطايی همچين بتونن ام سايه

 :چرخيد سمتم به بار اين زد، می حرف خودش با
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 نمی... تويی کنه، نمی خم سر که کسی تنها... تويی اس معجزه که زنی تنها کردم می فکر من نه؟ گهم کنی می باور تو رها_

ببين چقد فاصله است؟  ...رها. خودم به برسه چه بکنه، غلطو اين کس هيچ ذاشتم نمی دونستم می اگه که... تو جان به دونستم

 چقد آدمام زيادن؟ تجارتم گسترده اس؟ ببين اينجا چقد دوره از جايی که من زندگی می کنم؟ ببين 

 زير رو کار اين که اين از اون سوختم، می ظلم اين از اگه من. من از تر بد خيلی بود، بد حالش. شدن جاری دوباره هام اشک

 . سوخت می داشت هم دادن انجام اون لوای

 وقت هيچ مرد، اين که چون گفت، می راست. زد نبيرو اتاق از بباره، دوباره اينکه از قبل اما شد، طوفانی هاش چشم دوباره

 . کرد نمی کارو اين هرگز هاش چشم گفت، می هم دروغ اگه چون گفت، می راست. گفت نمی دروغ

* * * 

. بود بسته نقش دی سی ال روی «بهم زنگ بزن»جمله  و خورد می زنگ داشت گوشی دوباره شدم، خيره مشتم تو گوشی به

 !نه...خالی رو پشتم ولی کرد؛ می قهر بود؛ ماهان اون چون عتابش، و قهر از ترسيدمن نکردم، تعلل بار اين

 الو_

 رها؟_

 جانم_

 دونی می. بودی خراب کله و سرخود ات بچگی همون از. نرسه بريده گيس تو به دستم! امروز تو کردی مرگم دق رها_ 

 می دهنت، تو زدم می شدی، جانثارِ من مثالً و دیکر غلطو اين که باری همون اگه! بهت دادم رو! خودمه تقصير چيه؟

 . خودم به لعنت که کردم خودم. ذاشتی نمی گردو پوست تو دستمو اينجوری االن کتک؛ باد به گرفتمت

 :کرد زمزمه برابر چند وحشتی با و کرد مکث شد، ساکت شکست، صدا با که بغضم 

 ! دادی ام سکته تر،دخ بزن حرف کجايی؟ شده؟ ات چه رها؟ شدی چی! علی يا_

 :کردم زمزمه نفس نفس همون ميدن نبود، بشو منظم هام نفس
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 کنه، نمی طلوع اينجا خورشيد... زمينه ته اينجا ماهان... جهنمه اينجا ماهان. کردم می خاموش رو رادار نبايد... بود باتو حق_

 ... خيلی... خيلی... بود سخت خيلی. دمآور کم ولی باشم؛ مراقبت تا اومدم من ماهان. اس جمعه غروب مدام اينجا

 :کرد زمزمه قبل از تر تاب بی

  لجباز کوچولوی من؟ شده چی جونم؟ به دردت شده چی دِ_

 نشدم؛ خالی. بيشتر هاش گفتن ذکر و شد وخيم هم اون حال تا گفتم و گفتم اونقدر. موند تلنبار هام غصه و شکافت سر بغضم

 .رسيد می نظر به بعيد زيادی که هرچند. هاش بدی پايان و دنيا بودن گذرا به شد قرص دلم هاش حرف با ولی

* * * 

 افندی بی آخر های حرف به و بودم نشسته پنجره پشت. بود نشده ها پليس از خبری هنوز ولی گذشته، ساعت نيم از بيشتر

 دور که خاصی صليب به چشمم. شده دهاستفا سوء موضوع اين به حساسيتش از و نداشته خبر واقعاً اينکه به. کردم می فکر

 و بزنم صداش بشه باعث تونست نمی چيزی هيچ اما گفت؛ می راست واقعاً شايد. انداختم بود بسته ضربانم کناررگ دستم مچ

 و جانان های ناله صدای ولی شد؛ می هم شايد. شد نمی تداعی ذهنم تو ناراحتش و مظلوم چهره ديگه. بره که بخوام ازش

 رو قدم سدت به اسلحه چندنفر پنجره زير بود، کامل ماه. شد می تصميمی هر مانع بود، رفته خودکشی مرز تا که ریدخت اون

 حتی خواستم نمی. کشيد درهم رو هام اخم خورد، در به که ای تقه دو. بود خودش اوج روی هنوز موسيقی صدای و رفتند می

  زد؟ می در به مطمئن و محکم انقدر خودش جز کسی چه و کوبيد در به دوباره. کنم شک لحظه يک برای

 ! ببينم رو کسی خوام نمی_

 ها، لباس همون با شد؛ وارد. برگردوندم پنجره سمت به شد می که جايی تا رو سرم و کشيدم ای کالفه نچ شد باز که اتاق در

 . ادد تکيه بهش بست رو اتاق در.بود اش سينه روی که من آرايشی لوازم رد به توجه بی

 . شد تموم_

 :کرد زمزمه و زد مغمومی لبخند برگشتم؛ سمتش به متعجب

 .کنن خارج شهر از فرستادم رو اشون همه گرمه، کوفتی مهمونی اين به سرشون تا_

 :گرفت در از رو اش تکيه و چرخيدم سمتش به کامل بود؟ کی «کنن خارجشون» ضمير صاحب گفت؟ می چی
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 . روزاست همون از هم امروز دونستم نمی... ذارم می دستشون کف خودم رو اراگناهک تقاص گفتم، بهت روز يه_

 :پريدم پايين پنجره لبه از و گذاشتم زمين رو پاهام از يکی بود، مونده باز عمالً دهنم

 ... يعنی_

 . کنم می خراب روسرمون رو کوفتی شهرک اين. شه می تموم چی همه امشب يعنی_

 :بود ستادهاي حرکت از هام رگ تو خون

 . نيست کردی، خبرشون که لعنتی پليسای اون به هم نيازی ديگه_

 و کرد رو و زير بالذت رو صورتم شد؛ نزديک قدم يه و زد کوتاهی پوزخند ! دونست؟ می. افتادم هم کشيدن نفس از بار اين

 :گفت ربط بی

  شنيدی؟ 8خاکستری های گرگ از چيزی_

 :کردم نگاهش فقط قبل از تر گيج

 هايی ترک پان. بود اونا از يکی کرد، می تهديد من مرگ با رو پدرم و بود کرده خودش واله رو مادرم که لعنتی مردک اون_

 .کشيديم سختی دستشون از زيادی بوديم يهودی که هم ما. بودن بود، ترکيه تو که ترکی غير نژاد هر ضد که

 :مدوخت چشم بده قورت رو بغضی داشت سعی که گلوش سيبک به

 کم گروه اين های ترک پان. افتادم گير ای مخمصه چه تو فهميدم تازه دادم، نجات شرشون از رو پدرم و مسيح شدم وقتی_

 .کنن نابودم تا دنبالم افتادن شرف بی اون مرگ بعد... بودن نکشته آدم کم نيست، کارنامشون تو ترور کم. ندارن مافيا از

 رمق. کم و حس بی رفت؛ مالش فکرش از دلم

 از و بود دنبالم پليس. کردم می له رو بقيه بايد فقط بودن زنده واسه که جنگلی يه تو بودم افتاده ولی بدم، ادامه خواستم نمی_

 دوتا اين با خاصی دشمنی خاکستری های گرگ چون. روسيه و ايران مافيای غيرِ نداشتم منیٵم هيچ. ها اين هم ديگه طرف

 تازه رو حجتی بابا که بود زمانی همون موقع اون. بشن کشور دو اين وارد تونستن نمی امنيتی مسائل خاطر به دارن، کشور

                                                           
8
 Bozkurtlar سازمان ملی افراطی ترک که به ملی گرایی و نئوفاشیستی معروف اند.    
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 حفظ جونمو هاو ايرانی مافيای پرچمِ تحت و ايران اومدم کشور، دوتا اين بين از پس بود، داده نشونم رو ايران راه و بودم ديده

 .رفتم فرو توش فقط بکشم باال خودمو کردم سعی هرچی که لجنی تو افتادم. کردم

 برابر در رو بودنمون ناتوان مدام که دنيايی بودخدايا؛ دنيای چه. شد می گرم اشک از هم اون های بيچارگی واسه هام چشم

 . کشيد می رخمون به همديگه های زندگی درک

 :گرفت دوباره صداش

 در جهلم مثل سينان، و دنيز کشتن مثل بوده، زمونه جبر فقط بگم تونم نمی و بودم مقصر جاها خيلی کردم، اشتباه خيلی _

 که! نداشته کاری کثافت اين از خبر روحمم من کنی باور. کنی باورم تو ديگه بار يه واسه خوام، می... ولی... دخترا اين مورد

 . رسيد می ها اين از تر زود خيلی امشب داشت اگه

 :کنم زمزمه ستمتون فقط! دونست می رو چيز همه واقعاً کنم؟ باور دوباره

 !دونستی می... تو_

 :اومد تر نزديک و زد آرومی پوزخند

  بزنی؟ گولم خواستی می بچه الف يه تو خوابيدن، چشم يه با و بودن گرگ سال همه اين بعد_

 که موهام از ای رشته به اومد؛ تر نزديک! گفت می ها گذشته از داشت و دونست می من خوای. شدن دوخته هم به هام لب

 شد. خيره بود زده بيرون روسری زير زا

 نمی ديدم کردم کتاب حساب خودم با هرچی. دزديدی ازش نگاتو و اتاق تو اومدی که اول بار همون از کی؟ از دونی می_

 بهداد اينکه هم تر عجيب همه از. تر عجيب موندنش بود، عجيب آدم اون اومدن. باشی رويگردون ازش انقد نداره دليلی. شه

 فکر و شد قرص کم يه دلم کرد تاييد که عکساشو. بوده باندش تو آدمی همچين واقعا بود گفته و بود کرده تاييد رفاشوح همه

 تا سه اين از يکی و بوده بهداد پرده پشت ای نفره سه جمع يه واقعاً کرد ثابت سپهر تحقيقات که هم وقتی.  بدبينم من کردم،

 . کردم وربا رو چی همه تقريبا بوده، علی اسمش
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 که لحظه، اون تو. پهلوش افتادی و رفت قيلوله چشمات و گيج سرت که موقع همون درست. مرد سوگلو که روزی تا گذشت

 چرخيدم و برداشتمت وقتی ولی هوات، و حال واسه زد می دو دو دلم که بودم من فقط سوگل، به بود شده دوخته چشما همه

 ...بدت حال اون از ده می جون داره هم ديگه يکی... نه ديدم

 ! گند بوديم، زده گند

 با. کرده امنيتمم و من بابای گور بود، مهم واسم که بود تو حرف فقط اما کنم؛ اعتماد بهش بايد گفتی وقتی شد زياد شکم_

 منو تونستی راحت انقد و حمومم من کردی می فکر که صبح امروز... ولی حساسی؛ انقد مديونشی چون کردم حساب خودم

 کرخت پاهام... جونمی نگران چقد شنيدم وقتی ولی شم، خراب سرت رو که اومدم می داشتم. اومد دستم چی همه بپيچونی،

 ... بگيرن دلمو حال نتونستن مردک اون به هاتم گفتن دارم دوستت که شدم داغ انقد. شد

 کردم. می نگاهش ناباور و مبهوت

 .داده نجاتت آتيش دل از و اومده دنبالت شده خراب اون تا چطور و کيه علی اومد دستم گوشی تازه_

 :بودم شده خشک جنبيدن، نمی هام لب. بزنم گول رو آدم اين تونم می کردم می فکر که بودم احمق چقدر 

 ... چرا... پس.. پس_

  شيم؟ خارج ايران از علی بدون کردم قبول و بده حالت کردم باور چرا_

 :کردم نگاهش فقط

 بايد با هيچ کس قد تو اليق پايان دادن به بی افندی نيست. بود، اينجا هم افندی بی پايان داره، پايانی يه هرچيزی چون_

 لباس وايميستم، پات به بزنی هم رو سرم گفتم که شد گرمت دلم انقد. بودی نگرانم شده که بارم يه واسه... باشه تو دستای

 . بميرم يس، آمادهپل به زدی زنگ اگه حتی تا پوشيدم سفيد و رسمی

 :اومد جلو ای ديگه قدم. بودن شده سد هام پلک پشت که اشکی از سوخت می هام چشم

 . توئه نداشتن من تقدير. حسرت و بود حسرت فقط داشتن دوست اين ته... دونی می ولی_

 :ببينمش خوب بتونم تا داد نمی مهلت هام چشم به اشک شد، خم کمرم
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  ...بود تو شبيه مادرم کاش_

 :گزيدم محکم رو لبم

 ... بود تو ماهان مثل پدرم کاش_

 :ريختن می پيرهنم روی اشک قطرات

 شديم، زاده توش دوباره که دنيايی اون تو کاش... بيايم دنيا به ديگه بار يه و باشه داشته حقيقت تناسخ... کاش کاش کاش_

 ...کاش. اشیب داشته دوستم ماهانت مثل اونجا کاش. شم رو در رو باهات دوباره

 هام اشک بوسيد؛ رو ام اشکی چشم و آورد جلو سر. بود ايستاده بهم چسبيده. شدن تموم ها فاصله شد، نزديک که بار اين

 :کرد زمزمه گوشم تو. شکستن می رو هام پلک سد مقتدرانه

 می دنيا به منو بچه کاش... شدی می سهمم ساده آغوش يه قد کاش... باشم افندی بی خواستم نمی وقت هيچ کاش_

 . آوردی

 روی رو مرطوبی دستمال. کرد استفاده ام خبری بی از و آورد باال رو دستش. بوسيد رو ام ديگه چشم بودم، افتاده هق هق به

 :داد قرار دهانم و بينی

 . نبودم مريضت حد اين تا کاش_

 :رسيد نمی مزور اما گذاشتم؛ دستمال روی و آوردم باال دست چکيد، بار اين هم خودش اشک

 ...شدی می ام ناجی ای ديگه جور کاش_

 می هوشيار کمتر کشيدن نفس برای تالش هر با اما بکشم، نفس کردم تقال. بودم چسبيده رو داغش دست دستم، دو هر با

 و کَند دستم دور از رو صليب گردنبد که شدم می هوش بی کامال داشتم. رفتم می فرو خبری بی عالم تو وبيشتر موندم

 :شد شنيده ها دست دور از صداش

 .باش نورا ناجی_

 .کشوندنم خبری بی عالم به بيشتر ها نفس اين اما کشيدم؛ جيغ حالی و حس بی تمام با
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* * *  

  کرد خدايی عدم از که کسی نام به قسم_

  دارد جهان اين به قدمت که قديم همان

  است اتفاقات دست آن از عالم حدوثِ

 دارد بيان ارزش علی، خلقِ بعدِ که

 گلدارم و سفيد چادر. کردم می گوش زاده امام تو ماهان صدای خوش طنين به بغض با و بودم گذاشته هم روی رو هام چشم

 بودم فهميده تازه که کسی مرگ اندازه به بود، گرفته دلم. دوختم چشم صالح زاده امام ای فيروزه گنبد به و کردم جمع رو

 و بودن شده کابوس کوچيکش های آرزو و بود گذشته ماه سه اومد، نمی بند گريه و بود گذشته ماه سه. بوده عزيز برام چقدر

 . داشتن نمی بر هام شب سر از دست

 تو انداختم؛ بود نشسته ويلچر روی کنارم که جانان به نگاهی نيم. شد بلند زاده امام ديوار های ياس بوی و وزيد ماليمی نسيم

 قربون با خانم مرضيه. گذشته وقت چند اين تمام مثل. بود زده زل آسمون به هم در و گرفته صورتی با و بود رفته فرو خودش

 جانان فهميديم که روزی. زد رمقی بی لبخند و شد باز هم از ثانيه يک برای جانان صورت و گفت گوشش زير چيزی صدقه

 جرات کس هيچ. بده رو جانان شدن پيدا خبر شتندا جرات کس هيچ کنم؛ نمی فراموش وقت هيچ رو خانمه مرضيه دختر

 مثل. گذاشت کنار ماهان با رو کدورتش ما، های رفت و اومد با باالخره شاهرخ عمو که کنه فکر مسئله اين به حتی نداشت

 . گفت براشون آهسته آهسته رو موضوع خودش و کرد پادرميونی هميشه

 :سپردم گوش خوند می عرش که زيبايی صدای به و بستم رو هام چشم دوباره

 کرد گلستان را محراب دل ای سجده به_

  روييد می الله داشت سرش خون جای به

 خوانديد می شما که است همان نماز اگر

 گوييد می راست خواند نمی نماز علی
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 :کرد زمزمه گوشم زير مامان

 کن، دعا همه واسه! کن دعا خيلی مادر. ..قدر شب همين حق به بده دخترم اين به بده، سالمتی هاش بنده همه به خدا_

 اين واسه هواشده، به سر انقد که سرش تو افتاده خامی فکر چه دانشگاهی دم نيست معلوم که بازيگوشت خواهر اون واسه

 ماهه چند چرا نيست معلوم که بابات واسه خودت، واسه برادرت، و خواهر واسه شه، می چی اش آينده نيست معلوم که دختر

 .همه واسه کن دعا فقط... مادر دونم نمی... زدن حرف از کردن جوابش دکترا و گرفته شزبون

. سالمه سالم گفتن می ها دکتر. نه کنه؛ صحبت نتونه که نه بود، شده الل آقاجون. رفت هم در صورتم آقاجون، يادآوری با

 بود داده پس تاوان جاش به که دختری با کاری ديگه فقط! نه باشه، شده درست و متنبه که نه. زد نمی حرف ديگه فقط

 نه بود، ايستاده دنيا نه. همين. بود نزده هم حرف کلمه يه ديگه بعد به ازاون و رسيده دستش به لعنتی فيلم اون انگار. نداشت

 بتیعقو هيچ هنوز که ای ساله چند گناه و بود خودش. بود اومده سراغش به امنيت پليس نه اومده، سرش باليی آقاجون

 عاقبت چشم با و بياريم در دنيا مناسبات همه از ماسر نبود قرار چون شايد. داشت ادامه زندگی چون شايد.بود نرسيده براش

 . ببينيم رو همه

 حکم خداوندی دادگاه کی حاال. بود امير خانواده و آقاجون و من بين فقط مسئله اين. نداشت ربطی هيچ کسی به چون شايد

 و عجيب مرگ با انگار نبود، خبری هيچ ديگه هم رضا عمو از. اعلم و اهلل نه، يا کنه می صادر دنيا اين تو الًاص کنه؛ می صادر

 !مُرد چی برای مرتضی نفهميدند حتی. شد می آب شمع مثل داشت مهناز خاله ولی بود، اومده کنار پسرش ناگهانی

 :پيچيد زاده امام فضای تو ها بلندگو داخل از دوباره ماهان صدای

  بُرد؟ دل کسی از شود می هم زور به مگر_

 شديم نگاه يک جذب ما که ترس؟ کدام

  کسی؟ دست به مگر شد می مسلمان عجم

 شديم راه به سر کرد، ما به اشاره علی

 می فکر که حاال. گرفته آروم مادرش آغوش تو سهمگين طوفانی از بعد که کودکی مثل بودم، آروم شد؛ عميق محزونم لبخند

 می بهم بودن خدا از دور که غربتی از تر ترسناک کدوم هيچ اما بود؛ وحشتناک گذشت، که هايی روز اون تمام بينم می کنم

 می اشک فقط يا که شد می ماهی سه. کردم بغض دوباره اش يادآوری با بود؟ خوب هم اورهان جای االن يعنی. داد،نبود
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 و اصلی مهره همه اون بردن بين از با کرد، که کاری با اون که داد می ام لدارید صبورانه ماهان و چيدم برمی لب يا ريختم،

 . کرد جبران رو بدش کارهای از کلی و کرد خالص ها آدم اون شر از رو دنيا يک خالفکار، سر

 به رو آغوشش فقط کردو می سکوت ".مُرد انداخت، راه که سوزی آتيش اون تو خودشم ولی"»پرسيدم:  می اينکه جواب در

 :گفت می و کرد می باز  روم

 باخودش تا داشت می نگه کوفتی شهرک اون تو هم تورو و کرد می خريت اگه... فرستاد پس برام رو تو که شکر رو خدا_

 ... بميری

 «لغزوند. می موهام تو رو هاش انگشت و کرد می خالی موهام تو رو نفسش کالفه

 در ها آدم که ظلمی برای فقط. اون برای خودم، برای نه زدم، صدا رو خدا وجودم اعماق از و کردم پاک رو چشمم گوشه اشک

 شهرک از و کرده هوش بی رو من که بود نشده باورم هنوز هرچند. کردم می دعا روحش شادی واسه بودن، داشته روا حقش

 :شد آلود بغض ماهان صدای. بکشه آتيش به هاش مهمون با رو اونجا تا فرستاده بيرون

  بود گمشده نجات راه و بودم بُريده_

  انداخت درميان تو حديث روزگار که

 :گفتم جانان هم در صورت به رو

 ! بده گوش نيست؟ من ماهان صدای دنيا، صدای ترين قشنگ نظرت به_

 :زد بندی نيم لبخند

  کيه؟ تون عروسی_

 :بگم شد نمی روم کردم، باز رو هام چشم

 .تو پای پيوند از بعد_

 :بزنم شوخی به ردمک سعی
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 خونه کشونتم می ای بهونه هر به بمونم، خونمون ذاره نمی االنشم همين ماهان نداره، معنی ما واسه چيزا اين البته_

 . اس بهونه اش همه دونيم می که خودمون ولی جهيزيه؛ چيدن و وسايل خريد بهونه به بار هر خودمون،

 :زد لبخندتلخی

 مياد؟ کارم چه به هاش بنده دلسوزی برگردونده، رو ازم خدا که منی. نکنين من مچل تونوخود. يزيده آخرتِ من وضعيت_

 :خوند می همچنان ماهان شد؛ جدی نگاهم

  برگردونده؟ رو خدا کنی می فکر چرا_

 گفتم: باز اما بدم؛ ادامه خواد نمی يعنی درهمش های اخم و سکوت

 نمی رحم هم به آدما ما چون چرا؟ دونی می. ره می و دزده می اتو کوزه هت تا بدی وا رحمه، بی خيلی زندگی. جانان ببين_

 خودمون به رو ضوابطش و زمين اون. کنه دخالت کارمون تو دقيقه هر تا نيافريده رو ما ولی مياد؛ رحمش اون! خدا نه. کنيم

 تو کسی تا ده می پيشنهاد رو کردن مشورت مدام و داده عقل هاش بنده به طرفی از بده؛ نشون رو عيارش کسی هر تا سپرده

 ... وگرنه نيوفته؛ بدا آدم اين چاه

 :بغض با بريد رو حرفم

 . بگيره رو چيزا خيلی جلوی تونه می! مطلقه قادر اون_

 :کشيدم موهاش روی دست

 از تر مظلوم شيم، نمی که علی بن حسين از تر عزيز. گذاره و گذر محل دنيا اين چون. کنه می صبر هميشه ولی تونه، می_

 . کنه می سکوت هم کربال کشیِ بچه برابر در ولی. شيم نمی که اون

 :شه می روون اشکش

 فکر شجاعيه آدم هر سردمدار اسمش و است زنده حسين که سالی چهارصد و هزار اين به بشنوی؟ رو خدا فرياد خوای می_

 ... خودمه غلط های تصميم و آدما ظلم از اش همه دونم می ولی کردن؛ نااميد منم اميد. کشتن منم بچه. کن

 .شد خيره ای فيروزه گنبد به سکوت تو و کرد پاک حرص با رو هاش اشک سبابه انگشت گوشه با
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 :زد صدام هراسون و تند مامان کردم، حرکت حياط تو شده پهن های فرش سمت به و شدم بلند جا از

  ری؟ می کجا_

 رو خدا. کردم تجربه رو هايی چيز چه و بودم کجا مدت اين دونست نمی که شکر رو خدا اش، نگرانی همه اين از مرد دلم

 به پررنگی لبخند. ندونه ها ماجرا از چيزی جانان و ماهان و خودم از غير به کس هيچ تا بود پشتم ماهان مثل کسی که شکر

 :پاشيدم صورتش

 . بشينم فرش رو رم می ها؛ صندلی اين رو گرفت پاهام_

 و درست هنوز. بود کرده پيرت اينطور رفتنم، دوباره ترس که بميرم. کرد ام بدرقه چشم با و داد تکون مئننامط رو سرش

 به رو ام توجه ای بچه دختر صدای که بودم نکرده مرتب رو گلدارم و سفيد چادر و بودم نشده جاگير فرش روی حسابی

 :کرد جلب خودش

 ! قشنگين شما چقد_

 آبی هاش چشم. کشيدم گردنش روی شده ريخته و بلند موهای روی رو دستم و پاشيدم خندلب مهربون دخترک صورت به

 . بور موهاش و بودن

  نشی؟ گم کجان؟ مادرت و پدر. عزيزم قشنگی خيلی هم خودت_

 ای خنده با و نشست صاف.زد زل ياسم بوی پر و سفيد چادر به ذوق و حيرت با و نشست کنارم هام نگرانی به توجه بی

 : گفت آميز طنتشي

 .خوشبخدم آشناييت از خيلی نوراست، من اسم _

 :کشيد بهم رو خودش بيشتری محبت با دخترک. دادم تکون سر و خنديدم اش مزه با لحن به

 .بشی من مامان قراره_

 : نشست صاف او و خنديدم لبخند و اخم با عجيبش شوخی به

  رها؟ خاله نه مگه_
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 و بلند موهای اومد، تر نزديک او و دادم قورت دهن آب! دونست؟ می کجا از رو اسمم. ماسيد آروم آروم هام لب روی خند لب

 رو گردنش و گرفت باال رو سرش .داد می نشون تر شيطون رو اش شده سرخ صورت و بودن گرفته رو دورش تا دور بورش

 : داد نشون

 . ..حرفه حرفت که گفتی گفت،. شی می مامانم گفتی شما گفت ام دايی_

 باال و شدم بلند زمين روی از شدت با. گردنش آويزون صليب روی شدند خشک هام چشم... هام چشم و افتاد شماره به نفسم

 می نگاه گردنش توی صليب به بهت با !نورا؟ چيه؟ اسمش گفت. نخورد تکون جا از اما ترسيد؛ بيچاره دخترک ايستادم، سرش

 .شد قطع نفسم. چرخوندمش معطلی بی و صليبش زير انداختم دست گفت؟ می یچ .زدن حرف برای آوردم کم واژه و کردم

 .بود شده حک روش کمرنگی صورت به O حرف که بود رنگی ای نقره و کوتاه صليب همون اين! خودش خود! بود خودش

 :برداشت عقب به قدمی دخترک

  خانم؟ خوبه حالتون شما_

 :کردم ناله اومد یم در چاه ته از که صدايی با و دادم تکون سر

  داد؟ کِی داد؟ بهت... بهت کی... کی_

 :گفت و بهم سری سر نگاه

 ... اورهانم دايی_

 :زد صدام دوباره و نشست پاهاش روی پام کنار شنيدم؟ می چی خدايا اورهانش؟ دايی. لرزيد هام زانو و شد بلند نهادم از آه

  شيد؟ نمی مامانم شيد؟ نمی_

 خودم به کمی... نگيره ازم رو جونم امان بی  ضربان اين تا بده صبر خدايا. نکن بيدارم وقت هيچ مبين می خواب اگه خدايا

 :ناليدم التماس با و چسبيدم رو عريانش دوبازوی. اومدم

  کشيد؟ دستم از رو گردنبند اين روز اون خودش خدا به ديديش؟ کِی کِی؟_

 .خورد سر ام گونه روی اشکم قطره اولين
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.  دختر اش ديدی کی! بود بند گردن همين ديدم که چيزی آخرين شدم؛ می هوش بی داشتم وقتی... ديدم ودمخ خدا به_

 اش شده جزغاله ی جنازه سر باال من! من آزار از شه می نصيبتون چی! مرده که گفت خودش! مرده! مرده اورهان نورای اصالً

  آوردی؟ کجا از رو کوفتی گردنبند اين. زدم ديوار و در به خودمو. کردم گريه خون. کردم شيون شده خراب اون تو

 : گفت گريه با و نشست صاف کمی بود، گرفته اش گريه هم و بود ترسيده هم من های چشم امان بی سيل از که دخترک

 وناهاشا. بپرس خودش از اصالً. سراغت مياد فرشته بندازی وقتی بندو گردن اين گفت. داد االن همين. داد خودش خدا به_

 . اونجاست

 اين و دوباره !کس هيچ نبود، کس هيچ گردوندم چشم هرچی. کرد اشاره زاده امام بلند های درخت پشت جايی به پريدم، جا از

 : کشيد داد و کرد نگاه رو برش و دور ترس با شدم، خيره دخترک به نااميد بار

  اورهان؟ دايی دايی؟_

 که انگار... برگشت سمتم به طوفانی های چشم اون با وقتی و گذاشتم اش نهشو روی رو دستم. ترسيد می داشت کم کم

 صورتش به لبخند... نمياری مظلوم سر باليی تو که گفتم می هميشه... بود نورا... بود خودش.بود شده خيره بهم خودش

 . کرد نگاهم مات دخترک و پاشيدم

. قونيه بود رفته... رفته که اومده پيش براش کار دوباره البد. زد می سر بهم و اومد می هميشه. مياد بازم ولی رفته دوباره_

 ...حجتی بابا پيش

 :کشيد رو دستم و کرد نگاهم محبت با. کردند می تر رو هام گونه محابا بی اشک قطرات

 از و اومده تند ندت و باشه زنده تونه نمی شما ديدن بدون بگم بهتون گفت! گفت خودش اصالً. مياد حتماً! ديگه نکنين گريه_

 .ببينتتون که مياد بعدم به اين

. کرد خوش جا هام لب روی ای دغدغه بی لبخند. بود تنگ گفتنش رها برای دلم چقدر که آخ بوده؟ کجا مدت اين تو اومده؟

  دمبو خورده گذشتش سر برای که ای غصه  دلتنگی، حس تموم با من و کرد می نگاهم تعجب با دخترک. نشستم زانو روی

 بوی جديداً که آوری هراس بوی همون. داد می رو خودش بوی .کردم بغل رو بودم، دخترک دلتنگش وجود تموم با و

 زمين مرد ترين سالم خواست می. بود کرده عمل قولش به و بود زنده شدند؛ نصف ام شونه روی های غم. داد می مهربونی

 :پيچيد زاده امام سرای و صحن تو دوباره ماهان گرم صدای .باشه
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  ها مذهب و ها مرز تمام از فراتر_

  است مشتاق هميشه انسانيت به بشر

  هاست خيلی نجاتِ بابِ تو عدلِ صدای

 .است جرداق جرج تو زمستمعان يکی

ها از عبور مردِ از خود بی خودی تکون می شاخ و برگ بوته صدای ماهان از بين شاخه های درختان امام زاده پژواک می شد، 

 هيچ کسان پادشاه.  :حيران و سرگردان فقط تماشا می کرد. و اين ما بوديمحقيقت، ورد و زنی که در آستانه خ

 ، ليوانی آب دستمون بديد. کنارمون بنشينين و فقطروزی، وقتی، جايی به ما برخورديد به جای قضاوت کردن کردارموناگر 

نگنده ای خسته، عاصی، تنها، که از نبرد با جثل تيمار کردن درست مبهمون گوش بديدو با شنيدنمون تيمارمون کنين. 

: هيچ کسان خودتوندستمون رو بگيريد و توی چشم هامون خودتون رو ببينيد. بله.  خويشتن خود از ميدون به در اومده.

 پادشاه.

 

 پايان

 ضربعلی ليلی 
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