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 زوال اطلسی هانام کتاب : 

 .منیاسمینویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
http://instagram.com/_u/roman.city
http://roman-city.ir/
http://roman-city.ir/


Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 3 

 

 

 به نام خدا

 

 

 

 

 ها ینام کتاب :  زوال اطلس

 

 .م نیاسمی:  سندهینو

 

 

 

 :مقدمه

 

 دهیژول یِموها

 

 ختهیر ملِیر

 

 پف کرده چشمانِ

 

 چانه آمده یو چهار ساعته که حاال تا رو ستیرِژ لب ب یقرمز

 

 پر از کسالت افهیق کی

 

 از خوابِ نداشته پر

 

 خسته

 

 خسته

 

 ستین یتازه ا زیچ

 

 ندیب یم نیچن نیصبح خودش را ا هر

 

 روزِ خدا هر

 

 که ستین یبائیدنبال ز نهیآ در

 

  دنبالِ

 

 گردد یم خودش
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 شهر  یمردها نیگمنام تر یکه هر شب در دست ها یزن

 

 شود یم گم

 

 صبح هر

 

 صبح هر

 

 گردد یخودش م دنبالِ

 

 میهست میتک ما در گم شدن آدمها سه تک

 

 یروزکوهیف یکین

 

 

 

 به ناکجا آباد * ی* فصل اول: جاده ا

 

 

 

گوش  میگو یکند. م یدرهم و برهم و گوش خراش پر م یشود و گوشم را از صداها یدر فضا پخش م یقیبلند موس یصدا

کنم دارم  یکشم و حس م یام م یشانیپ ی. دستم را روستمیرقصند، مست و نشئه ن یدود م نیکه ب یخراش چون مثل جوانان

 ینازک عصب یشود و رشته ها یگوشم وارد مغزم م یکه از حفره ها یابنفش و دخترانه  غِیج ی. با صدارمیگ یکم کم سردرد م

 زیم یتا به حال فقط چند جرعه مزه مزه اش کرده ام را رو یکه از اول مهمان دیسف یدنینوش السیدهد، گ یو تاب م چیام را پ

امواجش  فیرظ یبه تکان ها اهمخورد. نگ یرنگ موج م یبخِش ب یشود، مست یوارد م السیگ ی هیکه به پا یکوبم. از فشار یم

 شوم.  یگم م د،یتوان د ینم یکه به سادگ ییایماند و خودم در دن یم رهیخ

 

 شانیدنینشستند، نوش یگوشه م کی. دمید یکه دور و برم م یآمدند. کسان یبه نظرم مضحک م یشده ام که روز یکسان مثل

من قابل  یحاال یایکه مثل دن ییایشدند. دن یگم م یگرید یایتوجه به اطرافشان، در دن یکردند و بدون ذره ا یرا مزه مزه م

که هنوز هم  یکه ... گذشته ا یشود. گذشته ا یختم م یقابل باور ریو رفتن غ ییکه در گذشته به جدا ییایلمس نبود. دن

را ندارد، ارزشش را ندارد، ارزش تکرارِ مکررات  اریکه بخواهم گذشته برگردد، مه نی. نه استیقابل باور ن میگذشتنش برا

 ارزشِ ...

 

 برگشتن نداره. گهیرفته...د گهیکه رفته د اون

 

 تمام شده. زیندارد تا بماند. همه چ ییهم بازگردد جا گر

 

 گردد.  یاولش برنم یبه جا زیچ چیما عوض کنند، ه یرا برا شانیهم جا نیتمام شد که آسمان و زم یطور

 

 شوند. یپر م چشمانم

 

 کم گذاشتم؟!  شی...چه کردم؟ کمبودم چه بود؟ چه برایپرس یاز خودت م شهیدرد دارد...حس کمبود دارد...هم انتیخ

 

خورد و  یروح و جسمت را م یکه کمبود دار نیکرده است. فکر ا تیرود به خاطر ذات خرابش است که تنها رها یم ادتی

 :چدیپ یدر فضا م حانایزمزمه وار ر یکند. صدا ینابودت م
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Find light in the the beautiful sea I choose to be happy 

 

 کنم یکن من خوشحال بودن رو انتخاب م دایپ ییبایز یایدر یرو تو نور

 
You and I, You and I 

 

 و تو، من و تو من

 
We’re like diamonds in the sky 

 

 میآسمون بود یتو یمثل الماس ها ما

 
You’re a shooting star i see A vision of ecstasy 

 

 نمیبیرو م یدگیاز شور یمن بُعد ،یشهاب هی تو

 
When you hold me, i’m alive 

 

 کنم یم یاحساس سرزندگ یکن یمنو بغل م یوقت

 
We’re like diamonds in the sky  

 

 میآسمون بود یتو یمثل الماس ها ما

 

که  نمیب یدود و خودم را م یپوستم م ریز یقیآرامش بخشِ موس یآهنگ. صدا نیدارد ا میبرا ییو آشنا بیحس غر چقدر

 کنم: یشود و زمزمه م یخواننده باز و بسته م یخندانم با صدا یرقصم. لب ها یدست دور گردن مردانه اش حلقه کرده ام و م

 
I knew that we’d become one right away Oh right away 

 

 میشیم یکیدونستم  یم دمتیکه د یاز همون موقع دونستمیم من

 
At first sight I felt the energy of sun rays 

 

 رو حس کردم دیخوش یپرتو ها یکه انرژ یهمون موقع از

 
I saw the life inside your eyes 

 

  دمیتو د یرو تو چشما یزندگ من

 
So shine bright, tonight 

 

 امشب بدرخش پس

 
You and I 

 

 و تو  من
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We’re beautiful like diamonds in the sky 

 

 میبود بایآسمون ز یتو یمثل الماس ها ما

 

Eye to eye, so alive 

 

 سرزنده یلیتو چشم، خ چشم

 

We’re beautiful like diamonds in the sky 

 

  میبود بایآسمون ز یتو یمثل الماس ها ما

 

Shine Bright like a diamond 

 

 الماس بدرخش کی مثل

 

Shine Bright like a diamond 

 

 الماس بدرخش کی مثل

 

Shining Bright like a diamond 

 

 الماس کیمثل  دنیدرخش

 

We’re beautiful like diamonds in the sky 

 

  میبود بایآسمون ز یتو یمثل الماس ها ما

 

که هنوز  کینزد یکاف ینه چندان دور و به اندازه  یاست که متعلق به زمان گذشته است. گذشته ا رهیخ ییهنوز به ما چشمانم

 یشود و زمزمه وار در گوشم م یگوشم گم م یرو یموها یکه سرش البه ال نمشیب یم میرو یباشم. جلو نیبه خاطرش غمگ

 :دیگو

 

 عـــــاشقتم! -

 

 گفتم:  یکردم و م ینشستند را مسخره م یم یکه گوشه ا یدختران دیآ یم ادمیکشم و  یم یپر درد آه

 

 ! ؟یمهمون انیچرا م ننیتو فازن. اگه انقدر غمگ یلیخ -

 

 زنم. یم ی. پوزخند صدا داریکس از دستش بده چیه یدو روز است و ارزشش را ندارد برا ایکردم که دن یم نطق

 

  "به اون روز. یوسط. وا ادیعمل ب یاکه پ یبه روز یوا یزنن ول یقشنگ قشنگ حرف م یلیآدما خ"

 

که  یتا فراموش کند گذشته ها را. تا شاد باشد اما تکرار همان مکررات دیآ یمردم شاد م نیکه من باشم، ب یکس نمیب یم حاال

دهم  یرا م زمیکه همه چ یشوم به مردم یم رهیشوم و با بغض خ یکند. در خودم جمع م یاش م وانهیآورد د ادیخواهد به  ینم

 خواهد باشد! یهر چه که م یشاد نیا یتا مثل آن ها شاد باشم. حاال بها

 
Palms rise to the universe As we 
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 درست مثل ما رنیها به سمت کائنات باال م دست

 
moonshine and molly 

 

 یماه و مُل نور

 
Feel the warmth we’ll never die 

 

 میشیما جاودانه م کنمیحس م گرمارو

 
We’re like diamonds in the sky 

 

 میآسمون بود یتو یمثل الماس ها ما

 

 یشوم. چشمم را دور تا دور سالن م یمبل بلند م یطاقت از رو یشود و ب یکه در حال محو شدن است کنده م ییاز ما نگاهم

دانم  یکه نم یبه کس یلب ریخورد و ز یم جیکنم. سرم با حرکت چشمم گ ینم شیدایپ یگردم ول یم میچرخانم. دنبال نس

کند، از  یدر گوشش پچ پچ م یزیدستش را دور گردن دختر انداخته و چ رکه پس یدر حال یدهم. دختر و پسر یفحش م ستیک

حواسم پرت است. مدت هاست که  ستم،یخورم. مست ن یم ییپسرک با شانه ام تلوتلو یگذرند و با برخورد شانه  یکنارم م

 ؟ی. از کستیجا ن نیحواسم ا

 

 یام م یشانیبه پ یشود. دست یخورد. حواسم جمع م یم میکنم چون چشمم به نس ینم دایفکر کردن به گذشته را پ فرصت

دوم. پوست لبم را به  یو به طرفش م دهمیم میبه قدم ها یادیشوم. سرعت ز یم مانیکه تنها ولش کردم، پش نیکوبم و از ا

 یکنم. سرش مدام جلو و عقب م یم ی. دندان قروچه استیحال خودش ن در می. نسستمیا یسرشان م یو باال رمیگ یدندان م

 زنم. یم شیخورد. صدا یآهنگ تکان م تمیرود و با ر

 

 م؟ینس -

 

دهم. مثل  یگذارم و تکانش م یم فشیظر یشانه ها یترسم. به من قول داده بود. دستم را رو یم شتری. بستین حواسش

 یم یلرزان یکنم و با صدا یکه کنارش نشسته م یلرزد. رو به پسر یم نیدر دست باد سهمگ یا دهینازک و خشک یشاخه 

 پرسم:

 

 حالش خوبه؟ -

 

 با من است. شیبهتر و حواسش کم و ب میوضعش از نس پسر

 

 بهتره! یلیاون االن حالش از تو خ -

 

 پرسم: یلرزند. از پسرک م یآوردمش. چکار کردم؟ دستانم م یم دیزنم. نبا یم میبه موها یقرار چنگ یب

 

 فاز موادند) یکه تو یکسان یبرا یباالست؟ )اصطالح -

 

 کند. یبرد و سرش را کج م ینازک و برداشته اش را باال م یلنگه از ابروها کی پسر

 

 باالست.  یلیخ -
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آب دهانم  زیم ی( روشهیش مصرف یشکل برا یحباب یبا انتها یا لهی)وس پیپا دنیفهمم خودش هم آن باال باالهاست. با د یم

 دهم. یرا ناخودآگاه قورت م

 

 شرف؟ یب یبا دوستم چکار کرد -

 

. در حال و میزنم به دست لرزان نس ی. چنگ مزدیر یپرد. دلم م یرود و پلکش م یباال م هیچند ثان یچشم پسر برا مردمک

شود. از تکرار گذشته  یدهم. آخش بلند م یشود. مچ دستش را فشار م یبلند م یصندل یخودش است و با ضرب از رو یهوا

 کردم. یوانگیاو غافل شدم؟ د ازآوردمش. چرا  یکاش با خودم نم یترسم. ا یها م

 

آوردمش. پالتو  یکاش با خودم نم یکه ا میگو یبار هزارم م یتحملش کنم؟ برا دیخسته شده ام. دوباره با شیتوهم زدن ها از

دانم االن خوب است و تا فردا  یکه حالش خوب است. م دیدارد به من بگو یزند و سع یم غیکنم. ج یو شالش را با زور تنش م

کشمش و سرش  یخواهد داشت. دنبال خودم م ازین شهیبه ش شتریاز قبل هم ب عدشخوب بماند اما ب دیو پس فردا هم شا

 زنم: یداد م

 

 بود؟ یچه کار نی. ایتحمل کرد یماه رو با بدبخت هی وونه،ید یدختره  -

 

 بکشد. رونیدارد مچش را از دستم ب یسع

 

 دستمو ول کن، شکست. یعوض ییهر جا ؟یکن یدخالت م میزندگ یتو یبه تو چه؟ به چه حق -

 

 دهم. یرا محکم تر فشار م دستش

 

 به پام ترکت بدم؟ یفتیب یایولت کنم که فردا باز ب -

 

 .دیآ یما به سمتمان م دنیاست و به محض د ستادهیدر ا یجلو دایش

 

 د؟یشده گالره سر و صدا راه انداخت یچ -

 

 شود. یقفل م میمچ دست نس یرو چشمش

 

 دستشو ول کن طفلکو. -

 

سالمه. تو که  یجو مهمون ی. تو که گفتادیب دیجور جاها نبا نیا می. صد دفعه گفتم نسیاز مادر ش زتریعز ی هیتو الزم نکرده دا -

 هست. یدنیساطشون نوشفقط تو بند و ب یگفت

 

مثل  ی! آدم آشغال؟یها را تو خلق کرد نیا ؟ینیب یرا م تیآدم ها ایداند جوابم را چطور بدهد. خدا یگزد و نم یلبش را م دایش

 کند. یم ریبدبخت مرا دوباره درگ مِ یداشته باشد، نس یرفتن و هزار جور کثافت کار یمهمان یِفقط چون همپا دایش

 

رفتن و هزار جور کثافت  یمهمان یِفقط چون هم پا دایمثل ش ی! آدم آشغال؟یهارا تو خلق کرد نیا ؟ینیب یرا م تیآدم ها ایخدا

به  یازیبهشتت را به آتش بکش...نه ن ؟ینیب یرا م تیایدن ایکند. خدا یم ریبدبخت مرا دوباره درگ مِیداشته باشد نس یکار

 ...پس بهشتت را به آتش بکش.هنماضافه در ج یو نه جا یبهشت دار

 

 میبدبخت تر از منِ بدبخت. نس یکیاست.  میبدبخت تر از نس یکیکه با او دهان به دهان بگذارم را ندارد. او هم  نیا ارزش

 کشد. یم رونیدستش را با زور از دستم ب اطیدر ح
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 .یفاسد فازمو پروند ی کهی. زنگهید امیولم کن خودم دارم م -

 

 زنم. یدر گوشش م یمحکم ی دهیکنم و کش یمرا رها  دستش

 

 بکن.  یخوا یکه م یواست متاسفم. من خرو بگو انقدر تحملت کردم. برو گم شو هرغلط -

 

. همان اندک رنگ هم از صورت الغر نمیب یرا م ییرنگش ترس از تنها یچشمان قهوه ا یترسد. تو یکه م میگو یم یجد انقدر

بس است. خودش نخواست.  دمیبس است. هر چه کش گرید میگو یگردم تا بروم. با خودم م یپرد. برم یاش م یو استخوان

 افتد. یم اسبه التم هیشود و با گر یچنگ م میدور بازو یدست

 

 .یدیرو. تو که خودت کش یدرد من لعنت یدون ینباش. تو که م یطور نیگالره؟ نکن دختر. با من ا -

 

 یرا به دل نم شیهم فحش ها نیهم یندارد. برا یشناسم. تعادل رفتار یرا م شیلت ها. حاستدیا یم میو رو به رو دیآ یم

 .دهی. هنوز دستم را سفت چسبرمیگ

 

کار کنم؟ به خدا بدون تو  یشرف وادارم کرد. تو رو خدا گالره. من بدون تو چ یب یغلط کردم گالره. به خدا بار آخر بود. پسره  -

 .رمیم یم

 

 دهد: یکشد و ادامه م یاش م ینیب یکنم. پشت دستش را رو ینگاهش م یچشم ریسوزد و ز یبه حالش م دلم

 

 .نمیب یصبح فردا رو هم نم یتو نباش یدون یخودت که م -

 

 چسبانم. یتنور داغ است، نان را م نمیب یخواهم ولش کنم اما تا م یکشم. نم یم رونیرا با حرص ب میبازو

 

با من  یداد ریو هزار جور مکافاتم زدم تا حواسم بهت باشه. از سر شب گ یماه، از زندگ هی نی. امینس یخستم کرد گهید -

 ؟یخواست یم نویبشه؟ هم یکه چ یایب

 

کنم و نفسم را  یرا باد م میزند. لپ ها یمردمکش دو دو م یو تو ستین شیمثل چند ساعت پ شهیاز مصرف ش چشمانش

 روم.  یم یفرستم.به سمت در آهن یم رونیب

 

 تو سرم. زمیبر یچه خاک دیبا نمیبب میکارات. زود باش بر نیبا ا یتو که ما رو به فنا داد -

 

شب بعدش را  دیدانم امشب و فردا شب و شا یحاال م نیدارم. از هم بتیدانم امشب با او مص یکنم اما م یم نشیماش سوار

دارم.  یآپارتمان نگه م یکند. رو به رو یم اهیو روز و شب من را هم مثل خودش س دینخواهد خواب شهیبه خاطرِ مصرف ش

 :میگو یدهم دستش و م یرا م دهایکل

 

 کنم تموم شده. یبخرم. فکر م ازپامید یشبانه روز یتو برو باال، من برم داروخانه  -

 

 پرسد: یم یترسد و با شک و دودل یم چشمانش

 

 ؟یمن قرص خواب بخر یبرا یخوا یم -

 

 روم. یزده اش م رونیبه چشمان ب ینافرم یغره  چشم

 

 ! زود برو باال.ایکن یبه دو نم کهیخوام. با من  یعمم م ینه پس برا -
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 ریاش که ز یگذارم. خوش یمن نم یخواهد آن باال باالها بماند ول یخواهد بخوابد و به قول معروف م یدانم دلش نم یم

 دارد. یخاص یها مزه  یشب زنده دار نیا یا شهیش کی یرود. برا یم شهیو باز دنبال ش چاندیپ ین را مدندانش برود، م

 

 کیدهم. چون داروخانه نزد یگاز م مینس یقراضه  دیکشم و به پرا یم یرود. آه یو به سمت در آپارتمان م دیگو ینم یزیچ

 یکشند و رو یم غیج میپا ریافتم. برف ها ز یو قدم زنان در برف ها راه م ادهیکنم و پ یپارک م نگیرا داخل پارک نیاست، ماش

 نیا شیکه از دوران فاسد بودنم مانده. چرا برا یدوست است. تنها دوست میفقط برا میاندازند.نس یاعصاب خسته ام خط م

 اری دیترک کند.با ییتواند تنها ینم یطیشرا چیکشد، تحت ه یم شهیکه ش یدانم کس ی. مدمیکنم؟ چون خودم کش یکارها را م

عزمم را جزم کرده ام کمکش کنم  کنم، یکه شش دانگ حواسش به او باشد.من هم چون درکش م یداشته باشد. کس یاوریو 

 آورد. یدرم ییمن را از تنها میوجود نس یو از طرف

 

آورده و راحت قرص خواب به من  ریگ یفک اضاف ستاده،یا شخوانیکه پشت پ یشوم. مرد یحوصله و اخمو وارد داروخانه م یب

 یکنم تا باالخره بسته  یم ینصفِ شب الس بزند. انقدر صبور یدختر تنها، ساعت دو کیبا  دیآ یدهد.انگار خوشش م ینم

 .ردیگ یدست مشت شده ام قرار م یقرص خواب تو

 

و داد  غیج یکنم صدا یزند که حس م یشمم برق مچ یچند قدم از داروخانه فاصله نگرفته ام و نور سردرش از گوشه  هنوز

 کند. یدلخراششان را بلند م یگذارد و ناله ها یمثل من پا به دلشان م یکیبرف ها دو تا شده است. انگار 

 

کنم مرد نباشد. انگار فکرم  یدهم و فقط دعا م یگشاد و بلند پالتو سُر م بیرا داخل ج میلَخت و سرخ شده از سرما دستان

به کارم نداشته  یکنم اگر هم مرد است، کار یکند؟ پس دعا م یچه م ابانیموقع شب زن در خ نیدور از ذهن است؛ ا یادیز

 دیکوب یام م نهیس واریشد و به در و د یقرار م یبسا اگر که داشتم، حاال دلم ب هاز دست دادن ندارم و چ یبرا یزیباشد. چ

پاها پر از  یجا یدهم. صدا ی. سردرگم و سرگردان به راهم ادامه مممینس مزاحم را هم ندارم. دل نگران یحوصله  یول

 و البته پر صالبت و محکم است. نهیآرامش، با طمان

 

دانم...!  یچون مردانه اند، چون...نم دانم؟یمرد. از کجا م کیمردند...نه فقط جنس مذکر بلکه  کیمتعلق به  دانمیم ناخودآگاه

 کنم. یفقط حسش م

 

. رمیگ یمرد جمع کنم و بدون توجه به او به راهم ادامه دهم. سرم را باال م یقدم ها ریرا از ز مینم ذهن پخش و پالک یم یسع

خوردم.  یافتد و م یاست؟ انگار فاز شب ها خاموشند. ترس به جانم م کیشود. چرا انقدر تار یجاده گم م یِاهیس یچشمم تو

. ستمیا ی. ناخودآگاه از حرکت میافتم. قتل و غارت و تجاوز و دزد یم ده،یبه گوشم رس ارکه از گوشه و کن ییداستان ها ادی

 شوند، فقط سکوت محض است.  ینم دهیشن گریقدم ها که د یشود به صدا یتوجهم جلب م

 

 ای دیآ یپشتم م یدهم که هنوز کس صیتشخ شیقدم ها یکه به راهم ادامه بدهم تا از صدا نیا یترسم و به جا یم شتریب

دانم شکستن المپش کار بچه  یم دهیدوزم. فاز شب خاموش است و ند یقرارم را به جاده م یچرخانم و نگاه ب ینه، سرم را م

فرو  یبرف نیدر تابوت در زم یخیکه من مثل م ییمتر دورتر از جا کی. نمیب یم یاهیو فقط س ستیفاز شب معلوم ن ریهاست. ز

کنم. خوب که  یاما ناخودآگاه حضورش را حس م نمیب یرا نم یخورد. کس یها به چشم م یدیسپ یِرو ییرد پا یرفته ام، جا

 شنوم. یآرام و محکمش را م ینفس ها یسپارم، صدا یگوش م

 

تر است و فقط  رهیکه از شب ت یاهیمحو و س ی هی. البته سانمشیب یکنم. باالخره م یتر نگاه م قیکرده و دق کیرا بار چشمانم

 پرد. یم رونیب میلرزانم با زور از گلو یکنم. صدا کیتفک یاهیاز اندامش را از س یتوانم نقش یکنم، م یت نگاه مبا دق یوقت

 

 اون جاست؟ یک -

 

را  میاش گرفته. رو یکنم. انگار باز یکند. تعجب م یکنم عقب گرد م یو حس م دیآ یم یخش خش ینگذشته صدا هیثان چند

کوتاه هم انگار قصد  یجاده  نیدردسر ندارم. ا یدهم. اصال حوصله  یبه راهم ادامه م عیتند و سر یو با قدم ها رمیگ یم
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 یام که مطمئنم از سرما سرخ شده، م ینیتبدارم به نوک ب ی.نفس هادیآ یچشمان هراسان من کش م یتمام شدن ندارد و جلو

 اندازد.  یخورد و آن را به گزگز م

 

 یکشم و هر چقدر گوش م یام را محکم باال م ینیاشک در چشمانم حلقه زده است. ب یاز سرما ول ایدانم از ترس است  ینم

دهم و پشت سرم  یبرف ها فشار م یدیرا در سپ میقدم ها یشتریشود و با آرامش ب یراحت م المی. خدیآ ینم ییدهم، صدا

در برف  ییهویمن چقدر دوست داشت، که من دوست داشتم محکم و  ی شتهگذ یمرد روزها دیآ یم ادمیگذارم.  یم شانیجا

دلش  یزود د،ید یشد. مرا که نم یراحت نم الشیگرفت ، خ یو تا مرا بر نم دیخند یم میها دنیپر نییها قدم بزنم. به باال پا

 گرفت. یم

 

 اورم...نگاه من چشم به راهته...من هم باورم شد...بـــ یکه باش ایدن یگفت هر جا یم بهم

 

 شود.  یسرما دلم به خاطراتش گرم م نیرود و در ا یم ادمیاز  ترس

 

 شدن. یشوم از خال یکشد به گذشته ها...پر م یوجودم پر م ی همه

 

کند  یرا تر م میمژه ها یهم. قطره اشکِ لجوج یایشب و روزِ دن می. شده بودمیکرد یو رو م ریرا ز ایچرا؟ ما که با هم دن ارمیمه

 شود. یم ریپلکم سراز ریو از ز

 

 هدف یدلت شکست تنها و ب یوقت

 

 از هر کدوم طرف یزن یپرسه م شب

 

 یکن یخوبت و انکار م یروزا

 

 یکنیو تکرار م تیواقع نیا

 

 و  یدیو از دست م انتیاطراف

 

 و یریو از دست م یشیم افسرده

 

 یکش یم واریخودت همش د دور

 

 یخوریم افسوس

 

 یکش یم گاریس

 

ملموس تر است.  یاز هر نقش و طرح میکنم. برا یبرف در ذهنم رسم م یبایو ز دیشکل، سف یبارش کرک نیرا ب اریمه صورت

کرد.  یم قیتزر یشد. به من زندگ رهیشد بدان خ یبود که م یزیچ نیباتریقبله گاهم بود. طرح خوش نقش نگاهش ز یآخر روز

ترسم.  یترسم. از پرپر شدن غرورم نم ینم الشی. ازش گله ها دارم. از خکنم یدرد و دل م یالیخ اریساخت. با مه یروزم را م

 کنم دل پر دردم را. یم یطور خال نیشوم. ا یم یخال

 

 یتلف م ست،یام که با تو ن یزندگ یتمام لحظه ها یگفت ی. میرو یکه سد راهمان شود م یزیبه جنگ هر چ یگفت یکه م تو

من چه  یگذاشت. ب ی. زمانه نخواست. با ما سر ناسازگارستیتو هم ن ری. گناه من نبود. تقصینه؟ حق دار ،یشد ریشود. ازم س

کنم.  ینم نتی. نفریکنم که باش یآرزو م ؟یخوشبخت ؟یکرد رونیات ب یزندگ ازمرا  یراحت شد ؟یشد یراض ار؟یمه یکن یم

 کنم چون طاقت غصه خوردنت را ندارم. ینم نتیکه بخشنده ام، نه، فقط نفر نینه به خاطر ا
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فرار از  یتواند آرامت کند؟ امروز برا یمثل من م یو قشنگت؟ ک اهیس یموها یکند ال یشب ها دستش را فرو م یک حاال

 او هم مثل مال من گرم است؟ ؟سنگریریگ یدر کدام آغوش سنگر م یرو یم یمشکالت زندگ

 

 معرفت.  یب هیخال یلیجات خ -

 

رود سراغ  یم یدانم باز هم با لجباز ی. هر چند که مرمیگ یم اریمه ادیفکرم را از  یکنم و با آه جگرسوز یزمزمه مرا  نیا

 گذارند. یکه اطرافمند و مرا راحت نم یخاطرات رقصان

 

را  فیبند ک کیزند.  یبه سرم م گاریشود، هوس س یسرد گم م یو خم در هوا چیکه از دهانم خارج و پر پ یظیبخار غل دنید با

هوس  یکنم. آن قدر ناگهان دایرا پ گاریس دِ یسف یبرم تا بسته  یکشم و سرم را داخلش فرو م یم نییشانه ام پا یاز رو

 یو وابستگ فیاست. اعصاب ضع ادیلرزند. از عواقب اعت یاست که دستانم م ادیز میبه سرم زده و آنقدر فشارش رو گاریس

 است. شهیبه خاطر ترک ش گاریبه س دمیشد

 

 است...  کیتو روزم تار ی. با تو شبم روشن بود و برمیم یسوزم و م یلرزم، م یتو م یتو اندوه سرد زمستانم...ب یمن ب ار،یمه

 

 کجاست؟  یپاکت لعنت نیاَه پس ا ؟ی. چرا هنوز همه جا هستیلعنت گهیبرو د ؟یراحتم بذار. مگه نرفت -

 

از  فمیکه بتوانم نگاهش کنم، ک نیخورم. قبل از ا یم یگذرم و به کس یاست، از نبش کوچه م فیطور که سرم داخل ک همان

را  میسر تا پا یجور فشیو کث رهی. نگاه خنمیب یرا م یو چند ساله ا ستیچشمم پسرک ب یافتد. از گوشه  یم نیزم یدستم رو

شناسم؛ ناپاک  یاندازم. نگاهش را م یبه خودم م یهم نگاهنبودنم، من  انینان از عریاطم یکند که ناخودآگاه برا یبرانداز م

. قفل ذهنم دهید میبرا یشرورانه ا یکه چه خواب ها نمیب یچرخد. به وضوح در نگاهش م یذهنش م یتو یبد یاست. فکرها

به  یحالت ممکن و بدون نگاه دوباره ا نیتر عیزنم و در سر یبرف ها جا خوش کرده، م نیکه ب فمیبه ک یشود. چنگ یباز م

 . چمیپ یم ش،یایح یصورت ب

 

مراقب  دیرا داشت؟ نه نداشت. من زنم، با دنیو لرز دنیهمه ترس نیدر برف ها ارزش ا یرو ادهیپ کیکنم که  یفکر م نیا به

کلمه.  نیشود از تکرار ا یبد مدلم بگذارم. من زنم، حالم  یخواسته ها یبه خاطر زن بودن پا رو دیخودم باشم. من زنم، با

 قتی. با حقمیایکنار ب قتیحق نیزن و دختر بودنم را دادم؟ روشنم کن تا با ا یبار بها چندبهم بگو  ،یدیو د یتو که بود ایخدا

 مونث بودنم.

 

 از دستم در رفته... میدرد ها شمار

 

 .زدیر یحساب و کتاب ذهنم را به هم م یزیانزجارآم یصدا

 

 تنها تنها؟! یریخوشگله، کجا م یه س،یپ س،یپ -

 

ترسم.  یکند.م ینم میرها یراحت نیپس درست حدس زدم. حدس که نه، از روز هم روشن تر بود به هم د؟یآ یدنبالم م دارد

 یم شیاز پ شیاست، مرا ب یتنم، خال یکرده برا زیکه دندان ت یجز من و پسر یو خلوت که انگار از هر جنبنده ا کیتار یکوچه 

 شود. یتند م شیقدم ها یترساند.صدا

 

 ته؟ی. حالارمیرات م یایاگه باهام راه ن ستم؟یمگه با تو ن -

 

 یعمل یزند، به من اجازه  یچنگ م میکه به بازو یخواهم بدوم اما دست یشود و م یبند دلم پاره م شیتند شدن گام ها از

اراده سمتش  یخورد و ب یم چیپ میکشد سمت خودش. پاها یدرش قرار دارد را م میکه بازو یدهد. مشت یکردنش را نم
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کند و  یچرت کوچه را پاره م یلحظه ا یام برا یناگهان غیج ی. صداوردخ یُسر م میموها یشوم. شال سرخم از رو یم دهیکش

 شود. یگم م رد،یگ یدهانم قرار م یکه رو یبعد در کف دست عرق کرده ا

 

دستش  کیصورتم پخش شده.  یرو میموها ،یادیچون از جنب و جوش ز نمیب یرا نم یی. جاماند ینم میجز تقال کردن برا یراه

و  یدیکند.در اوج ناام هوشمیدهد تا ب یام فشار م ینیدهان و ب یرا انقدر رو گرشیدور باالتنه ام قفل شده و دست د

 شوم.  یپخش م نیزم یاراده رو یکند که ب یم میرها ی. انقدر ناگهانندک یشود و مرا رها م یدو دستش باز م صالیاست

 

خش  ینفس سرفه ها یِرود و از تنگ یم میافتد. دستم به سمت گلو یم دهیکه مچ دست پسرک را محکم چسب یبه مرد نگاهم

 یسوزد. کوبش بلند قلبم را م یخشک شده و نفسم م میشود. گلو یم اهیچشمم س یچند لحظه جلو یبرا ایزنم.دن یدار م

تواند تکان  ینم یلرزد. صورتش از درد جمع شده و حت یمچش م هدهد ک یرد دست پسرک را آن قدر محکم فشار مشنوم. م

 کند. یبم و محکم مرد امر م یبخورد.صدا

 

 کن.  یاز خانوم عذرخواه -

 

زودتر بروم اما نه  دیفقط بگذار ست،ین یبه عذرخواه یازین میخواهم بگو یزند. م یم رونیب شتریمن از پسر ب یها چشم

پردرد پسرک و صورت محکم  یچهره  نیکنم، گرداندن نگاهم ب یکه م یفرار.فقط تنها کار یبرا ییگله دارم، نه نا یبرا ییصدا

 کند. یم یرگیکشد، خ یکه م یمرد است.پسر با تمام درد یِ و جد

 

 .یتو رو سننه؟ دستو ول کن عوض -

 

کوبد.  یپسرک م یگذراند و با لگد به زانو یمن م یصورت وحشت زده  یگذرا از رو یلیو خ یلحظه ا یرا برا اهشینگاه س مرد

اراده  یافتد که ب یم شیزانوها یزند. آن قدر پر شتاب مقابلم رو یزانو م نیزم یرو میکشد و جلو یم یدردناک ادیپسر فر

کاش تمامش  یترسم. ا یاز قبل م شتریچرا زبانم قفل شده؟! ب گریدانم د یکشم.نم یکه ممکن است، عقب م ییخودم را تا جا

 کاش.  یکند، ا

 

 آبرو دارم که با خون جگر جمعش کردم. یکنم. کم یم یجا زندگ نیکنم. من ا یرا حس م شیهاست. بو یکینزد نیدر ا یبتیمص

 

 کند: یزده، تکرار م مهیصورتِ مردانه اش خ یاش رو هیکه سا یبا همان آرامش مرد

 

داشته  یعذرخواه یبعد زندت بذارم تا اجازه  یدفعه  ستمیکنم. مطمئن ن یکن. حرفمو سه بار تکرار نم یاز خانوم عذرخواه -

 . یباش

 

کشد؟! مرد دست پسر را پشتش نگه  یآدم م یکوچک زیچ نیچن یبرا یخواهد او را بکشد؟! محال است. ک یزند. م یم بلوف

 کند.  یآخش را بلند م یو صدا چاندیپ یم شتریداشته. دستش را ب

 

 زود باش.  -

 

 افتد. یپسرک قفل شده و باالخره موتور فکم به کار م یانتقام جو یدر چشم ها نگاهم

 

 آقا بذار بره.  -

 

 نیطاقتِ پسرک در سکوِت شب طن یب ادیفر ی. صداچاندیپ یم شتریاندازد و دست پسر را ب یبه من م یعینگاه سر دوباره

 :دیگو ید و نامفهوم مشو یانداز م

 

 .دیخب ... خب ببخش ،یآ یآ -
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 :دیگو یم یبلند یبا صدا مرد

 

 . بگو تا دستتو نشکوندم.دمینشن -

 

 زند: یم ادیاست که فر ادیپسرک ز یقدر فشار رو آن

 

 خوردم. کریغلط کردم. ش -

 

دهد و  یم یکیکند، فحش رک یو ناله م دهیپرد. همان طور که دستش را چسب یم شیشود، مثل فشنگ از جا یکه رها م دستش

هزارم  کیبار  یبرا دم؟یلرز یاست که من از ترسش م یهمان آدم نیکنم ا یشود. با خودم فکر م یکم کم محو م یکیدر تار

  د؟یافریپرسم که چرا مرا مرد ن یعاجزانه از خدا م

 

ماند.لبخندش  یم رهیکند و خ یزوم م میرصالبتش را روو پ اهیبار چشمان س نینمانده است. مرد ا میدانم رنگ به رو یم دهیند

و  ستدیا یمرا ترسانده، همان جا م ندیب یکشم. چون م یخودم را عقب م د،یآ یبه سمت من م یوقت یآرامش بخش است ول

 برد. یرا باال م شیکف دست ها

 

 خوام کمکت کنم. یباهات ندارم، فقط م ینترس، کار -

 

و دستش  دیآ یکه دوباره جلوتر م ندیب یدانم در نگاهم چه م یکنم. نم یدهم و فقط نگاهش م یدهانم را پرصدا قورت م آب

و از حرارت آن آب  نندینش یم شیو درشت برف رو زیر یکف دستش که دانه ها ی. نگاهم از چشمانش روردیگ یرا سمتم م

 یدهم. دستم را در دستِ منتظرش م ینم یرانحکم یبدان اجازه  نیاز ا شیزنم و ب یخورد.ترس را پس م یشوند، سُر م یم

 عی. دستش را سرستمیخودم با یپا یبرف ها بلند شوم و رو نیکند از ب یکمکم م وندند،یپ یکه به هم م مانیگذارم. دست ها

تکانم.  یرد.لباسم را از برف میگ یدارد و به طرفم م یبرف ها بر م نیرا از ب فمیشود و ک یکشد. خم م یم رونیاز دستم ب

 :میگو یو م رمیگ یرا م فمیک

 

 .دیبهم کرد یممنون. کمک بزرگ یلیخ -

 

 کنم. یم نگاهش

 

 ازتون ممنونم. گم،یواقعا م -

 

 :دیگو یو اخمو م یدهد و همان طور جد یسرش را تکان م فقط

 

 کوچه پارکه. ی. توارمیب نمویماش رمیم دیخطرناکه. چند لحظه صبر کن د،یبهتره تنها نر -

 

مرد  نیچسبم.من با ا یاش را م یخاکستر یشوم و با دستم پالتو یگذرند. هول م یو خنده از برابر ما م یتا پسر با شوخ چند

آن وقت آماج تهمت ها  ند،یما را بب یها اتفاق هیاز همسا یکیشناسمش. تازه ممکن است  یبروم؟ من که اصال نم دیکجا با بهیغر

گرم کردن بازار  یبرا یمنتظرند تا بهانه ا شهیشود. مردم هم یم نیام زهرتر از ا یو زندگ شوم یم شانیخاله زنک یو حرف ها

 کند. ینگاه م شیگرد شده از تعجب، به دست متصل به پالتو یگردد و با چشم ها یبه آن ها داده شود.برم بتشانیغ

 

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 

 :میگو یاندازم. با من و من م یم نییزنم و دستم را پا یم یسرفه ا تک
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 . بازم ممنون.کهی. خونه نزدرمیخودم م د،یزحمت بکش ستیالزم ن -

 

 روند. یفرو م شیپالتو بیکند و دستان پر رگش در ج یکج م یرا کم سرش

 

 . دی. مراقب باشدیلیهر جور ما -

 

ترسم.به هر حال تجربه  یم شیقبل هنوز کم و ب قهی. به خاطر اتفاق چند دقرمیگ یرو م عیزنم و سر یم یکج و کوله ا لبخند

 شتریکنند، ب یبلند کردنت سمتت دراز م یکمک دستشان را برا یدوستانه و به بهانه  یها افهیکه با ق ییثابت کرده آدم ها

کم  ریآن قدر هم مس یتا خانه مانده ول گرید یاعتماد کنم. چند کوچه  بهیمرد غر نیتوانم به ا ینم نیهم یزنند. برا یم نتیزم

 افتاد... میکه برا یکنم، مخصوصا با اتفاق یآن را ط یترس چیو بدون ه نانیتا بتوانم با اطم ستین

 

که دور  بهیدهم و به مرد غر یگذشته ها در برف راه بروم، فحش م ادیخواست با  یبار صدم به خودم و خواست دلم که م یبرا

آدم ها  ،یدان یخوب م یلیخ گریقعا قصدش فقط کمک بود. ساده نباش دختر، تو که دهم وا دیاندازم. شا یم یشود نگاه یم

که انگار قصد تمام شدن  یدوزم به جاده ا یچشم م یدهم و همراه با آه یمتکان  یکنند. سر ینم یخدا خوب یمحض رضا

 ندارد.

 

 ادیز یلیمن خ یاست. برا ادیساعت. ز میکنم؛ ن یسر م اریمه ادیرا بدون  یا یبار است آن قدر مدت زمان طوالن نیاول یبرا

 است. 

 

شوند و چند لحظه  یبرگردانم. چشمانم گشاد م ابانیشود صورتم را به سمت خ یباعث م نم،یب یچشمم م یکه از گوشه  ینور

روم  یم شتریبخواهد مرا بدزدد؟ هر چه  یترسم. چرا افتاده دنبالم؟ م یماند. م یم رهیرنگ خ ینوک مداد نینگاهم به ماش

. دیگو ینم یزیزند. چ ی.اشاره نمدیآ یدنبالم م نیام شده بود، با ماش یکه ناج یکردم. مرد یفهمم اشتباه م یم شتریجلو، ب

 بمیکنم داخل ج ی. دستم را فرو مرمیگ یقرار م ریرود. تحت تاث یخودش را م ریاست و انگار دارد مس یصورتش هم جد یحت

 شوم. یدر فکر گذشته غوطه ور م یراحت تر الیو با خ

 

 ...اما چرا؟!ی. گفتستین هیکه عشق تو مثل بق ی. گفتبایز یو روزها می. من و تو هستایتا آخر دن یکه با من یگفت

 

 کاراتو...! نیحرفاتو...بب یدست ما دوتاست. من که خوندم همه  یتو ایمال ما عاشق هاست. دن یکه زندگ یگفت

 

 با من!  یچه کرد نی...بباریکارهات رو مه نیبب

 

روم، او هم با دل پردردم  یو مورچه وار م اریمه ادیخورم در فکر و  ی. هر چقدر من غوطه منمیب یرا هنوز م نیچراغِ ماش نور

ساعت از شب خودش را به زحمت انداخته است. اگر نه که چرا  نیتنها، در ا یمراقبت از دختر ی. شک ندارم برادیآ یراه م

 یکند؟ چقدر حواسم پخش و پالست. گاه یاش نم یدارد، چرا عمل یشوم تیکه اگر ن نیا ایرود؟!  یو نم ردیگ یگازش را نم

 شود. یورده مله و ل ن،یرنگ ماش یمشک یرهایتا ریز یو گاه میاز دفتر خاطرات گذشته ها ییبرگه ها نیشود ب یم میقا

 

کند.  یفکر کردن به او آرامم م یول بهیغر نیا ینه به اندازه  یمعرفت نداشت، حت اریتر است. مه نیریش اریکردن به مه فکر

 بندد. یدر بخار خارج شده از دهانم، نقش م اریمه یِو دوست داشتن بایصورت ز

 

 . ستیرابطه آسون ن نی. گفتم ایبست زیهمه چ یداشتن من چشمات رو رو یبرا یروز هی

 

 !یهست ی! گفت؟یهست دمیپرس

 

 کاراتو! نیبشم با تو. حاال بب ریخواستم پ یمن همون بودم. من که م ،یکه خواست زیراه رو با تو اومدم. هرچ ی همه
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 فکر برگشتن... یب میبه تن رفت تن

 

 اتو!کار نیهمه فاصله تا تو. خودت بب نیتر بوده با من؟! حاال ا کینزد یتو ک از

 

سخت است...نه سخت  یفراموشش کن ول ندیگو یکشم! م یچه م یدان یاست...تو که م ینتی. زنیلبم را نب یرو یخنده  خدا

 .ستین

 

 است...! مرگ

 

 مرا به خودش وابسته کرد. یبدجور اریمه

 

 ...!نامرد

 

 . میایکنار ب طیبا شرا دی...بامیبرو شیکند چطور پ یمقدر م طیشرا یگاه

 

 زند...! یبه سرم م ی. همان لحظه فکرستمیا ی. دم در خانه مونددیبه گور خاطرات بپ دیبا اریمه ست،ین یراه

 

و  CLS نِیگردم سمت ماش یرا فراموش کنم؟ بر م اریکند تا مه یکمکم م یگریبا مرد د یاز دوست شتریب یزیکه نه؟! چه چ چرا

 که مرد بنز سوار، توقف کرده و منتظر است من داخل بروم. نمیب یم

 

 یکه تو یگذرم و با نقشه ا یم دیکردن کل دایپ ریگزم. از خ یلبم را به دندان م یزند و گوشه  یچشمم برق م یجلو بنزش

 روم. یخورد به طرفش م یسرم چرخ م

 

 .ردیگ یسرش را باال م نیهم یروم سمتش، برا یم ندیب یم یچشم یمانده.گوشه  رهیو به فرمان خ ستیبا من ن نگاهش

 

 قرار دهم. رشیدارم تحت تاث ی...سعرمیگ یو نگاه از چشمانش نم ستمیا یدر کمک راننده م یجلو

 

 کشد.  یم نییرا پا نیماش ی شهیش یمعطل یو ب عیبده. سر نییرا پا شهیزنم ش یم اشاره

 

 نشانم: یلبم م یعسل رو ینیریبه ش یلبخند

 

 .دمیترس یخواستم تنها برگردم، م یممنون. واقعا اگه م زی. به خاطر همه چدیقرار داد ریامشب منو تحت تاث - -

 

 :دیگو یاندازد و م یباال م یا شانه

 

 خانوم تنها.  هی یکردن برا زیدندون ت یادیز یگرگا دیدونست یم دیهم با ومدهی. ندیخونه بمون یموقع شب تو نیپس بهتره ا -

 

 :دیگو یاش م یصورت یلب ها نیاز ب ،یکند و با همان صورت سخت و سنگ یمکث م یکم

 

 جوون. یلیو البته خ -

 

 برم. یکند و دستم را جلو م یم دایپ یشتریحرفش لبخندم عمق ب از

 

 گالره هستم. خوشبختم. -
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 :دیگو یآورد و کوتاه م یبه دستم م یفیکند. فشار خف یو سرد داغم م یبرف یهوا نیدستش در ا یگرما

 

 . زدانی -

 

 یاندازم و م یم نیبه اتاقک گرم و کوچک ماش یتوانم. نگاه یدانم که م یتوانم رامش کنم. م یسرسخت و سرد! من م چقدر

 :میگو

 

 قلم همراتون هست؟ -

 

 روند. یباال م یبا حالت بامزه ا شیکند و ابروها یم تعجب

 

 بله، چند لحظه.  -

 

 پرسد: یکند و رو به من م یرا باز م داشبورد

 

 کاغذم بدم خدمتتون؟ -

 

 اندازم. یرا باال م سرم

 

 .هیخودکار کاف هینه فقط  -

 

کشم. دست  یم رونیاش ب یو استخوان دهیانگشتان کش نی. خودکار را از بردیگ یرا با همان حالت متعجب سمتم م خودکار

کشم و  یلب خندان م کی.کنار شماره دو چشم و سمینو یام را کف دستش م . با خودکار شمارهرمیگ یآزادش را در دستم م

 یم یکننده ا جیشود و چشمانش، فقط چشمانش برق گ یزده خارج م تعجبگذارم.از حالت  یخودکار را دوباره داخل دستش م

 زند. 

 

خارج  دهیندارد.از حالت خم حیبه توض یازیاز روز هم روشن تر است و ن زیدهم. همه چ ینم یحیپرسد، من هم توض ینم یزیچ

 :میگو یگردم تا بروم، م یکه برم یشوم و درحال یم

 

 . بازم ممنون.ریشب بخ -

 

 :دیگو یشوم، م یدور م یکم یکند و وقت یم یخداحافظ یلب ریز

 

 . نمتیب یم -

 

 یاندازم و داخل م یبه قفلِ در م دی. کلندینش یلبم م یرو یا روزمندانهینه آن قدر که نشنوم. لبخند پ یول دیگو یم آرام

 هنوز همان جا پارک است. نشیکنم، ماش یلحظه که نگاه م نیروم. آخر

 

که ولم کرد و دنبال  یروز یرا فراموش کنم. حت اریخواهم مه یشود که م یدهم. باورم نم یم هیبندم و به آن تک یرا م در

آن وقت همان طور که ازم  ،یکاش بهم دلم را پس بده ار،یخودش رفت هم قسم خوردم هرگز فراموشش نکنم. مه یِزندگ

 یمانده. نه م میاز عشق تو در گلو یبغض لعنت نیکنم. ا یفراموشت م ،یکنم. همان طور که گفت یم یخوشبخت زندگ ،یخواست

 کند.  یه و خفه ام مالنه کرد میدر گلو یطور نیرود. هم یم نییشکند و نه پا

 

خودم را گرفته ام؛  میکشم. تصم یم رونیب فمیام را از داخل ک یآورد. گوش یام، مرا به خودم م دهیدر که به آن چسب یسرما

 یاول هم م یکشم.از همان روزها یعذاب م شتریرا زنده نگه دارم، ب ادشیکنم  یسع شتریبگذارم برود. هر چقدر ب دیبا
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 یم ادمیزند.  یاشک در چشمم حلقه م لم،یموبا پریافتد به والپ ی. نگاهم که مودمنب قشیماند. من ال ینمدانستم دلش با من 

صورتم پخش شده، خودم سرم را فرو  یبالشت و تو یرو ختهیو به هم ر دهیمن ژول یانداخت. موها اریعکس را مه نیا دیآ

 داریاند و معلوم است همان دم که ب ودههم چشمانش خواب آل اریو چشمانم بسته است. خوابِ خوابم. مه اریمه یکردم در بازو

 عکس را انداخته.  ده،یام د دهیشده و مرا که بامزه خواب

 

خواستم پاکش کنم  یآوار شدم و م اریسر مه یرو دم،یعکس را د یاست وقت ادمیدارد.  ییبایو ز ییایرو یلیحالتِ خ عکس

کم هم از نگاه کردن به  کی یو تا به حال عوضش نکردم. حت لمیموبا ی نهیش پس زمانداختم اریاز همان روز به خاطر مه یول

 اری! فکر فراموش کردن مهدینابودش کنم، با دیکند. پس با یتشنه ترم م لکهب چ،یشوم ه یکه نم ریشوم. س ینم ریعکس س

دهم در کف دستانم و  یکشم. صورتم را فشار م یم غیکنم و ج یپرت م واریرا سمت د یاراده گوش یکند و ب یام م وانهید

 ام. وانهیمن د آره،شده ام. آره،  وانهی. من دیوانگیکنم به د یمن اقرار م ای. خدانمینش یم میزانوها یرو

 

پر از  میگلو میخواهم بگو یبندم. هرچه که م یچشمانم را م عیسر نمیب یشدم...دو تا عاشق که م وانهیگوش بده که من د ایدن

 گذرد؟ یاو و خاطراتش م یآور ادیچرا نصف روزم به  ستم،ین وانهیشود. اگه د یبغض م

 

 !وونمیو د جیهمه عاقل فقط من گ نیا ونیبفهمونم، م ایدن نیباشم تا به ا وونهیخوام د یم

 

 که من دارم.  یچارست واسه درد یوونگیآخه د بارم،یدارم هر لحظه م یدلتنگ یروزا نیا تو

 

بودم با من  یخودم اجازه دادم و راض ار،ی. آره مهندازمیشکنمش تا آن را دور ب یو فقط م زمیر ینم یشکند اما اشک یم بغضم

 ام بده. فقط برگرد مردِ من! یباز هم باز ایاجازه را بدهم. ب نیبرگرد تا باز هم بهت ا اری. خودم گذاشتم. مهیکن یباز

 

روم.  یشده، م یمن متالش یکه مثل روح خسته  لمیموبا یشوم. لخ لخ کنان به سمت جنازه  یبلند م میزانوها یجان از رو یب

 اریکنم تا کار ناتمامم را تمام کنم. پاک کردن عکسم با مه یو روشنش م نمیچ یم شیرا دانه دانه و باحوصله سر جا شیتکه ها

سوم برسم، چشم از  یبه طبقه  یشوم. تا وقت یمبه عکس وارد آسانسور  رهی. خاستکه انگار از جان دادن هم سخت تر 

هم  ادیکنم پاک کردن عکسش ز یگزم و فکر م یشود. لبم را م یمتوقف م Delete یدکمه  یدارم.دستم رو یصفحه بر نم

 . ستیواجب ن

 

 دکی دیکردن کل دایپ ی. حوصله میآ یم رونیکنم و از آسانسور ب یخودم عوض م یاز عکس ها یکیعکس بک گراند را با  فقط

 . دهینخواب میمطمئنم نس یرا ندارم و از طرف

 

کوبم  یشوم. مشت به در م یزنم. منتظر م یشوم. زنگ را ممتد م یزنم. منتظر م یم یگذارم و تک زنگ یزنگ م یرا رو دستم

 یچنگ یآپارتمان خال دنیاندازم. از د یکنم و به قفل در م یم دایرا پ دکی دیکل یشوم.نگران و عصب یمنتظر نم گریبار د نیو ا

 "تو خونم راهت دادم! گهی. اگه دیآشغالِ عمل ی. دختره چوندیباز منو پ"بندم.  یزنم و چشمانم را از حرص م یم میبه موها

و  دیچیاش را زهرش کنم، پ یخواهم با زور بخوابانمش و نشئگ یم دهیبندم. تا د یشوم و در را محکم پشتم م یم یعصبان

 رم؟یم یمن. چرا نم یِهم از زندگ نیا ایرفت. خدا

 

اندازم  یآورم، خودم را م یکنم و همان لحظه که درش م یرا با حرص باز م میمانتو یمبل. دکمه ها یکنم رو یرا پرت م فمیک

 یبچسب که بچه حساب خان را زدانیروشنم را با لباس خانه عوض کنم. فعال  یآب یِو شلوار ل دیتخت. حوصله ندارم تاپ سف یرو

 نیدانم از ا ی. فقط مردیگ یاز کجا نشات م دانهیافکار پل نیدانم ا یزد. نم غیاو را ت ودش یپول دارد. هر چه نباشد، خوب م

 یچسبم که برا یم زدانیوجدانم، فقط به  الیخ یب ی. حتمیو نس اریو دل من و مه یزندگ یوضع خسته شده ام. پس گور بابا

 است. یخودش جواهر

 

*** 

 

 سال قبل پنج
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بارند.  یسرم م یکنم ستاره ها رو یبرم و احساس م یدورم است. سرم را باال م ینیمانده. دود سنگ رهیبه دودها خ نگاهم

رنگ  دیسپ یو دانه ها پیپا نیام را با ا یخواهد تمام زندگ یرنگ است. دلم م دیسرم سقف سپ ی. باالستین یستاره ا

 یِحس یکند در حسِ ب یخورم. فاز آهنگ دارد گمم م یتند آهنگ تلو تلو م تمیر باو  رمیگ یرا به دندانم م منییبگذرانم. لب پا

را  یخواهم ُپک بعد یدستم و م رمیگ یرا که م پیکنم. پا یام حس م یعصب یرا به تک تک سلول ها نی. هجوم آمفتامینشئگ

 کنم. ینگاهش م یگردم و شاک یزند. برم یدستم م یرو میبزنم، نس

 

 ه؟یچ -

 

  ؟یسنگ کوب کن یخوا یم -

 

 یاز اندازه خط خط شیاعصابم را ب ز،یم یرو یا شهیش پِیتق کردن پا ی. صدازیم یاندازد رو یو م ردیگ یرا از دستم م پیپا

 زنم: یشوم و تشر م یمبل بلند م یکند. از رو یم

 

 .بدبخت یِالکل ار،یبچه مثبتا رو در ن یواسه من ادا -

 

 کوبد. یام م نهیس یدارد و رو یرا برم پیشود. پا یمبل بلند م یاز رو زیدهد و او ن یسرش را با حالت تاسف تکان م مینس

 

گالره.  یرس یو به حرفام م یخور یرسه چوبشو م یروز م هیزنم.  ی. عمرا دست به جنازت نمیانقدر بکش تا جون بد ایب -

 اشکال نداره، فقط صبر کن.

 

گردند نگاهمان  یشکند. چند نفر بر م یافتد و م یم یتیگران نیزم یاز دستم رو پیتوانم تعادلم را حفظ کنم. پا یام و نم نشئه

شکستن تکه  کیت کیت ی. صدارمیگ یرا ازش م میاندازم و بدون توجه رو یبه صورت لوندش م یکنند. نگاه خصمانه ا یم

آدم ها  نیکند.از ب یم تمیهمه صدا آن قدر اذ نیا نیاست که از ب بیشود و عج یم ندبلند کفشم، بل یپاشنه ها ریز پیپا یها

 یکشم و م یام م یشانیبه پ یخندند. دست ی. انگار همه دارند به من منمیب یم والیرا مثل ه شانیها افهیشوم، ق یکه رد م

 شود.  یدر دارد از من دور م نمیب

 

آورد. به  ینم ادیندارد، پس اعت نیکه مرف شهیشوم. ش ی. معتاد نمستمیعتاد نگفت؟ من م یچه م میمن معتاد شدم؟ نس یعنی

تواند  یآورد، نم ینم ادیاعت شهیجمله که ش نیمثل ا یزیچ چیطور است؛ ه نیهم شهیشوم. هم یم هیرسم، توج یجا که م نیا

 ندارد.  قتیکه اصال حق یزیآرامم کند. چ

 

 دو روزه.  ی. زندگایدن الِیخ یب -

 

 شوم. یم رتریگذرند و من هر روز درگ یها م هیفهمم. ثان ینم داغم،

 

 گرفتم. ی! کاش اون کام آخرم میلعنت -

 

ندارم و  یشکست. ثبات فکر پمیافتد که پا یم ادمی یزند برگردم و کارم را تمام کنم ول یقدم به در مانده که به سرم م چند

خورد و  یدوزم به ستاره ها. باد خنک به پوست تنم م یو چشم م ستمیا یم وانیروم داخل ا یشده. م یدر ذهنم قاط زیهمه چ

 کند. یرا دگرگون م میحالم و هوا

 

 یکنم. ناخودآگاه م یبندم و باز م یبارند، چشمانم را چند بار محکم م یسرم م یدارند رو یجد یستاره ها که انگار جد دنید از

 یرنگم م یصورت کیتون یداخل دستش رو یدنیخورم و نوش یم یگردانم تا داخل بروم، اما محکم به کس یرا برم میترسم و رو

 .زدیر
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شود و  یرنگش. صورتم از حرص جمع م ینقره ا یافتد در چشم ها یو م دیآ یشده باال م رهیلباسم که ت یلکه  یاز رو نگاهم

 :میگو یکنم و م یا مرا از تنم جد سیدانم سرخ شده ام. با دستم لباس خ یم

 

 ؟یکار کرد یبا لباسم چ نیحواست کجاست؟ بب -

 

 روند. یرنگش باال م یخوش فرم و مشک یابروها

 

 .یبرگشت ییهویخودت بود که  ری! تقصد؟یببخش -

 

 :میگو یم یو عصب نهیبه س دست

 

 بعد مقصرم من شدم؟! یلباسم چپه کرد یرو تویدنیجالب شد. نوش -

 

 .ادیم شیپ گه،یخب، متاسفم. اتفاقه د یلیپره. خ یلیکه توپت خ نیمثل ا -

 

نرده ها  یرا رو السشیجلوتر و گ دیآ یقدم م کیشود.  یرود. انگار متوجه حال بدم م یم جیشود و سرم گ یم یخال ییهوی بادم

 گذارد. یم

 

 حالت خوبه؟ -

 

. نمیخواهم ستاره ها را بب ی. نمنمینش یم میزانوها ی. رونمیب یهم کابوس م یداریدر ب گری. دستمی. اصال خوب نستمین خوب

 یو از جا م ردیگ یقرار م میبازو یرو یشوند. دست یسرم آوار م یو براقشان رو ییکه چطور با آن رنگ طال نمیخواهم بب ینم

 یطور م نیکه چرا ا کنم یکند. با آن حال بدم فکر م یآن قدر حالم را دگرگون م دنیکش شهیبار اول است که ش یپرم. برا

 کردم.  یبکشم وگرنه اُوردُز م ادینگذاشت ز میزدم. شانس آوردم نس یم شهیش شیرو دیاست. نبا یدنیلرزم؟! به خاطر نوش

 

 شیتکان خوردن ها باز به چرخش در آمده.صدا نیبود و با ا ستادهیاز حرکت ا ایخورد. انگار دن یتکان م میبازو یرو دستِ

 داشته باشد. یآرامش بخش نیبه ا یصدا یام پسر دهی. کم دندینش یبه دل م بیعج

 

 ! حالت بده؟یه -

 

 شود. یو رو م ریخورد و ز یچشمم چرخ م یجلو ایدن

 

 .ستیحالم خوب ن -

 

شوم. به  یم دهیحال کنارش کش یکند .ب یخودش م زانیشود. مرا آو یکنارم خم م عیمن است، چون سر یمنتظر اشاره  انگار

را تار  دمیکه د ییابرها نیدود. از ب یمن به طرفمان م یناله ها یصدا دنیبا شن مینس م،یشو یاز تراس خارج م که نیمحض ا

 رسد. یم شمبه گو شیصدا یول نمشیب یکرده، درست نم

 

 سرش اومده؟ ییچه بال ار،یمه یوا یا -

 

 چسبد. یخورم، سفت تر م یُسر م شیدست ها نیشده، مرا که دارم از ب دهینام اریکه مه یمرد

 

  م؟ینس شیشناسیم -

 

 نگران است. مینس یبزنم صدا نیتخم یادیتوانم تا حد ز یم
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 چش شده؟ گمیآره، دوستمه. م -

 

 حالش بد شد. ییهوی دمش،یتراس د یدونم. تو ینم -

 

. نگاهش نمشیتوانم بهتر بب یشود و م یچشمم شفاف تر م یشنوم. کم کم صورتش جلو یرا م مینس دنیکش «یهــ» یصدا

 است. یبرّنده و شاک

 

 .ارمیلحظه صبر کن برم مانتو و شالشو ب هی -

 

کس در حال  چیاندازم. ه یبه دور و برم م یبرگردد، نگاه مینس یکنم. تا وقت یتازه م ینفس رد،یگ یرا که از من م چشمانش

 :دیگو یم اریکند و رو به مه یور تنم ممانتو و شالم را به ز میبه ما ندارند.نس یو توجه ستیخودش ن

 

شکرآب  نمونیب یکاف ی. من و حسام به اندازه شمیم ونتیمد یلطفو در حقم بکن نیخونش؟ اگه ا شیببر یتون یم اریمه -

 کنه. باور کن ... یجا ولش کنم برم بدتر لج م نیهست، حاال بخوام ا

 

 پرد. یم میحرف نس نیب اریمه

 

 هم طلبم. یکینده. آدرسشو بهم بده.  حیخب انقدر توض یلیخ -

 

 .اریواقعا ممنون مه -

 

 یم اهیچشمم س یجلو ایکنار سرم . دن یشانه  یافتد رو یم یحال یگوش بدهم. سرم با ب شانیحرف ها ی هیندارم به بق حوصله

 فهمم. ینم زیچ چیه گریشود و د

 

*** 

 

 یم تمیاز پشت پلکم اذ دی. تابش نور خورشنمیب یم یچشمم نور یتوانم چشمانم را باز کنم و از گوشه  ینم یو حساب درست

از  یبه نرم میکند و باالخره پلک ها یکشد تا چشمم با نور آشت یطول م ی. کممیبگشا یتوانم چشمانم را به درست ینم یکند ول

کنم تا  یپتو نگاه م ریشوم. از ز یخارج م یاز آن حالت رخوت زدگ ده،یتخت خواب یرو ارمکه کن یمرد دنیشوند.با د یهم باز م

 دهیتوانم ناد یمرد لخت است و نم دِیسپ ی. باال تنه رمیگ یآرام نم یول نمیب یمطمئن شوم لباس تنم است. لباس را به تنم م

 پرسم: یم یوحشت زده از هم باز شد، با لحن بد شیپلک ها نمیب یکوبم و تا م یم شی.چند بار محکم به بازورمیاش بگ

 

 ؟یکن یکار م یتخت من چ یتو تو -

 

بندد  ی. دوباره چشمانش را مرونیکند ب یکند و نفسش را پر صدا فوت م یرا باد م شیدوزد. لپ ها یرا به چشمانم م نگاهش

 و تپلش. دیبرد داخل بالشت سف یو سرش را فرو م

 

  ده؟یخواب یتو تخت ک ،یک نینگاه بنداز بب هیدختر جون، خب  -

 

که االن بودم  یگالره ا گریداشتم، د یو مجلل یبزرگ نیکنم من اگر اتاق به ا یماند و فکر م یبه دور و برم دهانم باز م ینگاه با

 .شیکوبم به بازو یبرم و م یبه سمتش هجوم م "نگذار بخوابد. نگذار بخوابد."کشد:  یم ادیدر وجودم فر یشدم. حس ینم

 

 ؟یمثل الشخور ازم استفاده کن یتون یم یطور نیهم یر کردفک ؟یهست یتو ک ؟یکار کرد یآشغال! چ -
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 یبارد و تمام تنم را م یچسبم به تاج تخت. از چشمانش آتش م یپرد که ناخودآگاه م یم شیو پر حرص از جا یعصب چنان

شود و از آن طرف محکم تر  یم شتریشوم و جلز و ولز کنان خاموش. فشار دستانش دور مچ دستم ب یسوزاند. خاکستر م

دهد و سرش  ینم یتیکنم. اهم یو ناله م ردیگ یدرد م شیها یکنده کار اتخت. کمرم از برخورد ب یِدهد به تاج چوب یفشارم م

شود  یرنگش پر م یکنم. چشمان نقره ا یخورد که سرم را کج م یبه صورتم م یو داغش طور یعصب یآورد جلو. نفس ها یرا م

 تمسخر. ی رهیت یاز رگه ها

 

 درحال سکته زدنه بخوابم. ادیز یِکه از نشئگ یدختر مردن هیبخوام با  ستمیانقدر بدبخت ن -

 

 یام. گور بابا دهیخوش رنگش که مثلش را در عمرم ند یاندازم در چشم ها ینگاهم را م ییپروا یو با ب ردیگ یم حرصم

 .میسا یهم م یرا رو می.دندان هارمیخواهم حالش را بگ یو قد بلندش، مرده شور پولش را ببرند، االن فقط م رینظ یچشمان ب

 

 .یندار یکیخواد که تو  یم اقتیجناب نامحترم، بودن با من ل -

 

داخل تنم و کند  یکنم نگاهش چکه م یتر از چانه ام . احساس م نییرود پا یلباسم و فرو م ی قهیرود سمت  یم شیها چشم

کند. باز  یسخت و مردانه اش را چال م یشود و گونه  یم لیاش به سمت باال متما یلب کوچک و گوشت یکند. گوشه  یخوابم م

 دهد طرف دهانش. یچال گونه اش را سوق م رد دهیو بسته شدن لبانش، نگاه من که خواب

 

 نه! ایدارم  اقتشویل مینیبذار بب -

 

از دست  یبرا یزیام. چ دهیکه نفهمد ترس رمیگ یدهم. دارم تمام تالشم را به کار م یترسم و آب دهانم را با صدا قورت م یم

هستم. من  یخوب ریدر مس میگو یندارم. من که نم یی. ادعادیآ ینم رمیگ یزیشرم، چ یپسرک ب نیدادن ندارم اما با بودن با ا

 یجور کردن پول موادم خودم را م یمن برا ،ی. آردهیها را به آتش کش یزندگ یلیخ که یعوض ییهرجا کیدختر خرابم.  کی

که خانواده و زن و بچه دارند  یمردان یبرا یخارد، نه، حت یکه خودشان تنشان م یشرف و کسان یفروشم. نه فقط به مردان ب

که  یاست. مردها در مشتمند. الاقل تا روز زنم. از آب خوردن هم راحت تر یکنم. گولشان م ی. خامشان ممیآ یهم عشوه م

 نقص را دارم، کارم راحت است. یب کلیصورت جوان و ه نیا

 

نون شبم را  یموادم و گاه م،یگوشه اش را سمتم کج کند و پول لباس ها کیبدانم طرف آن قدر پول دارد که  ستیکاف فقط

 یحواسم به خودم و زندگ ی، دو تا هم پشتِ سرم و چهار چشمپاچد؟ به جهنم! دوتا چشم جلو دارم یاز هم م شانیبدهد. زندگ

 دی. بارندیگ یمتعفنم را م یعالمه الشخور سراغ الشه  کیدانم  یشوم، م افلام است چون اگر غ یام است. حواسم به زندگ

. خودشان دمیجا رس نیشدم تا به ا یها بود و من هم مدام ُکت م ییشوم. حکم دست باال یبکشم چون اگر نکشم کشته م

 بُر زدند، دست مزخرف را دادند دستم و زورم کردند با آن ببرم.  میبرا

 

توانم  یوقت نم چیبوده چون ه دارشی. انگار خرطانیکنم، مطمئنم باخته ام. روحم را فروختم به ش یکنم باخته ام. فکر نم فکر

 روم؟ یم شیو احساسم پ انیدانم برخالف جر یخودم خوب م یوقت می. چه دارم بگورمیآن را پس بگ

 

 یسیکند. خ یگونه اش چکه م یشود و رو یاشک م میقطره از دردها کیاراده  یکنم و ب یصورتم حس م یلبانش را رو یگرما

کند. مچ دستانم را که سفت چسبانده به تاج تخت،  یم تمیلبم هنوز اذ ینمِ رو یرود ول یکند. عقب م یم ارشیگونه اش هش

 کند: یزمزمه م یلب ریکشد و ز یرا عقب م رتششود. صو یم رهیخ میشم هاکند و در چ یرها م

 

 صبحم رو بد شروع کنم. کنترلمو از دست دادم.  یو باعث شد یکرد تمیاذ یلیخ شبیمتاسفم، فقط د -

 

 شود.  یدانم تا شب کبود م یکند و م یزنم. مچ دستم درد م یگونه ام کنار م یسر انگشت قطره اشک را از رو با

 

چه کنم با  یجسمم مال تو، ول نیا ایات است. ب یزندگ یدغدغه  نیبزرگ تر ت،یکه از چپ پاشدن صبح ها بهیمرد غر یا ایب

 . میو خوابش کن میبخوان ییالال شیکمکم تا با هم برا ایروحم؟ ب
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 .یرس یچند سالته؟ به نظر بچه سال م -

 

لباسم را  ی قهیمالم و  یپرسد. مچ دستم را م یدر دفع کردنش دارد م یکه سع یرکش دا ی ازهیخم نیها را نامفهوم و از ب نیا

 کشم. یباال م

 

 نوزده.  -

 

نوزده سال سن، چند قرن  نیداند پشت ا یعدد و رقم ها نکن. فقط خداست که خوب م نیتو نگاه به ا یخب، بچه سالم ول آره

 گذشته. 

 

 .یخودتو با مواد داغون کن یکه بخوا یفیح ست؟ین فیح -

 

 :میگو یاندازم و م یباال م یجوان؟ در جوابش شانه ا یکار یسازدم. کجا ینابودم کرده و مواد م یزندگ

 

 بدونن. شونویمثل تو قدر زندگ ییشن تا شازده ها فیح دیمثل من با ییآدما گه،یخب د -

 

 چیرنگم معلوم است. بدون ه یتاهم آن قدر باال رفته که لباس آبکو کیزنم. تون یکنار م میپاها یو نرم را از رو دیسپ یپتو

زند. قدم بلند  یدر چشم م شتریب شهیکوتاه، از هم کیتون نیام با ا دهیکش یکشمش. پاها یم نییپا یکم یو سرسر یعجله ا

 . دارم یو الغر دهیکش یلیخ یپاها یول ستین

 

لب ها . البته  یرا هم دوست داشت، به اضافه  فمیظر یباال تنه  یبود. راست میبایز یکه عرفان عاشق پاها دیآ یم ادمی

 ینم زیچ چیشوم. از روحم ه یدر فکرم هم مشمئز م یحت شانیادآوریهم داشتم که مورد عالقه اش بود اما از  یگرید یزهایچ

 یو م نمینش یتخت م یخت خودم؟ لبه بود به شنا یازیجوالن دادن داشت، چه ن یبرا زیهمه چ نیشناخت. ا یدانست. مرا نم

 پرسم:

 

 من کجاست؟ یلباسا -

 

روم سمتشان، او هم  یخورد. تا م یرنگ افتاده، م یمبل سرمه ا یکه رو میکه جوابم را بدهد، چشمم به لباس ها نیاز ا قبل

 .دیآ یم رونیاز تخت ب

 

 جا بمون. نیهم رم،یگ یناهار م -

 

 پرسم: یزند، م یکه تعجب در آن موج م یگردم سمتش و با لحن یبه دست برم مانتو

 

 بمونم؟ شتیناهار پ یخوا یاون وقت م ،یکردم و باعث شدم صبحتو بد شروع کن تتیاذ شبید -

 

 اندازد. یباال م یا شانه

 

 .یسر ظهر بدون ناهار خوردن بر ستیخوب ن ،یهست ممیناهار خوردن که بهتره. دوست نس ییاز تنها -

 

 یرفتن م الیخ ینه! ب ایخوردن  یدارم برا خچالیدر  یزیدانم اصال چ یبمانم؟ بروم خانه که چه شود؟ نم ایکنم بروم  یم کرف

 :میگو یکنم و م یمبل. مشکوک نگاهش م یاندازم رو یرا م میشوم و مانتو

 

 برم. دیبعد از ناهار حتما با یمونم ول یباشه م -
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 دهد: یگونه اش و جواب م یکند در چال رو یزند که نگاه مرا گرفتار م یم یظیغل لبخند

 

 .میزن یدر مورد بعد از ناهار، بعد از ناهار حرف م -

 

 کند. طنتیخواهد ش یشوم چون دلش م یم طانیش

 

 . رمیبعد از ناهار من م گه،ینه د -

 

 روشن و شفاف نگاهش. یِدهد در طوس یلم م یقابل مالحظه ا یالیخ یب

 

 هوس خواب به سرت بزنه. تختم که هست و منم که در خدمتم. دمی. من قول میشیم نیحاال شما ناهارتو بخور، سنگ -

 

 ییهر جا یدانم با زن ها ی. ناخودآگاه ممیگو ینم یشما نرخت را بگو، من در خدمتت هستم ول پینه خوش ت میخواهم بگو یم

رسد که بخواهد  یتر از آن به نظر م تیکنم. با شخص یدانم فقط حسش م یدانم؟ خودم هم نم یندارد. از کجا م یخوب ی انهیم

دانم؛ تجمالت و زرق و  یکند را م یم یمهم است که او در موردم چه فکر میکه چرا برا نیا یپول بدهد. ول یبابت رابطه با زن

 برقش چشمم را گرفته. نه نه، کورم کرده. 

 

دارش  یمعن یطعنه  یبرا یشود جواب یمطمئن م یکوتاه و گشادش و وقت اه،یشلوارک س بیند در جک یرا فرو م شیها دست

 :دیگو یندارم، م

 

 .یبه سر و صورتت بزن یآب هیبهتره  -

 

 .ردیگ یرا نشانه م یانگشتش در با

 

 . هوم؟میخور یبعد غذا م رمیگ یدوش م هیاون جاست. من اول  سیسرو -

 

 یو خم ها چیخواهم گذر پ یشود . م یم داریدر تنم ب یو ستبرش. حس دیسپ یزنم به باالتنه  یزل م ینیدر کم یگربه  مثل

 خواهم ... یدر حال غروب تنش بکشم. م دیخورش یخواهم دستم را رو یانگشتم حس کنم. م ریتنش را ز یِعضالن

 

 گفتم؟ یچ یدی! شن؟یه -

 

مصرف  یدانم برا یهمه چشم چران شدم؟ خوب م نیا یزدنش محروم. من از ک دیکند و مرا از د یو حالم را خراب م حس

 یم یو سع رمیگ یدهم. چشم م یشوم. آب دهانم را قورت م یشود احساسات یباعث م شهیهم یاست. مصرف آن کوفت شهیش

در خلسه  ادیگذارم ز یعطرش. نم یخنک و مدهوش کننده  یبه بو کنم یم لهیبار پ نی. ایگرید زیکنم حواسم را پرت کنم به چ

 دهم: یبمانم و جواب م

 

 ؟یریدوش بگ یخوا ی. مدمیشن -

 

 دهد: یم حیو توض ردیگ یحرفم را م امیپ عیاست چون سر زیت

 

 .رمیگ یدوش م یمن تو حموم اتاق بغل -

 

 دهم. یرا تکان م سرم
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 باشه. -

 

 پرسم: یروم و با من و من م یفرو م میحرفش بروم اما در جا یخواهم پ یم

 

 ؟یشد تیاذ یلیکار کردم؟ خ یچ شبید -

 

 شد. یدیجد یتجربه  ییجورا هیسر و کار نداشتم.  دهیجون م ادیکه داره از مصرف ز یمن تا حاال با آدم -

 

چانه اش را بدهم.  یتوانم جواب دندان شکن یکند، نم یم ینمکش پنهان شده. چون شوخ یب یِشوخ ی شهیدر رگ و ر تمسخر

 یگردنش به گوشم م یتق تق شکستن مهره ها یکند. صدا یو سرش را چند بار به چپ و راست خم م ردیگ یبا کف دستش م

 دهد: یم حیمنتظرم، توض ندیب یرسد.چون م

 

شروع  یشد داریب هویداد.  یجواب زنگامو نم ممیو نس ینداشت دیکل ادته؟یعز و جز کرد ببرمتو که  میکه نس ییتا اون جا -

بردمت  نیواسه هم شه،یرو دستم واسم بد تموم م یفتیب یریزدن. منم گفتم اگه بم غیبه چرت و پرت گفتن و ج یکرد

 باهات دارم.  یبتجواب پس دادم که چه نس ی. اون جا کلمارستانیب

 

 پرسم: یم عیسر

 

 ؟یگفت یخب چ -

 

 کردم. داتیپ ابونیگفتم از تو خ -

 

 کند. یبه خشم نگاهم و دهانم که باز مانده نم یتوجه

 

دستم سپرده  میچون نس یولت کنم ول مارستانیب یخواستم تو یدردسر ندارم. م یبگم؟ من حوصله  یچ یپس توقع داشت -

 جا.  نیشم واسه رشوه دادن. خالصه ساعت سه بود که آوردمت ا ادهیپ یبودت نتونستم. مجبور شدم کل

 

 یشود.نگاهش با ب یبهم م یعلن ریو غ یکه علن ییها نی. عادت کرده ام به توهرمیبگ دهیرا ناد شیها نیکنم توه یم یسع

سوزد.  یاش م رهینگاه خ رِ یبروم، کمر و پشتم از ت سیگردم تا داخل سرو یبرم یکند و وقت یرا برانداز م میتا باال نییپا یالیخ

دستش  ضهینبودن عر یخال یو احتماال برا ستادهیا شیبه او که هنوز سر جا. بدون توجه ندیشن یلبم م یرو یلبخند ناخوانده ا

خواهم اگر واقعا انقدر محوم شده که  یبندم. م یپشتم م ینسبتا بلند یکند، در را با صدا یم میچانه اش زده و تماشا ریرا ز

 خورد، حالش گرفته شود. یجم نم شیاز جا

 

 

 

و درهم برهم دورم را گرفته، خط چشم و  دهیژول میکشم. موها یم یکوتاه غیکنم و ج یوحشت م نهیخودم داخل آ دنید از

، دور لبم پخش شده. کرم پودر  شیپ قهیچند دق نی. رژ لب قرمزم همدهیکش میبرا گریچشم د کیو  ختهیچشمم ر ریز ملیر

 یبودن بهم دست م یحس دهات کیآگاه بودن خودم متنفرم. ناخود یگل لپسرخِ سرخند. از  میو گونه ها دهیصورتم ماس یرو

 کنم. یپاک م یشیاز هر گونه آرا دنیدارم، صورتم را با هزار ضرب و زور و ساب یرا برم دیدهد. صابون سف

 

مانم  ی. در شگفت مستین یگریراه د یساده بگردم ول افهیدار و خوش ق هیپسر ما کیآن هم  ،یکس شیعادت ندارم پ اصوال

 نگاهم کند، چه برسد به...!  یداغون من حت ی افهیتوانست با آن ق یکه چطور م

 

رنگ و  یخاک یچشم ها ریشناسمش. ز یکه با زور م یشوم به دختر یم رهیخ نهیپاشم و در آ یپرآبم را به صورتم م مشت

 یاش را رو م یاصل تیهفر خورده و دارد ما یشدن کم سیاز خ میموها یشود. گوشه  یم دهید یاهیاز س یخمارم هنوز هاله ا
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 یروشنم که با چشمانم فاصله دارد و صورتم را باز نشان م ینازکِ قهوه ا وکم پشت  یکند. با پاک شدن مداد ابرو، ابروها

 یبهم دست م یماندن به صورتم حال بد رهیخوش تراش .... از خ یِنیروشن، لب ها و ب یآمده. صورت گرد و گندم رونیدهد، ب

 اندازد.  یخودم م ادیکار مرا به  نیدهد.ا

 

برانداز  یاتاق را سرسر یشوم. فضا یخارج م سیاز سرو سمیکشم. حوله به دست و در حال خشک کردن صورتِ خ یم یآه

 سوخته است.  یقهوه ا-یکنم. ستش سرمه ا یم

 

 . یمزخرف ی قهیچه سل -

 

 کنم. ینگاهش م یاراده ا یدارم و با لبخند ب یرا برم Crazy Frogتوالت و عروسک  زیم یگذارم رو یرا م حوله

 

شوم به  یم رهیماند و خ یسبز و گنده اش، واقعا هم خنده دار است. عروسک در دستم م یرنگ با آن چشما یآب ی قورباغه

را. چرا من  ییتنها یکلمه  تیکنم ماه یو دوست و آشنا؟! تازه درک م لی. چقدر فامشیآرا زیم یشده رو فیرد یعکس ها

 و دود همدم شده ام.  دیسپ یها نهمن با دا ستم،یالبته من تنها ن م؟یانقدر تنها

 

. تینها یتا ب یِ راهه راه هی دیشا ییحرف، حرف هر روز و هنوزه. تنها نیو آخر نیسوزه...اول نهیاما تلخ و س یمیقد ییتنها حرف

 تکرار هجرت و هجرت و هجرت... شهیهم یقصه 

 

 .ستیکه دستاش قفس ن ی...کسدیباشه شا دیشا یکس ست،یراه که همرام جز هجوم خار و خس ن نیتو ا اما

 

اش را با فاصله  یو گوش ستادهیداخل سالن ا اریشوم. مه یو از اتاق خارج م میآ یم رونیاز فکر تنها بودنم ب ییصدا دنیشن با

 اریدهد و احتماال قرار است مه یگوش مرا خراش م د،یآ یکه از آن سمت خط م ییها غیو و غیج یاز گوشش نگه داشته. صدا

 را کر کند.

 

 دنیبه کار نبرده اند.به خاطر کش دنشیدر چ یخوب ی قهیاصال سل یرسد ول یو گران به نظر م یخانه اش تجمل ونیدکوراس

 است. یلرزد و اعصابم خط خط یم زیهنوز حالم بد است. بدنم ر یدنیبعد از نوش شهیش

 

 نهیس یو تمساح معروفش رو Lacosteکه مارکِ  یشمیکوتاِه  نیو بلوز آست دیسپ نِیشلوار ج هیشلوارک کوتاهش را با  اریمه

 زند عوض کرده.  یاش چشمک م

 

 کند: یم خیمو به تنم س اریبلند مه یصدا

 

 .میزن یبعدا با هم حرف م گمیافسون دارم بهت م -

 

 اریکه مه نمیب یرسد و م یبه گوش من هم م شیکشد که صدا یم غیبلند ج یدربار به ق نیشده ا دهیکه افسون نام یدختر

 کند: یاز گوشش دور م یادیرا تا حد ز یگوش

 

 رسه؟ یبه گوشم نم یخونت و فکر کرد یبر یمنو؟ افسونت و؟ دور از چشمم دختر م ار؟یمه یچونیپ یمن و م -

 

 :ردیگ یدهانش م یرا جلو یاندازد و گوش یبه من م یینگاه گذرا اریمه

 

 ؟یگیآخه دختر کجا بود؟ چرا چرت م -

 

اراده به وجودم شک  یزند که ب یاندازم تا از حضورم مطمئن شوم...دختر کجا بود؟! انقدر طلبکارانه حرف م یبه خودم م ینگاه

 پسرها خوب بلدند چطور طرفشان را خام کنند!  نیکنم. ا یم
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 کند: یافکارم را گم م یسر رشته  اریمه یصدا

 

 ؟یایاالن م -

 

- ... 

 

 حرف و زدم؟ منتظرتم. نیا یمن ک -

 

- ... 

 

 .نمتیب یم زمیباشه عز -

 

 زند: یاندازد و لبخند م یم نتیکاب یرا رو لشیموبا اریمه

 

افسون. فقط منتظرن آدم دست از پا خطا کنه، برن بذارن کف دستش.  یدوستا نیاز دست ا گه؟یبود د یموضوع چ یگرفت -

 اومده.  شیالبته سوءتفاهم پ

 

دادم االن مشغول  یاگر بهش رو م ستین ادشیعالمت سوال قرمز رنگ در ذهنم. سوءتفاهم؟  کیشود  یسوءتفاهم م ی کلمه

 گردم سمت اتاق. یزنم و برم ی. پوزخند ممیبود یچه کار

 

 . من بهتره برم.ادیم یریکه افسون خانوم داره واسه مچ گ نیمثل ا -

 

توانم از راه به درش  ینم یدوست دختر دارد ول ستیمهم ن می. برادیشد، از دستم پر فیکنم ح یشوم و فکر م یاتاق م وارد

گذارم  یاهش را مپوشم و دامن کوت یم کمیتون یبد شود.شلوار را رو شیخواهم برا یمن و اوست و نم نیرابط ب میکنم. نس

 اریدستم، مه رمیگ یرا که م فیکنم. ک یسرم مرتب م یبندم و شالم را رو یم لهرا با حوص میمانتو یداخل شلوار. دکمه ها

 ریماند به من تا خودم از رو بروم. دستانش را ز یم رهینکند. فقط انقدر خ رونمیفهمد که علنا ب ی. انقدر مدیآ یداخل اتاق م

 کشد. یم بگذرم، مرا عق یزده. از کنارش که م هیدر تک یاش جمع کرده و به لوال نهیس

 

 ؟یگیاسمتو بهم نم -

 

 کنم. یرود و نگاهش م یباال م میلنگه ابرو کی

 

 ؟یدون یخودت نم یبگ یخوا یم یعنی -

 

 یب ی.جوابم را با نوعدیآ یوشم مگونه اش خ یجنگم با نگاهم تا نفهمد چقدر از چال رو یشود. م یلبش به خنده باز م ی گوشه

 دهد. یکه انگار در ذاتش است م ،یالیخ

 

 .دمیپرس یدونستم که نم یم -

 

 رونیبه او بدهم، ب یکه جواب درست نیاندازم و بدون ا یرا باال م میدوزد. شانه ها یو منتظر چشم به لبم م دیگو یرا م نیا

بندد.  یو در را با زور و فشار دستش دوباره م دیآ یکنم، دنبالم م یرسم و بازش م یآپارتمانش که م یروم. به در ورود یم

 کنم در صورتش. یهمه سماجت، نفسم را پر صدا پخش م نیخونسرد ماندن از ا یو برا میسا یهم م یرا رو میدندان ها

 

 دردسر ندارم. یافسون جونت سر برسه؟ من حوصله  یخوا یم ه؟یچ گهید -
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 شلوارش. بیداخل ج یگریدر است و د دستش به کی

 

 به اون در. نی. ایکم دردسرم نداد شبید -

 

 دهم. یهم فشار م یرا محکم رو چشمانم

 

 ه؟یحرفت چ -

 

 کشد: یدارد و پشت گردنش م یکه به در بند شده را بر م یدست

 

 گرو؟یهمد مینیبعدا باز بب -

 

خندم  یم طانیکردم. ش یتعجب م دیگذاشت راحت بروم با یشناسم. اگر م یشوم چون مردها را خوب م ینم ریحرفش غافلگ از

را که بهشان الک قرمز رنگ زده  میپا یکنم و انگشت ها یزنم، در را باز م ی. از سر راهم کنارش مرمیگ یو لبم را به دندان م

 .میپاشنه ده سانت یِمخملو  یمشک یکفش ها یکنم تو یام، فرو م

 

 :میگو یو م رمیگ یرا از او م میرو زیآم تطنیهمان لبخند ش با

 

 ...میکن یراجع به بعدا، بعدا صحبت م -

 

زند.  یاش به هم گره م نهیس ریکند و دستانش را ز ینثارم م یداده ام چشم غره ا لیحرف خودش را به خودش تحو نکهیا از

 روم سمت آسانسور... یدهم و م ینگاهش م ینقره  یخشم انباشته شده تو لیتحو یپوزخند

 

 !یاوریدرب یزرنگ باز یتوان یکه نم یکیمن  ی...برااریصبر کن آقا مه فقط

 

 

 

 

 

 در خانه * یا بهی* فصل دوم: غر

 

 

 

 یگذرند ول یدوم. آدم ها از کنارم م یدنبالم است و من هم فقط م یکنم کس یدانم، فقط حس م یرا نم شیدوم. کجا یم دارم

 یم یسع شتری. هر چه بدیآ ینم رونیب میبکشم. صدا از گلو غیخواهم ج ی. منندیب یدود را نم یکه دنبالم م یانگار من و کس

را  یدرد چیخوردن ه نیافتم. از زم یم نیزم یشود و رو یسبز م میپا ریز یمانع هانروم. ناگ یدر سکوت فرو م شتریکنم، ب

داخل دستش را  یاست. چاقو هی. انگار که سانمیب یم اهیگرداند. او را س یرا بر م میو رو ردیگ یمرا م یکنم. دست یحس نم

 یانداز م نیاتاق طن یکند و در فضا یرا کر م وشمگ غمیج یبار صدا نیکشم و ا یم غیکند. ج یام فرو م نهیبرد و در س یباال م

 کابوس بود و تمام شد. کیافتم. خواب بود، همش  یم هیکنم و به گر یشود. چشمانم را باز م

 

تب کرده اند. عرق از کنار  میلرزد. نفس ها یم میام هنوز دست و پا دهیکه د ی. از کابوس ترسناککیتار کِیاست، تار کیتار

 یعرق پوست سرم خارش م یکند. از ُسر خوردن قطره ها یم میقا میموها یرود خودش را ال به ال یغلتد و م یم میها قهیشق

شوند و  یپوستم م یرو یبه نم لیدرشت عرق تبد یکنم. قطره ها یفرو م مین موهایو دستم را ب نمینش یت متخ ی. روردیگ



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 29 

 

 می. گلودیآ یم رونیب یکشم اما هر نفس سخت تر از نفس بعد یم قیچسبند. چند نفس عم یصورتم م یبه کناره ها میموها

 سوزد. یخشک شده و م

 

 کیکوبد و ت یمشت م شهیباد و باران که به ش یدارم. صدا یسرم بر م یرا از باال لمیو موبا رمیگ یپتو را در مشتم م ی گوشه

کنار  میزند. پتو را از رو یشکند، تمرکزم را به هم م یکانال کولر را م یِآهن یاش که انگار هر لحظه صفحه  یرگبار یها کیت

برطرف کردن  یو برا میپا یاندازم جلو یرا م ی. نور گوشردیگ یخورد و لرزم م یاز عرقم م سیبه بدن خ یزنم. باد سرد یم

خورد. داخل اتاق خواب هم  یبه مشامم م ییشوم. بو ی. وارد هال کوچک خانه ام مرمیگ یم شیعطشم، راه آشپزخانه را در پ

 یدماغم را متلخ و تند که  ی. از آن بوهاستعطر مردانه ا یشده است. بو شتریب یلیجا شدتش خ نیا یکردم ول یحسش م

 سوزاند. 

 

 ندارم. اصال مردانه است.  حهیرا نیبا ا یروم. من که عطر یداخل آشپزخانه م د،یآ یبو از کجا م نیکه ا نیفکر ا با

 

از پشت  یچون ممتد و بلند تر است ول ستی. از باران ندیآ یتق تق م یکشم. صدا یدارم و همان طور سر م یآب را برم یبطر

 چهیدر ریچرخانم. ز یشوم. در هال چشم م یگذارم و از آشپزخانه خارج م یم یکنار گوش زیم یرا رو یکولر است. بطر ی چهیدر

مرد است.  کیفهمم  یشود و من تازه م ی. توده بلند مدیآ ی. از ترس نفسم باال نمنمیب یم اهیس یتوده  کی زیکولر و کنار م ی

 . دیآ یشود و به طرفم م یم ادتریو ز ادیتندش ز ی هحیکه عطر تند و تلخ زده. را یهمان مرد

 

 نیدانم ا یشود. ناخودآگاه م یرنگ م ییبا چشمان طال یبه گربه ا لیو تبد ندینش یم نیزم یچشمم رو یپوش جلو اهیس مرد

و  گریبار د کیآورد.  یبه سمتم هجوم م بشیو غر بیکشد و با همان نگاه عج یم سیبلکه جن است. گربه ه ستیگربه ن وانیح

 یهمان طور است؛ صدا زی. همه چدمیاست که از خواب پر یمثل بار اول قایپرم. حالتم دق یاز خواب م یبلندتر غیبار با ج نیا

 یگرفتنه اند. خدا را شکر م شیرا در پ میتا موها یشانیکه راه پ ییقطره ها یسرم و حت یباال یِقطرات باران، گوش کیت کیت

 . نمینش یتخت م ید. روکنم که فقط خواب بو

 

 یرا پشت گردنم م میآورد. دست ها یکه اشک را به چشمم م ییکشم. از آن ها یم یکشدار ی ازهیبندم. خم یرا م چشمانم

اندازم؛ ساعت چهاِر صبح است. انگار ساعت  یم یگوش یخواب رفته. نگاه به صفحه  ادیمالم. از ثابت ماندن ز یگذارم و آن را م

 یدانم فقط خواب بود ول یکه م نیساعت گذشته. با ا کیفقط  دمیکه خواب یها هم مثل من خواب آلوده و کند شدند. از وقت

رم خوابم و س یم می. دوباره سر جارمیاز آبِ خنک بگ یرفع عطشم سراغ یکنم برا یبوده که جرات نم یعیآن قدر طب زیهمه چ

 یمثل همان قایتلخ و تند. دق یبو همانکند. خودش است،  یمشامم را پر م ییآشنا ی حهیدهم. را یرا داخل بالشت فشار م

 است که در خوابم بود.

 

 ایبه پر و بال دادن به ترس خفته در وجودم. خدا رمیناگز یخواهم بترسم ول یوحشت منحوس شوم. نم نیا ریخواهم اس ینم

اتاق. فشار ترس لحظه  کِیتار یایزوا یفرستم در جستجو یو اضطراب م شیفقط خواب بود. بگو که خواب بود. نگاهم را با تشو

 یو هول و دستپاچه برق را روشن کنم. خوب چشم م میایب رونیپتو ب ریکند از ز یم رمکه مجبو ییرود تا جا یبه لحظه باالتر م

شوم چون با چشم  یگذارم. آسوده نم یهم م یآرام شدن رو یشوم، چشمانم را برا یمئن ماز تنها بودنم مط یچرخانم و وقت

 سوزاند.  یمعطر تا عمق وجودم را  یشود و بو یتر م یام قو ییایبو یبسته انگار قوه  یها

 

اتفاق  نیآن قدر ا کنم. یبندم و بعد سه قفله اش م یبرم. آن را م یکنم و به طرف در اتاق هجوم م یباز م عیرا سر چشمانم

 بیعطر غر نیتوانم ا یکه نم نیبا وجود ا دم؟یاز چه ترس دم؟یچه ترس یترسم.برا یمنتظره است که ناخودآگاه م ریو غ بییعج

 یبه اندازه  تمیکنم و امن یم یچهارم زندگ ی. من داخل آپارتمان و طبقه ستین دنیترس یهم برا یلیاما دل رمیبگ دهیرا ناد

راه تراس کوچک و دو در دو را  نیهم یکنم. خواب با چشمم قهر کرده، برا یافکار ترس را از خودم دور م نیباالست. با ا یکاف

 یزنم، اما انگار تن لرزان از ترسم را هم آرام م یم خی وآورد  یبه سمتم هجوم م ی. با باز شدن در، باد سردرمیگ یم شیدر پ

 بانهیبرد. بارش نج یو با خود م دیشو یکوبد، ترسم را م یتنم م یباران که باد آن ها را با شدت و شالق وار رو یکند. دانه ها

 است.  کیبر باال رفتن درجه حرارت هواست. آخر بهار نزد ینشان نیآرامش بخشِ باران داده و ا زشیرا به ر شیبرف جا ی
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 یکه من م یزی. چازمندمیها ن ییبایفصل ز دنیفراتر از فرا رس یزیچ یه زندگب دیام ی. من برادیو بهار هم از راه رس میآمد

را با خودم بکشم و دم نزنم.  هیجسم خسته و پر گال نیتا عمر دارم ا دیپس با ست،ین یاست که شدن اریخواهم، برگشتِن مه

 کرده. نشییتز ییطال یِستاره ها ی دهینقشِ رنگ پر کهو بنفش  یکنم به آسمان ابر ینگاه م

 

 شده یسنگ آسمون

 

 دهیانگار خواب خدا

 

 دهیهامو ند هیاز اون باالها گر انگار

 

 تو هر جا که هستم با منه ادی

 

  زنهیم شیعمر منو آت داره

 

 

 

*** 

 

 فشارم.  یپر از قهوه را در مشتم م ماگ

 

 کردم. یعطرو قشنگ حس م ی. خواب نبود. بومیخواب نبود مر هیفقط  گمیبهت م -

 

 :دیگو یکوبد و م یم یا شهیش زیم یداخل دستش را رو فنجانِ

 

 خواب نبود؛ اگه خواب نبود پس جنه پاشده اومده خونت؟ گهیم یه -

 

 یسوزد و ناخودآگاه ماگ را رو یاست. دستم م یگرید یزنم. فکرم جا یکند اما دم نم یماگ دستم را داغ م یبدنه  یگرما

 دهم. یسُر م نتیکاب

 

 .میکردم مر یاز خواب بود. من حسش م شتریب یزیچ هیکنم  یمن فکر م یول یکن یدونم مسخرم م یم -

 

 جنه رو؟ ؟یکرد یحس م ویچ -

 

 کنم. ینگاهش م یشاک

 

 اومده بود تو خونم.  یکیاون شب  گمیمسخره کن. من م یگفتم؟ حاال تو ه نویا یمن ک -

 

 کند. یکه انگار قانع شده، مشکوک نگاهم م میمر

 

 دزد بوده؟ یگیم یعنی. یتو و تو نفهم انیاصال ب شهینم دمیخونتو نداره. بدون کل دیکه کل یکس ؟یآخه ک -

 

 دهم: یجواب م قاطعانه

 

 خونمو. دیکل دهیازش دزد یفکر کنم کس یول ستمیداشت. مطمئن ن دمویکل میداشت. نس یبرم یزیچ هینه بابا، دزد بود که  -
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 توئه؟ یمال خونه  دیکل دنیدور از ذهنه. از کجا فهم یلیخ یکی نیا -

 

شود. جواب  یخشک م دمیرا د اهیس یکه آن توده  ییشوم. چشمم به جا یو از آشپزخانه خارج م رمیگ یم نتیام را از کاب هیتک

 دهم. یم ریرا با تاخ میسوال مر

 

 .دهینم زنم، جوابمو یهم بهش زنگ م یلو داده. هر چ مینس دیدونم، شا ینم -

 

 جوم. یکنم و ناخنش را م یشستم را داخل دهانم م انگشت

 

 ترسم. نکنه کار اون باشه؟  یراستش من از عرفان م -

 

 به کارت نداره. یدختر؟ عرفان که االن چند ساله کار یگیم یچ -

 

بزنه. قسم خورده نذاره آب خوش از گلوم  ششویچند سال منتظر بودم ن نیتمام ا ی. توشیدیتو که بار آخر ند یآره خب، ول -

 بره. نییپا

 

 اندازد. یباال م یا شانه

 

 ؟یکن یخونتو عوض نم یچرا قفال هیبگم؟ اگه انقدر موضوع جد یچ -

 

 کشم. یشلوارم م یرا رو سمیخ شست

 

 کنم. یکارو م نیاتفاقا تو فکرشم. در اسرع وقت ا -

 

 پرسد: یم جانیشود من که در فکرم، از جام بپرم. با ه یو باعث م کوبد یکف دستانش را به هم م یناگهان میمر

 

 بهت زنگ نزد؟ زدانی یراست -

 

 کشم. یم یآه

 

 .دهیترس ده،ید ویزندگ یدلت خوشه ها دختر! فکر کنم خونه و جا -

 

 یا هینظر نی. چنستندیانسان ن گرید یاز نظر فن هیشوند. بق یو پول دار م بایز یفقط شامل دو دسته  نیزم یکره  یها انسان

 !میگو یام که م دهیزنم، د یحرف را نم نیهوا ا یرو یرسد ول یاصال درست به نظر نم

 

 شد!  فیتک زنگ. ح کیاز  غیدر یمانده ول رهیام خ یگوش یهمان شب تا به حال هر جا که هستم، نگاهم به صفحه  از

 

 زنه.  یزنگ م -

 

 اندازم. یرا باال م سرم

 

 گرفت. یچشمش م دیشا یداشتم. اون طور شیکم آرا هیکاش اون شب اون قدر ساده نبودم و  گما،ی. ممیزنه مر ینم -

 

 باهات دوست شه، همون نشه بهتره. زایچ نیاگه بخواد واسه ا -
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 زنم. یم پوزخند

 

 دیبا ایدوره زمونه  نیا ی. توگهید گمیدونم که م یم زیچ هیکم چشماتو باز کن.  هی ؟یزن یگول م ویک ی. دارمیشعار نده مر -

 .یشیحساب نم زادیبر و رو. وگرنه جزو آدم ای یپول داشته باش

 

 یمبل بلند م یاز رو میرود. مر یم ادمیعطر مردانه به کل  ی. موضوع خواب و بورمیگ یزنم و آرام م یحرف دلم را م باالخره

 دهد. یشود و سرش را با تاسف تکان م

 

که تو  ییکه مردا نیا لی. اتفاقا دلنهینظرت ا زاس،یچ نیا ینیب یکه م یزیتو چون تنها چ ه؟یچ یدون یواست متاسفم. م -

 . دنبال درستاش برو. ستنین یطور نیآدما هم ا یباور کن همه  یول نهیاکثرا خرپول و جذابن هم هم انیم تیزندگ

 

که به سرم  ییها یبدبخت نیا یهمه  یعنیگفت؟  یراست م یعنیهستم.  شیمن هنوز در فکر حرف ها یرود ول یدلخور م میمر

 گذارمش. یم ییرسانم و داخل ظرفشو یکرده م خیداخلش  یخودم است؟ خودم را به ماگ قهوه که قهوه  ریتقص دیآ یم

 

پولدار اما انقدر دارند که چشمش  ادیدارد. پول دارد، نه ز یدرست و حساب یدوست دوران دانشگاهم است. خانواده  میمر

 شود.  یگرم بلند م ینباشد. نفسش از جا گرانیدنبال دست د

 

 .رمیرا با دستم بگ دیخواستم آن باال باالها بروم...انقدر باال که بتوانم خورش یم یهمان آدمم که روز من

 

نشد.  یقشنگ بزنم ول یحرف ها گرانید یبرا و نمیآرزو داشتم انقدر خوب باشم تا بتوانم بنش یروز کیخانوم من هم  میمر

 نخواستم! به خدا نشد...نگذاشتند! نکهینه ا

 

 دیخواست. نبا یخودش م ندیگو یدم بزنم چون م دینبا یدستِ مردان نامرد زمانه شود ول یِخواستم تنم زخم یهم نم من

 !دیخاک تنم باشم...نبـــا یگو هیمرث

 

 

 

*** 

 

که داخل دستم  یگاریحواسم به س یاست. حت لمیخاموشِ موبا یحواسم به صفحه  یزنم ول یرا ورق م میرو یجلو یمجله  مثال

ماند.  یم یشود، از آن باق یتکانده م یگاریکه داخل جا س یدر هوا و خاکستر یظیسوزد و تنها دود غل ی. مستیسوزد هم ن یم

اگر  ینوشتم، به نظرم خوشش آمده بود ول شیه ام را براشمار ی. وقتستیوسط درست ن نیا یزیکنم چ یدانم چرا حس م ینم

 خواهد.  یرا نم یدوست نیا یعنیهفته بعد زنگ نزده  کیتا 

 

کف دستم  گاریکنم و آتش س یاراده دستم را مشت م یشوم. ب یهول م زیم ی شهیش دنیو متعاقب آن لرز یگوش ی برهیو با

که زود خاموشش  نیافتد. با ا یم یقال ینقش گلِ رو یخاموش، رو مهین گاریکنم و س یسوزاند. مشتم را شتاب زده باز م یرا م

 یرو میاسم مر دنیدارم. با د یرا برم لمیموبا عیخاکسترش را جمع کنم، سر که نیسوزاند. بدون ا یگل را م یکنم ول یم

سبز رنگ  ی رهی. داردیگ یو حرصم م سوزد یم بیفرستم که عج یکف دست سوخته ام م یمرغ نگاهم را به سو ش،یصفحه نما

 :میگو یم یاحوصله  یبرم، با لحن ب یرا به طرف گوشم م یکه گوش یکشم و در حال یرا در جهت مخالف م

 

 ؟یکار دار ی. چمیسالم مر -

 

 هنوز زنگ نزده، نه؟ زدانیچه توپش پره.  نیاوووه! بب -

 

 دهم: یکنم تا سوزشش را کم کنم و جواب م یدستم را فوت م کف
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. اصال مگه مرد درست گهید ارهیمثل مه یکیخواستم صد سال زنگ نزنه. مردا همشون مثل همن. همون بهتر زنگ نزد. اونم  -

 کردم که شمارمو ... یفکر م یدونم چ ی! واقعا نمم؟یدار میو حساب

 

 کند. یم یچیکالمم را ق میبلند مر یصدا

 

 داشت؟ ینوک مداد CLS زدانی یگفت نمی! ببیزن یال کار حرف مدقه ساکت باش دختر. مثل تراکتور در ح هی -

 

 :میگو یکالم م کیکنم و  یپرسد، تعجب م یم یربط یسوال ب نیچن نیمن ا یکه وسط غر زدن ها نیا از

 

 آره. -

 

 .گمیم زدانویبود؟  یچه شکل یگفت -

 

 دهم: یکنم و جواب م یرا در ذهنم تجسم م زدانی یکم رنگ شده  ی چهره

 

. اومـــم، صورت کیبه چشماش نزد یلیو پر بود و خ یابروهاش هشت ادمهیبود.  ی. چشم و ابرو مشکستین ادمیخوب  -

 سبزه هم بود.  یداشت. آهان راست یدرشت یکنم لبا یو فکر م یاستخون

 

 :دیگو یقرار و کالفه م یدنبالش است و عجله دارد، ب یکیکه انگار  میمر

 

 . سادهی. االن دم خونت واستین ادتیخوب  ی. فکر کردم گفتهیخب حاال کاف -

 

 کنم. یم تیگوش به آن گوشم هدا نیرا از ا یو گوش دیگو یچه م میکنم مر یرود. اول درک نم یم ادمیکف دستم  سوزش

 

 !؟یچ -

 

 و حدس زدم خودش باشه. دمشید شت،یپ ومدمیاالن دم خونته. من داشتم م زدانی. یدیهمون که شن -

 

 برم. یشوم و به سمت پنجره هجوم م یمبل بلند م یرو از

 

 .یکن یاشتباه م یدار دیشا -

 

مد نظر تو  زدانِیمثل همون  اتشونیخصوص قایبنز داشته باشن و دق یحوال نیتو ا شنیم داینه، مطمئنم. مگه چند تا آدم پ -

 باشه؟

 

منطقه تک است که ناخودآگاه از  نیزنم. بنزش آن قدر در ا یپرده را کنار م یگوشه  نانیاطم یبرا یاست ول یمنطق حرفش

 ادیز یرا که به خاطر فاصله  مرخشیتوانم ن یکوچه پارک کرده. م چیو در پ ابانیشناسمش. آن دست خ یم نیآن همه ماش نیب

 جا چکار دارد؟ نیمانم. ا یانگشت به دهن م وشوم خودش است  ی. مطمئن منمیشده، بب زیر

 

 

 

 الو؟ الو؟ گالره؟ -

 

 :میگو یشوم و کالفه م یفکر خارج م از



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 34 

 

 

 هـــان؟ -

 

 کند. یو من م من

 

 برم؟ ایباال  امیمن ب زه،یچ -

 

 .نییپا امیاالن م سایوا ؟یکجا بر -

 

 دم دره. گمیم ن؟ییپا یایچرا م -

 

 زوم کرده است. نشیماش یرو نگاهم

 

 کنم. یکارو م نیکنه، خودم ا ی. حاال که اون اقدام نمیگفت یچ دمیشن -

 

کنه  یفکر م ن،ییپا یایب یبه هم خورد. اگه پاش یبهش رو داد یلیکه خ نیا یواسه  اریرابطتت با مه یگفت ادمهی ؟یا وونهید -

 .اریمثل مه شهیم نمیو ا یهول یلیخ

 

 روم. یآماده شدن به سمت اتاقم م یکنم و برا یرا ول م پرده

 

 .نمییپا گهید ی قهینگران نباش، حواسم هست. تا ده دق -

 

 یپشت پلکم م یحالت ممکن خط چشم خوش حالت نیتر عیکنم. در سر یکنم و تلفن را قطع م ینم شیبه گالره گفتن ها یتوجه

 یکنم. حساب خاص یآورم و لبم را سرخ م یم رونیب فیزنم. رژ قرمز را از ک یکوتاه اما فرم م یبه مژه ها یظیغل ملیکشم. ر

 رژ قرمز باز کرده ام.  نیا یرو

 

سرم  یرو یبندم و شالم را هول هولک یروشنم را از باال م یِبلند و قهوه ا یکنم. موها یکوتاه و تنگم را تنم م ،یمشک یپالتو

از دستم برود. حاال که  زدانیترسم  ی. مزمشانیر یچشمم م یکنم و تاب دار گوشه  یاندازم. فرقم را با ته شانه کج باز م یم

 است ولش کنم، محــال.  لکرده ام، محا شیدایدوباره پ

 

 روم. یبه دست داخل آسانسور م یکشم و گوش یو ساق بلندم را باال م یچرم یچکمه ها پیبندم. ز یرا پشتم م در

 

را از رو ببرم. گالره به تو  یکی تو دیگرفته، با یو زرق و برقت که چشمم را حساب نیاز ماش یخان. جدا زدانی میآ یم دارم

 ! ؟یزن یدهد و تو زنگ نم یشماره م

 

که  نی. به محض ازدانیخورد؛  یکلمه در سرم چرخ م کیکنم و فقط  یرا فراموش م میایرود. خودم و تمام دن یم ادمی اریمه

کشم.  یم اریمه ییِاهدا یبه پالتو یشود، دست یکند و دِر آن باز م یرا اعالم م نگیپارک ستد،یا یم نگیآسانسور در پارک

 . میآ یم رونیاز ظاهرم از آسانسور ب یکنم و راض یمرتب م نهیرا در آ میموها

 

 یب یکوچه  نیزمستان.چه خاطره ها که من از ا بیو نج دیپر شده از تنِ سپ مانیآشنا یشوم. ذهنِ کوچه  یخارج م اطیدر ح از

و دم در  زمیزباله بر ی سهیرا در ک دیآ یدردم م شانیادآوریکه از  ییخاطره ها شد یکاش م یانتها دارم. چه خاطره ها! ا

 شود.  ینه، نم ؟یعنیشود  یبرده شوند و هرگز هم برنگردند. م ینشدن افتیباز یبگذارم تا به عنوان زباله ها
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تو خودمو  یکه ب یکند. ا یاش م ییبایز رینگاهم را درگ هیچند ثان یو برا ختهیر نییپا اطیتنها، از سر در ح چکِیخشکِ پ ی شاخه

که فراتر از حد توانش است.  ییکند. کارها یفراموش کردنت چه ها که نم یکه گالره ات دارد برا نیو بب ایب نم،یب یتک و تنها م

 بم.چس یدهد، شک نکن سفت و محکم به آن م یاریفراموش کردن تو و خاطراتت به من  یتا برا ودش یها دست نیاما اگر ا

 

 و... اریمه یرفت

 

 رفتن تو گفتم... از

 

 در به در شد، ستاره

 

 افتاد، هیبه گر شبنم

 

 شعله ور شد! پروانه

 

 ...یباز هم رفت یول

 

 !یهمان بهتر که برو پس

 

 یرو یکند، لبخند یکه برقش نگاه مرا هم براق م ینوک مداد نیماش دنیجاده و با د چیشود به پ یم رهیمنتظرم خ یها چشم

اندازم.  یباال م یرفته است. شانه ا ی. انگارنمشیب یکنم، نم دایرا پ میچرخانم تا مر ی. هر چه چشم مندینش یلبم بسط م

 . زدانیمنم و  فقطبهتر شد؛  یطور نیهمان بهتر که رفت. ا

 

را خوب  یکی نیام. ا دهیکنم من هنوز او را ند یوانمود م یول دهیدانم که تا به حال حتما مرا د یروم. م یکوچه م چیسمت پ به

کنم. سرم  یچند قدم را عقب گرد م یشوم و ناگهان یهم دور م یگذرم. چند قدم یم نشیکردن! از کنار ماش یبلدم؛ نقش باز

 نشانم. یبر لبم م ییو لبخندِ آشنا نمشیکنم تا بهتر بب یکج م یگردانم. صورتم را کم یرا سمت او که نگاهش با من است، م

 

گذارد و با دست  یسقف م یدستش را رو کی. دیآ یم رونیب نشیزند و بالفاصله از ماش یم یبوق ند،یب یرا که م لبخندم

را، در لحنم  دنشیاز د یهم حالت تعجب زدگ یشوم. کم یم شقدمیدارد. در سالم دادن پ یباز نگه م مهیدر را ن گرشید

 کنم. یمخلوط م

 

 سلــام!  -

 

 ! سلــام -

 

« سالم»دهم همان  یم حیکه ترج دیگو یآن قدر آرام م یکند ول یهم م یسالم یلب ریدهد و اگر اشتباه نکنم، ز یتکان م یسر

ژل و روغن  یِاز براق یاثر چیرا مردانه باال زده و ه اهشیس یموها ده،یرنگ پوش یبلنِد مشک یفرضش کنم. کت سه دکمه 

 چیاست که تحمل سرما را به ه ییسرما یمردانه. از آن دسته آدم ها یلیو خ سادهکم.  یلیهم دارد، البته خ شی. ته رستین

 . ردیگ یم یگرداند و ژست سرمازدگ یکتش را به سمت صورتش بر م ی قهیزود  یلیعنوان ندارند چون خ

 

ده. انقدر سرخ که سوزاند. شک ندارم صورتم سرخ ش یرا م میسوز دارد و استخوان ها بیدهم؛ هوا عج یرا به او م حق

 یرا در آغوش م میدست ها نم،یب یسکوت ممتدش را م یزند. وقت یکرم پودر هم در چشم م ی هیال ریدانم از ز یم دهیند

 شکنم. یان را م و رمیگ یسکوتش را م یانتها ینتیز یکشم و با لبخند

 

 برم. گهیمن د د،یندار ی. اگه کاردمتونیخوشحال شدم دوباره د -
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 شود. یمانعم م شیخواهم راهم را بکشم و بروم اما صدا یم

 

 گالره خانوم؟  -

 

دانستم  یدانستم. م یگردم سمتش. م یزنم و باز بر م یم یزند. لبخند ینامم را صدا م فیبم و کلفتش چه لط یآن صدا با

کند و  یاشاره م نیا چشمش به ماشکنم تا حرفش را بزند. ب یها بروم. منتظر و طلبکار نگاهش م یسادگ نیگذارد به هم ینم

 :دیگو یم

 

 .دیراحت تر یطور نیا ن؟یتو ماش دینیبش شهیم -

 

ژست گرفته که بچه ها هم  یمن. جور یِدهد به راحت ی. نسبتش مدیگو یسردش است اما نم دیحرفش بگو یدر ادامه  منتظرم

کند و  یباز م می. درِ سمت کمک راننده را براردیگ یسنگر م نیفهمند از سرما کالفه شده. بدون تعارف دوباره داخل ماش یم

 است؟! ییاکشد. نگفتم سرم یرا در آغوش م شیدست ها

 

بندم. به محض  یمحکم م یو در را کم نمینش یفرصت مناسب تر. کنارش م کی یگذارم برا یکنم و ناز کردن را م ینم معطلش

 یاندازد. گرما یرا به گزگز م میصورت و دست ها یباد گرمِ بخارسوخته، هجوم  یچرم و راحت قهوه ا یها یصندل ینشستن رو

حفظ ظاهر هم  یکنم برا یم یسع یو هزار جور دم و دستگاه دارد ول االستب نشیلذت بخش است. مدل ماش نشیاتاقک ماش

 .رمیگ یرا در آغوش م فمیچرخم و ک یکه شده مانع از باز ماندن دهانم شوم. به طرفش م

 

 خب؟ -

 

 خب؟ یچ -

 

 برم. دیبا د،یکارتونو بگ -

 

 .یبرو دیمدام بگو که با ،یاگر قصد رفتن هم ندار یها روش جلب کردن توجه مردان است؛ حت نیا

 

 :دیگو یم عیکند و سر یمنگ نگاهم م یکم

 

 آهان.  -

 

باال  میودآگاه ابروهاناخ نم،یب یرنگم را که دستش م یصورت پسیکند. کل یشود و داشبورد را باز م یمن خم م یصندل سمت

 مانینفس ها یرسد، ترانه  یکه به گوش م ییتنها صدا یمدت زمان کوتاه یکند؟! برا یروند. گل سر من دست او چه م یم

 دهد: یم حیبپرسم، توض یزیکه چ نیبدون ا د،است. انگار که تعجب را از نگاهم خوانده باش

 

که  دیخودتون بود یانقدر تو یخب راستش اون شب گل سرتون از موهاتون افتاد و من برش داشتم تا بهتون بدم، ول -

 نخواستم خلوتتونو به هم بزنم.

 

 دهد: یزند و ادامه م یم یکند. پلک یم یمکث

 

 جا. نیاومدم ا نیهم یموقع داخل رفتن هم انقدر حواسم پرت شد، باز فراموش کردم. برا -

 

 اش گرفت.  دهیتوان ناد یم یزند اما انقدر لبخندش محو است که به راحت یواقعا لبخند م ای دیآ یدانم به چشمم م ینم
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 هیمرد جوون،  هیکه؟  دیدون یها بپرسم، ممکنه براتون بد بشه. م هیو فکر کردم اگر از همسا دیچندم یدونستم طبقه  ینم -

 د؟یشناس یکه م رانویدختر جوون، مردم ا

 

 زند. یم نیبه فرمان ماش یا ضربه

 

 .نییپا دیبود و خودتون اومد اریبه هر حال انگار شانس باهام  -

 

 کیپس دادن  یهمه زحمت تنها برا نی. ارمیگ یقرار م ریماند. واقعا تحت تاث یگذارم. دهانم باز م یکردن را کنار م یباز نقش

 :میگو یم یدهم و با لحن بهت زده ا یگل سر؟! آب دهانم را قورت م

 

 گل سر ارزششو نداشت.  هی. گمی. واقعا مدیزحمت بنداز یالزم نبود خودتونو انقدر تو -

 

 آشنا.  دِیتن سپ یشود همان کوچه  یم مان،یرو به رو دِ یسپ یاندازد و صفحه  یپاک کن را به کار م برف

 

 به هر حال امانت بود. -

 

 .دیالاقل معطل نش د،یریتماس بگ هی دیتونست یم د،یخب شما که شمارمو داشت -

 

 نداشت. یبودم و معطل دهیراستش همون شب رفتم خونه دوش گرفتم و شمارتون پاک شد. بعدم منم تازه رس -

 

 ی!؟ احتمالش انقدر کم است که مطمئنم دروغ مندیاو را بب میباشد و همان لحظه مر دهیشود تازه رس ی. مگر مدیگو یم دروغ

 .رمیگ ی. گل سر را از دستش مدیگو

 

 ممنون. یلیبه هر حال خ -

 

 اندازد. یم نییتواضع پا یاز رو یسر

 

 بود. فهیکنم، وظ یخواهش م -

 

 دهم. یرا تکان م سرم

 

 کنن.  یکار نیکه همچ ستنین یادیز ینبود. آدما فهینه، اصال وظ -

 

بخواهد با من هم  یاست! گناه است که حت فیاش بدهم. ح یخواهم باز یاست. نم یرود. مرد خوب یم رهیستگسمت د دستم

 ی. واقعا مستیزنانه ن یحربه  یکی نیباشد. ا قشیکه ال یبرم سر وقت کس یدارم م یرا برم میصحبت شود. قلب دو رو

 خواهم بروم.

 

 برم.  گهیبازم ممنون. من د -

 

 پرسد: یبسته ماندن و باز شدن است که م نیب در

 

 د؟یرفت یم ییجا -

 

 جز دروغ گفتن ندارم.  یگزم. چاره ا یرا م لبم
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 . نمیرفتم دوستمو بب یآره، داشتم م -

 

 رسونمتون. یمن م دیاگه اجازه بد -

 

 شدم. بگذار بروم. مانیخواهم بروم. پش یم

 

 .دیشرمندم کرد یکاف ی. به اندازه دمیزحمت نم -

 

 فشارد. یگاز م یرا رو شیمن، پا یاجازه  بدون

 

 .گهیبرمتون د یخب من م د؟یبر ادهیپ دیخوا یسرما م نیا ی. توستین یزحمت -

 

 بود. یرفتم که، تاکس ینم ادهیپ -

 

 .دیش یتا سوار تاکس دیرفت یم ابونیسرما تا سر خ نیتو ا دیبازم با د،یبد حیمن ترج نیرو به ماش یبر فرضم اگه تاکس -

 

 خواهد. یطور م نیشوم. خودش ا یرفتن م الیخ یزنم و ب یم لبخند

 

 .ستایمن عادت دارم. تازه انقدرام سرد ن -

 

 :دیگو یم هیکنا پر

 

 .ستیبــــله! کامال مشخصه اصال سردتون ن -

 

 :میگو یکنم و خنده کنان م یم یزنم و به صورت سرخم نگاه یم نییسرم را پا یباال ی نهیشوم. آ یمنظورش م متوجه

 

 .ستیسردم ن ادیوگرنه ز شم،یمن زود سرخ م -

 

 !دیگیشما که راست م -

 

 گم؟یدروغ م دیگیم دیدار یعنی -

 

 .شمیبرم، ممنون م یمن بدونم کدوم سمت دیکردم؟ آدرس دوستتونو اگه بگ یجسارت نیچن یبنده ک -

 

مانم. راست  یدر شگفت م رد،یگ یبه کار م شیکه در تک تک کلمه ها یهمه ادب و نزاکت نیدهم و از ا یرا به او م آدرس

شود  ینم دنیجلسه د کیاست. در  یمرد متشخص و مودب زدانیبرد. از نظر من  یآدم ها را باال م تیگفتند حفظ ادب شخص

را که  شانیآن رو یماندند ول یهم عال یمدت یبودند و برا یدر ظاهر عال کهشناسم  یام و م دهیرا د یقضاوت کرد. من مردان

به دلم نشسته  بیسخن گفتنش عج ی وهیجلسه ش کی نینشان دادند، حالم از هر چه مرد بود به هم خورد. به هر حال در هم

 نشسته.  دارینگاهش ب اهِیکه در عمق س یاست. متانتش، غرورش و صد البته صالبت

 

 ارِیاو. مه ارِیمه میبگو دی. حاال باستیمال من ن گرید اریمن. نه، نه! مه ارِیزند. مه یبه سرش م اریمه یدلم هوا یطور الک نیهم

ها تنها  نیبا تمام ا یپروا بود. ول یتا آسمان فرق داشت. صاف و ساده دل بود. مهربان بود. کله شق و ب نیمرد زم نیاو با ا

دل در  نیکند ا یچه م دینیکوبد. حاال شما بب یبرم، قلبم مثل حاال تند تند م یاسمش را هم که م یتمن بود. ح یِعشق زندگ

 .دی. فقط تصورش را بکننمیب یرا م شیرو یام، وقت نهیس
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 سوال بپرسم؟ هیتونم  یاگه جسارت نباشه م -

 

 دهم: یکنم و پاسخ م یم شیک شیرا ک افکارم

 

 . دییبفرما -

 

 .دیجوابمو ند دیتون یم دیاگه دوست نداشت د؟یکرد یکار م یتک و تنها چ اونم ابون،یخ یاون شب، ساعت سه تو -

 

 کشم. یم یآه

 

 کم قدم بزنم.  هیبه سرم زده بود  ییجورا هی یکاری. از بدمی. جواب مستین یمشکل -

 

 :میگو یم یکنم و دروغک یفکر م ی. کماورمیب اریبه جز از دست دادن مه یچه بهانه ا دیدانم با ینم

 

که  ستین یکنم. پدر و مادرم فوت کردن و کس یم یمن تنها زندگ د؟یدون یاز کارم اخراج شدم. م یحواس یکم ب هیبه خاطر  -

 موند. واقعا داغونم کرد.  یمن مثل مردن م یبرا ینباشه ول یمهم زیمثل شما چ ییاز نظر آدما دیبتونم روش حساب کنم. شا

 

کردم. کف  فیشود. چقدر دروغ پشت هم رد یآگاه موتور فکم پت پت کنان خاموش مرسد و ناخود یبه ذهنم نم یگرید حرف

 همه دروغ؟! نیکردم! اصال از کجا آمد ا

 

 بود؟ یفهمم. کارتون چ یم -

 

 هم دروغ. باز

 

 بودم. اریدست کینیکل هی یتو -

 

 د؟یخوند یچ -

 

 دارم. یشناس ستیز سانسیل -

 

خواست عروسش درس  ی. دلش مرمیرا بگ سانسمیمجبورم کرد درسم را ادامه دهم و ل اری. مهمیگو یرا راست م یکی نیا

همه  نیخواهد از ا یفوق هم بخوانم. حاال م ی. تازه اصرار داشت براندینش یلبم م یرو یاراده ا یخوانده باشد. پوزخند ب

 :دیگو یبرسد، چون م ییبه جا هدخوا یم یجد یبرسد؟ انگار جد یزیسوال به چه چ

 

هم داوطلب  یرفته و کل یقبل یِمنش ستیهفته هم ن هیگشتم واسه شرکت. البته  یم یمنش هیجالب شد. اتفاقا منم دنبال  -

 کار تازه؟ هیراجب  هی. نظرتون چنمیانگار قسمت بود من شما رو بب یول میداشت

 

 ینم میکردن، چطور بگو یز آن همه نقش بازاش باشم؟ حاال بعد ا یخواهد منش یشناسد و م یماند. مرا اصال نم یباز م دهانم

 کنم. یخواهم؟ من و من م

 

 نداشته باشم. طشویمن شرا دی. شادیهم دار یطیشرا هیخب ... خب حتما  -

 

 اندازد. یباال م یا شانه

 

 .دیداد یانجام م اریهموناس که به عنوان دست بایتقر شی. بقدیرو در حد متوسط بلد باش یسیزبان انگل هیفقط کاف -
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 دهد: یادامه م یاز مکث بعد

 

و منم بهتون  دیکارتونو از دست داد دیبا شماست. شما نگران میکرده باشم. تصم یندارم، به هر حال خواستم کمک یاصرار -

 دوست. هیدادم، به عنوان  یکار شنهادیپ هی

 

 کشد.  یم رونیداخل داشبورد ب یکارت ها نیرا از ب یزند و کارت یترمز م یرو میمر یخانه  دم

 

 نی. البته ادیریباهام تماس بگ دیتون یم د،یکمک خواست یزیدر مورد هر چ ای دیقبول کن شنهادمویپ دی. اگه خواستمیدیرس -

 شرکته.  یشماره 

 

 .سدینو یکارت م یرو یگرید یاش شماره  یمشک سیروان نو با

 

 خودمه.  یشماره  نمیا -

 

 زنم. یم یکشم و لبخند یم رونیانگشتانش ب نی. کارت را از بردیگ یرا سمت من م کارت

 

عشقتون، دوست  دوارمیکمن. ام یلیمثل شما خ ییآدما دی. باور کنتتونیممنون، بابت گل سر، بابت رسوندنم و بابت حما -

 واقعا قدرتونو بدونه. د،یهمسرتون، اگه دار ایدخترتون 

 

 :دیگو یشوم و او م یم ادهیپ نیماش از

 

 . روز خوش. دیرو به خودش بگ نایا نشیدیباشه اگه د ادتونی -

 

دهم و تا  یتکان م شیبرا یبخشد. دست یم ییبایاش حالت ز یکنم لبخند به صورت جد یزند و من فکر م یم یلبخند باالخره

 کنم.  یشود، نگاهش م یبارش برف ها گم م نیب نشیماش یوقت

 

 !یستیاصال آماده ن قتیدر حق یآماده ا یزیرو به رو شدن با چ یکه برا یکن یفکر م یوقت

 

 را داشت... یام کنم همان بهتر که خودش کس یوارد زندگ اریمه یرا به جا یگریعنوان آماده نبودم کس د چیهم به ه من

 

 را داشت...!  یمرد فرشته صفت نیها به کنار ارزش آشنا شدن با چن نیا یهمه  یول

 

 منتظر بمانم تا نجات دهنده ام شود... یکس یتوانم برا ینم گریکنم د یم فکر

 

 خودم، خودم را نجات دهم. دیبار بـــا نیا

 

 ساخته نبود! یکار زدانی از

 

 

 

*** 

 

 سال قبل شش
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عقب  یکشم و قدم یم رونیها و دوستان مدرسه ام، ب یاز همکالس یکیرا از دست الله،  میبازو م،یرو یدر باغ که داخل م از

 گذارم.  یم

 

 خوام برگردم خونه.  ی. مستمیالله من ن -

 

 رود. یم یجانانه ا یچسبد و چشم غره  یم تیدستم را با حرص و عصبان الله

 

 .میگرد یبرم ومدیتو، خوشت ن ایب ،یجا اومد نیتو که تا ا ؟ینصف شب یبرگرد یخوا یکجا م -

 

 بفهمن، کشتنم. وانیو ک اریالله به خدا ماز -

 

 :دیگو یم یالیخ یکشد، با ب یکه دستم را محکم تر م یحال در

 

 .گذرهیخوش م یلیفهمن. به خدا خ ینم یاریدرن یخوان بفهمن؟ اگه خودت تابلو باز یاز کجا م -

 

زند و ترس تمام وجودم را گرفته.  یشور م بی. دلم عجمیکنم که برگرد یکنم. با نگاهم از او خواهش م یچشمانش نگاه م به

به عامل  یرود. وقت یشود و بلکه لحظه به لحظه باالتر م یدر وجود آدم هاست. فشارش کم نم شهیس از ناشناخته ها همتر

 .یترس یم شتریب ،یشو یم کیترست نزد

 

گدار به آب بزنم. دست از  یخواست ب یشرکت کنم. دلم م یمهمان نیو چند روز قبلش کامال آماده بودم تا با الله در ا روزید تا

 یبا ک ؟یبهت گفت؟ کجا بود یبهت گفت؟ که چ یسر و ته که ک یب یسوال ها دنیهمه پرس نیپا خطا کنم. خسته بودم از ا

  ؟یبود

 

 شهیکه هم یبرادرم، مدام به من شک دارند. به من؟! به من وان،ینامزدم و ک ار،یماز یبودم، خسته! پاکم مثل برگ گل ول خسته

است. مادرم زن است. از جنس  ادیشوند. مردند و زورشان ز یم یرتیغ میو به کار خودم است، شک دارند. برا نییسرم پا

احساس را دارم؛ خودم بودن با  نیهم شهیپدرم مُرد، هم یگر. منم و خودم. از وقتید استیکند. کار دن یدرکم نم یخودم ول

 خودم. 

 

 را دادم به دست باد، پس هر چه بادا باد.  زمیدهد. من که همه چ یو نفرت م را به خشم شیو جا ردیگ یپر م ترس

 

 یخورد و از حرکت ناگهان یم یکشمش. سکندر یچسبم و دنبال خودم م یکند، م یالله را که همان طور پشت هم نطق م یبازو

شود که الله هم مثل من  یسرسام آور باعث م سیبا آن بِ یقیموس یدهم. صدا ینم شیبه غرغرها یتیشود. اهم یم یام شاک

 .دیایعمارت باال ب یسکوت کند و دنبالم از پله ها

 

 :دیگو یزند و در گوشم م یمن م ی. به محض ورود، الله به بازومیشو یدو از در دو دهنه و بزرگ وارد خانه م هر

 

 ! خوش به حال صاحبشیعجب کاخ -

 

در کاغذ و  شودی. خالصه مستیاز جنس لطافت ن شانیو آرزوها اهایرو گریآدم ها. د یهاایشدن رو یکنم به آهن ی. و من فکر م

 آهن و دود... 

 

از حد بلند است.  ادیرنگ ز یتیگذارمش. سقف گران یدهم و به حال خود م یالله نم یاهایو رو ایبه کوچک بودن دن یتیهم

و مرا  ردیگ یمانده ام که الله دستم را م یسالنِ بزرگ و اشراف ییبایو روشن و دود گم شده. محو ز کیسرتاسر سالن در تار

 برد. یم مانیعوض کردن لباس ها یهمراه خودش برا
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 یمانتو یِ کنم. کمربند قهوه ا یبچگانه، فکر م یِاشتباه بودن کارم که بهتر است اسمش را بگذارم لجباز ایدارم به درست  هنوز

کرده ام. صورت خودم  شیآرا یشوم به چهره  یم رهیخ نهییماند و در آ یکش ثابت مسگ یکنم، دستم رو یسبزم را که باز م

از  شیتوانم بزنم، ب یبرق لب هم نم کی یحت اریو ماز وانیمن که از دست ک یبرا یلو ستین ادیز شمیشناسم. آرا یرا نم

 اندازه است. 

 

که  یآورد. مانتو را با خشونت یخودش در م ریبدنم را به تسخ یشوم و نفرت تک تک سلول ها یمنزجر م اریفکر کردن به ماز از

و براقم  یبا پوست گندم ییبایز یکه هارمون دیسف یِکوتاه و بند راهنیپ کیآورم.  یحاصل شده، درم اریاز فکر کردن به ماز

 . ستندین ییمع هاج نیمن همه بسته اند و مناسب چن یام. لباس را از الله قرض کرده ام چون لباس ها دهیدارد پوش

 

 ست؟یحالت خوب ن -

 

 شوم. یم رهیالله خ الیخ یچشمان ب در

 

 باعث شه خوب بشم. یمهمون نیا دیشا یداره ول یا یخوب بودن چه معن ستین ادمیوقته  یلیدونم. خ ینم -

 

 کشد. یچشمش را باال م یکنج لب و گوشه  ،یا انهیکند و لبخند موز ینگاهم م یخاص طور

 

 لحظه صبر کن. هی. نهیدختر، هم نیآفر -

 

چند قرص  دنیکشد. با د یم رونیکوچک ب یمشما کیدارد و از داخلش  یتخت بزرگ داخل اتاق خواب برم یرا از رو فشیک

 روم.  یقدم عقب م کیشود و  یگرد م میچشم ها درنگیسف

 

 .ستیفکرشم قشنگ ن یالله حت ا،یخدا -

 

 رونیشده ام، از سه قرص دو تا را ب رهیخ یزنده و جاندار یوالیمن که به قرص ها مانند ه یتوجه به حالت وحشت زده  یب الله

 کنم.  یم ادیگام فاصله ام را با او ز کی ارهی. دودیآ یمن م یآورد و به سو یم

 

 کشتم. یبفهمه م اریبرگردم خونه. ماز دیالله. من فردا با الیخ یب -

 

 خندد. یخندد. به ترس انباشته شده در نگاهم م یم

 

پسره پررو  یرو گفت نایبهمان، انقدر ا اریفالن، ماز اریاول انقدر نگو ماز ی. در درجه رهیاووه کو تا فردا. اثرش تا اون موقع م -

که از اومدن به  یحس بد نیداره و ا یخوب بودن چه مزه ا ادیب ادتی شهیقرص فقط باعث م نیکه ا نی. دومم اگهیشده د

 نداره.  یبار امتحان کردنش ضرر هی ومدیاما اگرم ن ادیخوشت ب دمیبره. بهت قول م یم نیرو از ب یدار یمهمون

 

شوم و قرص  یکند. قانع م یاو در کارش ماهر است و وسوسه ام م یدانم ول یم یرا به خوب نیکند قانعم کند و من ا یم یسع

خواهم امشب هر کار که دوست دارم بکنم، بدون  یبلعم. م یرا بدون آب م دیآ یدهانم م یکه در دست الله به سو یدرنگیسف

 یکنم اما با خوردن قرص و گذشت مدت زمان کوتاه یکشد که اشتباه م یم ادیفر یزیدر اعماق قلبم چ یی. جایدیو نبا دیبا چیه

 شود.  یآن حس هم در نطفه اش خفه م

 

 بشیبه بره است. عج یکنم که درست مثل نگاه گرگ یتن و بدنم حس م یرا رو یا صانهیحر ین به سمت جمع نگاه هارفت موقع

 یرقصم. حت یکنم و با همه م یم یاحساس سرخوش یکند. الک یمنزجرم نم شهیبرخالف هم فیکث یجاست که نگاه ها نیا

 .رمیگ یم دهیرا هم ناد ندشو یم دهیبدنم کش یکه گستاخانه رو ییحرکت دست ها
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و  یخبر یدانم چند ساعت در ب یلرزم. نم یتنم نشسته است، سردم شده و م یرو یادیکه عرق ز نینگذشته و با ا یزیچ

شود. الله  یمکررم اضافه م یها دنیکنم حالم بد شده. حالت تهوع و سردرد کم کم به لرز یحس م یگذشته ول دنیرقص

شود و  یدود محو م انیاش در م دهیزند. صورت رنگ پر یم ستشداخل د گاریبه س یقیک عمرساند. پُ  یخودش را به من م

 رسد. یگرفته اش به گوشم م یفقط صدا

 

 گالره؟ ستیحالت خوب ن -

 

داخل  گاریگذارد و س یشانه ام م یشوم. دستش را رو یزانوانم خم م یدهم و رو یم یبا تکان دادن سرم پاسخ منف تنها

 . ردیگ یدستش را سمتِ من م

 

 کنه. یدو سه تا ُپک بزن بهترت م ایب -

 

 کنم. ینگاهش م نیخشمگ

 

 توئه. ریخوره؟ همش تقص یبه چه دردم م گاریس -

 

 . یشیبزن روشن م ایجواناست. ب یکه احمق جون، مار ستین گاریس -

 

جانم که حوصله  یو ب فیخواهم بشوم. آن قدر ضع یگذارم که بشوم. نم یشوم. نم یخواهد نم یکه الله م یزیوقت چ چیه من

ام مختل شده و مغزم توان فکر کردن ندارد. در خالء  یعصب ستمی. سرمیگ یجوابش را بدهم و فقط از او فاصله م ردیگ یام نم

 کنم.  یم یط

 

خراب شده بروم  نیاز ا شهیهم یدارم بپوشمشان و برا میدارم. تصم یتخت برم یرا از رو میروم و لباس ها یاتاق م داخل

خانه  دیخودم را بخوانم. پس تا صبح فردا ق یفاتحه  دیموقع شب به خانه برگردم، با نیدانم اگر ا یام م یجیبا تمام گ یول

به تن  یبرا یمیکه در دستم است و هنوز تصم ییبا همان لباس ها ،یو هواخور عکردن از جم یدور یزنم.برا یرفتن را م

دهم.  یم هیسرد پشتم تک یها لهیو سرم را به م نمینش یسفت م نیزم یرو یشوم. گوشه ا یکردنشان ندارم وارد بالکن م

 یم جیشود. سرم گ یبدتر م لمحا یدهد ول یاش پوست صورتم را نوازش م یکند. خنک یم دیباد سردردم را تشد یزمزمه ها

افتم و  یم یسرد و سنگ نیزم یاندازد و رو یمرا از پا م یرخوت زدگ نیخورم تا باالخره ا یم جیخورد. آن قدر گ یم جیرود. گ

 شوم.  یم هوشیب

 

 میزنم تا بتوانم چشم ها یکنند. چند بار پلک م یپرم. انگار دو نفر جر و بحث م یاز خواب م یدرهم و برهم یصداها دنیشن با

کنارم  میاست. لباس ها شیبرد و هوا هنوز گرگ و م یدم صبح به سر م دهیسرم در سپ یباز کنم. آسمان باال یرا به درست

 یم نیزم یشوم و رو یخارج م دهیکند. از حالت خواب یخشک شده و درد م دنیابمدل خو کیافتاده. بدنم از  نیزم یرو

 نیکنم کوچک تر یم یسع شتریب اطیاحت یشوم و برا یرسد. همان دم کامال به هوش م یبه گوشم م یا هیگر ی. صدانمینش

 نکنم. جادیا ییصدا

 

زن. زن  کیمرد و  کیکنند؛  یکشم.دو نفر داخل اتاق بحث م یبه داخل اتاق سرک م یواشکیرسانم و  یرا به در بالکن م خودم

شناسمش. نه تنها من، بلکه تمام شهر  یشود. م یم خیتنم س یصورت مرد موها دنیکند. از د یم هیکه پشتش به من است گر

 یجا چه م نیدر رشت است. او ا یرسم یانتخاب شدن به عنوانِ سمت یبرا طرفدارپر یاز نامزدها یکیشناسند چون  یو را ما

مرد ...  نیا یعنیباشد.  یآدم معمول کی یتواند برا ینم یکاخ نیزدم چن یحدس م دیکاخ متعلق به اوست؟ با نیا یعنیکند؟ 

 یام م یاریخواند و به  یآورم. انگار زن فکرم را م ینم ادیو آشنا را به  بیرود؟! اسم مرد غر یما به کدام سو م یایدن ایخدا

 شتابد.

 

 فهمه.  یبه خدا. خاله باالخره م یارسالن خستم کرد -
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 . ییارسالن؛ ارسالن نکو آهان

 

 کشمت. یبفهمه خودم م یزیندا چ یکار کن هیسارا به خدا اگه  -

 

 کشد. یم غیج هیگر نیب دختر

 

 بهشون بگم؟ از هوا باردار شدم؟ یپس من چ -

 

و  دیآ یشهر از خود نشان داده، جلو م واریدر و د یاش رو یغاتیتبل یدر عکس ها شهیکه هم یبا همان ابهت یینکو ارسالن

 ی. صدادریگ یزن درد م یمن به جا یفشارد. آن قدر محکم که بازو یرا محکم م شی. بازوردیگ یزن را در مشتش م یبازو

 ارسالن خش دار و بلند است.

 

که  یدون یمن. خودت م یتو، هم برا یهم برا ،یبهتره تا خالت بفهمه با شوهرش رابطه دار یلیخ یاز هوا حامله شد یاگه بگ -

 ذارم. ی. من نمفتهیب دیاتفاق نبا نیتا انتخابات نمونده. ا یزیچ

 

روابط  نیشود چن یکنم. باورم نم یکشم را در مشتم گم م یکه م یبلند نیلرزد و ه یحرف م نیا دنیستون بدنم از شن چهار

 زند.  یزن م ی نهیکه تختِ س ییارسالن نکو یرود پ یوجود داشته باشند. حواسم م تیدر واقع یفیکث

 

 مامانت بفهمه؟  یسارا؟ چرا گذاشت شیچرا اون موقع که گفتم ننداخت -

 

 کشد. یم رونیب ییرا به زور از مشت ارسالن نکو شیبازو زن

 

 . دیرو د شیدادم مامان خودش جواب آزما حیصد بار بهت توض -

 

 اندازد.  یباال م یشانه ا مرد

 

 کنم، نه االن.  یقبول نم یتیمسئول چی. به هر صورت من هتهیعرضگ یاونم از ب -

 

 زند.  یرا به کمرش م شیدست ها زن

 

تو چاه، تو رو  فتمی. اگر قرار باشه خودم بدمینم تیاهم یارزنم به اون انتخابات کوفت هیارسالن بذار روشنت کنم؛ من قد  -

 . مطمئن باش. نییکشم پا یهم با خودم م

 

 باهات مدارا کردم.  یادیکنم ز یخسته شدم سارا. فکر م داتیاز تهد -

 

 پرد. یوسط حرفش م زن

 

 . ی. شب و روز برام نذاشتمیداریکابوس خواب و ب یدو ماه شد نیا ین؟ توارسال یمدارا کرد -

 

 دهد: یرود ادامه م یکه به سمت در م یدر حال بعد

 

خاله چون من  شیپ یبر میمستق یتون یم ،یادامش بد یبره. خواست ینم ییراه به جا یتکرار یحرفا نیا ه؟یچ یدون یاصال م -

 .گمیبهش م زویهمه چ رمیامروز م نیهم

 

 رود. یگرداند و دنبال زن م یرا برم شیرو مرد
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 کنه. ی. ندا باورت نمیکن ینم یغلط نیتو همچ -

 

 :دیگو یبه ارسالن م یکینزد یگردد و در فاصله  یبرم زن

 

 وارد شم؟ هزار جور مدرک ازت دارم جناب زرنگ. یبا دست خال یمهلکه ا نیهمچ یانقدر احمقم که تو یفکر کرد -

 

 .یزن یبلوف م یدار -

 

 کنم. بدبــخت! یارسالن، بدبختت م یبدبختم کرد یو تماشا کن. بدجور نیخب پس فقط بش یلیخ -

 

که خودش را  دیآ یم فمیجوان و من ح یلی. خوشگل است و خنمیتوانم چهره اش را بب یکه صورت زن سمت من است، م حاال

شهرت. از روز  یبه عالوه  نی! پول و ماشیو کاغذ یآهن یاهایگردد به همان رو یبرم لشیانداخته. احتماال دل یکثافت نیدر چن

چهره ها را  نیو زشت تر نیاز نفرت آورتر یکی ییارسالن نکو رایاست ز ظواهر نیهم روشن تر است که اصل ماجرا فقط هم

زنش  یتوانسته با خواهرزاده داشته و  یجسارت نیتواند پست باشد. چون چن یچقدر م ستین یدارد و ذاتش هم که گفتن

 . نیآهن یاهایرو نیکه پست است.آه از ا میگو یداشته باشد، م یرابطه ا نیچن

 

ها و  تیکه با تمام محدود یسر و ته زودتر تمام شود تا برگردم خانه. خانه ا یبحث ب نیبه افکارم است و دوست دارم ا حواسم

پوشم تا به محض خروجشان  یرا م میلباس ها اطیماند. تند تند و با احت یمن به بهشت م دیدر حال حاضر از د شیها یسخت

 شوم.  یکه از مرد و زن غافل م میلباس ها دنیفرار کنم. انقدر سرم گرم است به پوش

 

ناباورم گلدان بزرگ و  یگردد. در مقابل چشم ها یپرد و نگاهم داخل اتاق را م یبرق از سرم م یزیبلند شکستن چ یصدا با

 نیو درشتش زم زیر یشود و هزاران تکه  یکرده بود، خرد م نیرا تزئ یخال نیتوالت زم زیکنار م شیپ یکه تا لحظه ا یستالیکر

با  بایو ز ییدختر موطال کیکه در آن  ی. کابوسنمیب ی. حتما کابوس منیخون یها شهیشاز جنس  یکند. فرش یاتاق را فرش م

شود و رنگ سرخ  یم نیو فِرش خون ییطال یدهد. کم کم موها یافتاده و بدون شک از شدت ضربه جان م نیزم یرو نیسر خون

 . ردیگ یبه خودش م

 

که رنگ ندارد و هر چقدر هم که آن  یماند. خون یدستش به خون آغشته م امتیق امیکه از حاال تا ق ستادهیا یسرش مرد یباال

و  زدیر یکه دختر خون م نمیب یوجدان خفته اش. من م یکند رو یم ینیشود و سنگ یم یشود. تنها درد یپاک نم د،یرا بشو

 کشد. یخودش را به طرف تراس م یشنود و با حرکت تند یکشم. م یشنود که من بلند و پرصدا نفس م یمرد م

 

 اون جاست؟ یکس -

 

 

 

حال است زورم به او برسد، چه رسد به حاال که م یخودم را مرده بدانم. در حالت معمول دیدانم اگر دستش به من برسد با یم

محتاطش ذهنم را  یقدم ها یکاذب. صدا یو کوفتگ یگذاشته است؛ حس خستگ میرو یبد ریتاث یاثرات خوردن آن قرص لعنت

 ییبو وانیو ک اریکه اگر ماز نیا ایکشته شده  میچشم ها یانسان جلو کیکه  نیکند. فکر ا یدعوت م یبه دوئل ناجوانمردانه ا

 یو لرزان است جمع م فیکه ضع میرا در پاها میروین ی. همه ندهیسپارم به دست آ ینه را م ایمانم  یاز ماجرا ببرند زنده م

 یکند. هوا یساقط م یاز هست یراحت تر الیخرا با  یشک دوم یکشد، ب ینفر را م کیکه  یدانم کس یفرار، چون م یکنم برا

 یجا بودند. اصال ا نیکاش ا یکند. ا یام م وانهیکند. د یدلم را پر م اریماز یو حت وانیک ،یگل گل یخانه و مادرم با آن روسر

 جا نکشد.  نیآمدم تا کارم به ا یخراب شده نم نیکردم و به ا ینم یالله توجه یکاش به اصرارها

 

و براقش  اهیس یکفش ها دنیه محض دشوم. ب یطاقت م یکشد که ب یمرد به تراس آن قدر طول م دنیتا رس هیچند ثان نیهم

دوم. حرکتم چنان  یم رونیپرم و از در تراس ب یم میاز جا یمثل فنر رد،یگ یرنگ تراس قرار م دیسنگ سرد و سف یکه رو
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که  یخورد و من از شوک یم یمن، چرخ یشود. همگام با حرکت شتاب زده  یر میغافلگ بهیاست که مرد غر رمنتظرهیو غ یناگهان

 نیتزئ یزیکه فرش دستباف و خوش طرح اتاق را به طرز وسوسه انگ ییها شهیکنم. غافل از ش یشود استفاده م یبه او وارد م

را در آغوش  میپوست نازِک کف پا یا شهیتکه ش یلبه  یِ و برندگ یزیکه ت نیدوم. به محض ا یکرده اند، به سمت در اتاق م

 رسد.  یمبلندم به آسمان  غیج یکشد، صدا یم

 

 دمید یاشک جلو یو زالل ترگونه  رمیگ یرا به دندان م نمییشود. از شدت سوزش، لب پا یفراموشم م ییو ارسالن نکو خودم

خون  یکنم. نگاه هراس زده ام رو یتبدارم م یرهسپار گونه ها یگریپس از د یکیزنم و قطرات را  یم یزند. پلک یحلقه م

رفته که از نظر من قصد  یا بهیماند اما حواسم نزد مرد غر یکرده، ثابت م دایپ انیبدون کفشم جر یپا ریکه از ز یسرخ رنگ

وقتم حرام شده  یکاف یکنم. به اندازه  یابیرا ارز تشیو موقع ندازمیبه او ب یگردانم تا نگاه یرو برنم یجانم را کرده. حت

 نیزند و حتم دارم در ا ینبض م قوزکمشود حس کنم  یعث مو با دهیچیپ میکه در کف پا یاست. با وجود سوزش وحشتناک

 دوم.  یتر م اطیراه را با احت یمانده  یآورد، باق یها مرا از پا در م یکینزد

 

من روانه  یچنگ زدن به بازو یکه برا یبه من برسد و دست ییشود تا ارسالن نکو یکه تلف شده، باعث م یاندک زمان همان

 نیزم یاراده رو یام را کنترل کنم و ب یزخم یپا یتوانم به درست یشوم که نم یم دهیرسد.چنان عقب کش یکرده به ثمر م

 نیرسد. تمام شد؟ به هم یم یرحم مرد به پوچ یکف دست ب نیب رد،یاوج بگ ارود ت یکه م یسوزناک ی. زوزه ردیگ یقرار م

 یا هیاز ثان ییرنگ و بو چیه یوجودم را ب دیشده است که ب یرحم یدستان ب ریبه تاراج رفت؟! جانم اس زمیهمه چ یسادگ

 . ستین ینیسنگ نیبه ا یتاوان یکوچک نی. حق اشتباه به استین نیبرس. حقم ا ادمیلرزاند. خدا به فر یم نیچن نیغفلت ا

 

 ینگاه م دیآ یکردم، ترسناک به نظرم م یکه حاال برخالف آن چه که من قبال فکر م اهشیو س زیر یو لرزان در چشم ها ترسان

جوان، سفت و محکم به دور گردنم  یچکیجنگم. دستش مانند پ یرا گرفته م بانمیکه گر یضیکنم و با تمام احساسات ضد و نق

 خورد. یکه تکان م نمیب یرا م شیااشک لب ه یشود و از پس پرده  یحلقه م

 

 رو بکشه؟  یموش ملوس نیهمچ ادیدلش م یک چاره،یب یدختر کوچولو -

 

 کند. یم یکشد و نچ نچ یشکلش م یلیمستط یبه چانه  یدست

 

 .یبرام نذاشت یا گهیکه راه د فیح -

 

 یم ممیکند. تسل یوحشتم م یقربان شتریگذرد و مرا ب یشمارد. زمان آهسته م یها را م قهیدق نیکه داس دلهره گردن ا ییگو

که  ی. کسستین ییارسالن نکو یقربان نیاول ییدختر موطال نیفهمم ا یام م یتجربگ یاحساس منحوس. با تمام ب نیکند به ا

 ییزهایرفتارش ندارد. تنها چ یرو یشود و کنترل یترسد، دستپاچه م یکند، م یم خارج گرانیبار روح را از جسم د نیاول یبرا

 دستپاچه شدن است.  نیشود در رفتار و عمق نگاهش حس کرد، هم یکه نم

 

خالص کنم. تالشم راه به  شیلرزم از فشار دست ها یم دیکنم خودم را که مانند ب یم یزنم و سع یدست و پا م ییرها یبرا

چه کنم؟  ییها تیموقع نیبدانم که در چن دیدانم. از کجا با یشوم. خودم را تمام شده م یم دتریبرد و هر لحظه ناام ینم ییجا

 از کجا بدانم که چه کنم؟  دیگرفته اند با میتصم میبرا انویو ک اریماز شهیدست و پا که هم یمن ب

 

رود و دوباره دستش  یاز مشتش فراتر م یلحظه ا یبلندم برا یها غیج یاندازد و صدا یتخت م یمرا رو یا یبا حرکت ناگهان او

 .نمیب یراه راه م رهیت یرشته ها نیو چهره اش را از ب ختهیصورتم ر یرو میگذارد. موها یدهانم م یرا جلو

 

 

 

او  یمکررم مانع از احاطه  یشد. دست و پا زدن ها میها تسل یسادگ نیشود که به هم ینم یول ستیاز من ساخته ن یکار واقعا

و در  ردیگ یدهانم را م یتوانم حس کنم که بالشتِ نرم، محکم و خفقان آور رو یم یول نمیب ینم یشود. به درست یم کرمیبر پ

 نبوده ام.  دنیاز قبل هرگز قادر به نفس کش ییبرد که گو یم انفسم ر یشود. جور یع مدم نفسم قط
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کنم نفس بکشم،  یتالش م شتریدارم. هر قدر که ب ژنیبه اکس یمبرم ازیخواهم نفس بکشم. ن یزنم و م یدست و پا نم گرید

را دارم، از دستش خالص شوم.  رهیذخ ژنیاندک اکس نیکنم تا هم یافتد و تقال م یشود. مغزم به کار م یتر م نیام سنگ نهیس

ندارد. هر چقدر هم که  یا دهی. فارمیگ یم ینفس دوارانهیزند و من ام یرا کنار م لشتبا یلحظه ا یخورم برا یکه م ییتکان ها

 من است.  انیپا نیتالش کنم، باز هم ا

 

 یشود. پس مادرم چه؟ البد اگر من نباشم غصه م یم پرپر مدل د،یآ یچشمم م یپر از غم مادرم که جلو یالغر و چشم ها صورت

 یجنگم. در همان لحظه ها یها. من م یراحت نی. الاقل نه به همرمیخواهم بم یشود! نم یشود. نم یدر دلم برپا م ییخورد. غوغا

را  ییکشم و جا یرا باال م میالبته پر شدت در حد توانم، پا ،یو پر شدت یناگهان یبا ضربه  انندروند تا اشهدم را بخو یآخر که م

از  یهم که مستثن ییکند. ارسالن نکو یغافل از اطرافش م یمدت کوتاه یرا الاقل برا یشک هر مرد یکه ب رمیگ یهدف م

زدم تا  یم یشتم، طوررود. اگر توانش را دا یکنار م میروکشد و به طور کامل از  یم یبلند ادیاز درد فر ست،ین گریمردان د

 همان مرد نباشند بهتر است.  یمردان نیاش را از دست بدهد. چن یمردانگ

 

مرا  گرشیکند با دست د یم یمحل درد گذاشته و سع یدستش را رو کی ییشوم. ارسالن نکو یتخت بلند م یدرنگ از رو یب

 یبه سخت میکنم و انگار نه انگار که پا یدستش فرار م ریخورد. از ز یبه هدف نم رشیبار ت نیا یاز فرار کردن باز دارد ول

 شود. یپا فراموش م قیمرگ افتاده، زخم عم یکه ردپا ییجا یسوزد، ول یکه م بتهسوزد، ال یدوم. م یزخم شده، به سمت در م

 

که به  نی. به محض اخورده و بلند است چیپ ینگاهم به پله ها گرید یکنم و دم یچرخانم و پشتم را نگاه م یدم سرم را م کی

 زیو سحرآم ییبهشت طال یدوم. در مانند دروازه  یپله ها را م یچسبم و راه فرش شده  یم یچوب یرسم، از نرده ها یپله ها م

را  میاز هوا یخال یها هیتوانم ر یو م دیآ یشده انگار تازه نفسم باال م نیکاخ نفر نیا ازرسد. به محض خارج شدن  یبه نظر م

 کنم.  ژنیپر از اکس

 

رنگ  ییانوار طال یتواند حال خوبم را خراب کند، حت ینم یزیچ چیدر آن لحظه ه یآزارد ول یچشمم را م دیکم جان خورش نور

کشم. تمام شد.  یم یاز سر آسودگ یباالخره نفس نم،یب یشوم، تردد و آمد و شد مردم را که م ی. وارد کوچه که مدیخورش

مرگ  غِیت یحقم نبود تا لبه  یول یباز کرد قتیحق یچشمم را به رو ایرفتم. خدا یرآبیز هبود ک یشد. بار اول و آخرباالخره تمام 

 دادم. ینیبروم و برگردم. تاوان سنگ

 

 

 

*** 

 

 که دوست ندارم...! ییاونجا ،یقصه رو حت ی. همه گمیقصه رو م یندارم اما همه  حوصله

 

 کند. یرا سِر م میحمام سرد است و کف پا یسنگ نیزم

 

 بد! یلیبد است...خ حالم

 

 ...!ستین یمُردم...مرگ من موقت گهیدونم که د یم

 

ام  یمغز یبه سلول ها ینیب یهم نسوزانده ام تا دودش را از حفره ها دیسپ یگرده  کی یاست که حت یروز ششم امروز

معادل  یکشند. وزن یم ادیرا هر لحظه فر دیمبرمشان به گرد سپ ازیکه ن یکسترخا یسلول ها نیکنند ا یام م وانهیبرسانم. د

 غیمشت بکوبم. در واریخواد به در و د یحوصله ام و دلم م ی. لرزش دارم. بندک یم ینیسرم سنگ یهجده چرخ رو یلیتر کیبا 

به  یانگشتانم زخم شدند و درد یِ استخوان یرا دوا نکرد، فقط بندها یدرد یقبل یشده  دهیکوب یو صد درد که مشت ها

 اضافه شد.  میدردها
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دهند، در سبد رخت  یگند عرق م یکه بو گرمید یکنم و همراه با لباس ها یام را از تنم م یرنگ و نخ یو شلوارک خاکستر تاپ

 یاز آتش م یقیو آب سرد اول چک چک و سپس شره کنان تن مرا که انگار در حر چانمیپ یرا م یآب ری. شزمیر یچرک ها م

 ستیکه از جسم ن ی. دردستین یدرد لعنت نیا یبرا ییدوا چی. انگار هردیگ یام م هیلرزم.گر یکند. بدتر م یسوزد، خنک م

 شهیکنم. ش یخواهم از آن دور یرا که خودم مصرانه م یرنگ دیکند مواد سپ یاست. روحم طلب م یدوا ندارد. درد من روح

 یانقدر برا یزیبودم چ دهی. ندوزاندس یآن ها را م یگریپس از د یکیمغز سر و کار دارد و  یِخاکستر یبا سلول ها مایمستق

 سوختن دست و پا بزند. 

 

 یحمام را پر م یخال یدردناکم فضا ی هیکشم و هق هق گر ی. زانوانم را در آغوش منمینش یسرد و سفت م یها یکاش یرو

اش را ندارم  ییرا ندارم. توانا ییفکر کردن به درد تنها یرسد. حوصله  یودم مکند و انعکاسش باز هم تنها و تنها به گوش خ

 فکر کنم.  شهیجز ش یزیبه چ

 

کنند. بدون  یرا عوض نم یزیچ هیآب، نه هق هق گر یآب. نه سرد یکند به دما یشود و عادت م یجانم سرد و سردتر م یب تن

حمام محقر داشتم تا با خونم سرخش کنم،  نیدر ا یکنم اگر وان یو فکر م میآ یدوش کنار م ریاز ز م،یرا بشو میکه موها نیا

 . ستیمثل من ن یمحقر یمخصوص آدم ها ممردن ه بایکه ز فی! حفیشد. ح یخوب م

 

 یگردنم فرو رفته و چکه ها یاز دو طرف در گود می. موهاستمیا یم نهیآ یو جلو چمیپ یدورم م یکرم را سرسر ی حوله

و صورتم  دهیچسب میها قهیام به شق رهیت یکرده. موها اهیچشمم را س ریو خط چشم ز ملیکنم. ر یحس مرا پشتم  سشیخ

 دارد.  یو منگ یخواب یحالت ب

 

 و لت و پاره. یکه جلوت نشسته عصب یدوباره، کس ریواسه من نگ یو منگ یخواب یب ژست

 

 من...! یدود و گوگرد، قهرمان قصه  تختیو رو رگم بسرم. پا غیخوام ت یاصال نم گهید من

 

 یتر لبخند م قیکشد. باز عم یلبانم را گرفته و م یبه زور دو گوشه  ی. انگار کسدیآ یشود. خنده ام نم یزنم. نم یم لبخند

 یلرزاند؟ لبخند یاش م نهیعاشق را در س اریکه قلب ماز یو دوست داشتن نیریندارد. پس کجاست آن لبخند ش یا دهیزنم. فا

افتد  یم نییپا میلب ها یزنم. گوشه  یرا پشت گوشم م میموها م؟یبایلبخند ز ییکجا دم؟کر یم غیعمد از او در یکه من از رو

 . رمیگ یفاصله م نهیتوجه به شکستن خودم، از آ یخورد و من ب یکوبم. صورتم ترک م یم نهییبه صورتم در آ یو مشت

 

لبم به دندانم است و  یدارم. گوشه  یاپن برم یرا از رو لمیمرا بکشد. موبا یخمار نیشود. نگرانم که نکند ا یطاق م طاقتم

فکر کردن  یشوم و بدون ذره ا یعرفان متوقف م یکلمه  یکنم. باالخره رو یم نییشده را باال و پا ویس یطاقت شماره ها یب

 کند.  یام م وانهیبوق د نی... سوم بوقبوق ... دو  کی رم؛یگ یشماره را م

 

 !یلعنت گهیبردار د -

 

 گالره؟  یکار دار یچ -

 

رها  میدندان ها نی. لبم از بردیگ یشنوم، دلم آرام م یعرفان را که م یگرفته و دورگه  یدلخور است؟ حق دارد. صدا چقدر

 شود. یم

 

 دارم عرفان.  ازتیدارم. ن ازیبه کمکت ن یسالم عرفان. بدجور -

 

 :دیگو یم یخواهم دلش را نرم کنم. بعد از مکث کوتاه یخواهش دارد. م یرنگ و بو بیعج میصدا

 

 گالره؟  ینگفت ای ی. گفتینیمنو بب یخوا ینم ینشه؟ گفت دامیدور و برت پ گهید یمگه نگفت -
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 دهم: یجواب م عیسر رد،یگ یکه اوج م شیصدا

 

 .رمیم یگفتم. تو رو خدا، دارم م یچرت هیعرفان من  -

 

 کوتاه است.  پاسخش

 

 .ریپس بم -

 

 :میگو یکنم و م یم ونیشود. ش یم دیناام دمیام

 

 نکن باهام. عرفــان. یطور نینامرد قطع نکن. عرفان تو رو خدا ا -

 

همه قهر و  نیاز ا گهی. دیریو فرداش م یایروز م هی. یکن یخوره خر فرضم م ی! حالم به هم میصدام نکن لعنت یطور نیا -

 . یخسته شدم. خستـــم کرد تیآشت

 

 زنم: یم شیترکد و برخالف خواسته اش با بغض صدا یم بغضم

 

 عرفــــان! -

 

دهد. انگار  یکشد، گوشم را نوازش م یکه م یقیعم ینفس ها یکند و صدا یسکوت م«. جانِ عرفان» دیگو ینم شهیهم مثل

 کنم: یو دوباره تکرار م رمیگ یم دیدل و حرف عقلش. ام یجنگد با خواسته  یم

 

 عرفـــان؟  -

 

 :دیگو یم عیسر

 

 .ارمیبرات م گهی. تا چند ساعت دامیتونم ب ینم م،ییباشه بابا. االن که جا -

 

 چند ساعت؟ -

 

 دهد: یجوابم را م یعصب

 

 . امیدونم، خب؟ کارم تموم شد م ینم -

 

 گذارم.  یبه سرش نم سر

 

 .نمتیب یباشه، م -

 

 گالره؟ -

 

 ه؟ بل -

 

 ؟یدی. فهمیدیاز چشم خودت د یدید یهر چ ،یبد میباز گهیبار د هیاگه  -

 

 اوهوم.  -
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شود.  یخزان م یکس نیتن من که دارد به دست چن فیمن قطع کرد؟ ح یکند. رو یقطع م رمیخواهم ادامه اش را بگ یم تا

مرا گرفتار کرده که هر کجا  یجور یلعنت یرفتم ول یگذشتم و م ی. اگر عاشق بودم راحت تر مازمندمین ستم،ی!عاشقش نفیح

کالم  کیکه آن چند ساعت چطور بر من گذشت. در  دیشاهدم بود و د داافتم. فقط خ یهم بروم، آخر سر در دام خودش م

 فاجعه بود.

 

شوم. بدون  یم مبل کنده یکنم و از رو یاز دهانم خارج م دهیناخن شستم را که به گوشت رس فون،یزنگ آ یصدا دنیشن با

 نیزم یرو میبا پا ی. از شدت کالفگستمیا یمنتظرش م یکنم. دم در ورود یباز م شیرا بردارم، در را به رو فونیکه آ نیا

چهارم برسد. من که در برابر همه خوار شدم،  یشمارم تا به طبقه  یپله ها م کِ ی کی یرا رو شیقدم ها ی. صدارمیگ یضرب م

 یشوم اگر دوا یشوم. مخلصش م یشده ام، پس خوار عرفان هم م دهیو چروک ریپ یکردم و در سن نوزده سالگ یمن که جوان

 درمانم شود! یدرد ب

 

 

 

که قسمت  یرنگ ییخرما یگذرانم؛ موها یصورتش را از نظر م یو تک تک اجزا رمیگ یسرم را باال م ستد،یا یکه م میبه رو رو

چشمش  ریاز حد ز شیب ینبود و گود دهی. اگر رنگ صورتش آن قدر پردهیبلند و صورت کش یشانیاست، پ یخال شیها قهیشق

 ینگاه قهوه ا یبوده. چشمم رو یا افهیخوش ق باینه چندان دور پسر تقر یا هشد گفت که در گذشت یگرفتم، م یم دهیرا ناد

 پرسم: یماند و هول زده م یرنگش م

 

  ؟یآورد -

 

خشک شده  دهیهمان طور ژول میاست. موها دهیچیحمام دورم پ یکند. هنوز حوله  یرا برانداز م میکج و سر تا پا یرا کم سرش

 .ختهیو دورم ر

 

 تو؟  یکن یدعوتم نم -

 

 که کارهــا با من دارد. دیگو یخواهم را بده و برو اما نگاهش م یکه م یزینه، آن چ میخواهم بگو یم

 

 تو. ایچرا چرا، ب -

 

و محکم  رمیخواهد گوشش را بگ یشود. دلم م یگذرد و وارد خانه م یزند. از برابرم م یم یاست و لبخند گشاد فیسرک

 ! فی. و باز هم حردیمن ژست شاه بودن نگ یتا برا چانمیبپ

 

 کم به خودت برس تا من بساطو آماده کنم.  هی. زود برو نمیش یدختر؟ من عمرا کنار توام نم یچرا انقدر داغون -

 

 کوبم.  یدو دستم را به هم م کف

 

 .یآورد شهیپس برام ش -

 

 خرن. یم یکه براشون بستن ییبچه ها نیمثل ا یزنه شد یچشمات برق م نی. همچستیکه ن یآوردم، بستن شهیش -

 

 :میگو یکنم و م ینگاهش م قیعم

 

 . یعرفان، مرســـ یمرس -
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 زند.  یم لبخند

 

 برو دختر. برو تا درسته قورتت ندادم. -

 

 ینمدار را باز م یدوم سمت اتاق خواب. حوله  یرو به مرگ بودم، م شیساعت پ کی نیو شنگول، انگار نه انگار که تا هم شاد

ن زنم و هما یرا شانه م میموها یپوشم. سرسر یرسند را م یکه به دستم م ییلباس ها نیاندازم. اول یتخت م یکنم و رو

 ایمالم  یدرست م ایدارم و آ یبرم یگریپس از د یکیرا  شیآرا لیچطور وسا فهمم یکنم. نم یم شانیطور فر و وز دورم رها

چطور  نمیاندازم تا بب ینم نهینگاه آخر را در آ یپلکم بکشم.حت یخط چشم باال یندارد اگر رژ لب را جا ینه. انقدر هولم که تعجب

 شدم.

 

خورد. نه حوصله و نه وقت جر و  یو گفتم حالم ازش به هم م دمیبار آخر چطور به او توپ اوردین میکه عرفان به رو خوشحالم

چند روز  شیایکه رو یدیکوچک سپ یمبل دو نفره نشسته و مشما یکه رو نمیب یگردم، م یبرم یبحث کردن با او را ندارم. وقت

دوزم به  یو چشم م نمینش یروم کنارش م یم عیزند. سر یبه من چشمک م دستش ارنگذاشته، کن میاست آرام و قرار برا

 یرنگ را در دستش م دیپودر سپ یحاو یکه چشم از من بردارد، مشما نیکند و بدون ا ینگاهم م یاعمالش. همراه با لبخند

 .ردیگ

 

شود ،  یهدر نرود. کارش که تمام م گرده هم کی یحواست را به کارت بده تا حت میبزنم و بگو ادیخواهد بر سرش فر یم دلم

 کشد.  یاما دستش را عقب م رمیرا ازش بگ پیتا پا دیآ یدستم باال م

 

  شه؟یم یمن چ یحق الزحمه  -

 

 دهم.  یو آب دهانم را پر صدا قورت م رمیگ یمنظور حرفش را م خوب

 

 . ستمیاالن رو مودش ن یدون ینکن. خودت م تمیعرفان اذ -

 

 کند.  یاشاره م پیچشم و ابرو به پا با

 

 ؟یایرو مود م یکه بزن نویا -

 

 نکن عرفان، بدش به من. وونمی. دامیکه م یدون یخودت م -

 

کنم.انگار  یفوت م رونیطاقت ب یرسد. نفسم را ب یدر خواب هم زورم به او نم یول رمیرا از دستش بگ پیزنم تا پا یم چنگ

 دهد.  یتکان م یکردن انتخاب نکرده، سر یازب یرا برا یفهمد وقت درست یم

 

 بده .  زهیدونه جا هیرو مودش. الاقل  یاومد یواسه وقت مشیذار یقبول، م -

 

 برم.  یباال م میتسل یرا به نشانه  دستم

 

 خب. یلیخ -

 

 :دیگو یکشد و م یم یدهم اما نچ یشوم سمتش و گونه اش را هول زده هدف قرار م یم خم

 

 نداد. فینه نشد. اصال ک -

 

 زنم.  یلبش را نوک م عیکنم و محکم و سر یم یقروچه ا دندون
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 .ادیخوبه؟ رد کن ب -

 

 دهد.  یو فندک را به دستم م پیخندد و پا یغش م غش

 

 خفت کنه.  یتند تند بکش یکنم. هول نش یاشکال نداره، جبران م ینوک زدن بود ول هیشب شتریکه ب نیا -

 

 دهم...  یاندازد، سرم را به کار خودم م یکه م ییبه تکه هاتوجه  یب

 

 رشیکنم. اس هیخواهد گر یدلم م یبندم. از شدت سرخوش یرسد، چشمانم را م یطور که روحم رفته رفته به آرامش م همان

زند. چنان  یامان م یشده ام. قلبم ب یخیو  دیسف یتکه ها نیهم یو بنده  ریمن اس یکردم ول ی. فکرش را هم نمایشدم خدا

دارم تا همه  ینگه م میگردد. آن قدر دود را در گلو یم رونیبه ب یدنبال راه ییوکوبد، گ یام م نهیس واریخودش را به در و د

. عرفان دیآ ینم رونیاز دهانم ب یکنم، دود یباز م یگرفتن کام بعد یکه دهانم را برا یام برسد و زمان هیذراتش به ر ی

 زند.  یم یو چشمک دانداز یبه من م یگذارد. نگاه یم زیم یرا رو پیزند و سپس پا یپک را م نیآخر

 

 ؟یخوب -

 

 یرو یکنم.لبخند مترسک یم یسر من رد شده باشد، ناگهان احساس سبک یهجده چرخ گاز داده و باالخره از رو یلیکه تر انگار

  زنم. یصورتم کنار م یرا از رو میو موها ندینش یلبم م

 

 . میعال -

 

 :دیگو یکشاند. عرفان آرام اما مشتاقانه م یم شیپاها یمرا رو یا ینیب شیپ رقابلیحرکت غ با

 

 !یدستمزد منو بد دیبا یپس حاال که انقدر خوب -

 

 یتوانم از آن لبخندها ی. برخالف چند ساعت قبل حاال خوب مندینش یلبم م یرو یکنم و لبخند گول زنک یرا باز م چشمم

 معروفم بزنم.

 

 ؟یریگ یچند بار ماچ بدم حقتو م شه؟یدستمزدت چقدر م -

 

 :دیگو یکند، م یم کیکه صورتش را نزد یحال در

 

 خانـــوم.  می. ما حق آب و گل دارناستیاز ا شتریحق من ب -

 

 یم م،ی خوب از پس کارم برآکنم که اگر حاال یفکر م نیخواهـــم. فقط به ا یکه واقعا نم یبا وجود یخواهم، حت ینم میگو ینم

 او حساب کنم. یخواهم داشت رو ازین شهیکه به ش یبعد یبارها یتوانم برا

 

*** 

 

به عرفان در کنارم ، نگاهم به سقف است. عرفان از  ی. توجهستمیدانم که خوشحال ن یدارم اما م یدانم چه حس ینم یدرست به

دود  یتوتونِ سوخته، بو یرسد و بعد از آن بو یفندک زدن به گوشم م ی. صداندینش یتخت م یشود و لبه  یتخت بلند م یرو

من به سقف نگاه  یول دهیفهمم که لباسش را پوش یم شیخش خش ها یام. از صدا رهیکند. هنوز به سقف خ یمشامم را پر م

 کنم.  یم
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 ؟یداریگالره ب -

 

 شانیبرا یا یکه انگار آشت نهیپر ک یقهر کرده. از آن قهرهاداند خواب مدت هاست با چشمانم  یزنم. او که نم یم پوزخند

 دهد: یشنود و ادامه م یپوزخندم را م ی. صداستین

 

 نبودم؟ یوقت یشد تیاذ یلیخ -

 

پس چرا  ؟یخر فرض شو یخواه ینم ییگو یخواهمت عرفان. م یکه نم یدان یشدم اما نه از نبود تو، خودت هم خوب م تیاذ

  ؟یدار تیاهم میبرا یتا باور کن یکن یخودت، خودت را خر م

 

 :میگو یکالم م کی

 

 شدم.  -

 

 . ندینش یگردد سمت من و کنارم م یبرم

 

 ...  یول ستمیاس، احمق ن شهیدونم به خاطر ش یگالره من م -

 

 کردم.  شکششیخواهد؟ من که هر چه داشتم پ یچه از جانم م گریدهند. د ینم یخوب یبو شیها حرف

 

 عرفان؟  یچ یول -

 

 یکه م یزیچ د،یآ یم شهیکارها ؟ عرفان هم نی. عرفان و ا ردیگ یرا به نوازش م میانگشت دست بزرگ و مردانه اش موها پنج

شود. چشم به چشمش  یاز سقف کنده م یلیم یرود.نگاهم با ب یم یمعطل یدهد و ب یخواهم را م یکه م یزیچ رد،یگ یخواهد م

 یدانم. نم ی. نمستین یشگی. از جنس همشهیشود. نگاهش فرق دارد با هم یکنم، مورمورم م یدوزم، نگاهش که م یکه م

 . نگو عرفان. خرابش نکن. نگو. دیخواهد بگو یگذرد. م یخواهم بدانم که چه در سرش م

 

. عشقه ستیتو ن برام مثل یدختر چیکنم عاشقت شدم. ه یبرم؟ آخه ... آخه فکر م ایبمونم  تیتو زندگ ه؟یچ فمیگالره تکل -

 حس گالره؟ نیبا ا هیچ فمیتکل ست؟ین گه؟ید

 

زد؟  یم ادینگاهم را که سکوت کردن را فر یمعنا یدیعرفان؟ نشن یگزم. چه کرد یبندم و لبم را م یرا م میها چشم

 :میگو یدهم، م یکه سرم را با تاسف تکان م یحال ؟دریدینفهم

 

 .ستیعرفان. عشق ن ستیعشق ن نیا -

 

 :دیگو یشود و دلخور م یجدا م میاز موها دستش

 

 یم وونهیداشتم د یهفته انقدر که زنگ نزد هی نیکنه. ا یم وونمیکه هست برام مهمه. عشقم که نباشه، داره د یهر چ -

 شدم. 

 

 وارونست. میقانونا...من داغونم، آره داغونم. چشام بارونن...زندگ یآرومم ول من

 

 با جونم...! یبرو نکن باز بذار
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زند که ناخودآگاه  یبه تاج تخت م یخواند. مشت محکم یرا از عمق نگاهم م زیچون خودش همه چ میبگو ستیاست. الزم ن زیت

 :دیگو یزند، م یچنگ م نیزم یرنگش را از رو یکه کت چرِم مشک یپرد و در حال یم نییشوم. از تخت پا یدر خودم جمع م

 

 . شهیگالره. نوبت منم م چونمیبپ یمن فاجعه اس، تو هم ه یزندگ -

 

قلب و  یهم برا ییعرفان؟ عشق؟ مگر جا یخواه یزند.چه م یترسم و قلبم تند تند م یبندد که م یرا چنان پشتش محکم م در

 کنم؟ قلب من االن مدت هاست که مرده. میو به تو تقد اورمیاحساساتم گذاشتند؟ از کجا عشق ب

 

 

 

*** 

 

 یزنم و م یم یهمه تجمل، پلک ناباورانه ا نیکند و من از ا یپارک م یکیرستوران بزرگ و ش یرنگش را جلو دیسف 216 مینس

 پرسم:

 

 ؟یاریخودش گفت منو ب اریمنم دعوتم؟ مه یمطمئن -

 

 نیحالت ممکن به ماش نیتر کیرا در نزد نیگرداند تا ماش یگذارد، سرش را عقب برم یمن م یدستش را پشت صندل مینس

 پارک کند.  یپشت

 

 دهد: یو رو به من جواب م ردیگ یرا در مشتش م نیماش چییسو

 

 منم گفتم خودش گفت.  ،یدیصد بار پرس -

 

 :دیگو یدهد و م یآورد، سرش را تکان م یرا در م اریمه یکه ادا یانگار بعد

 

 .اریرو با خودت ب گهیهمون دوستت که اسمشو به من نم -

 

 زند.  یم یخندلب

 

 پرسه. یهمش ازم راجبت م ده،یکه تو رو د شیپ ی. از هفته ارمیخل سر در نم یپسره  نیا یوقت از کارا چیمن که ه -

 

 کنم.  یم دیاش تجد نهیرنگم را در آ یکشم و رژ صورت یم نییسرم را پا یباال ی نهیآ

 

 .یشناس یاز کجا م ارویمه ینگفت -

 

با  شتری. البته من بمیبود هیحدودا ده سال همسا م،یشِست یکه م هی. تو اقدسمهی. دوست دوران بچگیدیچون نپرس -

که  نیذاره با من بگرده. از ا ینم گهید اریجور بند و بساطا باز شد، مامانِ مه نیو ا یپام به پارت یخواهرش دوست بودم که وقت

 . ستیگوشش به حرف ننش ن اریاصوال مه یول ادیمخوشش ن چیباهام انقدر دوسته ه ارمیمه

 

 اندازم. یباال م ییابرو

 

 دارن. فیآهان، پس مادر فوالد زره تشر -

 

 زند. یبه من م یشود و چشمک یم ادهیپ نیخندد. از ماش یم
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 .نییپا اینکن دختر. ب بتیغ -

 

 اندازم. یباال م یشوم و شانه ا یم ادهیاز اون پ تیهم به تبع من

 

 .یکن بتیغ یشناس یکه نم یینداره پشت کسا بیع گنیم شناسمش،یمن که نم -

 

 شهیماند.مثل هم یکشم و دهانم از تعجب باز م یم یشوم. به محض ورود، سوت ناخودآگاه یوارد رستوران م میسر نس پشت

 تسیبه دور راب یکه به طرز جالب ییمملو از نور زرد رنگ است. هالوژن ها زیرستوران ن نینشان تجمل است، ا ییکه رنگ طال

ها را تحت شعاع خودش گرفته و  تسیراب یِبزرگ و پربار وسط گود یِ ستالیکر یاند. لوسترها دهیچیسقف پ یماهرانه  یها

بزرگ با  یزهایآن ها حک شده.م یرو چکیمانند پ ییکه طرح ها یسنگ نیکند. زم یسخاوتمندانه سالن بزرگ را نورباران م

 یدهد. چه بو یتجمل م یبو زشیبراق. همه چ یِرنگ و مخمل یشمی یو پارچه  یچوب یسوخته  یقهوه ا ی هیبا پا ییها یصندل

 شنوم. یرا م مینس یِلب ریز یخورد و بعد از آن صدا یم میبه پهلو یآرام یدارد. ضربه  یخوب

 

 .یفکو ببند آبرومو برد -

 

که  یپنج شش جوان یهمه  نیچرخد.از ب یم میرو به رو زیشود و مردمک چشمانم به طرف م یوار دهانم بسته م کیاتومات

با من است و لبخندش  اریشناسم.نگاه مه یرا م ارینشسته بودند و حاال به احترام ورود ما در حال برخاستنند، فقط مه زیپشت م

شناسمش، کنار  یکه نم یدهم و به دعوت پسر یم ینگتکان سرش را با لبخند پرر ودهد. من هم جواب لبخند  یم ییآشنا یبو

 .نمینش یشده م دهیکش رونیب یصندل یرو مینس

 

به  میاست نگاهش. نس نیسنگ یــلیکنم. خ ینگاهش را حس م یِنیسنگ یکنم ول یهنوز با من است. نگاهش نم اریمه نگاه

 یم ادشیشود و مرا  یباشد، م اریزنم خواهر مه یحدس م ادشیکه از شباهت ز یمحض نشستن سرش گرمِ صحبت با دختر

اول و نگاهم در نگاه  یگردم سر نقطه  یدختر و سه پسر. دوباره برم جگردانم؛ با خودم پن یم زیرود. نگاهم را دور تا دور م

 :دیگو یم میرو به نس یخواند.همراه با لبخند یشود. انگار معذب بودنم را از صورتم م یقفل م اریمه

 

 ؟یکن ینم یخانوم، دوستتو به دوستان معرف مینس -

 

 شود.  یم رهیهول زده به من خ مینس

 

 گالره. دیخوشحال شدم که حواسم پرت شد. ببخش یمان دنیانقدر از د ،یوا یا -

 

 کند. یم یمعرف هیو رو به بق ردیگ یدستش را سمت من م کی بعد

 

 تو جمعمون. ادیباره افتخار داده با من ب نیگالره. اول زمیدوست عز -

 

 یپسرها هستند م شترشیکه ب یکه من نشسته ام و دو سه نفر نییپا نیکنند. از آن باال باالها به ا یها فقط نگاه م یبعض

دانند که در آشنا شدن با من فقط  یدارد؟! نم یبا من خوشبخت ییآشنا یبا من خوشبخت شده اند.کجا ییکه از آشنا ندیگو

 لطفا.  دینکن یخوشبخت یادعا یدهم، پس الک یرا گسترش م یهستم که بدبخت یرداریاگو روسیاست.مثل و یبدبخت

 

 اریمه م،ینس ی.به جایو لبخند عروسک یمترسک یبا همان چهره  نم،ینش یزنم و صمُ بکم م یآن ها فقط لبخند م یبرابر همه  در

 برد. یدوستانش را تک به تک نام م ییو با خوشرو ردیگ یسخن را به دست م یرشته 

 

 خواهرم ماندانا.  -
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 در موردش ندارم. ی. نظرلبخند

 

 . اوشیپسرخالم س -

 

 یصندل میاست که برا یبارد. همان پسر ی. از نگاه و تک تک حرکاتش محبت مدیآ یخوشم م یکی نیا ی. از چهره قیعم لبخند

که کنار دستش نشسته.من و  یو جذاب یرسد به دخترِ مو شراب یتا م یبعد و یو بعد ی.بعدنمیو تعارفم کرد بنش دیرا عقب کش

 :دیگو یکند و باالخره م یمن م

 

 دوست دخترم افسون.  -

 

کند و به  یکرده، سکوت م یباشند و قبل از آن او نبوده که نطق م دهیکش رونیچند کالم را با کاردک از دهانش ب نیهم انگار

کنند.کالفه،  یبا هم م یو شوخ دنیشود و همه شروع به خند یچسبد.کم کم جو از حالت معذبش خارج م یاش م یصندل یپشت

ترسم محل نگاه  یم یعادت ندارم و حت ییجمع ها نیشوم. به بودن در چن یم رهیخ یزیرنگارنگ روم یمعذب و ساکت به گل ها

سرش را سمت من خم  میکنند.نس رمیدرد تحق یولدار و بجماعت پ نیبدهد و ا یبد یوقت معن کیکردنم را عوض کنم. نکند 

 :دیگو یکند و م یم

 

 سفارش بده. یخوا یم ی. هر چنیمنو رو بب نیا ایگالره جان ب -

 

 :میگو یم یدهم و سرسر یرا تکان م سرم

 

 منم سفارش بده. یبرا یخور یخودت م یهر چ -

 

 ترسه اسم غذاها رو بلد نباشه، سه شه.  یالبد م یطفل -

 

را مهمان  یزیبلند هست که به گوش همه برسد و لبخند تمسخرآم یاست اما آن قدر یشوم صدا متعلق به چه کس ینم متوجه

 یکسباال رفته.هر  تمیکه ظرف ادیام. آن قدر ز دهیشن ادیحرف ها ز نیکنم. از ا یدهم و تنها سکوت م ینم یتیلبانشان کند.اهم

سفارشات با  ستیخدمت آن ها را همراه با ل شیو پ رندیگ یهم قرار م یرو هادهد. منو یمورد نظرش را سفارش م یغذا

 برد. یخودش م

 

 حرف هاست! نیمن پوستم کلفت تر از ا ندیخواهند بگو یکوتاه است و اکثر اوقات مزخرف...بگذار هر چه م یزندگ

 

 کند.  یو دراز افکارم را مسدود م لیوط یبرد، جاده  یکه نامم را م ییصدا

 

 .میآشنا ش شتریخب گالره خانوم، داستانتو به ما بگو، بذار ب -

 

 ی. با لبخندییندارد. زرد کهربا شتریب یکیاست که  ییشود. از آن رنگ ها یقفل م اوشیدر نگاه زرد رنگ و خاصِ س چشمم

 دهم: یجواب م

 

 ؟یچه داستان -

 

 اندازد. یباال م یا شانه

 

 . متیشناسیم شتریبه عنوان تازه وارد ب یطور نیبذار. ا ونشیداره. با ما در م یداستان هی یهر کس -

 

 باهاتون خوشحالم. ییو از آشنا امیجمعتون م یباره تو نیدارم. همون طور که دوستم گفت اول یتجرب پلمِیگالره تابشم. د -



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 57 

 

 

 :دیگو یکشد و با اخم م یم یهوم اوشیس

 

 از خودت بگو. شتریخرده ب هیکوتاه بود.  یلیکه خ نیا یول -

 

 یکنم.چهره  یسکوت م شیاما به جا ؟یخواه یکه شجره نامه م یآمده ا یمگر خواستگار میخواهم بگو یو م ردیگ یم حرصم

 :میگو یگذرانم و سرانجام م یتک تکشان را از نظر م

 

  د؟یبدون دیخوا یم یخب، چ یلیخ -

 

 پرسد: یم عیاز دخترها سر یکی

 

 نه! ای یریگ یم هیریاز خ یکی نیلباساتو هم مثل ا ی هیکنجکاوم بدونم بق یلیخ -

 

 زیم یرو یشود. با کف دو دستم ضربه ا ی. طاقتم تمام مدیآ یخندند. بدم م یهم همراهش م یچند نفر د،یگو یرا که م نیا

 شوم. یبلند م یصندل یزنم و از رو یم

 

 .دیبراتون آسون ترش کنم تا راحت تر مسخرم کن دیبذار ه؟یچ دیدون یخب. م یلیخ -

 

 نیچ یناخشنود نیو ا ستین یعنوان راض چیکه انگار از جو حاکم به ه اریبه مه یکنم. تک به تک. حت ینگاهشان م یحرص

 دهم: یو پرش کرده. ادامه م یمشک یرا مهمان ابروها یقیعم

 

 شهی. شمارش از دستم در رفته. همهیدونم چندم ی. نمندازنیکنن و دستم م یکه منو توش قبول نم ستین یجمع نیاول نیا -

 !شهیام. هم یرفتن شهیکنم. هم یم ادیکارو ز نیرد کارم. ا رمیشب مهمونم و بعد م هی

 

 یگوش م . همهیکن یاحساس ضعف م شتریب شهیاز هم یدارم بغض نکنم اما سخت است. سخت است بغض نکردن وقت یسع

 کنند. یکرد. البته هنوز از همان باالها نگاهم م یکه مسخره ام م یهمان دختر یدهند، حت

 

مطمئنا اسماتون  رون،یرستوران برم ب نیکه از در ا نیچون به محض ا دیتا اسممو به خاطرتون بسپر دیبه خودتون زحمت ند -

 . رهیم ادمی

 

 رگه از حسرت.  کیرگه از بغض و  کیشود.  یدورگه م میصدا

 

 . میکامال متفاوت یای. چون از دو تا دنمیبا هم دوست باش میتون یچون نم دیسر صحبتو باهام باز نکن -

 

 اندازم. یم نییکشم و سرم را پا یم یآه

 

ارم ند وتریزنم چون اصال کامپ ینم Likeخونم و عکساتون رو  یبوکتون و نم سیف یکنمتون...صفحه  ینم Addبوک  سیف یتو -

و به قول دوستتون، آره، من اسم  امیم یرستوران نیعمرم همچ یباره تو نی. اولستمیبوک هم عضو ن سیف یو صد در صد تو

 دونم... یرو نم یخارج یاکثر غذاها

 

 زنم.  یم شانیبه رو یصدادار لبخند

 

اما  دییو پوستم کلفته. شماها اون باالها دمیشن زایچ نیاز ا ادی. قبال زدیکردنم خودتونو به زحمت ننداز ریتحق یپس لطفا برا -

 .دیجمعتون داشته باش یآدم روشنفکر هم تو هیکنم  یفکر نم
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 یخبر یحت گریو د ردیگ یجمع را فرا م ی. با خاموش شدن من، سکوت مرگبارستمیا یکنم و از حرکت م یداغ م یموتور مانند

کشم و رو به  یرا پر صدا عقب م یدارم. صندل یزنم و برش م یم یصندل یرو فمیبه ک ی. چنگستین زیتمسخرآم یاز لبخندها

 :میگو یهمه م

 

 .دیداشته باش یکنم. شب خوب یشبتونو با وجودم خراب نم -

 

 یشکند و اشک راه یروم، بغضم م یو به سمت در رستوران م رمیگ یبرق گرفته و بهت زده شان م یکه رو از چهره ها نیهم

 آن قدر پشت سرم را آتش نزند. زشانیاست تا نگاه دلسوزانه و ترحم برانگ ادیز میشود. سرعت قدم ها یم میگونه ها

 

و  رمیگ یتازه کنم. امتداد شب را م یمسموم نگاهشان، نفس یتوانم به دور از هوا یشوم و باالخره م یدر رستوارن خارج م از

 زنم.  یت، قدم مدانم کجاس یکه نم ییمردم به سمت جا نیرو، ب ادهیدر پ

 

 گالره؟ گالره؟  -

 

 :میگو یکنم، فقط طلبکار م یتعجب نم اریمه دنیچرخانم. اصال از د یم ابانیآشنا، سرم را به سمت خ یصدا دنیشن با

 

 صدا نکن.  ابونیلطفا اسم منو بلند تو خ -

 

 باال.  ایداره. ب یاووه چه توپ پُر -

 

 . امینم -

 

 دهم.  یو به راهم ادامه م رمیگ یکند، م یبلندش نشسته و امر م یشاس نیرا از او که داخل ماش میرو

 

باشه باهاش  زیچ هیخوان  یفقط م گن،یم یچ ستین شونیدختر، چرا حرفشون واست مهمه؟ باور کن خودشونم حال الیخ یب -

 کنن.  حیتفر

 

 :میگو یم یبا توپ پُر ی. آرام ولاکثرا سرشان به کارشان گرم است یکنند، ول ینگاهمان م یبا کنجکاو ینفر چند

 

 خطاب به تو هم بود. ؟یدیکه زدمو نشن ییکارت. حرفا یبرو پ -

 

 پس سوار شو. ؟یکن یسرش خال تتویکه عصبان یکیخواد؟  یباشه. دلت دعوا م -

 

 گردم سمتش. یبرم

 

 . یشبشونو خراب کرد ؟یباش هیبق شیپ دیاحتماال تو نبا -

 

 .ردیگ یبه خودش م یتعجب زده ا حالت

 

 باور کنم واست مهمه؟ -

 

 خوام از شرت راحت شم. یم رینخ -

 

 :دیگو یلبش دارد، م یکه اکثر اوقات رو یاندازد. با همان لبخند یباال م ییابرو
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 .یباال تا آبرومو نبرد ای. زود باش بایراحت نینه به ا ،یشینم -

 

 یجماعت برا نیشب خوبشان که خراب شد. ا یروم. گور بابا یم نشیشفرستم و به سمت ما یم رونیحرص زده ام را ب نفس

 .رندیگ یم یآن چنان یها یآمدنِ توله سگشان هم، مهمان ایبه دن

 

 .ییبره؟ چقدر تو پررو یم ویک یآبرو یک -

 

 یمشک میاش که فر یطب نکیشوم.ع یاش م یمشک یسوار پرادو رم،یگ یم یاز صندل یکه چهارچنگول یو در حال یسخت یکم با

 پرسم: یم یفشارد.از سر کنجکاو یگاز م یرو شیگذارد و با پا یداشبورد م یرو شیدارد، جلو یدارد را از چشمش برم

 

 .گهیدنبال من د یاومد دیالبد فهم شه؟یم یحاال دوست دخترت چ -

 

 اندازد. یاش، شانه باال م یذات یالیخ یب با

 

 مصرفش تموم شده بود. خیتار -

 

 :میگو یم یآروم و با لحن مسخره ا یاو را در م یااد

 

 ؟یزن یراجبِ دخترا حرف م یجور نیمصرفش تموم شده بود؟ ا خیتار -

 

 یِمصرف دارن. اونم فقط از صدقه سر خیجور دخترا تار نیا یدیفهم یم ،یشناخت ی. اگه میشناسیتو که اونو نم -

 . شونیخوشگل

 

 .نمینش یپنجره به نظاره م ی شهیشلوغ شهر تهران را از پشت ش شهیهم ی منظره

 

 خوب داشت.  یلیخ زیچ هیبه کنار، امشب  نایا یهمه  -

 

 یگونه اش و ادامه م یرو یقیشود چال عم یصحبت او هستم.لبخندش م یدهم منتظر ادامه  یگردم سمتش و نشان م یبرم

 دهد:

 

 .دمیاسم تو رو فهم -

 

 دهم. یکنم و سرم را تکان م یرا گشاد م میشوند. چشم ها یکل غم ها و غصه ها محو م به

 

 بامزه بود. -

 

 شود. یناراحت م انگار

 

 مسخرم کنــا. یتو ه گمیمن م یحاال هر چ -

 

 اندازم. یباال م یا شانه

 

 دخترباز.  -
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 :دیگو ی. فقط مستمیدخترباز ن دیگو یکند. نم ینم حیتوج

 

 داشت؟  یچه ربط -

 

 دونم.  ینم -

 

گذارم بخواند، هر چند که  یاست. م یزدباز یِصورت گاریکنم. آهنگ س یبرم و ضبطش را روشن م یدستم را جلو م ییپررو با

 مزخرفات ندارم. نیبه ا یعالقه ا

 

  ؟یدیگوش م هیچ نای. اگهید یبچه ا -

 

 به رو به روست. حواسش

 

 مگه چشه؟ -

 

 مزخرفه.  یلیخ ست؟یچش ن -

 

 که هنوز. یکم بخونه بعد بگو مزخرفه. گوش نداد هیحاال بذار  -

 

 کنم.  ینگاه م ابانیخ یِزییپا یِشده از برگ ها ییکشم و به تنِ طال یم نییرا پا شهیش

 

 .دمیقبال شن -

 

 مزخرفه. یتو که االن گفت د؟ید یگوش م زایچ نیاز ا ستین فیخانوم بزرگ ح -

 

 کشم.  یم یقی. نفس عمرمیم یآهنگ مورد عالقه اش است. نگرانم نکند برنگردد. اگر برود من م نی. اافتم یعرفان م ادی

 

 دوست داره. یلیآهنگو خ نیشناسمش ا یکه م یکی -

 

 اندازد.  یباال م ییمتوجه شدن ابرو یمعنا به

 

 ضبطو خاموش کن. یاگه دوستش ندار -

 

 یتو ی رهیدا میبسته شده به مچِ خوش تراشش با آن دو ن chanelساعت  یشوم ضبط را خاموش کنم نگاهم رو یکه م خم

 ماند... یم رهیهمش خ

 

پسرک  نیشود؟ با ا یم یعنی. ردیگ یکند، مارکش چشمم را م یم یکدام عقربه ها ط یکه بخواهم بدانم زمان رو نیاز ا شتریب

 رسد که بشود خامش کرد. یبه نظر مها  نیبخرد؟ فکر نکنم. زرنگ تر از ا زهایچ نیاز ا میبپرم و برا

 

هم مهمانم کرد و من  ی. مزه داد. بستنمیکرد یرفت تا کم کم خلوت شود، دوردور باز یشلوغ که م یها ابانیشب در خ مهین تا

نشسته بر  ،یماه نقره ا ریارم برد. تصو ی اچهیو بن فراموش کردم. خلوتِ خلوت شده بود که مرا کنار در خیها را از ب یتلخ

 کشم: یم ادیفر یچسبم به نرده ها و الک یبود. م ندهواقعا مسحور کن اچهیسطح کبودِ در

 

 خـــــدا! -
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 کشد. یو مرا عقب م ردیگ یم میبازو از

 

 .یشیتو آب نفله م یفتیور م نیا ایبرنمون. دوما ب یم رنیگ یم انیاوال که آروم دختر، االن م -

 

 کنم.  یلج م یالک

 

 تهش؟ ای یازی. تو سر پرمیخوام بم یتو چه؟ اصال مبه  -

 

 یرا گرد م شی. چشم هانمیگردم تا واکنش او را بب یکنم. برم یم لیهم خودم را به جلو متما یداغش، کم ازیکردن پ ادیز یبرا

از حالت  شیکشد کنار. صدا یزند به دستم و مرا م یزند. هول زده محکم چنگ م یبرق م شتریوسط نگاهش ب یکند. نقره 

 باالتر است.  ینرمال کم

 

 کنن؟ خطرناکه بچه.  یم یشوخ زامیچ نیاحمق. مگه با ا یور دختره  نیا ایب -

 

 اندازم.  یخنده و دستش م ریزنم ز یم یپق

 

 خطرناکه؟ نه بابا؟! -

 

کند تا  یاش نگاهم م هنیس ریجمع کرده ز ی. آن قدر با دست هاردیگ یخنده ام م شتریب نم،یب یاش را که م یکفر ی چهره

 کنم.  یشده از خنده را از صورتم پاک م یجار یشوم. اشک ها یمتوقف م دنیباالخره از خند

 

 . خدا عمرت بده. دمیخند یلیخ -

 

 یزنند، ول ینشان دادن ارادتشان به هم م یها برا قیکه رف ییزند. از آن مشت ها یم میبه بازو یخندد و مشت یهم م خودش

 کنده شده.  میکنم بازو یچنان مشتش محکم است که حس م

 

 دستم. یآ -

 

 رود. ینرده ها م کیناقص کرده، نزد یتا قسمت یکه دستم را کم نیبه ا تیاهم یب

 

 کم بخون گالره. صدات قشنگه. هی -

 

 پرد.  یاز تعجب باال م میکشم و ابروها یم میبازو دنیاز مال دست

 

 . ستمیه خوندن؟ بلد ن. منو چه بیکن یم یشوخ -

 

 خواسته اش.  یکند رو یم اصرار

 

 خواد. ی. بلد بودن نمیالک یطور نیبخون بابا. هم -

 

که هست، ماه که هست، از همه مهم تر؛ خدا هم که  رینظ یب یکه هست، منظره  یعال یاندازم. چرا که نه؟! هوا یباال م شانه

 کنم: یو آهنگ مورد عالقه ام را شروع م رمیگ یم نیهست، من هم که پررو. ژست غمگ
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 گندم مال من هرچی که دارم مال تو بوی

 

 وجب خاک مال من هرچی میکارم مال تو یه

 

 مشرقی ام یطاعونیِ این قبیله  اهل

 

 این مسافرِ شیشه ایِ شهرِ فرنگ تویی

 

 از جنِس شبه پوستِ تو از مخملِ سرخ پوستم

 

 از تاوله تن پوِش تو از پوستِ پلنگ رختم

 

 گندم مال من هرچی که دارم مال تو بوی

 

 وجب خاک مال من هرچی میکارم... یه

 

به  دهیچسب یها یشوند، اطلس یم نیشود و غمگ یدهم. حس و حال جمع کوچکمان عوض م یادامه نم گریو د ردیگ یم بغضم

 سقفِ آسمان...

 

 پیقشنگش. اصال به ت یشوم، از صدا یخواند و من در شگفت م یآهنگم را م یادامه  اریمه انتظارش را ندارم، نکهیا نیع در

 ...ینیدل نش نیخواندن بلد باشد! آن هم به ا د،یآ یو ظاهرش نم

 

 به فکر جنگلِ آهن و آسمون خراش تو

 

 تو واسه خواب یبه فکر یه اتاق اندازه  من

 

 گندم تنِ تو یمن خاکِ منه ساقه  تنِ

 

 یک قطره ی آب یما تشنه ترین تشنه  تنِ

 

 گندم مال من هرچی که دارم مال تو بوی

 

 وجب خاک مال من هرچی می کارم مال تو یه

 

به سرش  اهیو س ی. انگار شب هم با آن آسمانِ چادرِ پولکمیگو ینم یزیچ یخواهد باز هم بخواند ول یکند، دلم م یکه م سکوت

کنم؛  یم ریشناسمش س یکه نم یماه، شب و پسرک اچه،یدر نیدورتر از ا ییکشم. در جا یم یاز غم من عزا گرفته. آه لرزان

سر  یکم، فقط اندازه  کیکاش  یکنند؟ دلشان تنگم نشده؟ ا یبدون من چه م ای. خداجانو آقا زیخانه ام، مادرم، برادرم، عز

 دهد. تیهست که به خودم و روحم اهم یکس ایدن نیسوزن دلتنگم باشند تا بدانم در ا

 

 غم زده متنفرم.  یجور جوا نیمن واقعا از ا -

 

 :دیگو یم ند،یب ی. توجه مرا که ماریرود سمت صحبت مه یم حواسم

 

 گه؟یم یشاعر چ میگیجاست که م نیا -
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 زنم. یم لبخند

 

 گه؟یم یچ -

 

 تو رعنا رو بنازم یقد و باال گهیم -

 

 گل باغ تمنّا رو بنازم تو

 

 یبر یاز همه دل م یکه با عشوه گر تو

 

 ؟یرقص یچرا نم یکنیم دایش منو

 

 بال یطال، قد و باال یکه با مو تو

 

 ؟یرقص یچرا نم یکنیبر پا م فتنه

 

 

 

خواند که هرچقدر  یو م دیآ یزند. چنان چشم و ابرو م یهم باالتر م اریبلند مه یزنم انقدر بلند که از صدا یخنده م ریز بلند

 ندارد...! یا دهیکنم آرام تر بخندم، فا یم یسع

 

 دارد...! یتمیر عجب

 

 کند... یاحترام م یزنم و او ادا یدست م شیشود، برا یکه تمام م خواندنش

 

 زنم: یرا که دست باد در صورتم پخششان کرده، پشت گوشم م میموها

 

 بود! یگذشت...عال یرفتم انقدر خوش نم یکنسرت شهرم م نیاگه امشب به گرون تر -

 

 خندم... یم من

 

 خندد! یم او

 

 خندد! یم ماه

 

 زند... یم یشود و لبخندِ روشن یما دل خوش م یِبه خوش خداهم

 

 .میشو یبعد شاد م یا قهیو دق مینیغمگ قهیدق کی...گرید میجوان

 

 

 

 

 

 از من متنفر نباش! * ای* فصل سوم: خدا
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 رهیکند. خ یرا آشفته م ابانیخ یاست که ذهن خواب آلوده  ییتنها صدا ،یها در آن حوال لیآواز بامداد و رد شدن اتومب یصدا

 یشوم. غرق م یبندم و شناور م یرا م میزنم. چشم ها یرو قدم م ادهیداخل اتوبان، در پ یها نیبه چراغِ ستاره مانندِ ماش

چشمان من جان از کف  یچشمانم کشته شد.جلو یجلو شیساعت پ کی نیکه هم یدختر ی هو ثابت ماند یشوم در نگاه مترسک

خواستم او  یشدم. چطور م یم یکردم خودم هم قربان یاز من ساخته نبود. غفلت م یگریکار د یعنیداد و من فقط نظاره کردم. 

 یکس نیشود چن یفراموشم م امت،یق امِیحاال تا ق از فتم؟یکجا که بخواهم با او در ب ییرا نجات دهم؟ اصال من کجا و ارسالن نکو

 شناسم.  یرا م

 

که خبر  نیراحت است. به محض ا یکم المی. خیبده یتاوان بد یشو یمجبور م ،یاوقات اگر دهانت را بسته نگه ندار یگاه

رابطه داشته.  یین نکوکشد تا بفهمند با ارسال ینم یزیکنند و چ یرا شروع م قاتشانیها تحق سیمردن دخترک پخش شود، پل

 دیشود. کاش دستش رو شود، اما محال است من دستش را رو کنم. با ینمبدون مدرک و شاهد  یرابطه ا چیبه هر حال ه

 ام، وگرنه کالهم پس معرکه است.  دهیند یزیسرم را در الک خودم فرو کنم که انگار هرگز چ یجور

 

و  ختهیظاهر به هم ر نی. با امیدار یدانم امروز معرکه ا یحاال م نیتوانم به خانه برگردم. از هم یم گریروشن شده و حاال د هوا

 یداشته باشم. تکه ها یلیدهم تا دل لشانیکنم و تحو دایپ یاز حاال دروغ دی. پس بارمیگ یلت و پار حتما مورد مواخذه قرار م

 یگردانمش سمت خانه تا امروزم را کم یدارم و برم یبرش م نم،یچ یم شیکنم و سر جا یوجودم را جمع م یپخش شده 

سپارم به  یاش را م هیاست. بق یشکرش باق یجا دم،یامروز را د دیکه طلوع خورش نیآغاز کنم. هم گرید یمتفاوت تر از روزها

 است.. یگریشب گناه بود اما امروز روز د شبی. دزیبابت همه چ مانم،یداند چقدر پش یدست مهربان خدا. خودش م

 

 !ستیروز از آن ها ساخته ن ییکنند که، در روشنا یم ییآدم ها کارها یکیتار یپرده  ریز

 

 پرواترند... یو ب رندیگ یابلهانه م ماتیکنند...تصم یگناه م یکیتار در

 

 را بدهند! شیو بها رندیانجام داده اند را بپذ یکیکه در تار ییکارها تیمسئول دیکند با یکه آفتاب طلوع م یزمان اما

 

پاک  شیاش صورتم را از آرا ییروم. در دستشو یدهم و به سمت مسجد محلمان م یم نیقرارم را تسک یافکار روح ب نیا با

بنده ها باز است. وارد سالن  یبه رو شهیخدا هم یخانه  یدرها یگذرد ول یاز اذان صبح م ی.دو ساعترمیگ یکنم و وضو م یم

در صف  ش،یبایتو در تو و ز یکوچک و طرح ها یها یرنگ با آن کاش یآب محرابِبه  کیشوم. نزد یبزرگ با آن سقف بلندش م

که نمازم قضا  شبید یاندازم و به جا یرا سرم م یگل گل دیگذارم. چادر سف یم نیزم یبوسم و رو ی. مهر را منمینش یاول م

 کنم. یم تیال کنار نماز صبحِ قضا شده ام نشد هم، حا

 

 ادیفرستم. یچرخانم و صلوات م یرنگ را در دستانم م یشمیشاه مقصوِد  حینشسته تسب نیزم یشود، رو یکه تمام م نماز

 یگردم. نم یو مادرم است.دنبال مقصر نم اریماز ریاست. تقص وانیک ریکند. همه اش تقص یاشک را مهمان چشمانم م شبید

که  یبه کنترل کردنم نبود. کس یازیشدم. ن ختهیکردند، افسار گس دودمبس که مح یول اورمیگناهم ب یبرا یخواهم برهان

 ریلرزان، ز ییاراده و با صدا یهم پاک ترم. ب میقرآنِ جلو نیکنند، نه من که از مخمل سرخ رنگِ هم یکند را شکنجه م یبینانج

 کنم: یزمزمه م یلب

 

 رم،یم یمن م یمتنفر نباش چون اگر باش از من ایخدا -

 

 رم،یم یمن م یاز من متنفر نباش چون اگر باش ایخدا

 

 !رمیم یمن م یاز من متنفر نباش چون اگر باش ایخدا

 

 از من... ایخدا
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*** 

 

 کنم.  یوجود نداره که بخوام بابتش از تـــو عذرخواه یزیچ -

 

دارد مانع  یکوبد و سع یاش م نهیزند. مادرم به س یدست سرخ شده، مادرم را کنار م کیرنگ صورتش  تیکه از عصبان وانیک

 کنم. یرا پاک م میکشم و با پشت دست اشک ها یشود. خودم را چند قدم عقب م وانیک

 

 یلعنت یهمون بهتر که اون حلقه  ه؟یچ یدون یکنم. اصال م یکه بخوام بابتش ازت عذرخواه ستین یزیخان؟ چ وانیک یدیشن -

و کتک خوردم. عوضش از شرش خالص شدم. اون حلقه که دستم بود،  دمی. جهنم که بابتش تا حد مرگ ترسدنیرو ازم دزد

 . شکوندشیهزار بار م یروزکرد و  یم ینیانگشتم سنگ یتن بار رو هیانگار 

 

 یاز درد دلم کم کنم، ول یفقط کم ،یو کم زمشانیبر رونیخواهم ب یدر دلم جمع شده که م یادیز یحرف ها و گله ها هنوز

 زند. یکنان تشر م هیمادرم گر

 

 کشتا. یم رهیگ یسر. االن م رهیخ یدختره  ریخفه خون بگ -

 

 :میگو یدهم، پر بغض م یکه دستم را در هوا تکان م یحال در

 

 خواد بکنه.  یم یبذار هر غلط -

 

دوم. بدون  یافتد و من هم در دم، به سمت اتاقم م یم نیزم یوزند که مادرم ر یچنان مادرم را از سر راهش کنار م وانیک

کشد. به در قفل شده  یشک م یب وانیمرا نکشت، ک یدانم اگر ارسالن نکوئ یکنم، چون م یدرنگ در را پشتم قفل م یلحظه ا

قدم  کیاراده  یزند. ب یبه آن م یمحکم یآورد و ضربه  یبه سمت در هجوم م وانیکشم. ک یام را باال م ینیشوم و ب یم رهیخ

 . نمینش یم نیزم یروم و رو یعقب م

 

 گالره فقط دعا کن دستم بهت نرسه؛ کشتمت.  -

 

 کند.  یدارد آرامش م مادرم

 

 یدون یجا، م نیا انیامروز م نایا زیپسرم. عز نیگفت. تو ببخش مادرجان. آفر یزیچ هیجان. گالره بچه اس،  وانیآروم باش ک -

 کنه ها. صلوات بفرست تموم شه. یناراحته. سکته م که آقاجونت قلبش

 

 . گهیکه زبونش دراز شده د یال اله اال ا...، آخه مادر من، تو بهش انقدر رو داد -

 

 تو؟  ایخان؟ به من رو داده  وانیبه من رو داده ک -

 

 :میگو یآورم، م یمادرم را در م یکه ادا یدر حال بعد

 

 بادمجون هوس کردن.  مهیمادر؟ آقا امروز ق یخور یم یرعنات بره، ناهار چ یباال جان، مادر قربون قد و وانیک -

 

 کنم. یفوت م رونیکنم و نفس بغض دارم را ب یم یمکث

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 66 

 

 ایدارن  فیختم قرآن تشر ایبادمجون کرده. خانوم خودشون  مهیبادمجون بذار. دل بچم هوس ق مهیناهار ق یگالره، امروز برا -

 . شهیوقت خلقش تنگ م هیسر برسه  وانینذارم که ک رونیکنن پامو از در ب یجلسه قرآن، سفارشم م

 

 کنم. یم ونیش

 

  غمبرت؟یرسم پ نهیا -

 

آخر  می. ساورمشانیمحال است به زبان ب یزنم که در حالت عاد یرا م ییشده ام. حرف ها وانهیفشار است که د میقدر رو آن

 . مردم خدا. ختمیجاست. مردم بس که تو خودم ر نیهم ندیگو یکه م

 

 دارم... گله

 

 مادرم گله دارم... از

 

 گله دارم... وانیک از

 

 گله دارم... اریماز از

 

 خودم گله دارم... از

 

 از دست خدا هم گله دارم... من

 

 گله دارم... شتریاز همه ب ،یهمه گله مند نیاز ا و

 

*** 

 

 

 

زنم و دامن  یاش لبخند م ینوران یچهره  دنی. از دندینش یباغچه م یلبه  یکنارم رو دیآ یلخ لخ کنان و عصا به دست م آقاجان

بنفش  یِ الله عباس یبوسم و کنار گل ها یبندم، م یخواندم را م یکه م یکنم. قرآن یکنار رفته، مرتب م یام را که کم یگل گل

 کند. یپرپر م شیاش دارد که دلم را برا یشگیهم یاه بخندگذارم. آقاجان از آن ل یتن م

 

 . دایریگ یزنه پا درد م یسرد م یآقاجون هوا -

 

. تو شترهی. من االن از صد تا جوونم طاقتم بمیشد دهیفوالدِ آب د م،یدیسرما گرماها د نیدختر جون، ما انقدر از ا یا یا -

 هوا نباش. ینگران سرما

 

 :دیگو یزند و م یم یآرامش دهنده ا پلک

 

 یگفتم دو کلوم قرآن بخون، ه یبهت م یکرده؟ من که هر چ ریگ ششیباز کارت پ ؟یخدا افتاد یشده تو باز به دست و پا یچ -

 باز؟ یسوزوند یشیبه فردا. چه آت یکرد یموکول م

 

خدا افتاده ام  یبه دست و پا د؛یگو یشناسد. راست م یسوزانده ام. انگار مرا از خودم بهتر م یآقاجان. نپرس. بد آتش نپرس

 تا از من متنفر نباشد.
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 کند.  یافکارم را پاره م یصحبتش رشته  ی ادامه

 

 که کردن. تمیدزد بهت زده. زخم ابونیمامانت گفت امروز صبح تو خ -

 

 گزد. یرا به دندان م لبش

 

 دخترجان؟ یستیگفتم صدقه بذاره کنار. چرا مراقب خودت ن زتیگذشت. به عز ریخدا رو شکر به خ -

 

کند. اگر حرص بخورد و زبانم الل  یکار دست برادرم است. آقاجان قلبش درد م میگو ینزده. نم بهیزخم ها را غر میگو ینم

 یو فقط از سر نگرانمالمت ها. فقط  نیدارد ا ینیریش یکس را ندارم که مرا بفهمد. چه بو چیه گرید د،یایبه سرش ب ییبال

 دشیصورتِ گرد و سپ یو چروک ها نیچ ینه زور دارد. تنها نگرانم است. به رو ست،ا رتیاز آبرو است، نه غ یاست. نه حرف

 پاشم. یلبخند م

 

 .ادیم شیآقاجون، پ گهیاتفاقه د -

 

 گذارد. یکند و سر عصا م یهم جمع م یرا رو شیها دست

 

 ش.مراقب باش باباجان. مراقب با -

 

! فقط نی. همردیگ یم شیشود و راه خانه را در پ یباغچه بلند م یِسنگ یلبه  یآورد و با کمکِ آن از رو یم شیبه عصا یفشار

 است.  یآب یِ.آبگرانیدارد، متفاوت با محبتِ د یگریآمده بود حالم را بپرسد تا مطمئن شود خوبم. محبتش رنگ د

 

دارم. لبخند هم دارم. هر وقت که  یشود، چشم از او برنم یکند و وارد خانه م یرنگش را از پا م ینخود یها وهیکه گ یزمان تا

 چسباند. یلبانم م یخودش را رو دیآ یم یاراده، لبخند یو ب یکنم، الک ینگاهش م

 

 هستند؛ بایاوقات آدم ها ز یگاه

 

 در چهره... نه

 

 که دارند... ییها زیدر چ نه

 

 زنند... یکه م یینه در حرف ها یحت

 

 که هستند! یزیو فقط در چ فقط

 

 یکنم که کاش م یآرزو م شهی. همشهیخرده ش ی. مومن خالص است، بدون ذره اباستیکلمه ز یِواقع یآقاجان که به معنا مثل

 :دیگو یم یبلند یهست؟ مادرم از همان داخل خانه با صدا ست،ین یتوانستم مثل او باشم. شدن

 

 . نیسفره رو بچ نیا ایگالره ب -

 

 میکه جلو یدختر یروم. چهره  یم وانیا یزنم و آرام آرام به سمت پله ها یدارم. بغلش م یشوم و قرآن را هم برم یم بلند

چطور  ستیمهم ن میندارد. برا یا دهیبرود، فا ادمیکنم  یچشمم است و هر قدر هم که تالش م یکشته شد، در تمام مدت جلو

 رده.بوده و چکار ک یدختر



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 68 

 

 

 که واقعا بدند! ستین نیاش ا یمعن شهیکنند، هم یم یبد یچون آدم ها کارها فقط

 

 یاز منکر م یتوانم مثل آقاجان باشم. امر به معروف و نه یم یکی نی. الاقل در انمیکه بخواهم به قضاوت بنش ستمین یکس من

 نهیک ایدن کیو با  ییطور در تنها نیا ستیحقش ن یآدم چیها گذشته ه نیاز قضاوت ندارد. از ا ییبو چیه شیکند اما امر و نه

 کس. چیه رد،یبم

 

 .ختهیدست بجنبون دختر، هزار جور کار رو سرم ر -

 

 یکه وارد آشپزخانه م نیروم. هم یباال م یکیدهم و پله ها را دو تا  یم میبه قدم ها یادیمامان سرعت ز یصدا دنیشن با

 کند. یشوم، مادرم اخم م

 

به سرمون شده. فردا پس فردا  یچه خاک میبهشون بگ دیاون جا. به هر حال که با رمیگفتم بعد از ظهر م یب یزنگ زدم به ب -

 . دیچرا زودتر نگفت گنیم

 

اضافه  یها یترسم چرب یاز بس م نم،یب یرا م شیکه هر وقت رو یاست. بزرگ خانواده و زن مقتدر اریمادر بزرگ ماز ،یب یب

تکان « متوجه شدم» ی. سرم را به معنادیبگو یب یرا به ب یزیچ نیخواهد چن یشود. خدا به مادرم صبر بدهد که م یام آب م

 بکشم.  سیداخل د اتا برنج ر نمینش یم نیزم یدهم و رو یم

 

نذاشت دانشگاه برم،  اریماز یدرسم تموم شده. گله کرد یگفت یالله. ه یخونه  یبر یدو روزه بند کرد ؟یکار کرد یچ نیبب -

برم به  ییخوبت شد؟ من با چه رو ؟یدیمگه به حرف بزرگ ترت گوش م ی. به خدا دلم رضا نبود ولرهیخونه حوصلم سر م یتو

 دن؟یرو ازت دزد ینو خانوادش بگم حلقه به اون گرو اریماز

 

 ندارد! یا دهیفا چیکه ه یجدال نابرابر...جدال ندیگو یم نیا به

 

خواستم، حلقه اش را  یمادر من که از اول هم خودش را نم میگو یکشم. نم یم یقیدهم و تنها نفس عم یا نممادرم ر جواب

دندانش  ریشد اصل باشد و مدام ز یخوش اقبال باورش نم یدادمش به گدا. گدا یهمان صبح م؟یکجا یخواهم برا یم

 کرد.  یامتحانش م

 

 یهم م شیرا پ شانیحرف ها یو همه  کندیتو ج کیبا هم ج یکه حساب ییاست. از آن دوست ها وانیک یِمیدوست صم اریماز

دهند. مثل  یم رونیخواهر و مادرشان ب یکه دم به دم رگ گردنشان را برا یرتی. انقدر غیرتیزنند. مثل همند؛ بداخالق و غ

 یم یتو دهان ،یگله هم که بکن ؟یبود یبا ک ؟یکجا بودپرسند که  یدهند. مدام م یکنند. دستور م یوقفه امر م یکه ب یمردان

درد. بچه تر  یرا م ایح یخورد. شک ندارم که خرش از پل بگذرد، پرده  یم یهنوز دستش به من نخورده ول اری. البته مازیخور

سرت  د،یایاز هرچه بدت ب ند،یگو یخودم آمد. راست م ریهم گ یکیشود.  وانیکه زن ک یگفتم طفلک کس یم شهیکه بودم، هم

 . دیآ یم

 

 نه؟  ای یدیدخترجون گوش م -

 

 :میگو یو منگ م جیگ

 

 هان؟  -

 

 جا باهاش کل کل نکن. نیبود. اگه بعد از ظهر اومد ا میزنگ زد. عصبان شبید اریماز گمیادب؟ م یب هیهان چ -

 

 شوم. یبلند م میدارم و از جا یرا برم سید



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 69 

 

 

 من برم سفره رو بندازم؟  چشم. اجازه هست یبه رو -

 

 کند. ینگاهم م یو بر و شاک بر

 

 بفرما. -

 

که  اورندیخبر مرگش را ب ار،یخودِ ماز یچکد. کاش به جا یبرنج ها م یاز چشمم رو یگذرم، قطره اشک یدرگاه آشپزخانه که م از

 کشم از دست اوست. یهرچه م

 

 

 

خواستم، حلقه اش را  یمادر من که از اول هم خودش را نم میگو یکشم. نم یم یقیدهم و تنها نفس عم یمادرم را نم جواب

دندانش  ریشد اصل باشد و مدام ز یخوش اقبال باورش نم یدادمش به گدا. گدا یهمان صبح م؟یکجا یخواهم برا یم

 کرد.  یامتحانش م

 

 یهم م شیرا پ شانیحرف ها یو همه  ندکیتو ج کیبا هم ج یکه حساب ییاست. از آن دوست ها وانیک یِمیدوست صم اریماز

دهند. مثل  یم رونیخواهر و مادرشان ب یکه دم به دم رگ گردنشان را برا یرتی. انقدر غیرتیزنند. مثل همند؛ بداخالق و غ

 یم یتو دهان ،یگله هم که بکن ؟یبود یبا ک ؟یپرسند که کجا بود یدهند. مدام م یکنند. دستور م یوقفه امر م یکه ب یمردان

درد. بچه تر  یرا م ایح یخورد. شک ندارم که خرش از پل بگذرد، پرده  یم یهنوز دستش به من نخورده ول اری. البته مازیخور

سرت  د،یایاز هرچه بدت ب ند،یگو یخودم آمد. راست م ریهم گ یکیشود.  وانیکه زن ک یگفتم طفلک کس یم شهیکه بودم، هم

 . دیآ یم

 

 نه؟  ای یدیدخترجون گوش م -

 

 :میگو یو منگ م جیگ

 

 هان؟  -

 

 جا باهاش کل کل نکن. نیبود. اگه بعد از ظهر اومد ا میزنگ زد. عصبان شبید اریماز گمیادب؟ م یب هیهان چ -

 

 شوم. یبلند م میدارم و از جا یرا برم سید

 

 چشم. اجازه هست من برم سفره رو بندازم؟  یبه رو -

 

 کند. ینگاهم م یو بر و شاک بر

 

 بفرما. -

 

که  اورندیخبر مرگش را ب ار،یخودِ ماز یچکد. کاش به جا یبرنج ها م یاز چشمم رو یگذرم، قطره اشک یدرگاه آشپزخانه که م از

 کشم از دست اوست. یهرچه م

 

 هیتا متوجه گر رمیگ یگذارم، رو از صورتش م یم شیرا جلو یکه چا یروم. موقع یشوم و به سمت آقاجان م یسالن م وارد

 کردنم نشود.
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  ؟یکن یم هیگالره جان بابا، گر -

 

دهد. صورتم  یکند، توجهش را به ما م یخنک کردنش تند تند فوتش م یو برا ختهیر یرا در نعلبک شیکه طبق معمول چا زیعز

 شوم.  یخارج م دهیبه دست، از حالت خم ینیکنم و س یفرو م بانمیدر گر شتریرا ب

 

 کجا بود؟ هینه آقاجون، گر -

 

 کند. یکنم. آخر آقاجان قلبش درد م یباز هم انکار م یلرزد ول یم میصدا

 

 شده؟ یدروغ نگو دختر. چ -

 

 . ستین یمهم زیچ -

 

 یم دیاز اعتراف من ناام یو چشمش به دهان من است. آقاجان وقت ستادهیآن طرف تر ا ی. کمنمیب یرا م وانیگردم، ک یکه م بر

 پرسد: یم انویطاقت از ک یشود، ب

 

 ننداز. هیدخترو گر نیا یانقدر چشما وان؟یباز ک یکار کرد یچ -

 

 گذراند.  یمن م ینگاه خصمانه اش را از رو وانیک

 

 .هیگر ریزنه ز یچشمش ابروئه، م یباال یاشکش لب مشکشه. بگ یادیدختر ز نیبابا، آقاجون ا یا -

 

. یرا کبود کرد میابرو ریچشمم ابروست، ز یباال یخان تو نگفت وانینچکند. ک یبعد یرا گشاد کرده ام که قطره ها میها چشم

 زند. یآقاجان م یپا یکند و رو یم یاش را خال یساکت، هرت کشان نعلبک شهیهم زِیعز

 

 . گالره هم دلش نازکه، ناراحت شده.شنفهیاون م یکی گه،یم نیا یکی گه؛یخواهر برادرن د رمرد؟یپ یکار دار یچ -

 

 یظی. اخم غلدیآ یشنوم. آقاجان کوتاه نم یصد تا درشت م م،یگو یم یکی ز؛یگزم. عادالنه بگو عز یبغض دار لبم را م ی گوشه

 :دیگو یکند و م یم

 

 گهیکه نم میچیدختر غم تو چشماشه. ه نیفهمم. ا یم ویو لجباز یناراحت نینکردم. فرق ب دیسف ابیرو تو آس شایر نیمن ا -

 .هیدردش چ میبفهم

 

 .وانیکند به ک یرا م شیرو بعد

 

 کن.  تیدخترو اذ نیکم ا -

 

آورد. حاال هم  یحرفش نم یآقاجان احترام قائل است. حرف رو یبرا بیاست. عج یدنید نشییبا آن سر پا وانیک ی افهیق

 کشد. یمن خط و نشان م یو فقط با نگاهش، برا ستادهیهمان جا ا

 

 ینکن انقدر. نکن پسرجان، آهش م تشیاذ یدرست، ول ،یسرش باش یمرد باال دیبابا نداره، درست، تو با مه،یتیدختر  نیا -

 . رتیگ

 

 کند. یاز خودش دفاع م وانیک
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 خودشه. یکنم برا یبابام گالره و مامانمو دست من سپرده. به خدا هر کار م دیدون یم گهیآخه آقاجون شما که د -

 

. یداد ی. کاش مرا دست خدا میسپرد ینم وانیکاش مرا به ک یسپرد. بابا ا یکاش نم یاو سپرد. اوقت رفتن مرا دستِ  پدرم

کاش مرا  ؟یشناس یامن خداوند م ی هیبهتر از سا ییجا یمانند ول یهمان طور که هستند، نم شهیشوند و هم یآدم ها عوض م

 . یسپرد یبه دستش نم

 

زنگ از  یکه صدا وانیدهد. ک یبحث را به آقاجان نم یادامه  یشکافد و اجازه  یجمع را م یاف اف سکوت چند لحظه ا یصدا

 رود. یکرده، به سمت اف اف م شیسرزنش شدن ها رها یادامه 

 

 . ارهیفکر کنم ماز -

 

 یتو با  شیهمان طور گرمکن به پا وانیفرو رفته ام که انگار از بدو ازل همان جا خلق شده ام. ک نیسالن چنان در زم وسط

 :میگو یم ضهینبودن عر یخال یزنم و برا یو آقاجان م زیعز یبه رو یرود استقبال دوستش. لبخند گرم یشرت نازک م

 

 . ومدیدونم چرا مامانم ن ینم -

 

 از او شده. یحجابش جزو جدانشدن نیانگار ا رد؟یگ یکند. از که رو م یاش را سفت م یروسر یگره  زیعز

 

به خاطر تو اومده. نرگس شوهرش که  ومده،یمن و آقاجانت که ن دنید یاالناس که برسه. توام برو بچسب به شوهرت. برا -

 . ستین یرسم شوهردار نیکنه. ا یو رو م ریرو ز ایدن یرسه، همه  یم

 

 کنم. یطور خودم را تبرئه م نیا

 

 به هم بزنم.  جمعشونو ادیخوشش نم وانیکه. ک نهیمنو بب ومدهین ز،یعز -

 

اسم شوهر  نیدانم ا یو رو نکند، پس من بکنم؟ اصال نم ریز یعل یرا برا اینرگس نامزدش را دوست دارد. او دن ز،یخب عز آره

 . میچسباند. ما که فقط نامزد یبه من م زیکه عز ستیچ

 

 زیم یِصندل ی. مگر زور است؟ همان جا رونمیرا بب اریخواهم ماز یبرم داخل آشپزخانه. نم یرا م ینیس یگریزدن حرف د بدون

کنم چند روز تا انتخابات مانده؟ دو هفته؟ چقدر  یگذارم. حساب م یمچ دستم م یو سرم را رو نمینش یچهار نفره م ینهارخور

 حق است؟ نکند روح دخترک به خاطر من در عذاب بماند؟ نکند ...  رم؟یبگ دهیچکار کنم؟ ند ایکـــم؟! خدا

 

 ریشود. تقص نینکند که آخر عاقبتش چن یخبط نیخواست چن ی. به من چه؟! مرمیگ یکنم و محکم در دستم م یند مرا بل سرم

سرم را  دیشد یِ. از تشنگییروم سمت ظرفشو یشوم و م یم یراض یکم ندازم؟یچه به خطر ب یخودش بود. خودم را برا

تازه  یکه نفس نیا یشوم. برا یاز آب م ری. سزمیر یخشک شده ام م یرا به درون گلو یکنم و قلوپ قلوپ آب تگر یم رشیز

از  سیآب تا به صورت خ ریرود سمت ش یکنم. دستم م یدور دهانم را خشک م نمیکشم و با پشت آست یکنم، سرم را کنار م

 شود. یبلند م وانیک یعربده  یاشکم بزنم که صدا

 

 گالره؟ گلـــاره؟  -

 

 بندم. یآب را م ریش م،یام را بشو یا هیگر یکه چشم ها نیبرود. بدون ا نییپا میخنک از گلو قطره آب کیگذاشتند  اگر

 

 آخه شستن نداره... ون،یگر شهیهم یچشا

 

 شوم. یبزرگ م وانیاندازم و وارد ا یبه سرم م چادر
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 بله داداش؟ -

 

 :دیگو یکشد و م یکفشش را باال م یپاشنه ها وانیک

 

 دم در منتظرته. باز سفارش نکنما.  اریماز -

 

 روم. یحرفش م وسط

 

 ؟یبر یخواستم برم سر خاک بابا، مثل هر پنج شنبه. منو نم یداداش من امروز م یول -

 

 اندازد. یکتش م بیچرخاند و در ج یرا در دستش م چییکشدش. سو یرود و باالخره باال م یکلنجار م یدوم یبا پاشنه  یکم

 

 بردت. یبگو، م اریدارم. به ماز کار یینه، جا -

 

 آخه داداش ... -

 

 شهیکند. مثل هم یم یخداحافظ یلب ریرود و ز یم نییپا یکی. پله ها را دو تا میگو یکند. من هم ادامه اش را نم ینم گوش

 یدلم را سوزانده لجم را در م ستیمهم ن شیکه برا نیا شتر،ی.از همه برمیدلگ یهنوز از صبح«. به سالمت» میگو یپشتش نم

 آورد. 

 

شدن حلقه را  دهیدزد انیکرد که خودم جر هیمعطل نکنم. مادرم قبل از رفتنش توص ادیرا ز اریپوشم تا ماز یتند لباس م تند

 کیدر بهتر است.  یطور نیگفت ا یبزنم. م یکنم. ناز کنم و خودم را به ناراحت ینقش باز شی.گفت جلومیآرام آرام به او بگو

 . ردیگفت، خرش کن تا سخت نگ یپرده م یکالم ال

 

گاه  هیپنج سالم بود، پدرم مرد و بعد از او که تک یبدرقه کردند. وقت یو آقاجان اجازه گرفتم و آن ها هم مرا به گرم زیعز از

از  یادیشوم، حجم ز یخانه خارج م یِکه از در چوب نی. هموانیاولم، بعد مادرم و ک یشدند خانواده  زیمحکمم بود، آقاجان و عز

دوزم و  یم اریماز دیبه پرا میبندم.نگاهم را مستق یفرستم و در را پشتم م یم میها هیبه ر امرطوب شهرم ر شهیهم یهوا

 یرا رو شیو پا دیگو یام را جواب م یلب ری. سالم زنمینش یکنارش م یصندل یرو ندازم،یبه خودش ب ینگاه میکه ن نیبدون ا

 فشارد.  یمگاز 

 

 !یافتاد نامزدم دار ادتیسالم. چه عجب  کیعل -

 

را  فمیدارم. ک وانینسبت به ک یشتریکند، اصلـــا! در مقابل او جرات ب یطور است؛ پرتوقع و گله مند. نگاهم نم نیهم شهیهم

 کنم. یگذارم و نگاهش م یم میپا یرو

 

 .میدیهمو د روزیما که پر -

 

 :دیگو یم هیاندازد و با کنا یرا باال م شیکه نگاهش به رو به روست، ابروها یحال در

 

 د؟یداشت فی. کجا تشریستیزنگ زدم مامانت گفت خونه ن شبیآهـــان. د -

 

 .میگو یرا م یبود یو با ک یکجا بود ی هیخشک شده. شروع شد. همان قض میدهم. گلو یدهانم را قورت م آب

 

 حوصلم سر رفته بود.دوستم بودم.  یخونه  -
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 رود. یباال م شیصدا ولوم

 

اگه بهش بگم روحمم خبر  یدون ی. میگفته بود وانمیاجازه داده. به ک اریماز یبه مامانتم گفته بود ؟یزنگ نزد هیچرا به من  -

 کنه؟  یکارت م ینداشت چ

 

 نه؟یاز ا ری. غیذاشت یگفتم نم یاگر بهت م -

 

 . یــــلیگالره، خ ادهیروت ز یلیخ -

 

 گزم. نرم باش گالره، نــــرم. یافتم و لبم را م یحلقه م ادی

 

 حوصله شده بودم. ی. گفتم که باریماز دیببخش -

 

 .لیکه نشد دل نیا -

 

 کنم. یلوس م شیکج و خودم را برا یکنم. سرم را کم ینگاهش م میمستق

 

 .اریماز گهید دیببخش -

 

لبم.  یچشمم و زخم گوشه  یِکبود یشود رو یزوم م شیکند. چشم ها یکنارش نشسته ام، نگاهم م یبار از وقت نیاول یبرا

 پرسد.  یم رانیح

 

 شده گالره؟  یچشمت چ -

 

 .ستین یزیچ -

 

 زده، نه؟ وانیک -

 

دوستش از  یدانم درصدد طرفدار یکنم چون م ینم دشیی. تادهیصورتم د یرا رو وانیک یها ییداند. قبال هم هنرنما یم

فردا پس فردا اگر بچه  یعنی "زنتت. ینم وانمیک ،یو بزرگ ش یدرست باش دختر. اگه درست رفتار کن": دیگو یو م دیآ یبرم

 کنم.  یکشم و بغض م یم یمن هم دست بزن دارم. آه ،یاوریدر ب یباز

 

 نزده. راستش ... راستش دزد زده. وانینه ک -

 

وقفه بوق  یب یپشت یها نی. ماشدیپاش یجلو م ی شهیش یزند که مطمئنا اگر کمربند نبسته بودم، مغزم رو یترمز م یرو چنان

 :دیگو یبلند م یلیافتد و خ یپشت، راه م یکم کردن صداها ی.برامیکرد که تصادف نکرد مانیاریزنند. خدا  یم

 

 ؟یگفتــ یچ -

 

 بودا.  کیزنم. نزد یکه کرد، نفس نفس م یاز ترمز هنوز

 

 با توام گالره.  -

 

 کنم. یرا صاف م میکشم و گلو یلب خشکم م یرا رو زبانم
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سرم، حلقمو ازم  ختنیخب ... خب به مامانم قول داده بودم صبح اول وقت برگردم خونه. کوچه خلوت بود. چند نفر ر -

 . دنیدزد

 

 وانیزرنگ است، ک اری. مازستمین یخوب ی. اصال دروغگومیگو یفهمند دروغ م یم میحالت ها یزرنگ باشند، از رو یفقط کم اگر

بروم و لباس باز بپوشم. قرص  یبروم. پارت یرآبیطور ز نیگنجد که من ا یکدام نم چیه ی لهیدر مخ یطور ول نیهم هم

 شود. یبرقصم. راستش خودم هم باورم نم بهیمردان غر نیروانگردان بخورم و ب

 

 کند. یفوت م رونیکشد و نفسش را ب یم ششیبه صورت پر ر یدست اریماز

 

 بگم؟  یب یبه ب یحلقه به جهنم، من چجور ؟یکار کرد یچ تیبا بچه باز نیبب -

 

 کنم. یبغض م دوباره

 

 ه؟یمن چ ریبگه. آخه تقص یب یمامانم رفته به ب -

 

 کند.  یم نگاهم

 

 یب یب نمیبب دیبخر. البته اول با گهید یکیبرمت بازار  یکرد. آخر هفته م شهینم شیکار گهید ؟یکن یبغض م یحاال واسه چ -

 . گهیم یچ

 

 دهد: یصحبتش را ادامه م اریکه انتظارش را ندارم، ماز یدوزم. در حال یرا به رو به رو م نگاهم

 

راجع  دیبا گفت یم شیدو شب پ یکیدعوتش کرده. آخه  یب ی. فکر کردم بدمیسر بزنم، مامانتو د یب یاتفاقا رفته بودم به ب -

 با مامانت صحبت کنه.  یعقد و عروس خیبه تار

 

محجوب است.  اریدهند. ماز یدارند شوهرم م یجد یجد ای! خدا؟یشود. عقد و عروس یسرم آوار م یرو ایحرفش دن دنیشن از

 یلی... اگر زنش باشم، خ یزند ول یدوستش مراقبم خواهد بود و دست به من نم نینامزدش باشم، مثل امانت بهتر یتا وقت

زنش شدم.  یداند زور زور یداند دوستش ندارم. م یدانم که م ی. مبدهدکه از دستم  نیکند. بدون ترس از ا یکارها م

ترسد طاقتم تمام شود و  ی. منمیب یم اهشیچشمان س ین یاز دست دادنم را در ن یبرا یبرق نگران شهی. همستیاحمق که ن

حلقه ختم  یخواستند، ماجرا یم وانیدستانش سُر بخورم و بلغزم. همان طور که مادر و ک نیاز ب یل ماهبزنم. مث زیهمه چ ریز

آمد، درشت کردن  یام کردم و از دستم م یتیاعالم کردن نارضا یکه برا یخواستم. تنها کار یشد. همان طور که من نم ریبه خ

 زد. یخودش را به نفهم یول دیو شن دید اریماز شهیبود که مثل هم یتاب یمنقطع و ب ینفس ها دنیمردمک چشمانم و کش

 

*** 

 

کشم. رمان را از  یم رونیخوانم ب یکه م یخطوط رمان نیزند، نگاهم را از ب یبلند مامان که نامم را صدا م یصدا دنیشن با

دهم. از همان جا  یرا به او م میهم من کتاب ها یدهد من هم بخوانم. گاه یرا م شیکتاب ها شهیقرض کرده ام. هم نینوش

 دهم. یجواب مادر را م

 

 بله مامان؟ -

 

 شود. یکند و داخل م یو سراغش بروم، خودش در را باز م زمیبرخ میکه بتوانم از جا نیاز ا قبل

 

 .دمشیکردمم ند یم زیکمدتو تم شبی. ددمشیوقته ند یلیکجاست؟ خ تیمشک فیگالره اون ک -
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 .ردیگ یلجم م ده،یکش رونیکتاب ب یعاشقانه  یکه مرا از حال و هوا نیا از

 

 ؟یگیرو م یمشک فیدونم مامان. کدوم ک یچه م -

 

 .دیآ یبه طور کامل داخل اتاق م مامان

 

 بزرگ داشت. ییِ. روش سگک طالشیدیخر نیپارسال با نرگس و نسر دیکه ع گمیرو م یهمون -

 

 گذارم. یتخت م یبندم و رو یرا م کتاب

 

  ؟یگیآهان اونو م -

 

را جا  فمیک ایام. خدا یبا سگک بزرگ طالئ یمشک فی! کفم؟یچرخد. ک یدور سرم م ایروند و دن یم یاهیس میچشم ها ناگهان

 .دیآ یشده جا گذاشتم.مادرم که انگار متوجه حال بدم شده، به سمتم م نیرا در آن عمارت نفر فمیگذاشتم. ک

 

 گالره؟ گالره؟  ؟هویتو  یشد یوا! چ -

 

نفسم هم باال  ی. حتمیبگو یزیتوانم چ یاست که نم ادیز میآن قدر فشار رو یکنم ول یرا حس م شی. تکان هانمیب یرا م مادر

. آب زدیر یاز آن را در دهانم م یکند و با زور کم یم کیرا به دهانم نزد یآب وانیدانم چقدر گذشته که مادرم ل ی.نمدیآ ینم

 افتم. یو به سرفه م دیآ یرود، نفسم باال م یم نییکه پا

 

 گالره با توام.  ؟یشد یطور نیا هویشد؟ چرا  یآخه چ -

 

 برم. یاش فرو م نهیکنم و سرم را داخل س یاشک نگاهش م یپرده  نیب از

 

 کار کنم؟ یکار کنم مامان؟ چ یحاال چ -

 

 کشد. یبه سرم م یدست مادرم

 

 .گهیشده. حرف بزن د یکه چ یگیآخه نم -

 

 .میبه آن ها بگو دیبفهمند. نبا دیرود.نبا ینم نییخشک و سخت شده که پا یبه قدر میدهم. گلو یدهانم را به زور فرو م آب

 

 دوستش داشتم. یلینبود. خ ادمی. اصال دنیهم دزد فمویمامان، اون روز صبح ک یچیه -

 

 شود. یبلند م نیزم یزند و از رو یمرا پس م مادرم

 

 یخوشحال یادعا دنیرو دزد ی. حلقه به اون گرونیکش یسکته کردم. آخر سر منو م ست؟ی! تو عقل تو کلت نوونهید یدختره  -

 .یوا یوا یتو دهنش. خدا ازت نگذره. وا ارهیقلب آدمو م یچطور نیبب فیک هیاون وقت واسه  ،یکن یم

 

 نیندارم در عمرم ا ادیلرزم. به  یکوبد. م یرود و در را محکم به هم م یم رونیزند از در اتاق ب یهمان طور که غر م مادر

. آن قدر هول دیسر رس وانیو ک میدیکش گاریکه داخل اتاقم با نرگس س یآن دفعه ا یباشم.نه حت دهیترس یزیاز چ نیچن

دختر مدام  یگذشت و چهره  دنینه دو سه شب قبل که به کابوس د ی. حتتاقما یکه هم دستم سوخت و هم قال میشده بود

 ام.  دهیطور نترس نیوقت ا چیچشمم بود. ه یجلو
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پر به نظر برسد،  فمیکه ک نیا یکنم. فقط چند تا لباس برا ینداشتم، خودم را آرام م فمیدر ک یمهم زیکه چ نیفکر کردن به ا با

 ام کرد. یاریدارم.خدا  یتخت برم یکشم و کتاب را از رو یم یخانه.نفس راحت دیبا کل

 

*** 

 

پهن  بتیبساط غ شهی. مثل هممیخور یم وهیو م میخاله نشسته ا یدر هالِ خانه  م،یو نرگس، دو تا از دختر خاله ها نینسر با

. خود میرفتم. چون برادر نداشتند، راحت بود یآن ها م شیرسد. اکثر اوقات من پ یبه آسمان م مانیخنده ها یاست و صدا

 اریگذرد و ماز یگم و گور کردن حلقه م انی. حدودا دو هفته از جردیایهم دنبالم ب ودشفت که صبر کنم خمرا رساند و گ اریماز

 حساس تر شده. شهیاز هم

 

دارم.  یآبدارش را از بشقاب نرگس برم یاز حلقه ها یکیبرم  یو دست م چدیپ یدر مشامم م اریخ یخنک و فوق العاده  یبو

 :دیگو یم نیرهنوز گاز اول را نزده ام که نس

 

 خبر دختر؟  ی. چقدر زود و بتونهیمهر عروس شمیو ش ستیگفت ب یم روزیگالره، مامانم د -

 

و حضرت  یروز شوم فکر نکنم. البته سالروز ازدواج حضرت عل نیکه به ا ستین یشود. روز یدر دهانم زهر م اریخوب خ ی مزه

اندازم و فقط با تکان سر حرفش را  یم ریروز هرگز نرسد. سرم را به ز نیکنم ا ی. دعا مدشیشود شوم نام یفاطمه است. نم

 .ردخو یافسوس م میکنم. نرگس برا یم دییتا

 

 خودمون ... یمامانا نی. همشنیبهش عالقه مند م یموقع ازدواج شوهرشونو دوست ندارن ول ایلیدختر. خ یکن یعادت م -

 

 روم. یحرفش م وسط

 

بدون عشق  تویزندگ یها هیچقدر درد داره پا یدون ینم ،یا ی. تو خودت عاشق علدیکن یکدوم منو درک نم چیشماها ه -

 .یبساز

 

 اندازد.  یمزه م نینسر

 

به حال و روز  گهی. شک نکن چند سال دهیخوب یلیجوون خ اریسالم ما رو بهش برسون. ماز یدیخواهر؟ عشقو د هیعشق چ -

 . یخند یامروزت م

 

 شکند. یسکوت جمع را م گریبار د نیندارد. نسر یا دهین فاکرد بحث

 

 گالره؟  یای. توام با ما ممیبد یرا میبر میخوا یمن و نرگس فردا م یراست -

 

 پرسم: یشود. شوک زده م یبد که هست، بدتر م حالم

 

 فردا انتخاباته؟ -

 

 .ارهیم یرا یبرو برگرد نکوئ یگفت ب ی. حواست کجاست؟ بابام مگهیآره د -

 

کنند و بعد به من  یم یو نرگس هر دو به هم نگاه نی. نسرستی. او قاتل است. حقش نستیاصال عادالنه ن نیآورد؟ ا یم یرا

 شوند. یم رهیام را در دست گرفته ام، خ یکه مانتو و روسر
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 گالره؟ یریکجا م -

 

 کنم. یرا محکم م یروسر ی گره

 

 رفت. دیاومد، بگ اریخونه. ماز رمیم -

 

. رو سوزن که شهیم یعصبان ،یستین نهیب یم ادیم اریزل آفتاب؟ ماز یبر یخوا یکجا م ؟یگرد یدختر دنبال دردسر م -

 دنبالت. ادیم نیدقه بش هی ،ینشست

 

 اندازم. یدوشم م یرا رو فمیام. ک ستادهیا غیت یلبه  ی. بدجوردیخبر ندار شما

 

 گالره عجله داشت. دی. بگدیکن یبرم. از خاله خداحافظ دیافتادم، با یزیچ هی ادیتونم صبر کنم.  ینه، نم -

 

 یخواهد کار یروم. فقط دلم م یدانم کجا م یشوم. خودم هم نم یاز خانه خارج م عیکنم و سر یبه گالره صدا زدنشان نم یتوجه

خبر بدهم  دی. باسیپل یبروم اداره  دیاست. با انیانسان در م کیسقوط  یپا ست،ین یساده ا زیکه گذشتن از سر چ نیکنم. ا

 یلیکند. انقدر گنده هست که خ یم ریاو را دستگ یبه زود سیکردم پل یکه فکر م دمام. چقدر ساده بو دهید یزیکه چه چ

 .دیهرگز خودم را نخواهم بخش نم،یخودش را تبرئه کند. اگر به تماشا بنش ،یباز یراحت با رشوه دادن و پارت

 

کنم.  یرا هم درک نم میکنم. کارها یدرک نم یشوم. حال خودم را به درست یسوار م یدو تاکس س،یپل یه برسم به ادار تا

توانم به درست و غلط بودنش فکر کنم. وارد اداره  یکرده و من اصال نم انیبوده، ناگهان طغ میدو هفته رو نیکه ا یانگار فشار

 .ندز یم میصدا یشوم، کس یکه م سیپل ی

 

 خانوم؟  -

 

 زده. میکه صدا یگردم سمت سرباز یبرم

 

 د؟یبا من -

 

 کشد. یرا جلوتر م کالهش

 

 .دیجا بذار نیهم دیبا دیبله. اگر تلفن همراه دار -

 

 اندازم. یرا باال م سرم

 

 تونم برم تو؟  یندارم. م -

 

کند  یندارم. با دستش اشاره م یفهمد حال خوش یکوبد. سرباز انگار م یام م نهیس واریخودش را در و د یبیبه طرز عج قلبم

که خودم را نشان دهم و جلب توجه کنم خطرناک  نیکنم؟ ا یم یروم. کار درست یداخل بروم. دو سه تا پله را آرام آرام باال م

که  یخانواده ام خطرناک است. شوخ ی. براستمیا یم میخانواده ام هم خطر دارد. سر جا یمن، بلکه برا یاست. نه تنها برا

 است.  فیحر ییطرفم. کل شهر را تنها یبا ارسالن نکوئ ت،سین

 

کردم که تا  یبا خودم م یگردم. نه، من جراتش را ندارم. چه فکر یدهم و پر شتاب راه رفته را باز م یدهانم را قورت م آب

. اورمیکارم ب یخواهم برا یم یهیبار چه توج نیرا چه بدهم؟ خدا کمکم کند که ا هیجا آمدم؟ حاال که آمده ام، جواب بق نیا

 وریشهر لیکه اوا نیزند. با ا یپرنده پر نم مانیشوم. در محله  یم یترس سوار تاکس ایدن کیخود و با  یاز کرده  مانیپش

 نشوند. یآفتاب ابانیساعت از روز را در خ نیدهند ا یم حیهنوز هم مردم ترج یخنک شده ول شیاست و هوا کم و ب
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 کانیخواهم وارد کوچه شوم که پ یکنم، م یم نیرا سبک و سنگ وانیو ک اریماز یاحتمال یم جوابِ سوال هاطور که با خود همان

داخلش نشسته  کلیاندازم؛ سه مرد درشت ه یبه داخلش م یشود. نگاه یزند و در پشتش باز م یترمز م یرو میجلو یدیسپ

خواهم راهم را کج کنم و بروم.  یاندازم و م یم نییسرم را پا میکنم. از ترس آبرو یشلوغش نم یترسم ول یجهت م یاند. ب

 :دیگو یو م دیآ یم نییاز مردها پا یکی

 

 د؟یآدرس بنداز نینگاه به ا هی شهیخانوم، م دیببخش -

 

که  یزند خالف است. هول زده و در حال یاش داد م افهیاندازم. از ق یم اهشیبلند و س یها لیو سب رهیت یبه چهره  ینگاه

 دهم: یقلبم در دهانم است، جواب م

 

 دونم آقا.  ینم -

 

 یجمجمه ام حس م ی هیرا در ناح یدیبفرستم که درد شد رونیب یراحت الیخواهم نفسم را با خ یقدم دور شده ام و م چند

شود.  یم کیه من نزداز مردها ب یکیخورم.  یم جیگ یو کم رمیگ یم کانیپ یکنم. دستم را به گوشه  یم یکنم و از درد ناله ا

 یزنم ول یبه سر و صورتش م می. با مشت هاردیگ یدهانم را م یجلو یدست کشم،ب غیخواهم ج یکوچه خلوت است و من تا م

کنم  یاست و هنوز درک نم رونیاندازد. نگاهم به ب یبرد و پشت م یم نیمرا سمت ماش عیندارد. کشان کشان و سر یا دهیفا

کوبم. صورتش از  یرا در صورتش م میاپ میروم و با تمام قوا یجلو م ند،یخواهد بنش یکه م نی. همدیآ یبه سرم م ییچه بال

که در سرم دارم، از  یدیکنم و با وجود درد شد یآمده استفاده م شیرود. از فرصت پ یشود و چند قدم عقب م یدرد جمع م

 پرم.  یم رونیب نیماش

 

 عباس. زود باش تا فرار نکرده. رشیبگ -

 

 یبه سرم م یمحکم تر از قبل یشود و ضربه ا یچنگ م میدور بازو یآسفالت داغ. دست قدرتمند یافتد رو یاز دستم م فمیک

 یم نیهمانا. داخل ماش میپلک ها یِ جیهم افتادن تدر یو با باتوم است. خوردن ضربه همانا و رو ستیبا دست ن یکی نیخورد. ا

 میدور کف پا شهیزنم. ش یم نیماش ی شهیبه ش یمحکم یضربه  میشوم و با پا ینم میلام باز هم تس یجیاندازندم. با تمام گ

ندارد.  یا دهیبکشم، فا غیکنم ج ی. هر چه که مدیآ یم رونیخانم چادر به سر ب الیشود و ل یباز م ییخورد. در رو به رو یترک م

 زیاست، همه چ رهیخ میشکسته دور پا ی شهیش یِاهم به ترک هاخورده و همان طور که نگ جگاهمیباتوم به گ ینصف ضربه 

 شود. یو نابود م ستین

 

به اطراف  یکنم و نگاه یرا از هم باز م میگنگم. به زور پلک ها شتریاست. ترس است. از همه ب کیاست. همه جا تار سردم

توانم نفس  یخشک خشک شده و با زور م می. گلوستیدر اتاق ن یکند، کس یم یاریکه چشم سوزناکم  ییاندازم. تا جا یم

کنم دستم را که  یم یاست. سع نیو سرم سنگ دهیصورتم چسب یگوشه ها هب میاست. موها یبکشم. عرق از سر و صورتم جار

خشم،  یرسم. نوع یم جهیکنم، کمتر به نت یتالش م شتریندارد. هر چقدر ب یا دهیبسته شده، باز کنم. فا یصندل یبه دسته ها

 یول دمیخانوم را د الیآخر ل ی حظهاست ل ادمیکه در روز روشن ربوده شدم.  دیآ یم ادمیترسِ خفته در وجودم همراه است. با 

 .ندیزدم بب یبودم و او نتوانست مرا که بال بال م دهیدراز کش یصندل ی. از شانس بدم رودیمطمئنم او مرا ند

 

کند.  میدایپ یکردم ارسالن نکوئ یاست. فکرش را نم یدانم ربودنم کار چه کس یرا هم با طناب بسته اند. خوب م میپاها

کند.  یتاب و هراس زده ام را به سمت در معطوف م یدر، نگاه ب ی رهیشدن دستگ دهیکش نییپا ی. صدایزود نیالاقل نه به ا

 یدشمن یگریش است. من که با کس ددانستم کار خود یشود. م یم ریسراز میهاگونه  یکنم و اشک رو یبغض م ادیاز ترس ز

بخواهد من  یدانم که اگر ارسالن نکوئ یشوند. م یوارد اتاق م یکلیاست که همراه مرد درشت ه ینداشتم. ارسالن نکوئ

 برو برگرد خواهم مرد. یب رم،یبم

 

است. چه  یخرد یکشم، از ب یهر چه م ایفکر؟ خدا یآن هم بدون ذره ا س؟یپل یکنم به حماقتم؛ رفتن به اداره  یم فکر

 کردم؟ به دادم برس. 
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است.  یکردم مرد خوب یها فکر م یلیمن هم مثل خ شیپ یاندازم که تا چند هفته  یم یکیبه مرد کت و شلوارپوش و ش نگاه

کند.  یو کمتر مرا کم  نمانیب یبا چند قدم فاصله  یبعد. ارسالن نکوئ یگذارمش برا یفکر کنم. م زهایچ نیتوانم به ا یحاال نم

 آورد. یگوشم م کیدو سرش را نز ستدیا یم میرو به رو

 

 کنم.  یدهنتو باز م -

 

 آورد. یصورتم م یرا جلو صورتش

 

 . قبوله؟ادیصداتم در نم یحت ،یکش ینم غیج ،یکن یتف نم -

 

 یهم م یقبول است، رو یرا به معنا میشوم و چشم ها ی. بر ترسم مسلط مستین ی. چاره اردیگ یبازدم داغش عقم م از

 فشارم.

 

کند.  یعنوان وجودش را حس نکرده بودم را محکم و بدون مالحظه م چیدهانم است و از فشار ترس به ه یکه رو یچسب

زل  شی. با ترس در چشم هادیایدر ن میکه تمام تالشم را به کار گرفتم تا صدا نیبا وجود ا یکشم، حت یم یفیخف غیناخودآگاه ج

 کشد. یجلو م یگذارد و سرم را کم یچانه ام م رینکشم. منتظر واکنشش هستم. انگشت اشاره اش را ز غیته بود جزنم. گف یم

 

راحت تر بود،  المی. هم من خمینیبهتر بود نب یعنی. مینیرو بب گهیکردم دوباره همد یسالم خوشگل خانوم. راستش فکر نم -

 با حرکت امروزت ... یدهنت قرصه ول یمطمئنم کرد ییجورا هیهم تو. 

 

 کند. یتر م کیدهد و صورتم را به صورتش نزد یرا با تاسف تکان م سرش

 

 دختر. یکرد دمیناام -

 

که  یدارد. قد کوتاه، پوست گندم شیکه نشان از سن چهل به باال یجوگندم ی. موهایو قهوه ا زیاست.؛ ر یقهوه ا شیها چشم

. رمیگ یرا از او م میموجود عالم است. رو نی. از نظرم زشت ترندینش یدلم نمجوره به  چیچشمش چروک خورده. ه یگوشه ها

 دهد: یطور که چشم به من دوخته، ادامه م مانکند. ه یصورتش م کیبا زور صورتم را نزد

 

 من باشه. یچشما ینیب یکه م یزیچ نیآخر دمیدختر کوچولو خوب نگام کن، چون قول م -

 

 زند. یبه گونه ام م یشود و ضربه ا یحالت خم شده خارج م از

 

 . رهیو طراوت بم یتو اوج جوون دیمثل تو با میکیزنده اس،  یتا نود سالگ یکی ی. گاهگهیقسمته د -

 

 رود. هنوز نگاهش با من است و نگاهم با اوست. یقدم عقب م چند

 

قشنگه.  یلیتونه. خ ینم یکنه و ک یونه زندگت یم یکه ک یکن نییآدم، تع هیکه به عنوان  نیا ه؟یچ شیقشنگ یدون یم یول -

 .دهیبهم احساس قدرت م

 

و  نمیب یدر صورتش م اهیس یرا مانند دو نقطه  شیترسم که زبانم بند آمده. چشم ها یمدت الل شده ام. آن قدر م تمام

 پرد. یم رونینامفهوم ب یبزنم، فقط چند کلمه  یکنم حرف ی. هر چقدر تالش مچیه گرید

 

انجام  زیجا باشم؟ مردم شهر همه منتظرمن. فردا روز منه. فقط اومدم مطمئن شم کارو تم نیا دیکه من االن نبا یدون یم -

بهت شک نکنه.  سیتا پل یانجام بد دیداره که با ی. هزار جور کثافت کارستیراحت ن یدیاون قدرا هم که د ی. آدمکشدنیم
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اصال  نیبوده و ا یچیکه قبل از تو مردن واسه ه ییاونا ،یاگه بذارم بر یول بکشمرو هم  گهینفر د هیخواست  یاصال دلم نم

 .ستیعادالنه ن

 

 یدهم و باالخره م یتکان م یصندل یشوم. خودم را رو یافتد و از شوک خارج م یخندد که رعشه به اندامم م یبلند م چنان

 :میگو

 

 برم. تو رو خدا. خانوادم نگرانمن. دیکنم بذار یخواهش م -

 

 اندازد. یپر و پخشش را که در هم گره خورده، باال م یابروها

 

 کوتاه مدتم باهات خوشحال شدم. ییاز آشنا یلی. خسیپل شیپ یرفت یم دینبا ،یفکرشم نکن. اگه نگران خانوادت بود یحت -

 

 :دیگو یم ارشیو به دست ردیگ یاز من م رو

 

 .زیفقط تم کارشو بساز، -

 

 یِقژقژ در چوب یخواهم. هنوز صدا ی. نمرمیخواهم بم یشوند. نم یروشن م کیبه  کیشود، زنگ خطرها  یم کیدر که نزد به

 :میگو یرا بلند نکرده که هول زده م

 

 . شهیبازم دستت رو م ،ینگم؟ اگه منو هم بکش یانقدر احمقم که به کس یفکر کرد ز؟یتم -

 

 هم کنج لبش نشسته. یگردد سمتم، لبخند یبرم

 

آدما برام از آب خوردنم  ی. تعجب نکن؛ در آوردن شجره نامه ینزد یحرف چیکه مطمئنم ه یترس یتو انقدر از خانوادت م -

 راحت تره.

 

 کنم خونسرد بمانم. یم یسع

 

. منو یامتحانش کن یتون یم نگفته باشم. مه گهیکس د چیبه ه شهینم لیدل نیا یبه خانوادم نگفتم ول ،یگیآره تو راست م -

 دونه. یم یک یوقت نفهم چیه دمیبکش. اون وقت قول م

 

 .ندینش یم شیابروها نیب یو اخم دهیشود. چشمانش ترس یمحو م لبخندش

 

 .یزن یبلوف م یدار -

 

 داره.  یاش نگه نم نهیرو تو س یراز نیچن یآدم عاقل چی. هستین یطور نیکه ا یدون یخودتم م -

 

گفتم، حاال که گم شده ام، خانواده ام  یالله م ایو نرگس  نیاگر به نسر یطور است. من عاقالنه رفتار نکردم ول نیهم هم واقعا

 دنبالم بگردند. یدانستند نزد چه کس یم

 

 کند. یبلند م یندلص یاز رو یچسبد و مرا کم یام را م قهیآورد.  یکند و به سمتم هجوم م یشود. در را رها م یم یعصبان

 

 ؟یگفت یبه ک -
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 شتریخواهد ب یشده. دلم م دیگردند که انقدر ناام یبرم یروند و دست خال یم اهایتا کدام رو ستینگاهش معلوم ن دیخورش

 کردم. دایطور دل و جرات پ نیاست که ا نیاش کنم. از ترشح آدرنال یحرص

 

 .یفهم یوقت نم چیه -

 

 یکنم، محکم چانه ام را م ینگاهش نم ندیب یم یارسالن نکوئ یاندازم. وقت یبه مرد جوان که کم از غول ندارد، م ینگاه

 کشد: یفشارد و عربده م

 

 تا نفلت نکردم. یگفت یبگو به ک -

 

 شوم. یم رهیو در چشمش خ زمیر یجراتم را در نگاهم م تمام

 

 .یکش یو مکنه؟ به هر حال تو من یبه حالم م یچه فرق -

 

کشتن من، آن  ش،یاز آرزوها یکیشود که مطمئنم  یام م رهیحرص زده خ یزنند و جور یدر مردمکشان دو دو م شیها چشم

 دهم: یحاالست. ادامه م نیهم هم

 

 و چه زنده بمونم، تو کارت تمومه. رمیکه من چه بم یقبول کن دیآخر کارته. با نیا -

 

کوبد. آن  یبه صورتم م یکند. مشت محکم ینطق م شیبرا نیچن نیا یدختر بچه ا دیآ یشود. زورش م یم یطوفان شیها چشم

قطرات خون  ختنیشوم. فرو ر یحس م یو از شدت درد و سوزش ب ستین شیسر جا گریکنم دماغم د یقدر محکم که حس م

دو مرد  نیکه ب نمیب یدانم. م یکنم، م یم یباز ریشود. با دم ش یکنم و اشک مهمان چشمانم م یلبم حس م یام رو ینیرا از ب

 یشوم. ول رشیکردنم، درگ یزندگ هیحاش یکردم با وجود ب یهستم که هرگز فکرش را نم یطیکرده ام و در شرا ریگ بهیغر

 یم یدیدر اوج ناام همافتد. من  ینجات جانشان به کار م یشان برا زهیغر رند،یهم که در خطر مرگ قرار بگ واناتیخب ح

 که دم دستم است، چنگ بزنم. یسمانیبه هر ر خواهم

 

. بهم یهست یدونم که دختر عاقل یدختر خوب. م نیآزادت کنم. آفر دمی. بگو و منم قول میگفت یفقط بگو به ک ،یذارم بر یم -

 بگو.

 

 . دیگو یدانم که دروغ م یرا باور کنم. م شینه آن قدر که حرف ها یتجربه هستم ول یو ب بچه

 

 .گمیوقت بهت نم چیچون ه یبهتره منو بکش -

 

 یاتاق را به هم م تی. از زور عصبانزدیچند روز به کل از سرش دور بر یکنم تا فکر کشتنم را دست کم برا یم شیعصبان

چسبد  یرا م میدود. موها یکوبد و به سمتم م یم یا شهیش یِبغل تخت یکند. آباژور را رو یرا خرد م شیآرا زیم یِ. صندلزدیر

 کشد. یو محکم م

 

 ؟یگفت یبه ک -

 

 شود. یسوزد و اشک مهمان چشمم م یسرم م پوست

 

 . نییته چاه، تو رو هم با خودم بکشم پا فتمیاگر قراره ب دمیم حیترج -

 

 زنم. یلبخند م ده،یرا سفت و محکم چسب بانمیکه گر یزنم. با وجود درد یم یلبخند
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 ندازه؟ینم یکس ادیجمله تو رو  نیا -

 

 بکشم. یتوانم نفس یکند و من انگار تازه م یرا رها م میموها

 

 .یریکه اون مرد، بم یخواد اون طور یاحمق به تمام معنا بود. بهم اعتماد کن. اصال دلت نم هیسارا  -

 

 :دیگو یشمرده م شمرده

 

. عاقل باش و ینکن مثل اون باش یود. خواهشا سعابله به تمام معنا ب هی. اون دختر نهیو از همه بدتر با ک یبا درد، با دشمن -

 دونه؟  یجز تو م یبگو ک

 

 رود. ینم نییپا میاز گلو یدهم. از شدت خشک یبار هزارم قورت م یدهانم را برا آب

 

 . رمیم یبعدش نم یمطمئنم کن دیبا -

 

 زند. یم شخندین

 

 حرف من خودش سنده.  -

 

 روش حساب نکنم.  دمیم حیسنده، ترج یزد یهات م یسخنران یکه تو ییاگه مثل حرفا -

 

 شوند. یم دهییهم سا یرو دشیو سپ فیرد یکند و دندان ها یرا مشت م شیها دست

 

 نیخواستم ا ی. نمیراحت مردنو از دست داد یشانس برا نی. آخرشهیبه ضررت تموم م یلیکارت خ نی. ایگستاخ یلیخ -

 خودت بود. ریتقص یبشه ول یطور

 

 :دیگو یزند. رو به نوچه اش م ینم یخوب یدرک نکرده ام اما برق نگاهش حرف ها یرفش را به درستمنظور ح هنوز

 

  ؟یفهم ی. منظورمو که میکن یکار م یچ نمی. ببریازش اعتراف بگ دینو -

 

 نهیس واریدر قفس، خودش را به در و د یخندند؟ چرا قلبم مانند پرنده ا یچرا هر دو شرربار م ست؟یرا؟ منظورش چ منظورش

لذت نبرند. حاال چشم  شتریب دنمیبه گوششان نرسد و از ترس شیآرام تر بزن تا صدا ی. قلب گستاخ کمریکوبد؟ آرام بگ یام م

 زنند. یم برقپرسو  یهم مانند دو ستاره  دینو یها

 

 جوجه خوراک خودمه. نیفهمم. اصال ا یآره آقا، خوبم م -

 

 یفهمم منظورشان چه بوده و تنها کار یترسم. حاال خوب م یکشد. م یلبش م یزبانش را رودارد و  ینگاهش را از من برنم دینو

 که از من ساخته است، بردن نام خداست.

 

 . دیآبروم نکن ی. بدیکارو نکن نی. با من ادیتو رو خدا نکن -

 

 سوزد. یم میکشم و گلو یم غیج

 

 .رونیب رهیصداش م یطور نیدهنشو ببند دوباره. ا -
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 چشم قربان. -

 

به  م،یشد بگو یکاش م یگذاشتم مرا بکشند. ا یکاش م ی. اردیگ یفضا را در برم یشود، سکوت مرگ بار یکه بسته م دهانم

 یم میها قهیشده از شق یدرشت عرقِ جار یبه قطره ها می. اشک هادیزیرا نر میآبرو یول دینگفته ام. مرا بکش یزیکس چ چیه

شود.حاال  یم رهیو به ما خ ندینش یآن م یگذارد. با آرامش رو یم یدارد و گوشه ا یبرم یسالم یندلص ی. ارسالن نکوئوندندیپ

 . یریکنند تا اعتراف گ یم حیدارند تفر شتریچطور؟ انگار ب یخواهم اعتراف کنم ول یکه دهانم بسته است، چطور اعتراف کنم؟ م

 

 ی. آرزو مدیآ یکند و جلو م یرنگش را باز م یبلوز سورمه ا یندارد، دکمه ها یعجله ا چیآرام و شمرده شمرده، انگار ه دینو

 یکه باالتنه  نیاز ا شهیشدم. هم ینم چارهیمفلوک و ب نیچن نیا یعقد نشسته بودم ول یحاال سر سفره  نیکاش هم یکنم که ا

هم را بدزدم و او به سمت من هجوم آورد. لحظه نگا کیترسم  یحاال م یشد ول یشرمم م نم،یرا بدون پوشش بب یا بهیمرد غر

 ستند؛یکه آن ها مرد ن فیح یدهد ول یم قلیرا ص یچشمانم دل هر مرد تیکنم که مطمئنا برق معصوم ینگاهشان م یجور

 نامردند. 

 

که دستم را به  ییبه تن دارد. چسب ها یمشک یلباسش رکاب ریاندازد. ز یم یو بلوزش را گوشه ا دیآ یجلو م ینکوئ ی نوچه

 به دادم برس. به دادم ...  ایاندازد. خدا یکند و دستش را دور کمرم م یقفل کرده را باز م یصندل یدسته 

 

رسد، چه  یجوجه هم نم کیندارد. من زورم به  یا دهیاش بزنم و او را از خودم دور کنم، فا نهیکنم به س یچقدر تالش م هر

کند  یاندازد. آن قدر محکم پرتم م یتخت م یبرد و رو ی. مرا با خودش مزمیر یها اشک م.تنیبتیمردِ بزرگ ه نیبرسد به چن

خواهم نگذارم بر من غالب  یاندازم و م یفرو رفته اند.به سر و صورتش چنگ م دلمدر  میتخت مستق یکنم فنرها یکه حس م

 صانهیرود و تند و حر یفرو م میموها نیکبودش ب یکند.لب ها یام ثابت م نهیس یو رو ردیگ یدو دستم را م فیشود. مچ ظر

اش را هدف  یرا قفل کرده تا مردانگ میپاها شیزرنگ تر است چون با زانو یگذارد . زرنگ است. از نکوئ یگردنم را داغ م

 .رمینگ

 

 یحرکت دستش پاره م کیرا با  میمانتو یکشد و دکمه ها یآورد. دستم را کنار م یکند و سرش را باال م یگردنم را رها م دینو

شود.  یتهوع آورش م یگردنم آماج بوسه ها ریبار ز نیکشد و ا یتر م نییلباسم را پا ی قهیزند.  یم مهیخ میکند. دوباره رو

که  یبرم و به صورت خندان و شاد نکوئ یشوند. خودم را درون تخت فرو م یاتاق هم نم یوارهاید یرا حت میصدا یب ی هیگر

 کنم. یشوم. ملتمس و دردمند نگاهش م یم رهیکند، خ یم حیانگار دارد تفر

 

 صبر کن.  -

 

 شود. رهیخ یاز آن حال خوشش دست بکشد و مثل من به نکوئ دیکشد تا نو یلحظه طول م چند

 

 دهنشو باز کن. -

 

که  نیبه محض اکند.  یلبم را م یرا همچنان محکم گرفته و چسب رو میاندازد. مچ ها یشکمم م یاش را رو ینیسنگ دینو

 کشم: یم ادیفر هیشود، با گر یدهانم باز م

 

 به دادم برس. ای. تو رو به اون قرآن. خدادیتو رو خدا ولم کن -

 

 .یبهم بگ هی. فقط کافمیتا ولت کن یگفت یبگو به ک -

 

 :میگو یم عیسر

 

 نگفتم. یکس نگفتم. منو بکش. تو رو خدا منو بکش. من به کس چیبه ه -
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 دهد. یسرش را با تاسف تکان م ینکوئ

 

 ی. داشتم از تماشادی. کارو تموم کن نویدیتاوانشو م یبدجور یول ی. خوبه که انقدر وفاداریشانس آخرتو هم حروم کرد -

 بردم. یدست و پا زدناش لذت م

 

 . به خدا ...دیصبر کن -

 

 شود. یحرفم گم م ی هیلبانم به هم، بق یبسته شدنِ دوباره  با

 

کنند رها شوند است و با دست  یم یطاقت من که سع یدستش بند دستان ب کیرود .  یسر اصل مطلب م میمستق دینو

چشمانش  یگوشه  یکنم، با خواهش و التماس. لبخند یم یتنه ام را لخت کند . نگاه به چشمان نکوئ نییخواهد پا یم گرشید

 شود.  یم نییاندام من باال و پا یرو صانهینشسته و نگاهش ستاره باران است. چشمانش حر

 

 .رونیبرو ب دینو -

 

 :دیگو یکند و م یم ینگاه به نکوئ ،یناگهان ی دهیعق رییتغ نیکه دستش به سمت شلوار خودش رفته، متعجب از ا دینو

 

 قربان ... یول -

 

 شود. یبلند م یصندل یاز رو عیسر ینکوئ

 

 !ـــرونیبه دو نکن بچه، ب کهی -

 

کنم. کاش مرا  یبه راه انداخته اش م شیکشم و نگاه به نما یم یاز سر آسودگ ی. نفسردیگ یاشاره در را هدف مبا انگشت  و

 حاال.  نیبکشد، هم

 

 یاز رو یادیرود. من که تازه حجم ز یکنار م میکند و از رو یبندد. غرغر کنان دستم را رها م یشلوارش را م یدکمه  دینو

دکمه  یکوبد. نکوئ یرود و در را محکم به هم م یم رونیدارد، ب یبلوزش را برم دیکشم. نو یم یشکمم کنار رفته، باالخره نفس

 زند.  یباال م نیتکند و آس یرا باز م نشیسرآست یها

 

 فردا. منم عجله دارم، فقط ... یاعترافات باشه برا ی هیکار تمومه. بق -

 

 زند. یم مهیخ میو رو دیآ یم جلوتر

 

 گذشت.  شهینم یکی نیاز ا -

 

کشد. او هم  یکند و بو م یحرکت م میپا یکشد. دستش رو یبو م ــقیکشد. عم یفشارد و بو م یگونه ام م یاش را رو گونه

 یزند. نفس نفس م یکشد. ضربه م یزند. درد دارد. بو م یکه عجله دارد. ضربه م یرود. انگار یسر اصل مطلب م میمستق

 کشد. ی. بو مزدیر یزند. عرق م

 

 شوند. یحد ممکن باز م نیتا آخر میشدت درد چشم ها از

 

 ...خیتار یکن آقا مکث

 

 و ثروت و شهرت، قدرت



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 85 

 

 

 ر،یتزو یِامپراطور

 

 و لعنت وحشت... مهنت

 

 ...دمیجد یندارم، من الف با ینیجهان ب من

 

 چه کنم. دیبا یطیشرا نیدانم در چن ینم من

 

 .ریرا از من نگ میکانه هاکود یایدن

 

 کن... مکث

 

 چه کنم؟!  ایخدا

 

 کشم.  یکشد. درد م ی. بـــو مزدیر یکشد. عرق م یزند. درد دارد. نفس م یم ضربه

 

 . ــچیام، ه یرفتن دخترانگ نیآبرو شدنم، از ب یفکر کردن به ب یمانده درد است، نه حت ادمیکه از آن روز به  یزیچ تنها

 

 کرد.  اهیرا س میایاست. رنگ قرمزش دن ادمیملحفه هم  یرو یمانده، فقط درد. البته لکه ها ادمیدردش  فقط

 

 شد، شد یم دیکه نبا یزیو چ دینرس ییام به جا یپنهان یو صد افسوس که ضجه زدن ها افسوس

 

 لبانم بسته است... نکهیبا ا م،یگو یام را م یمن داستانِ سردِ بدرود با دخترانگ و

 

 

 

 

 

 ل چهارم: برهنه شب ** فص

 

 

 

است که الزم دارم. آن قدر  یزیتر نوشته چهل درصد . همان چ نییپا ی. کمرمیگ یرا در دست م یو بطر ستمیا یم زیم کنار

و من  ستی. عرفان هم نستمیزدن ن شهیفاز ش یخواهم مست شوم. امروز رو یمست شوم که معده ام را به فنا دهم. فقط م

که  دیآ یکند. از خودم برنم یاز موادم را او جور م یزنم اما بخش عمده ا یم شهیها ش یخودم در مهمان ینگران نبودشم. گاه

 کنم. دایپ شهیبخواهم با موادفروشان سر و کله بزنم و ش

 

ضربه و خم کردن صد و هشتاد  کیدارم و تمامش را با  یکنم و شات را برم یفوت م رونیآه است را ب هیشب شتریکه ب ینفس

بسته، سرم را تند تند به چپ و راست  یکوبم و با چشم ها یم زیم یرو یقرار یروم. آن را با ب یسرم به عقب، باال م یدرجه 

 چرخانم. یم

 

 . یبود. لعنت یقو یلیخ -
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کنم الکل با  یاش در حال آتش گرفتن است و احساس م یو معده ام از تند یکنم. گلو و مر یفوت م رونیتبدارم را ب نفس

 کند. یرفتنش، راه دهان تا معده ام را سوراخ م نییپا

 

 کوچولو.  ستیراهش ن نیا -

 

 یالیخ یرا با ب شی. دست هاندینش یآتش وجودم به خاکستر م م،یرو یجلو اریمه دنیشوند و با د یاز هم باز م میها چشم

 .دیآ یبا اوست، جلو م شیتوجهم کم و ب ندیب یم یکند. وقت یاش فرو کرده و نگاهم م رهیت یِشلوار ل بیداخل ج

 

 .دمتیسالم. خوب شد دوباره د یراست -

 

 گردانم.  یشود، صورتم را برم یتر م صیکنم حر یمحل یام هر چقدر ب دهیفهم دمش،یکه د یدو بار نیدر هم چون

 

 .نمیب یتوش نم یا یخوب چیمحض اطالعت من ه -

 

 رونیاز دستم ب دهینرس یرقصان به سر بطر عیهنوز ما یاش پر شود، ول یشات کوچکم از زرد گرید یدارم تا بار یرا برم یبطر

 شود.  یم دهیکش

 

 شات تو. هوم؟ هیشات من،  هیزنن؛  یشات، شات م نویمعموال ا -

 

 آورد.  یصورتم م کیکند و نزد یرا کج م سرش

 

 .یشیجا ذوب م نیهم ،یرو بزن یبعد یزود نیشک نکن به هم -

 

 کشم. یروند و سرم را عقب م یباال م میابروها

 

 من شک دارم. یاوه، ول -

 

 اندازد. یم میبه سر تا پا ینگاه

 

 .یفیکه واقعا همه فن حر نیمثل ا -

 

 دارد. یرا از مقابلم برم شات

 

 خورن. ینم یرو اون طور نیبه هر حال ا -

 

کند. به  یاش را هدف گرفته، نم یدرشِت نگاهِ خاکستر یِاهیس مینگاهم که مستق ریبه ت یتیکنم. اهم یچپ نگاهش م چپ

 :دیگو یو پر غرور م ردیگ یچشمم م یدارد، جلو یو آن را برم کندیروش خودش آماده اش م

 

 .یشات ِ درست و حساب هی گنیم نیبه ا -

 

 کشم.  یم یزنم و نُچ یم یشخندیهنر به کار برده در کارش ن به

 

 .هیکیکارا رو ندارم. آخرش  نیا یمن حوصله  -

 

 اشتباه نکن.  -
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 دهد. یُسر م میرا جلو شات

 

 .گمیم یچ یبزنش تا بفهم -

 

 دهم طرف خودش. یهل م یرا با لجباز شات

 

 خوام، مال خودت. ینم -

 

 :دیگو یگرداند و کالفه م یاولش باز م یرا به جا آن

 

 زنم.  یکالس( نم ی)ب پیچ یایدنیجور نوش نیبه حرف گوش کن دختر. من از ا -

 

 :میگو یکنم و پر تمسخر م یتا باال برانداز م نییرا چند بار از پا شیصد و هشتاد به باال قد

 

 پس من بخورم؟ د،ینخور یمیقد یدنیآره خب، شما نوش -

 

که دلت  یشده اند. انقدر دوست داشتن یدو عالمت سوال بزرگ و دوست داشتن شیکند. چشم ها ینگاهم م قیلحظه عم چند

 . یخواهد بدون پلک زدن نگاهشان کن یم

 

 . یزن یمثل جوجه ها همش نوک م ؟یریگ یگارد م گمیم یچرا هر چ -

 

. امدهیبندم. به جهنم که خوشش ن یم شیشود، آن را به رو یوارد م یکه از هر در امدهیکرده ام. خوشش ن یرو ادهیز انگار

 ی. برمزدیر یم زیم یاز سرش رو یکند و چند قطره ا یآن را متوقف م اریمن و مه نیاز ب یدهم که دست یشات را دوباره سُر م

 :دیگو یدهد و م یآن را دستم م رود، ینفس باال م کیگردم. حسام شات را 

 

 .دیازم تشکر کن دیدعوا نداشت. خودم خوردمش. زود باش گهیکه د نیا -

 

است  میکه دوست پسر نس فیاست. ح ی. پسر گستاخ و راحتدیآ یازش خوشم نم چیروم. ه یبه نگاه گستاخش م یغره ا چشم

 :میگو یگردم و م ی! کامل سمتش برمفیدوستش دارد. ح میو نس

 

 . یباش تا ازم تشکر بشنو -

 

 شود. نگاه حسام هنوز با من است. یحسام م زانیو آو ونددیپ ینفس نفس زنان به ما م میبا من است. نس نگاهش

 

 کف کردم.  دمی. انقدر رقصزیرکم برام ب هیحسام  -

 

اش  یشگیهم یکند. از نگاه ها یکند و مرا نگاه م یرا پر م السیدارد. نگاهش با من است. گ یرا برم یساکت است. بطر حسام

 یگردد.عادت کرده ام؛ هر کس که م یمن و حسام م نیب یبا شک و دودل اریکند. چشمان مه ینگاهم م یکالفه شده ام. جور بد

 میبرا نشیسنگ یدوستم است. نگاه ها نیحسام ... او دوست پسر بهتر یول شود یکاره ام، طرز نگاهش عوض م نیفهمد ا

 شود. یگران تمام م

 

 ریتا از رو برود، ز یشو رهیکه بهش خ ستین ییاندازم. نگاهش از آن ها یم ریتابانه سرم را به ز یشود و ب یتمام م طاقتم

رود. پرش  یکوبم. انقدر محکم که تا مرز شکستن م یم زیم ینکند. شات داخل دستم را رونگاهت  گریکند و د یلبش غرغر

 به سرم زده.  یکنم. فکر تازه ا یگردم و به حسام نگاه م یبرم یا یو نگاه موذ دروم. با پوزخن یطاقت باال م یکنم و ب یم
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 یکیرفتم سراغ  یتو بودم م یشده. من جا رمیشده. پ یمیقد گهیحسام د ؟یستیبه فکر عوض کردن دوست پسرت ن مینس -

 جوون تر. 

 

 اندازد. یمزه م اریزنم. مه یبه حرص انباشته شده در نگاه حسام م یشخندین

 

 عرضه ها داشته باشه. نیفکرشم نکن که از ا م؟ینس ؟یک -

 

 دهد. یجواب مرا م اریمه زیتوجه به لحن تمسخرآم یب حسام

 

 پرن.  ینم یکیبا آخه همه که مثل شما هر روز  -

 

 اندازم. یباال م یا شانه

 

 . یدونم عرضشو داشته باش یم دی. البته بعیکنم توام امتحانش کن یم هیخوبه. توص یلیمگه بده؟ خ -

 

 گذارد.  یم نیاندازد و نوک کفشش را زم یم میدستش را دور گردن نس کی

 

 .دمی. خوب شد فهمیکن یکارو م نیکردم واسه خاطر پولش ا یاِ؟ خوبه؟ آخه من فکر م -

 

 حســــام؟! -

 

داند چطور مرا  ینقطه ضعفم گذاشته. خوب م یجا تمام کند. دست رو نیخواهد بحث را هم یاست که م مینس یِشاک یصدا نیا

 برم.  یبه سمتش هجوم م یسوزم و مانند ماده خرس یبسوزاند. م

 

 آشغال. یِعوض -

 

خودم  یرو یرا پس بزنم و سراغ حسام بروم. کنترل اریکنم مه یم ی. سعردیگ یرا م میهر دو بازو یو مردانه ا یقو دست

 کشم: یم غیندارم و ج

 

 !یولم کن. ولم کن عوض -

 

 کند. یخورد و پوست صاف گردنم را دون دون م ی. نفس گرمش به گردنم مدیآ یدرست از کنار گوشم م اریمه یصدا

 

 فکرشو هم نکن. یحت -

 

 یزیمن تنها چ یکنند، ول یاند و ما را تماشا م ستادهیا یو صحبت و شوخ دنیاست که همه از رقص ادیز میقدر سر و صدا آن

. حسام دستش را اورمیرا از کاسه در ب شیحسام بپرم و چشم ها یدرنگ رو یکند تا ب میرها اریاست که مه نیخواهم ا یکه م

 زند.  یپهنش م ی نهیبه س

 

 بلده؟ یا گهیجز نوک زدن کار د نمیبب رایولش کن مه -

 

 خفه شو حسام.  -

 

 و شک ندارم که سرخ شده ام. میسا یهم م یرا رو میرود. دندان ها یبه دوست پسرش م یچشم غره ا مینس
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 آشغـــال! -

 

  ؟یدردسر درست کن هی دیتوام خفه شو گالره. هر دفعه با -

 

 کشد. یمرا عقب م اریمه

 

 . ریآروم بگ قهیدق هیدختر  -

 

 کنم. یکه صورتش را گرفته، نگاهش م میموها شانیپر یرشته ها نیچرخانم و از ب یرا م سرم

 

 ولم کن.  -

 

 زند. یرا با صورتش کنار م میخورد. موها یهم تکان نم یکم ،یمحض دلخوش یزنم قفل دستانش را باز کنم ول یم زور

 

 کنم. یشرط ولت م هیبه  -

 

 ام حبس.  نهیشود و من نفس در س یدهم که گوشم با اوست. قفل دستش محکم تر م یان مو نش میگو ینم یزیچ

 

 مردم. حیتفر ی هیما یتا برسونمت خونت. شد یو لباساتو بپوش یآروم باش یقول بد دیبا -

 

 یکه همه نگاهم م نمیب یچرخد و م یکند، چشمان من دور سالن م یدر گوشم زمزمه م زیکه آرام و سرزنش آم یحرف نیا با

 :میگو یدهم و از خدا خواسته م یکنند.آب دهانم را قورت م

 

 .یخب قبوله. دنده هامو شکوند یلیخ -

 

 یکنم و دستم را رو یتازه م یشوم، نفس یخزم. رها که م یم رونیب یشود و من به نرم یمحکم دستانش آرام آرام باز م قفل

 نکشد. یکیزیف یبه مجادله  یلفظ یبا خودش برده که دعواحسام را  میکشم. نس یدردناکم م یدنده ها

 

 

 

را مرتب  یمشک دیکشم و شال سپ یم شانمیپر یموها نیب یپوشم. دست یتنه م میو ن یتاپِ آب یرا رو دمینازک و سپ یمانتو

از  ی. وقتزدیر یصورتم م یگوشه  یدهم و چند دسته مو با حالت قشنگ و طبقه طبقه ا یاندازم. سرم را تکان م یسرم م یرو

که به راه انداخته ام،  یاز معرکه ا دنیپروا و بدون خجالت کش یشوم. ب یشوم، از اتاق خارج م یمرتب بودن ظاهرم مطمئن م

 :میگو یم اریگردم و رو به مه یگذرم. چند قدم نرفته برم یم میحسام و نس ار،یاز کنار مه

 

  ؟یاینم -

 

 :دیگو یزند و م یم یچشمک

 

 . امیتو برو منم االن م -

 

منگ  یشنوم. سرم کم یو حسام را م میبا نس اریکردن مه یخداحافظ یدهم. صدا یاندازم و به راهم ادامه م یباال م یا شانه

که با دو سه تا شات کوچک ،  ستمین یمن هم کس یکار خودش را کرده ول یقو یدنیدارم. نوش یرا شل برم میاست و قدم ها

 .فتمیآن چنان مست کنم که به غلط کردن ب
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 عیسر اریزنم. مه یدهد و لبخند م یبهم دست م یچکد. حال خوش یصورتم م یمحض خروج از در، چند قطره باران رو به

قطرات و  زشیر یصدا .میزن یو در امتداد باران قدم م میشو یرساند. با هم از در دو دهنه خارج م یخودش را به من م

 یبرم یسنگ نیزم یاز رو اریزند. مه یاست که سکوت را بر هم م ییصدا ابلند خانه، تنه وارِ ید ینشسته بر رو یقارقار کالغ

خورد. کالغ بزرگ جثه و  یبه هدف م رشیت نمیب یم رتیکنم و در کمال ح ی. با تعجب نگاهش مردیگ یدارد و کالغ را هدف م

 کنم. ینگاهش م زیپرد. سرزنش آم یم واریزند و از لب د یخورد، پر م یم یتکان ریپ

 

 مگه؟ یبود؟ بچه ا یچه کار نیا -

 

 .ردیگ یبار قلب مرا هدف م نینگاهش ا ریاندازد و ت یباال م یا شانه

 

 از کالغا متنفرم. -

 

 نهیس ریرا ز میو دست ها ردیگ یلرزم م هوا یو اساسش ندارم. از فشار سرما شهیر یتنفر ب یبرا یزنم اما جواب یم پوزخند

 یمن م یشانه ها یآورد، رو یاش را از تنش در م یمشک یشود. کت بلندِ خاکستر یم دنمیمتوجه لرز اریکنم. مه یجمع م

 :دیگو یم زیاندازد و سرزنش آم

 

 سرد؟ یهوا نیتو ا یدیپوش هینازک چ یمانتو نیا -

 

 یها بیگذارد آن را پسش بدهم. دستم را در ج ینگه داشتنش نم یوجودش داغ شده که وسوسه  یاز گرما یبه قدر کت

 یحس سرمازدگ چیه یرنگ دارد ول یبلندِ مشک نیآست یِ. خودش بلوز سه دکمه چمیپ یدورم م شتریکنم و آن را ب یبزرگش م

کند. پوست صورتش  یم شانیپر یو آن ها را به طرز قشنگ یپرش باز و یپرکالغ یخوانم. باد با موها یرا از صورتش نم یا

 نیو مبهوت از ا رهینگاهش، موچ نگاه خ یرنگش مشخصند. وقت یآب یرگ ها یو صاف است. آن قدر صاف که مثل نوزاد دیسپ

 :میگو ینگاهم م هیتوج یزنم و برا یم یتک سرفه ا عیسر رد،یگ یمرا م ییِبایهمه ز

 

 شه؟یخودت سردت نم -

 

 اندازد. یرا باال م شیروهااب

 

 هستم.  ییاصوال آدم گرما -

 

 کینزد ییکند . گونه ام جا یتر م کیو به خودش نزد چدیپ یاجازه دورم م یکند. دستش را ب ینثار خشم نگاهم م یچشمک و

 رسد. یسرم به گوش م یاز باال شیچشمم جمع. صدا یشود و گوشه  یقلبش فشرده م

 

 . نیخودت بب -

 

 زند .  یم رونیتنش از لباس هم ب یگرما د؛یگو یروم. راست م یفرو م شتریکه ب ستیقدر حرکتش ناگهان آن

 

 کشم. یرا کنار م خودم

 

 پررو.  -

 

فوق  یقهقهه ها یروم. به محض خارج شدنم، صدا یم رونیب اطیکنم و از در ح یصورت خندانش نازک م یبرا یچشم ی گوشه

 .شود یبلند م شیرایالعاده گ
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 دختر. دیادا اصوال رو خدا واسه خودِ خودت خلق کرده. دلم لرز نیاصال ا -

 

کند،  یکه گهواره وار حرکت م نی. ماشیشوم، البته به سخت یم نیتوجه سوار ماش یو ب رمیگ یانباشته در حرفش را م تمسخر

 افتند.  یهم م یمن رو یچشم ها

 

 .دمتایدزد یدید هوینخواب دختر،  ؟یدیخواب -

 

 :میگو یآن که چشمانم را باز کنم، م بدون

 

 .یستیمردش ن -

 

 . یزن یمرد م هیحرفو به  نیکه ا یهست یبگم دختر پردل و جرات دیبا -

 

 . ی، دزد ی. دست دراز یدست دراز ،یاندازد؛ دزد یم ادمیرا به  یکیدور و نزد یخاطره  دنیدزد

 

 شناسم. یوب ماصاــــا، فقط آدما رو خ ستمینه، پردل و جرات ن -

 

 ؟یشناخت یخب منو چطور -

 

 .نمینش یکنم و صاف م یرا باز م چشمانم

 

 صادقانه بگم؟ -

 

 دهم: یکند و من ادامه م یم دییسرش تا با

 

 .نمیب یرو م نایپولدار، فقط هم یبابا ،یمدل باال دار نیماش ،یا افهیخوش ق -

 

 کند. ینگاهم م خندان

 

 .ینه، خوشم اومد. الاقل صادق -

 

 کند. یم یمکث

 

 . گمیقرارداد. واقعا م رمیتحت تاث یلیاون روز حرفات خ -

 

 کشم. یبخار گرفته م ی شهیش یبه عنوان چشم رو رهیتا دا دو

 

 دلت برام سوخت؟ -

 

 قرار ندادن. رمیوقت تحت تاث چیشناختم، ه شهیکه من هم یرنگ و وارنگ یکردم. دخترا نینه، شجاعتتو تحس -

 

 رود. یم نیماش سمت ضبط دستش

 

 من؟ یخونه  میامشب بر -
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 زیچ کیدهد او هم مثل همه دنبال  یکند. نشانم م یشود. خراب م یچه که تا آن لحظه گفته و مرا به فکر فرو برده، محو م هر

 دهم. یم هیتک یصندل یکشم و سرم را به پشت یدو چشم م ریز یاست؛ تنم. لبخند برعکس

 

 خوام برم خونم. ینه، م -

 

 باران. زشیآهنگ و ر یسپارم به صدا یبحث ندارم. گوش م یبه ادامه  یعالقه ا چیه گری. دمیگو یم شیآدرس را برا و

 

 ...یاهیبه روم شب و س رو

 

 پشت سرم... یکس یب

 

 تونم که بمونم... ینم

 

 از تو بگذرم... دیبا

 

 ها... هیتو هجوم سا فتمیاز نفس م دارم

 

 ها... هیگال نیبشکنه دوباره بغض ا یکاشک

 

 منه... ریتو تصو یشکنه تو چشما یکه م اون

 

 منه... ریشب برهنه تقد نیشدن تو ا گم

 

 

 

 . میدیرس -

 

 کنم. یرود و در را باز م یم رهیاندازم. دستم سمت دستگ یبه آپارتمان م یکنم و نگاه یرا باز م چشمانم

 

 .ریشب بخ -

 

 زند: یم مینرفته ام که صدا رونیب هنوز

 

 صبر کن. -

 

 کنم. یبهش گوش م د،یکش میکه امشب برا یاحترام زحمت به

 

  ه؟یچ -

 

 .ندینش یلبم م یزند و رو یدر مردمک چشمانم چرخ م نگاهش

 

 بشناسمت. شتریخوام ب یم -

 

 دهم. یرد حرفش تکان م یرا به معنا سرم
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کنم. هر  ی. بذار خودم، خودمو معرفستیتو شناختن من ن یجالب زیچ چی. همیبشناس شتریخواد ب ینه، باور کن اصال دلت نم -

شناختم  یتو یجالب زیچ ؟یدی. دیعمل هیالشخور،  هیپول پرستم،  هی. بهم اعتماد نکن. دمیخط بده دستمو م یشب به هر ک

 شب مال تو شم.  هی یخوا ی. تو مستیشناختم ن ،یاخو یکه م یزیچ یدون ی. خودتم خوب مستین

 

 .دیآ یشوخ است، به صورتش م یثل وقتبودن هم م یجد

 

 چرا؟ ،یدیفقط به من محل نم ،یدیخط بده دستتو م یزنم. چرا همه آره، فقط من نه؟ به هر ک یشب حرف نم هیراجب  -

 

 دهم: یاش جواب م یکنم و رو به صورت شاک یرا کامل باز م در

 

 .یکن یم شیجد یچون تو دار -

 

شباتو  یالاقل بدون ؟یدوست دخترم ش ؟یبپر یکیبا  ادی. بدت مستیدر کار ن یبودن یجد چیکنم؟ نه، باور کن ه یم شیجد -

 رسم. پس نگران اونشم نباش.  یپولدارترم و بهت م یایکه باهاشون راه م ییاز مردا یلیمطمئنا من از خ ؟یکن یصبح م یبا ک

 

اش کنم. از خدام است  یخواهم با او جد یدانم چرا نم یروم. خودم هم نم یم نییشوم و بعد پا ینگاهش م ی رهیخ هیثان چند

ترسم.  یشدنش م یاز جد یول اریمثل مه یا ستهینفر سر کنم. آن هم مرد شا کیچند ماه فقط با  یرا حداقل برا میکه شب ها

 یشدن م ریشوم. من از درگ ینم رشانیبهترند. درگ میزنند، برا یکه حالم را به هم م ییآره، فقط او نه. همان مردها یهر کس

 ترسم.

 

خاص  یهمان بو زشیو همه چ نیماش یگذارم. فضا یم یصندل یرو یلیم یدارد، با ب یفوق العاده و خلسه آور یرا که بو کتش

 دهد. یرا م

 

 جواب من نهه. خداحافظ. -

 

 کوبد. یفرمان م یبا مشتش رو محکم

 

 لجباز.  یدختره  -

 

 شود. یبلند م ادشیفر یدوم. صدا یباران به سمت آپارتمان م ریتوجه به خشم نگاهش، ز یب

 

 زنم. یبهت زنگ م -

 

 :میگو یروم با خنده م یگردم سمتش و همان طور که عقب عقب م یبرم

 

 من که شمارمو بهت ندادم. -

 

 .میزن یدو بلند حرف م هر

 

دختر  هی زیاگه اون چ ی. حتارهیرو که بخواد، به دست م یزیهر چ اریکنم گالره، شک نکن. مه یم تیکنم. راض یم داشیپ -

 .نیلجباز و سرسخت مثل تو باشه. صبر کن و بب

 

به دست آوردنت، خودش را به آب و آتش  یانقدر برا یکه کس نیدوم. ا یراه را م ی هیاندازم و خندان بق یباال م یا شانه

که گاز دادند و از وسط آب ها  نیماش یرهایک بوق و بعد تات یمثل من.صدا یزن یدارد. مخصوصا برا ینیریبزند، حس ش

 دهد. یگذشتند، نشان از رفتنش م
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 شوم. یاندازم و وارد خانه م یبه قفل م دیهمان لبخند گشاد کل با

 

*** 

 

انقدر سراغم را  دمیترس یشدم. م ی. کم کم داشتم نگران مدیایتا عرفان داخل ب ستمیا یکنم و کنار م یآپارتمان را باز م در

کامل دارم و سر تا پا قرمز رنگ  شیقبل آماده ترم. آرا ی.امروز از دفعه فتمیب شیتا مجبور شوم خودم به دست و پا ردینگ

با من است، حالش خوب باشد تا فکر  یخواهم وقت یو مرا با خودم تنها نگذارد. م واهدمخواهم تا آخر زمان بخ ی. مدمیپوش

 . ستمیچون بدون او من هم نترک کردنم را نکند، 

 

که ترکم کرد در صورتش مشخص باشد،  یبار قبل یاز ناراحت یکم یکه حت نیزند و بدون ا یم میبرا یمحض وارد شدن، سوت به

 اندازد. یدست دورم م

 

 کار کرده. یعروسکِ عرفان چ نیبب -

 

کند، با فشار  میکه رها نی. در را بدون ا دیایلغلکم بکند که غ یم یداند ، کار یگردنم حساسم و عرفان هم نقطه ضعفم را م به

 دهد. یبندد و به کارش ادامه م یم شیپا

 

 .ادیتو رو خدا عرفان ... غلغلکم ... م -

 

 .ردیگ یاز لبانم م یا یطوالن یآورد و کام یسرش را باال م خندان

 

 .ایزنگ نزن هیوقت  هیمعرفت.  یدلم برات تنگ شده بود ب -

 

 کنم. یرا از دورم باز م دستش

 

 .یگشت یبهتر بود خودتم برم ،یکه تو رفت ی. با اون وضعیخواستم خودت برگرد یم -

 

خودش متاسف بود  یبرا دمی. نفهمندینش یمبل م یرود رو یدهد و م یشود. سرش را با تاسف تکان م یشوخش محو م حالت

 .نمینش یمروم کنارش  یاندازم و من هم م یباال م یمن. شانه ا ای

 

  ؟یآورد -

 

 بیدانم پوستم دون دون و سرخ شده. عرفان دست در ج یم دهیبه سوزش افتاده و ند شیها شیو گردنم از فشار ر گونه

 گذارد. یم زیم یرا رو یخی یتکه ها یِحاو یکند و بسته  یو تنگش م یمشک نِیشلوار ج

 

 نداره .  فیکس مثل تو ک چیه شی. پارمیفکر کن ن -

 

 اندازم. یم پیبه پا ینگاه

 

 عرفان؟ -

 

 جــــان عرفان؟ -

 

 :میگو یم یشتریپاشم و با جرات ب یمحبتش لبخند م به
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 کردم بذارمش کنار .  یکردم ... فکر م یداشتم فکر م -

 

 یرنگش، نگاه شوکه شده ا یدهد. با مردمک درشتِ چشمان قهوه ا یافتد و تق صدا م یم یا شهیش زیم یاز دستش رو پیپا

 اندازد. یبه من م

 

 ؟یگفت یچ -

 

 لرزد. یم میکنم. صدا یزنمشان و دوباره بازشان م یکنم. گره م یم یباز میانگشتان دست ها با

 

 باشه. یحیاز اولم قرار نبود گرفتارش شم. قرار بود تفر -

 

 .ندینش ی من م ِیچند سانت ییو جا دیآ یجلوتر م یکم

 

 نه؟یاز ا ریمگه االن به غ -

 

 چپ. یعل یزند به کوچه  یباز هم م یداند که معتادم کرده است ول یزند. خودش م یم یرا به نفهم خودش

 

 افتادم. فکر کنم بهتره بذارمش کنار. یاون دفعه به چه روز یدی. خودت که دگهیخب آره د -

 

 .ندینش یلب کبودش م یرو یکند. لبخند یموضعش را عوض م عیسر

 

 دفعه رو که من برات آوردم بزن تا بعد خدا بزرگه. هی نیا ای. حاال بهیفکر خوب -

 

 است.  شتریهم ب دیسپ یاز آن دانه ها یچشمان عرفان حت یزنم. وسوسه  یقبول حرفش م یبه معنا یپلک

 

 بار. هی نیخب، هم یلیخ -

 

کند و من  یخورد. عرفان به من نگاه م یزنگ م لمیکند. همان لحظه موبا یکوچک را باز م یدارد و سر مشما یرا دوباره برم پیپا

 . شماره ناآشناست. یدر حال روشن و خاموش شدن گوش یبه صفحه 

 

 .گهیگالره؟ بردار د هیک -

 

 گذارم. یرا به حال خودش م یگوش

 

 .گهید پیتو پا زیرو بر شهیزنه. ش یباشه بعدا زنگ م یشناسم. ولش کن. هر ک یدونم، شمارشو نم ینم -

 

را  یکنم. گوش ینگاهش م دانهیلرزد، ناام یم میدست و پا دنشیکش یگذارد و من که برا یم زیم یرو گریبار د کیرا  پیپا

 دهد: یدارد و جواب م یبرم

 

 بله؟! -

 

- ... 

 

 ؟ی! جنابعالیدرست گرفت -
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- ... 

 

 ؟یهست یک دمیگالره دستش بنده مستر. پرس -

 

را شل و ول  لیبه سمت دست عرفان که موبا عیاست. سر اریخودش است. مهافتد. قرار بود زنگ بزند.  یم اریبه مه ادمی

افتم. آن را به  یبه نفس نفس زدن م یلحظه ا یبرا یقاپم. از حرکت ناگهان یرا از دستش م یبرم و گوش یگرفته هجوم م

 :میگو یم دهیبر دهیچسبانم و بر یگوشم م

 

 .دییبل ... بله؟ بفرما -

 

 یچشمم م یرا جلو یخورد. گوش یرسد و سپس بوق اشغال م یخط به گوشم م یاز آن سو ییآشنا ینفس ها یلحظه صدا چند

 زنم.  یشوم و پلک هم نم یم رهیبدان خ یکنم. طوالن یو به صفحه اش نگاه م رمیگ

 

 بود گالره؟ یک -

 

 :میگو یگذارم و م یم زیم ی. آن را رورمیگ یاز صفحه که همان لحظه خاموش شد، م نگاه

 

 کس. قطع کرد. چیه -

 

کشم. به محض  یها و آرام شدن اعصابم م دنیکم شدن لرز یزدن ندارم. چند پک برا شهیش یقبل را برا اقیاشت یحت گرید

 یغلغلکم نم گریرود ، د یشود . سراغ گردنم که م یم دهیبه سمت من کش یشود، عرفان با سرخوش یتمام م دیکه گرد سپ نیا

کشم.  یم رونیرود و من خودم را به زور از چنگش ب یباال م« خواهم ینم» یزند. فشار کلمه  ی. فقط پوست گردنم نبض مدیآ

به شانه ام  یکند و بعد دوباره چنگ یخوشش را به هم زدم، نگاهم م یکه حال و هوا نیعرفان چند لحظه با تعجب و دلخور از ا

 زند. یم

 

 جا.  نیا ایارم. ببا گردنت ند یخب، کار یلیخ -

 

 روم. یمبل فرو م یکشم و در پشت یکنار م شتریرا ب خودم

 

 خوام. ی. نمشهیتونم عرفان. نم یاالن نم -

 

 :دیگو یکند و بلند م یم کیرا بار شیها چشم

 

 هوینظرتو  یچ ؟یخوا ینم یگیم ،یگرد یم شمیپ ینطوریا ؟یدیپوش هیچ نیپس ا یخواست یشد؟ اگر از اول نم یچ هویچرا؟  -

 عوض کرد؟

 

 از ترسش در سوراخش بخزد. دیاست که موش هم با ییدهم. خشم عرفان از آن خشم ها یدهانم را قورت م آب

 

 تونم.  ینم نمیب ی. فقط االن میچیه ،یچیه -

 

 . ردیگ یرا محکم م میو بازوها دیآ یم جلوتر

 

 ! یکنم بتون یکار م هی -
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 دهد. یدر دست باد، تکانم م یرقصان یشاخه  مثل

 

 ؟یریکه نم یرآبیپشت خط بود که انقدر حالت گرفته شد؟ ز یک -

 

 کنم. یانکار م عیشوم و سر یکردم. هول م یحد؟! اصال فکرش را هم نم نیتا ا یدانستم زرنگ است ول یم

 

 بود. یدونم ک یکس. به خدا حرف نزد. نم چیه -

 

 شود.  یخم م میخواباندم و رو یمبل م یرو

 

  ؟یدی. فهمیچونیپ یبه اون روز که بفهمم منو م ی. وایبه حالت دروغ بگ یوا -

 

 :دیگو یکه شروع کند ، م نیآورد و قبل از ا یکشم. سرش را جلو م یدهم و آن را عقب م یتکان م دمیفهم یرا به معنا سرم

 

 خوام. یکه من ازت م یکن یرو م یاالنم همون کار -

 

غلتد. همان طور مشغول  یگونه ام م یگذارم و اشک رو یهم م یرا رو میکنم. پلک ها یکنم، فقط سکوت م یاش نم یهمراه

 دهیکش رونیشوند. دستش ب یباز م شیکند، چشم ها یم دایمن تماس پ یگونه  ینشسته رو یِسیاست... . گونه اش که با خ

 کند. یم سوزد. سرش را از صورتم دور یتنم م یدستش رو یجا یشود، ول یم

 

 گالره؟ یکن یم هیگر -

 

 چکند.  یم یکند. قطرات بعد یشود و مرا هم بلند م یکند. عرفان به طور کامل بلند م یم یرا راه گرید یچند قطره  یبعد پلک

 

 گالره با توام. ؟یکن یم هیآخه چرا گر -

 

 کنم. یم هیکنم و گر ی. سکوت مرندیگ یم یشیها از هم پ قطره

 

 بکن یاریمن و  ایمن ب چشم

 

 بکن یشد، کار دهیهام خشک گونه

 

 کرد؟ شهیم یمگه کار هیگر رِیغ

 

 بکن... یزار اد،یاز ما نم یکار

 

 نکن. هی. تو فقط گریآخه دختر؟! غلط کردم گالره...اصال من عوض یشد ی! چیکن هیبودم گر دهیگالره؟ تا حاال ند -

 

 خودم! زمیر یچشمانم...اشک م زدیر یکنم...اشک م یم سکوت

 

 داره خدا نیرو زم ایدر یهرچ

 

 آسمونا یتموم ابرا با

 

 داد همرو به چشم من یم یکاشک
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 کنن. هیچشام به حال من گر تا

 

 یشود ول یم سیاش خ نهیمن همچنان روانند. س یگذارد و اشک ها یتپد م یم یقلبش که به تند یرا درست رو صورتم

 خواهند ببارند. یمن همچنان م یچشم ها

 

 مثل من غم نداره یشکیه دل

 

 من غربت و ماتم نداره مثل

 

 دردمه یدوا هیکه گر حاال

 

 اره؟یچشمم اشکش و کم م چرا

 

 کند، نگاهش کنم: یو وادارم م ردیگ یدستانش م نیصورتم را در ب عرفان

 

 نکن! هینکن. گر هیزنم...گر یبهت دست نم یتا نخوا گهیگالره؟ غلط کردم...عرفان غلط کرد بهت دست زد...به خدا د یدیشن -

 

 کنند... یخودشان دل خوشند. دل مرا هم خوش م ینجنگ عرفان...با آن ها نجنگ...برا میاشک ها با

 

 نجنگ...! میبا اشک ها پس

 

 

 

 

 

*** 

 

 یرا رو شمیلوازم آرا فی. کستمیا یم نهیآ یآورد، جلو یام و راه نفسم را بند م نهیس یدوانده رو شهیکه ر یحرص و بغض با

 یکنم. کش مشک یآن خال یخورد، رو یکه وجودم را م یاز حس وحشتناک یخواهم کم یکوبم، محکم و پرحرص. م یتوالت م زیم

بندم.  یکنم و از باال م یکند، جمع م یو گردنم را داغ م ختهیکرده ام که دورم ر لخت یکنم. موها یم دایپ فیام را از داخل ک

 یم زیکنم. تند و ت یحس م میلبش مانده را رو یکه رژش در دستش و جلو یدر حال ستادهیرم اکه کنا ینگاه دختر یِنیسنگ

 :میگو

 

 نگاه داره؟ -

 

از  د،یگو یم یلب ریز «یبرو بابا»که  یاندازد و در حال یم فشی. آن را داخل کچاندیپ یشود و ته رژ را م یگشاد م شیها چشم

لبخند  گرید رم،یکند و اگر هم مچ نگاهش را بگ یتواند نگاهم نم یکه م ییگذارد. تا جا یمحلم نم اریشود. مه یاتاق خارج م

هستم و  یا بهیغر شیکند انگار من برا یرفتار م یدهد. طور یمرا مخاطبش قرار نم گری. ددکن یرا مهمان چشمانم نم طانشیش

وار فشار  رهیرا دا میها قهیبندم و از دو طرف با انگشتانم، شق یرا م میندارد. چشم ها بهیغر نیبه آشنا شدن با ا یلیاصال تما

 دهم.  یم

 

 ینم گریکند. به جهنم که د یرا تمام کند. به جهنم که نگاهم نم زیهمه چ اریخواستم مه یخواستم. م یرا م نیمن هم اصال

 باشم. به جهنم که ... خواهد دوست دخترش یخواهد با من باشد. نم ینم گریخواهد مرا بشناسد. به جهنم که د
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 رت،یرا باز کنم و در کمال بهت و ح میشود چشم ها یدر باعث م یدهم. صدا یکشم و سر دردناکم را باز هم مالش م یم یآه

نشانم. در  یم میدو ابرو نیو ب یشانیپ یرو یبندد.از ورود مرموزش اخم یو در را پشتش م دیآ یکه داخل م نمیب یحسام را م

 یام م یدست فیکشم و آن را در ک یرنگ را م یصورت فیک پیفشارم، ز یهم م یرا رو میدندان ها تیصبانکه از ع یحال

وقت  چیه یمورد عالقه ام است، ول گریباز هی. شبندیگو یرا همه م نیدارد. ا ینیبه شهاب حس یبیاندازم.حسام شباهت عج

 .دیایاز او خوشم ب یلحظه ا یبرا یباعث نشده حت زیشباهتش ن نیا

 

روم. چشمم به  یکنم و به طرف در م یام را حفظ م یشوم، خونسرد شیوارد شدن پرمعنا الیخ یتوانم ب یکه نم نیوجود ا با

گردنم را هدف گرفته. دستم  مایگرمش مستق ی. نفس هاستمیا یدهد.کنارش م ینگاهش آزارم م ینیسنگ یاست ول نیزم

 نییرا پا رهیشده. دستگ مرخمیبه ن رهیو خ ستادهیطور استوار ا ماناو ه یرود. منتظر واکنشش هستم ول یم رهیسمت دستگ

کشد و  یمرا سمت خودش م رد،یگ یم میبندد و از بازو یدر را م شیکنم اما همان لحظه با فشار پا یدر را باز م یکشم و ال یم

 .ماند یم رهیدستگ یمن رو دی. نگاه ناامچاندیپ یبا حرکت کوتاه دستش، قفل در را م

 

 حرف که نه ... یعنی م،یحرف بزن دیبار کارمون نصفه موند. با نیآخر زم؟یکجا عز -

 

که اگر  نیو ا مینس ادی. ردیگ یچشم هم از من نم یول دیگو یادامه اش را نم گریکنم که د ینگاهش م یو عصب نیخشمگ چنان

نگاه ها عاقبت کار  نیدانستم ا یکند. م یام م وانهیدوستش نظر بد دارد، د یکه عاشقانه دوستش دارد، رو یبفهمد پسر

 کی.رمیگ یاش قفل را م یکنم و بدون ترس از نگاه لعنت یرا کنترل م ستانمکه ممکن است، لرزش د ییدهد.تا جا یدستم م

 کوبم.  یاش م نهیزنم و به س یم غی. جردیگ یم میاز بازو گرشیگذارد و با دست د یقفلم م یدستِ رو یدستش را رو

 

 خوام برم. ولم کن.  ی. میولم کن عوض -

 

 زند. یدورم حلقه م یچکیدستش را مثل پ کیدارد و  یام نگه م نهیس یرا رو میها دست

 

 جا بهتر؟  نیاز ا یبر یخوا یآخه کجا م -

 

 کشم. یخورد و خودم را عقب م یحالم به هم م چد،یپ یکه با هر نفسش به مشامم م یالکل یبو از

 

 کشم. یم غیج یاالن ولم نکن نیاگه هم -

 

کند. آن قدر محکم که دسته  یرا محکم و خشن باز م میکند. کش موها یپر م میکرده ام را با خم شدن رو جادیکه ا یا فاصله

 :دیگو یآورد و م یشود. صورتش را جلوتر م یمو همراهش کنده م یا

 

 . یکن یم صمیحر شتریکارت فقط ب نیشنوه خودمم و با ا یم غاتویج یکه صدا یبکش. مطمئن باش تنها کس غیج -

 

سرم و از دو طرفم محکم  یرا باال می. مچ دست هاندینش یاز فرارم، خودش هم م یریجلوگ یاندازد و برا یتخت م یرو مرا

کنم  یحساس مکنم و ا یحد ممکن باز م نیرا تا آخر می. چشم ها ردیگ یآورد و محکم کام م یدارد. سرش را جلو م ینگه م

 .ندینش یم میتازه کند، دوباره صاف رو یکه نفس نیا یشود.برا یکنده م شیپوست لبم دارد از جا

 

 . یمن ی شهیمن، گالره تو فراتر از تصور هم یخدا -

 

سر سوزن  ی. اگر عرفان اندازه ستیمرد عرفان ن نیکنم. ا هیمحال است در برابرش گر یزند ول یدر چشمم حلقه م اشک

 یالتماس کنم.ب دیکند. پس نبا یاش م ختهیبدتر برانگ ونمیو ش هیهمان سر سوزن را هم ندارد. گر نیاحساسات داشت، ا

 کنم. یپروا نگاهش م

 

 .یشیم مونیکارت پش نیاز ا -
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 خندد. یم

 

 درصد. هیفکر کن  -

 

 یها شیگونه و ر شیکند. موها یهم متوقف نم هیثان کی یاو را برا یکوبم ول یاش م نهیرها شده ام را به سر و س یها دست

دانم مدت هاست با من قهر کرده  یزنم. م ینام خدا را صدا م یلب ریو ز ردیگ یگردنم آتش م ریسوزاند. ز یزبرش گردنم را م

 کنم.  یمن التماسش م یول

 

من است.  یکدام را؛ تمام حواسش به باالتنه  چیشنود ه یکشم. حسام نم یم غیشود و من ج یم نییدر باال و پا رهیدستگ

 کنم. یم ونیشود و من ش یم نییباال و پا یشتریدر با سرعت ب ی رهیدستگ

 

 به دادم برسه. یکی -

 

 رسد. یدر به گوشم م یاز آن سو ییآشنا یشود.صدا یم رهیگذارد و به در خ یدهانم م یدستش را محکم رو حسام

 

 ؟یگالره خودت -

 

 کشم. یخط و نشان م شیشود. با چشمانم برا یحسام گم م یِکمک خواستن در دستان قو یبرا تالشم ی همه

 

 

 

و حسام را که  رمیگ یم یشتری. جرات بزندیر یداخل اتاق م گریو چند نفر د میو نس اریشکند و مه یم یوحشتناک یبا صدا در

لرزم. با  ی. از ترس مزمیر یکنم و اشک م یتخت جمع م یزنم. خودم را گوشه  یکند، کنار م ینگاه م هیمات و مبهوت به بق

 یخورد. مشت پشت مشت. عربده م یم اریزند و مه یکشند. حسام م یخورد. داد م یزند. حسام م یم اریکنم. مه یترس نگاه م

 کنم.  ینگاه تار شده از اشکم نگاهشان م نیکشند و من فقط از ب

 

کشند،  یهم نعره م یبرا ریو آن دو را که مثل دو ش ندیآ یلرزم. مردم از شوک در م یدارم و م یام نگه م نهیس یرا رو لباسم

 کشد: یم ادیشنوم. دنبال حسام راه افتاده و سرش فر یرا م مینس ی هیبه گر ختهیآم غیج یکنند. صدا یاز هم جدا م

 

خواد؟ انقدر  یخودش نم یدوستم؟ اونم وقت نیحسام، گالره؟ بهتر یول یشیرو تحمل کردم. گفتم آدم م اتیهرزپرون یهمه  -

 ؟یشرف یب

 

 شود. یاز اتاق خارج م نیزند و با سر و صورت خون یهمه را از سر راهش پس م حسام

 

 . میولم کن نس -

 

افتد. از حالت  یم اریصورت و گردنِ قرمز شده از خونِ مه یخورد و رو یرود. نگاهم سُر م یکشان دنبالش م غیهم ج مینس

است. خون دماغش را با پشت دستش پاک  ختهیبه هم ر شیپاره شده و موها نهیس ریلباسش تا ز ی قهیشود.  یبلند م نشسته

 زند: یکند و رو به همه تشر م یم

 

 . دییبفرما یتموم شد، همگ یمهمون د؟یکن ینگاه م یبه چ دیسادیوا -

 

 یعربده اش سقف آسمان را م یبار صدا نیلرزم. ا یتخت جمع شده و م یشود و من همچنان گوشه  یزمزمه ها بلند م یصدا

 درد.
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 . ــــرونیب -

 

را  اریامشب مه یِاش را به هم زدم. مهمان یشوند. من مهمان یخارج م دهیترس هیها دلخور و بق یشود و بعض یمحض م سکوت

 گرانیاز د دیشد و احتماال تا چند وقت با یم یدراز. در اتاق خواب خانه اش داشت به من دست ختمیرا ر شیبه هم زدم. آبرو

 یوقت میایب دیدانستم که نبا یاش خراب شدم. م یسر زندگ یرو امدهی.نمدردسر درست کرد شیدرشت بشنود. من برا

 . نمشیخواست بب یرا رد کنم. دلم م مینس شنهادیحس مرموزِ خانه کرده کنج دلم، نگذاشت پ نیا یول ستمیدعوت ن

 

چرا  ایشده. خدا سیکند. صورتم از اشک خ یگردد سمت من و نگاهم م یکند، برم یبسته م میکه در شکسته را ن نیمحض ا به

آورد، خسته  یدر م میکه برا ییها یو باز یاز زندگ گریخسته ام. به خودت قسم د ؟یکن یو خالصم نم یکش یمرا نم

. روسمی. من وستیدر شناختنم ن یخوشحال کننده ا زیچ چی. هسرمردهمه فقط د یدارم؟ برا ریواگ بتِیشدم.نگفتم من مص

انتخاب شده  شهیام انتخاب نکردم. من هم یبخت را انتخاب نکردم. من هرگز در طول زندگ نیمن که ا ایام. خدا یمرض مسر

 ام. 

 

. ناخودآگاه با دیآ یشود و جلوتر م یزیتا مانع خونر ردیگ یکرده. سرش را باال م دایپ انیدوباره جر اریمه یِنیپاک شده از ب خون

 د،یآ یکه جلوتر م یکنم.در حال یفرو م شیکشم و با چشمان گشاد شده، خودم را در تاج تخت آشنا یترس خودم را عقب م

 کند: یزمزمه م

 

 نترس. -

 

 کشد: یم ادیبار فر نیکشم. ا یترسم و خودم را عقب تر م یم یکه گفته نترسم ول نیا با

 

 نترس.  گفتم ازم -

 

تخت و با حفظ فاصله  یدهم.لبه  یزنم و بغضم را فرو م یبه ملحفه چنگ م میخورم. با پنجه ها یم یبلندش تکان سخت یصدا از

 .ندینش یم

 

 ... یول یخواست ینم دمیچون د ستیحق ن ؟یبگم. بگم مقصر خودت یدونم بهت چ ینم -

 

 دهد: یادامه م رد،یگ یم نییکه سرش را پا یکند و در حال یم یمکث

 

 همه روت حساب باز کنن. خودت ... یدیخودت اجازه م -

 

 برم. یحرفش را م یلرزان یبغض و صدا با

 

 نده. لمیرو تحو گمیکه خودم هر روز هزار بار به خودم م یینگو. نگو. حرفا گهیکنم د یخواهش م -

 

 :دیگو یو م ردیگ یچشم از من م یو سنگ سخت

 

 .گمیمنم نم ،یبشنو یخوا یخب اگر نم یلیخ -

 

 .رمیگ یدستش را م عیسر یخواهد بلند شود و برود ول یم

 

 بمون. شمیکنم پ ینرو. خواهش م -
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کشد و کنارم  یگذارد. خودش را جلو م یم شیزانو یدارد و رو یکند. آن را برم یبه دست لرزانم که بند مچش است، م ینگاه

 . کینزد کِی. نزدندینش یم

 

 .یدون یبدم که نم لتیرو تحو ییپس بذار حرفا -

 

 اندازم. یم شیزانو یبه دستم رو یزنم. نگاه یرا پشت گوشم م شانمیپر ی. موهادیآ یاشکم نم گرید

 

 :دیگو یکند و م یرا کالفه فوت م نفسش

 

بلند و پر  یپروات، ظرافتت، خنده ها یب یاول جذب رفتارا یبود. از همون لحظه  شیحدود دو ماه پ دمت،یکه د یبار نیاول -

که آمار  یدون ی. میستین یدونستم دختر درست یگرم بود. م یکیسرت با  شهیهم یعنی. یدید یاز نازت شدم. تو اصال منو نم

. رمیبگ دتیکردم ناد یهم بود که تمام تالشمو م نیهم یو برا دمیشن یراجبت نم یخوب یزای. چشهیآدما چقدر زود پخش م

. شنیم دهیسمتش کش شتریکنن، ب یدختر که بشن، هر چقدر ازش دور هیبود. منم پسرم و بدون که پسرا خرن. جذب سخت 

و  ادیم یپره، با منم دو سه بار یم مهکه با ه نیگفتم ا یجلو. با خودم م امیگرفتم ب میباالخره اون روز که حالت بد شد، تصم

درخشان که  ارِیگرده. من، مه یبرم شیبه حالت عاد زیگفتم دوباره همه چ ی. مشمیراحت م بیاحساسات عج نیآخرش از شر ا

و  مارستانیشد. اون شب بردمت ب یدختر سر کردم. خودمم باورم نم هیبرام بشکافه، دو ماه تمام تو فکر  نیتا زم دمیاُرد م

 خوام باهات باشم.  یر کنم که چقدر مفک نیتونستم به ا یو من فقط م یچشمم بود ی. جلویبردمت خونم. تو اون جا بود بعدشم

 

 شود. یدر نگاهم قفل م زانشیو باالخره چشمان گر ستدیا یاز صحبت م یا لحظه

 

 یلیدونم. خ یحد نم نیکنم. خودمو در ا یدختر دست دراز هیکه بخوام به  ستمین یسخت گذشت. من پسر یلیاون شب خ -

بود با وجود  نیبرام سنگ یلیشدم. خ وونهیکردم، د یبهت دست دراز یشدم و تو بهم گفت داریصبح ب یو وقت دمیسخت خواب

کردم، تو  یکه فکر م یزیو برخالف چ دمتیبا زور بوس نیهم ی. واسه یبهم تهمت زد یمنو کشت، اون طور بایکه تقر میخوددار

. دعوتت کردم یفرار کردو من عذاب وجدان گرفتم. بعد از اون همش ازم  دیگونم چک ی. به جاش اشکت روینکرد میهمراه

 گهیخاص. د زیچ هی یشد رامقرار داد. بهت که گفتم اون شب، واقعا ب رمیتحت تاث یلیخ یزد هیکه به بق ییرستوران و حرفا

 هیمن  یکنم ول یمردا به رابطه فکر م یمثل همه  ستم،یعاشقت ن گم،یخواستم روحتو بشناسم. خودتو بشناسم. دروغ نم یم

من بازم دست از تالش  یول ،یخوا ینم تیزندگ یکه منو تو یگفت یجد یلیخ یخواستم. تو اون شب بارون یم یطوالن یرابطه 

 خواستم نه رو آره کنم. یم شترینه، من ب یگفت یم شتریب یتو هر چ ربرنداشتم. انگا

 

که  یلیه. همان دلدهد به گذشت یدارد که ربطش م یلیزمان گذشته است. دل یبرا شیخواستن ها یهست که همه  حواسم

 نگاه هم به من نکند. یباعث شده از سر شب حت

 

مرد برداشت. بازم گفتم بذار  هی. یبرنداشت ویبرداشتم. زنگ که زدم، خودت گوش مینس یِشمارتو با هزار جور ترفند از گوش -

 یختیر گهید یکی. اون وقت دو روز نگذشته با یمدت با منو پس زد یطوالن ی. رابطه یبا خودش حرف بزنم. منو پس زده بود

. یسگ از چشمم افتاد نی. از همون لحظه عیباهاش سرگرم دمی. فهمیزد ینفس م فسچطور ن دمیرو هم. گالره من صداتو شن

 هیه ک ییمثل تو موس موس کردم. کارا یدختر هیگفتم گور باباش. حالم از خودم به هم خورد. افسونو ول کردم. دو ماه دنبال 

 که چقدراحمق بودم من.  رهیگ یگفتم محاله بکنم. حاال خندم م یم یروز

 

 :دیگو یکند و محکم م ینگاهم م قیزند. عم یپس م شیپا یدستش و رو نیرا از ب دستم

 

 گالره. یهمون لحظه برام مرد -

 

 شتریو لباس را ب میآ یم رونیب یپرد. از خواب خرگوش یمدهوشم کرده، از سرم م یتا قسمت یاش که کم یقبل یحرف ها ریتاث

 کنم. یفشارم. بغض م یام م نهیس یرو
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 نیزود ا یلیشه، خ یجد یدونستم وقت یکه م نی. به خاطر انیچرا همه آره فقط تو نه. به خاطر هم یدیپرس یم ؟ینیب یم -

 . یکن یدر مورد اون روز اشتباه م یولزنم، هستم،  ینم رشیام ، ز ی. که چه جور دختریدیم لمیحرفا رو تحو

 

 افتاد . یم یداشت چه اتفاق شیپ ی قهیرود تا چند دق یم ادمیکشم.  یرا جلو م خودم

 

 رمیاز دستش بگ لویخواستم موبا نیو به خاطر هم یدونستم تو پشت خط یپس قضاوت نکن. اون روز م ،یدون ینم یچیتو ه -

اون روز  گمیبتونم باهات حرف بزنم. صادقانه م یکه قطع کن نیخواستم قبل از ا یکه کردم، به نفس زدن افتادم. م ییو از تقال

 گرانید ستیخوام. مهم ن ینم ویزندگ نیا گهیکردم د یاحساس م ،یکه تو دنبالم افتاد یاز روز یعنی. فتادین یاتفاق چیه

 یکه در موردم چ نیا یول یدونم از ک یکنم مهم شد. نم یحس م یول یم نبودتوام مه شیکنن، تا چند روز پ یفکر م یراجبم چ

 برام مهم شده. ،یکن یفکر م

 

کشد. دستم در  یخورد و سرش را عقب م یم یتکان سخت عیسر یکنم ول کیخواهم به صورتش نزد یبرم و م یرا باال م دستم

را  راهنمیشوم و پ یتخت بلند م یدهم. از رو یکند. حق را به او م یرا باور نم میحرف ها اریکند. مه یماند. باورم نم یهوا م

 :میگو یروم، م یم میکه به سمت لباس ها یکنم و در حال یمرتب م میهاشانه  یرا رو شیکشم. بند ها یباال م

 

 بخواد. هیبد جر خورده. ممکنه بخ یلیلبت خ یدکتر. گوشه  یبهتره بر -

 

 .رمیگ یدستم م گرمید یام را همراه لباس ها یتکرار دِینازک و سپ یمانتو

 

 ممنون. یلیبه خاطر امروز خ -

 

 کند. یگردم سمتش که مات و مبهوت نگاهم م یبرم

 

 . یبهم کرد یواقعا کمک بزرگ -

 

 روم. یدر دستم است، به سمت در م میطور که لباس ها همان

 

 هر دومون بهتره. یبرا یطور نی. اوستمیپ و من به گور خاطراتت یخوشحالم که با احساساتت کنار اومد -

 

 گذرم. یباز م مهیدر ن نیکنم و از ب یرا آرام زمزمه م خداحافظ

 

 

 

*** 

 

از  یسخت یضربه  می. نسمیدور و بر هم نباش میکرد یم یمثل جن و بسم ا...؛ به شدت سع میشد اریاز آن روز من و مه بعد

رود چقدر احمق بوده.  یم ادشیکشد،  یم یگفت وقت یآورد. م یپناه م شهیشد به ش یم یکار حسام خورده بود و چند وقت

 رفت. یدر گوشش نم یدادم ول یشرح م شیرا. حال خودم را برمیرا بگ شیکردم جلو یم یسع

 

کرد.  یم دادیزدم. داد و ب یپک هم نم کیمن  یگاه یآورد، ول یم شهیآمد، با خودش ش یگذشت. عرفان م یسخت م میروزها

رفت. سخت بود  یشوم و آخر دست از پا درازتر م یهمراهش نم گریزد که چرا د یمرا هم م یگاه یشکست. حت یظرف ها را م

ها هر بار که  نیا یبا همه  یشد، ول یشدم و هر چه رشته بودم، پنبه م یمهم وسوسه اش  یممانعت کردن. البته هر از گاه

 بلند شوم. کردم یم یخوردم، باز هم سع یم نیزم
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که  یعصب یکننده بود، ناخن ها وانهیتوانستم ترک کنم اما باز هم د یسال بود، راحت تر م کی کیزمان مصرفم فقط نزد چون

شدم. چند بارم به سرم زد خودم را بکشم  یم یعاص یطیشرا نیام در چن یی. از تنهادمیکش یم واریبه د یروح یاز زور ناراحت

داشته باشم تا فرشته ها  یهم شانس اینوشتِ من، آن دن یشانیپ نیدانستم با ا یم دیوسوسه اش را گرفتم. بع یجلو یول

 .ایچه آن دن ا،یدن نی. چه اگریمنتظرم باشند. جهنم، جهنم است د

 

 یم تمیکرده بودم، اذ دایکه به او پ یو احساس نو و تازه ا اریمه دنیرفتم. د یم انیخط در م کی میها را هم به زور نس یمهمان

 کرد.

 

آهنگ را  کیبودم،  شیدو ماه پ یکی یکرده بود. اگر گالره  دنیرا وادار به رقص نیحاضر یهمه  بایتقر یقیبلند موس یصدا

 کنم. یرود و گوش م یجلو و عقب م یآهنگ الک تمیدادم.سرم با ر یهم از دست نم

 
I’m gonna do this step by step do it anyway got to feel your loving 

 

 تا عشقت رو احساس کنم دمیانجام م یقدم به قدم و به هر شکل نکارویدارم ا من

 
I’m gonna break even the law of the gravity to see you in the morning 

 

 نمیخوام قانون جاذبه رو بشکنم تا صبح تو رو بب یم یحت

 

. دمشیشود ند یم ی. چند هفته اندینش یکنارم م یفرار ارِیدر کمال تعجب مهو  ردیگ یقرار م زیم یرو میجلو یالسیگ

شده، مثل  ریکالم جذاب و نفس گ کیزده. در  یاسپرت و فوق العاده خوب پیت شهیرا کوتاهِ کوتاه کرده و مثل هم شیموها

 .شهیهم

 

 .دیگو یم یبلند یکند و با صدا یاشاره م یدنیکنم. به نوش یچپ نگاهش م چپ

 

 .یبزرگونه و به دور از بچه باز یمکالمه  هیبرات رشوه آوردم تا بتونم باهات حرف بزنم.  نویا -

 

 شود. شقدمیهستم؛ تا دوباره خودش پ نیهاست که منتظر هم مدت

 

Winning in every place cuz your my lucky ace 

 

 یمن یِجون تو تاس خوش شانس شمیجا دارم موفق م همه

 

Dj turn off the bass 

 

 اهنگ رو قطع کن سیب یج ید

 

Winning in every place cuz your my lucky ace 

 

 یمن یِجون تو تاس خوش شانس شمیجا دارم موفق م همه

 

 ینوشم و در حال یم یدارم. جرعه ا یبرم زیم یرنگ را از رو یشوم و کوکتلِ صورت ی. خم مرمیگ یآهنگ م یرا از صدا گوشم

 :میگو یکنم، م یم نیاش را تحس قهیکه در دلم سل

 

تازه اونم از نوع بزرگونش؟  م؟یداشته باش میتون یم یبهم، چه مکالمه ا یگند زد بایآخر تقر یکه دفعه  نیبعد از ا -

 فراموشش کن.
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 شود. یم رهیدر دستم خ یدنیکشد و به نوش یرا جلو م خودش

 

 درضمن من اصال هم بهت ... ؟یندازیکارمو راه نم ،یریگ ی. رشوه مشیتو که خورد یول -

 

 زند. یم یا سرفه

 

 .الیخ یب -

 

 نوشم. یم یگرید یاست؛ شوخ و پر طعنه. جرعه  اریمه همان

 

 .گهید نهی. قانونش ایداد یبعد رشوه م ،یگرفت یم یخواست یکه م یزیاول چ دیبا -

 

 شود. یم یگذارد و جد یم زیم یآن را رو رد،یگ یرا از دستم م یدنیراحت نوش یلیشود و خ یم خم

 

 زنه. آره؟ یم شهیش دایجد مینس دهیخبرش رس -

 

 خواست راجع بهش با من حرف بزند؟ من چقدر خرم. یبود که م یزیچ نیا

 

 رفتم جواب نداد. یکنم چون از هر راه حتشیزنه. نگو نص یم شهیش می. نسزمیعز یدیدرست شن -

 

 دهد. یم رونیو با شتاب ب یرا حرص نفسش

 

کنه.  یچقدر آدمو بدبخت م یخوب بدون دیبا ،یتو که خودت گرفتار ست؟یدوستت ن نیمگه بهتر ؟یکرد حتشینص ن؟یهم -

 .یریجلوشو بگ دیبا

 

 :میگو یم یگردم و با توپ پر یبه سمتش برم کامل

 

 یخوره بزنش. هر کار م یتا م ریرقصه. برو بگ یکنم؟ راه باز، جاده دراز. اوناهاش داره وسط م شیکار کنم خب؟ زندون یچ -

 بکن. یخوا

 

 شوم سمتش. یم خم

 

 .ستیراهش ن نیا یول -

 

 کشد. یگردد. سرش را عقب م یصورتم م یاجزا نیب نگاهش

 

 ه؟یپس راهش چ -

 

دونم  یم رم،یرو مف شتریزنم و هر روز ب یترک کردنش دست و پا م یکه دارم برا یخودش بخواد. الاقل من دینداره. با یراه -

 .ستین یکه تا نخواد راه

 

 شود. یم رهیرقصد، خ یکه وسط م مینس به

 

 ؟یترک کن یخوا یم -
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 .ندینش یدر دلم م ینیریشود و حس ش یتمام وجودم داغ م ده،یکه راجع به خودم پرس نیزند. از ا یتند تند م قلبم

 

مکالمه  نیکردن ا دایادامه پ یبرا لشیتما اریفرستم. مه یم رونیب یلب ریعالم را برداشته، ز جانشیه یلرزانم را که بو نفس

 :میگو یگذارم و صادقانه م یهم م یرا رو میرا نشانم داده. چشم ها

 

 .نهیآرزوهام ا نیاز بزرگ تر یکی -

 

 یلبش م یگاه روزند، نگاهم ناخودآ یشود. لب که م یحد و حصر نگاهش گم م یب یشوند، نگاهم در نقره ا یکه باز م میها پلک

 افتد.

 

 ؟یکن یخب پس چرا ترک نم -

 

 شوم. یبا دامن لباسم م یکشم و مشغول باز یم یآه

 

 تو حرف راحته. -

 

 کند. ینور م یستارگان را ب ینگاهش، سوسو برق

 

 خودش بخواد. دیآدم فقط با یاالن گفت نیهم -

 

 نکن. سهیگفتم. منو با اون مقا میدر مورد نس نویمن ا -

 

 برد. یباالتر م یرا کم شیکشد و صدا یصافش م یِشانیبه پ یدست کالفه

 

 ؟یگفت میکه در مورد نس هیمنظورت چ ؟یند لمیکوتاه تحو یانقدر جوابا شهیم -

 

از همه مهم تر  ،یدرست و حساب یِکردن داره؛ خانواده، زندگ یواسه زندگ لیعالمه دل هیکنه چون اون  یبا من فرق م مینس -

 هدف.

 

 .یذارن تجدد، روشن فکر ی. دختره رو ول کردن به حال خودش و اسمشم میشناس ینم موینس یتو خانواده  -

 

 .ردیگ یزند و نگاهش را از من م یم یپوزخند

 

 بهتر بودن. یلیگذشته، خ ریسخت گ یکنم همون پدر مادرا یاوقات فکر م یگاه -

 

 .چدیپ یدر بند بند وجودم م یبیدوزد، حس غر یکه چشم به من م دوباره

 

خودتو  زیهمه چ یتو شه،یاز خودت مهم تر؟ هم یکه قانع نشدم. به خاطر خودت ترک کن. چ یکیبهانه هات واقعا بچگانن. من  -

 ه؟یکم ی زهیاول از همه قرار بده. به نظرت انگ

 

 یضربه  ند،یب یبودم. مرا که در فکر م دهیرا ند شیرو نیاست. ا دیحرف ها بع نیا الیخ یشوخ و ب اریکنم. از مه یم تعجب

 مالم. یسوزناکم را م یپا یکشم و با دست رو یم یغیزند. ج یم میپا یرو یمحکم

 

 چه خبرته؟ پام در اومد. -
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 :دیگو یم یزند و با سرخوش یقهقهه م یبلند یصدا با

 

کن  یکنم، توام سع یصحبت م می. راجب حرفام فکر کن. من خودم با نسیوقت مرده باش هیتو فکر گفتم نکنه  یرفت نیهمچ -

 .دمیخواستم مطمئن شم درست شن ی. فقط میکمکش کن

 

کشد تا  یداند چند ماه طول م یدهم. خدا م یکار را به او نم نیا یمن اجازه  یفهمم قصد رفتن دارد ول یحرفش م نیا با

 :میگو یم عیسرخ شده از ضربه اش است، سر یاهم به پاکه نگ یدوباره بتوانم هم صحبتش شوم.درحال

 

 سوال بپرسم؟ هی -

 

 گردد سمتم. یمبل بلند شود، برم یخواست از رو یکه م او

 

 سوال؟ -

 

 شود. یمبل ولو م یپشت یرو یکند و با ژست راحت یرا باز م شیپاها

 

 تا به سوالت جواب بدم. اریب یدرست و حساب یِ دنینوش هیاول برام  -

 

 کنم. یژست شاهانه اش نازک م یبرا یچشم ی گوشه

 

 باج دادن باشه. یمخصوصا که اگر برا رم،یگ ینم یدنیکس نوش چیه یمن برا -

 

 .یبهم بد یزیچ هی دی. من با دست پر اومدم، پس تو هم باستیاصال عادالنه ن -

 

شوم و  یخم م عیسر رد،یخواهد رد نگاهم را بگ یشوم. تا م یم رهیرنگ خ یصورت یدنیرود و به نوش یباال م میابرو کی

 گذارم. یرا مقابل او م یدنینوش

 

 باج، بپرسم؟ نمیا ایب -

 

 :دیگو یم قاطع

 

 ... ــای یزیبر گهیدونه د هی یبر دیخورم. با ینم ینــه! من دهن -

 

 خواهد. ینم یخوب یزهایگفتنش مشخص است چ «ای»روم. از  یحرفش م وسط

 

 ور بخور. بپرسم؟ نیگوشه ش خوردم. تو از ا نیمن از ا نیبب -

 

 کنم. یگذارم و با چشم و ابرو بهش اشاره م یکشم، آن را جلوتر م یم السیگ یرا لبه  دستم

 

 خورم. ینم یراه نداره. من اصلــا دهن -

 

 :میگو یم هیشوم و پرکنا یادب م یکشد. ب یو مخم سوت م دیآ یباال م میرو آن

 

 .یجواب بد یخوا یتو حلقش. به جهنم که نم یبگو که قبال زبونتو نکرده باش یکیرو به  نایالاقل ا -
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دارم  یکه سع یکنم و در حال یو تند نگاهش م یچسبد. عصب یخواهم بروم که خندان مچم را م یشوم و م یکنارش بلند م از

 زنم: یم غیبکشم، ج رونیمچم را ب

 

 دستمو ول کن. -

 

زنم  یدستش مرا که دست و پا م کیافتم. با  یبامیبار تقر نی. البته انمیکند دوباره بنش یمرا وادار محرکت کوتاه دستش  با

 دارد. یرا برم یدنینوش گرش،یدارد و با دست د یاز شرش خالص شوم نگه م

 

 .یگیبه زبونه نبود. راست م ادمی -

 

ضربان  نم،یب یبه خودم م کیخندانش را که انقدر نزد یگذارد. چشم ها یم زیم یرا رو یخال السیخندد، گ یطور که م همان

دهم و با آب دهانم  یتکان م یرا عصب میشوم. پا یم رهیگردنش خ یکشم و به رگ آب یم نییشود. نگاهم را پا یقلبم تندتر م

 کند. یرا ثابت م میپا کیتمیبفرستمش. با فشار دستش حرکت ر نییتا بلکه بتوانم پا رمیدرگ

 

 س.سوالتو بپر -

 

 دهم: یجواب م ریتاخ با

 

 .شهینم یطور نیا -

 

 چرا؟ -

 

که با خودم  یخورد . ِمن مِن کنان و دستپاچه در حال یام م یشانیبه پ میمستق ده،یکش« چرا» نیگفتن هم یکه برا ینفس

 دهم: یجوابش را م رم،یدرگ

 

 .ستمیخُ ... خب ... راحت ... ن -

 

 . ردیگ یفاصله م یخندد. کم یم انهیحرفم تمام نشده که موذ هنوز

 

 خوبه؟ حاال بپرس. -

 

خواستم بپرسم. از  یچه م دیآ ینم ادمیکنم،  یفهمم که سوالم را فراموش کرده ام. هر چقدر فکر م یم رتیکمال بهت و ح در

 کند. یم خیمو را به تنم س تیکه از شدت جذاب شیخندد. از همان خنده ها یمن فقط بلند م یِهمه دستپاچگ نیا

 

 رفت؟ ادتی -

 

 روم. یجاخوش کرده کنج نگاهش، م حیبه تفر یغره ا چشم

 

 .گهیتوئه د ریهمش تقص -

 

 پرسد: یم یکند و شاک یرا گرد م شیها چشم

 

 ه؟یمن چ ریتقص -
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 دهم. یم هیبه مبل تک یرو شده، دلخور و عصب شیکه دستم برا نیدهم و از ا یبه حرفش نم یجواب

 

امتدادش را  ند،یب ی. سکوتم را که مردیگ یمرا در دست م یو حت طیکنم که او دارد کنترل شرا یو فکر م ختهیبه هم ر اعصابم

زنم و دست  یتشک مبل م یرو یضربه ا یخواستم بپرسم. عصب یرفته چه م ادمیکند. واقعا  یم هیو او هم نگاه به بق ردیگ یم

 کند. یسوت بلندش توجهم را جلب م یترسم. صدا یارم، مد اریمقابل مه رکه د یکنم. از ضعف یرا مشت م میها

 

 . ییعجب پر و پا -

 

شود.  یم اریمتوجه سوت مه ییافتد. دخترِ موطال یگذرد، م یکه از مقابلمان م یدختر یکنم و چشمم رو یرا دنبال م نگاهش

شود  یمبل چنگ م یو دست مشت شده ام، رو ردیگ یزند. حرصم م یم اریبه مه یدار یدوزد و لبخند معن ینگاهش را به ما م

 یاز رو رد،یگ یکه نگاه از دختر نم یگزد و درحال یگوشه لبش را م اری. مهفشارم یو پارچه اش را از زور حسادت در مشتم م

 شود. یمبل بلند م

 

 .مستو از وسط جمع کن ببر خونشون یدختره  نیو باهات حرف زدم. توام زود ا دمتیگالره خوب شد د -

 

بار او را از  کیکه قبال  نیزنند. از ا یخطرم م یشوم. زنگ ها یمبل بلند م یاز رو ی. من هم فشنگزدیر یدر تنم فرو م یزیچ

دانم  یشوم. م یباشد، از خودم متنفر م یگریتوجه به حضور من چشمش دنبال د یحد که ب نیخودم دور کرده ام، آن هم تا ا

 :میگو یو هول زده م عی. سردهدکنم تا توجهش را به من ب یکار دیبا

 

 .یکمک کن دیتنها ببرم خونش. با مویتونم نس ی. من نمشیببر دیخودت با اریمه -

 

 یخواند. دوباره مرا م یدر دست او را فرا م یالسیو با گ ستادهیا یکه گوشه ا یکند و بعد دوباره دختر یلحظه مرا نگاه م چند

 :دیگو یکشد و کالفه م یاش م یشانیبه پ یماند. دست یمن ثابت م یگردد. رو یطور م نیه او را. نگاهش همنگرد و دوبار

 

 برمش. یخب، م یلیخ -

 

 یا فتهیگذارد و با لحن خودش یم میاز طرف نس المیخ یماند. آن را بابت راحت یدور نم اریکشم که از چشم مه یم یراحت نفس

 :دیگو یم

 

 ؟یکن یرو حال م یاصال انسان دوست -

 

رسد.  یبه ذهنم م یکشد. فکر یدختر پر م یهنوز به سو اریمه یِنگاه جذاب و خواستن یپرنده  یشوم ول یآسوده م یحدود تا

ا سرم ر رانهیکند. غافلگ ینم یو توجه ندیب یروم. م یکنم.چند قدم جلوتر م یلبم م یلبخنِد مرموز گوشه  یرا چاشن یمهربان

 است. رهینشده، خ میهنوز به طور کامل ترم شیپ یکه از دو سه هفته  بشل یبرم. نگاهم به زخم گوشه  یجلو م

 

صد در صد با  گریکنم که نگاهش د یم ی. با اعجاز دستانم ، چشمان و لبانم کاررمیگ یهدف م قیو عم یلبش را به نرم ی گوشه

اش گذاشته ام، تا حد  نهیس یکه رو یدست ریکشد. کوبش قلبش ز یمن است. مات و مبهوت چشم به من دوخته و تند نفس م

 یاش برم نهیس یکنم. دستم را از رو یم ادینگاهش ز رانِیح یِام را از طوس اصلهشده. با چند قدم ف ادتریز یقابل مالحظه ا

 :میگو یدارم و م

 

 .شیکنم تا ببر یآماده م مویبود. االن نس تینسان دوستبابت ا -

 

 یلبم پررنگ و پررنگ تر م یروم، لبخند رو ی. همان طور که پشت به او مرمیگ یبرق گرفته و بهت زده اش م یاز چهره  رو

که  یزینمردم. برخالف چ شیکه برا دمیخودم د یهمان احساسات است. حسش کردم. با چشم ها ریشود.پس هنوز هم درگ

 خورد. یخودش گفت، حالش از من به هم نم
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من  یکشد. انگار جا یم غیمست است و ج یکنم. حساب یرا به تنش م شیکنم و لباس ها یرا با هزار جور مکافات آماده م مینس

رزشش را واقعا ا یعنیانداخته.  یرا به چه فالکت چارهیکنم که دختر ب یم نشیدهم و نفر یو او عوض شده. حسام را فحش م

 رود. یکه حرف در گوشش نم فی. حیآدم پست فطرت نیچن یبرا همخودش را نابود کند؟ آن  میدارد؟ که نس

 

کشد و  یم نییرا پا شهیزند. ش یترمز م یرو میپا یزند و جلو یم یبوق اریبرم. مه یدر م یرا تا جلو میو آماده نس حاضر

 گذارد. یپنجره م یلبه  یآرنجش را رو

 

 برمت. یبذارش پشت. خودتم سوار شو، م -

 

 :دیگو یخواهم مخالفت کنم که تلخ و تند م یم

 

 ازت شکارم. یبحث نکن که حساب -

 

گذارم. به  یعقب م یِصندل یحال را رو یب مِی. نسردیگ یکالمش لرزم م یِ کنم و از شدت سرد یرا جمع م زانمیآو یو لوچه  لب

 ی. نمنمینش یروم و کنارش م یمردد م یبرد.با قدم ها یافتد و خوابش م یدنش مگر یسرش رو ند،ینش یکه م نیمحض ا

ها و سربه سر گذاشتن  یروم. شوخ یشود، من هم ناخودآگاه در الکم م یکه تند و تلخ م اری. مهدهیدانم چرا جسارتم پر کش

لبش  یساده و کوچک گوشه  طنتیش کیشده؟  یشاک یزیکنم از چه چ یدوست دارم. اصال درک نم شتریمداومش را ب یها

 ینم چیو ه دیگو ینم چی.هشود ینم اریشدن مه یبر عصبان لیبه هر حال دل یساده هم نبود ول یساده  نیکنم همچ یبود. فکر م

 روم. یفرو م ضشیضد و نق یرفتارها نیا رتِیدر ح شتریشوم و ب یم رهیاش خ یشاک مرخیبه ن یپرسم. هرازگاه

 

برم. پدر و مادرش طبق  یکشم و به خانه اش م یدوشم م یکمک کردن بدهد، رو یبرا یشنهادیپ اریمه که نیرا بدون ا مینس

 یم اریبرد. دوباره کنار مه یاست، داخل م هوشیب مهیو او را که ن ردیگ یم لیرا از من تحو می. خدمتکارشان نسستندیمعمول ن

 :میگو یتخسش ندهم و م ی افهیبه ق یتیکنم اهم یم ی. سعمبر یجراتم را به کار م تی. نهانمینش

 

 .یشیمن تا قلهک چقدر راهه؟ خودم برم بهتره. معطل نم یاز خونه  یدون ی. ماریتونم خودم برم مه یم -

 

 یبه صورتش، سکوت م رهیشود و خ یموتور فکم خاموش م نیهم یبه آخر حرفم ببندم، برا یزیچه چ دیبا گریدانم د ینم

 :دیگو یکند و محکم و قاطع م یکوتاه و گذرا نگاهم م یکنم.نگاهش هنوز به رو به روست. لحظه ا

 

 من. یخونه  میریبهتر دارم؛ امشب م شنهادیپ هیمن  -

 

خواهم  یکنم و م یو سپس مغزم برسد. چشمانم را گشاد م یعصب یحرفش از گوشم به رشته ها امیکشد تا پ یطول م یکم

 :دیگو یم زیو اخطارآم عیسر یمخالفت کنم ول

 

 .شکونمیم تویو عروسک فیاون گردن ظر یچطور ینینه تا بب یبگ هیگالره فقط کاف -

 

 .چدیپ یم نیبزرگ ماش یرود و در فضا یباال م یادیتا حد ز شیصدا ولوم

 

. هر ییاون جا شهی. هم کنمیدختر با دو تا سر م هی یافتادم. خسته شدم، شبا به جا یچهار ماهه از زندگ ؟یمنو اسکل کرد -

 چرا؟ یدون ینداره. م یا دهیفا رون،یکنم بندازمت ب یکارم م

 

 زند. یماند و چند بار با انگشت اشاره به سرش م یمن نم منتظر
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چهـــار ماه شد گالره،  یول شه،یامشب مال خودم م نیهم نیگفتم ا دمت،یکه د ی. روز اولیفکرم یتو شهی. همییجا نیچون ا -

 یم یکنم. وقت تیبتونم راض دیزدم و افتادم دنبالت. قدم به قدم اومدم. گفتم شا ویهمه چ دیدوره هم ق هی یر مـــاه. حتچها

شدم و افتادم دنبالت. حاال که اوضاع بهتر شده، حاال که باور کرده بودم تو  زیهمه چ الیخ یبکنه،  ینم میراض یچیه گهید دمید

دست  ی. من که مسخره یدوباره شروعش کرد اد،یازم برنم یو کار یخوا یو واقعا منو نم یذار یطاقچه باال نم ،یخوا یواقعا نم

 بده. میباز یطور نیبه خودش اجازه نداده ا یدختر چی. تا حاال هستمیتو ن

 

 آورد. یتر م نییرا پا شیصدا

 

 کنم. یفتمونو مشخص مج فی. امشب خودم تکلیمشخص کن فمویمونم تو تکل یمنتظر نم گهید -

 

خواسته اش شوم، مثل  میندارد. محال است امشب با دلش همراه شوم. محال است همراهش شوم. اگر انقدر زود تسل امکان

 بگذارم. دیشود. نبا یگذارم رفتن یمن نم یرود. ول یمثل همه، او هم م شه،یهم

 

 دهم. یسرم را تکان م ناباورانه

 

 ؟یکن یم یجد کویکوچ زیچ هیچرا  ؟یگیم یچ یمعلوم هست دار -

 

 زند: یم ادیفر

 

 امشب مشکلمو حل کنم. دیو با یی. خودت. کل وجودت ، سر تا پات . مشکلم توییگالره، مشکلم تو ستیفقط اون ن -

 

 شناسم. یحالت مردان را خوب م نیمصمم است. ا اریافتم. مه یشود و به خواهش م یحبس م نفسم

 

 تمیاز دو فرسخ گهیکردم، غلط کردم. د ی. اصال غلط کردم. هرکارامیخوام باهات ب یکن. نم ادمیجا پ نیهم ار،یتو رو خدا مه -

 .اریمه دمی. قول مشمیرد نم

 

 کند. یم یو بلند یعصب ی خنده

 

 شده. ریهم د یلیخانوم. خ رهید گهید -

 

 یم یرا ط ریفهمم چطور مس یزند. نم یو قلبم تند م ستیدلم ن یافتم. دل تو یبه جان پوست لبم م یکشم و عصب یم یپوف

برد و  یرا داخل م نیکند. ماش یباز م موتیرا با ر نگینشدم.در پارک زیچ چیمن اصال متوجه ه یباال بود ول یادیکند. سرعتش ز

 کشم. یکند، خودم را عقب م یباز م میماند. در را که برا یمخانه اش  یبسته  یمن نگاهم پشت درها

 

 .شمینم ادهیپ ؟یکار کن یچ یخوا ی. مشمینم ادهیپ -

 

 کند. یرا بازتر م در

 

 ؟یکه به خودت حق انتخاب داد دمیمگه دست خودته؟ اصال مگه من نظر تو رو پرس ؟یشینم ادهیپ -

 

 .ردیگ یچشمم م یاشاره اش را جلو انگشت

 

 ایخودت ب ایباال. حاال  ادیکه اون روم ب یبه روز یوا یول میآروم. من اصوال آدم شوخ و یاوردیتا اون رومو باال ن نییپا ایزود ب -

 عواقبش با خودته. یومدیاگر ن ای نییپا
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 یحس م میخشک خشک شده و قلبم داخل دهانم است. قشنگ تپشش را در گلو میدهم. گلو یدهانم را به زور قورت م آب

. به میآ یم نییپا ریآرام و سر به ز ،یترسم و بدون زدن حرف یم نم،یب یکه در نگاهش م یبودن یو جد ریکنم. از انقدر تغ

 .چدیپ یبندد. دستش را دورم م یشوم، در را م یم ادهیکه پ نیمحض ا

 

 .یهست یدونستم دختر عاقل یخوشگل خانوم. م نیآفر -

 

 یو وارد آسانسور م دیآ یکند. فقط دنبالم م یبه دورم نم دنشیچیدوباره پ یبرا یکنم. اصرار یرا به زور باز م دستش

دانم که خودم  یم "نحسه. زدهینه. س زدهیس ایخدا"کنم.  یفشارد و من در دلم البه م یم زدهیس یطبقه  یشود.انگشتش را رو

سرخ  یبه چهره  یترسم. نگاه یکلمه از او م یِواقع یترسم. به معنا یم اریمه یرو نیواقعا از ا یخودم دنبالش آمدم ول یبا پا

با او را  یجد یرا نخواهم، رابطه  اریکه واقعا مه ستیطور ن نیکشم.ا یگونه ام م یرو یاندازم و دست یم نهیشده ام در آ

است تلخ؛  یقتیحق نیشوم و ا یم وانهید کند، یبه مرادش برسد، مثل همه ترکم م یکنم وقت یکه فکر م یزمان ینخواهم ول

 روند. یزود م یلیو خ ندیآ یهمه فقط م

 

 ی. نگاهش مستین یطوفان شیپ قهیکنم. مثل چند دق یکند. نگاه چشمانش م یاندازد و در را باز م یبه قفل م دیکل اریمه

 روم. یقدم عقب م کیو  رمیگ یشده؛ شوخ و مهربان. جرات م شهیهم اریکه مه دیگو

 

 تو. امینم -

 

به تال و دست و  یتوجه چیه یبرد ب یکند و داخل م یم نیزم یاز رو. مرا دیآ یزند و به سمتم م یم یزیآم طنتیلبخند ش اریمه

 :دیگو یپا زدنم . همان طور خندان م

 

 جا بود. نیمگه دست خودته؟ اصال تو از اولم جات هم -

 

 کنم. یم یقروچه ا دندان

 

 خوام برم. ی. منیبذارم زم اریواقعا که. مه -

 

 جا بهتر؟ نیاز ا یبر یخوا یکجا م -

 

 یشد. نه فقط امشب، برا یمن م یبرا گاهیجا نیکنم کاش ا یشود و آرزو م یکند. حالم دگرگون م یکند. خوابم م یخامم م دارد

 کنم. یدر بند م یرا به لوال میزنم و پاها یشوم. باز هم دست و پا م یم اریکند، هش یباز م شی.در اتاق را که با پاشهیهم

 

 ؟یکن ی. چرا زورم ماریخوام مه ینم -

 

 :دیگو یقفل شده ام را آزاد کند، کالفه م یکند پاها یم یکه سع یحال در

 

رابطه داشتم. مطمئن باش فرق  ست،یسرم که ماشاال کمم ن یموها ی. من به اندازه  یدون یخودتو گول نزن گالره. خودتم م -

 دونم. یکه نخواد رو م رهیکنه و با خودش درگ یکه تالش م یخواد و دختر یکه واقعا نم یدختر

 

بار من  نیکشم و ا یم غیگذرد. ج یکند. از در م یاستفاده م یکالفگ نیشوم و او از ا یکالفه م شتریهمه زرنگ بودنش ب نیا از

و  ردیگ یدستم را در هوا م عیسر یبرم تا دوباره مانعش شوم ول یم رهی. دستم را سمت دستگردیگ یهم مثل او خنده ام م

 .کند یقفل م

 

 .اریدر ن یزرنگ باز -
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من به  یشلوارش و نگاه حسرت زده  بیرود داخل ج یم میهم مستق دشیکند. کل یبندد و قفلش م یم شیرا با فشار پا در

 یدانم. تحملم هم تمام شده. بو ی. کار خودم را تمام شده مرمیرا پس بگ دیدنبالش. محال است زورم به او برسد و بتوانم کل

 خندد. یو م ندیب یمرا م دینگاه ناام اریاست. مه لیکردن به سرعت رو به تحل لفمخا یبرا میفهماند که قوا یعطرش به من م

 

 .یریکنم گرفتمت، مثل فشنگ از دستم در م یبود. آخه تجربه ثابت کرده، هر وقت باور م اطینترس جوجو فقط محض احت -

 

قادر  گرید ستمیکه خودم هم مطمئن ن یتا از دستش فرار نکنم، کار . هنوز مرا گرفتهندینش یکند و خودش هم م یرها م مرا

 شیبا خودم، رو به رو ریبه من که درگ یاندازد. نگاه یمبل م یآورد و رو یدستش کتش را در م کیبه انجامش باشم. با 

 :دیگو یکند و م ینشسته ام، م

 

 شد. یباالخره توهمِ بودنت واقع -

 

 : دیگو یکشد و م یم یدست

 

 .ییجا نیباالخره ا یعنی ،یخودت یعنیتونم حست کنم  یم یوقت -

 

دانم سرخِ سرخ  ی. مرمیگ یچرخانم. رو از او م یشوم. سرم را م یهمه خواستنش در شگفت م نیاز ا حش،یاعتراف صر از

، جزء به  کنمیمکشم. من هم حسش  یم یقیاندازم و نفس عم یبه سقفِ آسمانِ بنفش م دهیشده ام. نگاه به عکسِ ماه چسب

 یچنگ م میمانتو یزنم، از دو طرف به لبه ها یرا پس م ارینشده که دست مه جکنم. مانتو از تنم خار یبه ماه نگاه م یجزء ول

 کنم. یکنم. با خواهش و تمنا نگاهش م یم کشانیبه هم نزد شیزنم و بدون بستن دکمه ها

 

 کارو نکن. نیا -

 

کند  یدوست آرامم م کیمثل  انهیو تسالجو ردیگیکند. مرا در بر م یم کیافتد و سرش را نزد یم نییاز چشمانم به پا نگاهش

 . 

 

 تونم. ینم یمتاسفم گالره، متاسفم ول -

 

کند که  یاست که وادارم م ییبوسه از آن ها نیکشد. ا یته م ییرها یزورم برا نی، من هم آخر دیآ یسروقت صورتم که م به

 خوشحال نبوده ام. نیچن نیباور کنم تا به حال ا

 

 .ستدیا یاز حرکت م ییدر دستانمان است و زمان گو نیخوابد. زم یشوم...جهان م یم همراهش

 

تمام  ی. حس بددارمیب دارِیب یزد و من وانمود کردم به خواب بودن، ول میچند بار صدا اریدانم ساعت چند است. مه ینم

 یکه ترکم کنند، وحشت دارم. قطره قطره اشک از چشمم رو نیبار از ا نیاول یآزارد. احساس طرد شدن. برا یوجودم را م

 به گوشش نرسد. میزنم تا صدا یمشتم را چنگ م یتو یو پتو زدیر یم دیبالشت سپ

 

خورَدَم  یحس بد چنان م نیفشارم. ا یهم م یرا محکم رو میچشم ها یرود. با کالفگ یشود و به سمت حمام م یبلند م اریمه

 .زمیخواب کردند، به هم بر شبیو زمان را که مرا د نیخواهم زم یکه م

 

 حاال برود. نینداشته باشد. اگر بخواهد برود، بهتر است هم یاگر خواست برود، مانع ده،یخواهم حاال که به مرادش رس یم

 

. در دیآ یم رونیگذارد. از حمام ب یمنتظرم نم ادی. زدیایب رونیهر چه زودتر ب اریکنم مه یزنم و تمنا م یدست و پا م یمرداب در

را  شیکند و لباس ها یرا با سشوار خشک م شیاو موها یکند ول نیکنم که چن ی. دعا م ونددیکنم دوباره به من بپ یدل دعا م

 یال به ال قم،یعم یبماند. نفس ها ادمی شهیعطرش تا هم یکشم تا بو یبو م قیدارد. عم یعطرش اتاق را برم یپوشد. بو یم
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 زیفهمند. احساس ناچ یکه دارم را نم یکند. حس وحشتناک یمرا درک نم ایدن نیکس در ا چیشوند.ه یاشک گم م یقطره ها

 خورد. یبودن وجودم را م

 

 یرو شهیاست چشم باز کنم و مثل هم یشود. کاف یمن بلند م ی هیگر یصدا د،یآ یکه پشتش م یبسته شدن در خروج یصدا

 یبا وجود تمام نامرد اریکنم که مه ی. خدا را شکر مستیاز پول ن یخبر یجا خودم را بکشم.ول نیتا هم نمیپول بب یبغل تخت

 یم یزیو نه چ نمیب یم یزیهجوم اشکم چ نیکنم. نه از ب یم هیهمان جا گر یعتسا میحد هم خردم نکرده. ن نیاش الاقل تا ا

 کنم. یبرگردد، عزم رفتن م اریکه مه نیقبل از اگم شده ام.  ایبه وسعت دن یشنوم. در عمق شب

 

که کرد  یخواهد. کار ینم گریکارش به من فهماند بودنم را د نیزد. با ا ینم رونیب یخواست، صبح به آن زود یماندنم را م اگر

 یمتنفر شده ام. مانتو و شالم را برم یاحساس لعنت نیا یکنم. از خودم برا ینم هیگر گریپوشم. د یرا م میبرو. لباس ها یعنی

 یم رونیکنم و ب ینکنم، در را باز م دایاز خودم نفرت پ نیاز ا شیو ب نمینب نهیخودم را در آ نمک یم یکه سع یدارم و در حال

 روم.

 

 روم. یدر م به سمت نیو غمگ ریشوم. سر به ز یو وارد هال م میگو یلب م ریز «ینامرد»اندازم.  یآخر را به اتاق م نگاه

 

 خانوم. دیخورش ریصبح بخ -

 

 اریکنم. مه یگذارم، نگاهش م یقلبم م یکه دستم را رو یپرم و در حال یشنوم، با وجود آرام بودنش، م یکه م ییصدا از

 یم یکند. ناباورانه پلک یدر دستش است و نگاهم م یو بزرگ یماگ مشک ستاده،یا نتیاست. داخل آشپزخانه و پشت به کاب

 زنم تا از وجودش مطمئن شوم.

 

  ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

 

 برد. یرا باال م شیابروها ریمتح

 

 جا خونمه ها. نیکه ا نیمثل ا ؟یجـــــان؟! صاحبخونه ام شد -

 

 فشارم.  یرا در مشتم م میدهم و لباس ها یدهانم را قورت م آب

 

 .ینبود. فقط فکر کردم رفت نیمنظورم ا -

 

 داخل دست من است.  یلباس ها یکنم. نگاه او رو یتنش اشاره م یها به لباس و

 

 ن؟یبرد یم فیتشر یینبود، رفتم بخرم. جا لهیخوردم، خونه وس یغذا م رونیچند وقته همش ب نیآره، ا -

 

 شود.  یقفل م میلباس ها یرو نگاهم

 

 فکر کردم بهتره برم.  -

 

 رود.  یم خچالیگذارد و به سمت  یم نتیکاب ی. ماگ را روردیگ یفاصله م نتیکاب از

 

 . میصحبت کن دیبعدم با م،یخور ی. صبحونه مریدوش بگ هی یخواست ایفکرشو هم نکن. اول برو دست و صورتتو بشور،  -

 

 یدر هم گره خورده ام را شانه م یزنم و موها یبه دست و صورتم م یشوم. فقط آب یگردم و وارد اتاق م یرفته را برم راه

 . ندینش یلبم م یرو ی. ناخودآگاه لبخندکنم
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 کار با موهام کرده. یچ طونیش یپسره  نیبب -

 

کنم. با چند تک سرفه و  یرنگم را به تنم مرتب م یاسی راهنیبندم و پ یرا م میرود. موها یکنم، لبخندم کنار نم یکار م هر

قلبم ممنونش هستم که  میکه از صم یدر حال وندم،یروم تا به او بپ یشوم و م یاز اتاق خارج م یوانمود کردن به خونسرد

 یگرید یایکه حالم بد بوده و در دن نیفهمم اگر برگشته بود، من چطور متوجهش نشدم؟ حتما به خاطر ا ینگذاشت. نم میتنها

 :دیگو یم ند،یب یکردم. تا مرا م یم ریس

 

 .یپس؟ مردم از گشنگ یکجا موند -

 

را  nutella ی شهیو ش ندینش یزنم. خودش هم کنارم م یهق م زیر ش،یساعت پ مین ی هیو هنوز از گر نمینش یم یصندل یرو

 گرم با قهوه. ریعسل، نون تست و ش ر،یگذارد. کره، پن یم میجلو

 

تستش را  ند،یب یمرا م یِاقیاشت یب یزنم. وقت ینم یزیلب به چ یکنم ول یمالد، م یتستش م یبه او که شکالت را رو ینگاه

 کند. یگذارد و متاثر نگاهم م یکنار م

 

 .یهم که کرد هیجوجو؟ گر یدلخور -

 

 شود.  یکنم. ناراحت و کالفه م یبغض م یو فقط الک میگو ینم یزیچ

 

کردم. فقط ... فقط به نظرم  یزورت م دیخوام. نبا یازت معذرت م یول شمیمتاسف نم شبمیوقت به خاطر کار د چیمن ه نیبب -

 . یا یخودتم راض دیرس

 

 کند نگاهش کنم. یو مجبورم م ردیگ یام را م چانه

 

 ؟ینبود -

 

کوبش قلبم تندتر  یول میگو ینم یزیشوند. چ یزنده م شبید یخورد، صحنه ها یکه تماس دستش به صورتم م نیمحض ا به

 اندازد.  یم نییشود. دستش را پا یم

 

 م؟یبخش یگالره. م دیببخش -

 

که تو را نامرد خواندم.  نیاز ا یاست. شرمندگ یساکتم، از شرمندگ یطور نیکه ا ستین یببخشمت؟ از دلخور ار؟یمه ببخشم

 :میگو یزنم و م ی.دستش را پس میکه ترکم نکرد نیخوشحالم از ا

 

 .ایدار ییعجب رو ؟یکن یم یعذرخواه یبچه پررو، حاال اومد یتو که کارتو کرد -

 

و تستش را با زور داخل  زدیر یرا به هم م میشود. موها یم طانیام ش یناگهان رییکشم. از تغ یم رونیب شیزبونم را برا و

 کند.  یدهانم م

 

 کوتاهش کردم. یجور نیتو. ا یدار یزیعجب زبون تند و ت -

 

صبح  نیکه امروز صبح بهتر میگو یه جرات م. بمیگذار یو سر به سر هم م میخند یخندم. با هم م یزنم و م یرا گاز م تست

 یصندل یاز رو اریخندم.مه یسال افتاده، از ته دل با او م کی نیکه در ا یمن است.فارغ از تمام اتفاقات ینوزده ساله  یزندگ

 :دیگو یشود و م یبلند م
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 توئه. ریاستاد راهم بده. همش تقص دوارمیشده. ام رممید ،یونیبرم  دیمن با -

 

 زنم. یم شیبازو به

 

 ه؟یمن چ ریتقص -

 

 .یترسم برم برگردم، فلنگو بسته باش یآخه م -

 

 بهتر؟  نیاز ا یخواهد بروم. چ یدود. نم یدر دلم م یملس یِخوش

 

 .رمینترس بابا نم -

 

 آورد. یکوچکِ دستش را جلو م انگشت

 

 قول بده.  -

 

 .چمیپ یرا دور انگشتش م انگشتم

 

 .یشناسیتو که اصال منو نم ؟یجا تنها بذار نیمنو ا یتون یم ی. فقط چطوردمیقول م -

 

 :دیگو یپوشد و م یرنگش را م یرود. کت اسپرت و سورمه ا یکند و داخل هال م یرا رها م دستم

 

 بتونم؟  دیچرا نبا -

 

 کشم. یقهوه ام را سر م یاندازم و ته مانده  یباال م یا شانه

 

 بدزدم؟ تولیوسا یترس یدونم، مثال نم ینم -

 

 دهد: یرود، پاسخ م یکه به سمت در م یخندد و در حال یم

 

 بذار که دونه دونه دنبالشون نگردم. سیشه بنو دیکه قراره ناپد یلیاز وسا ستیل هیترسم، فقط قربون دستت  ینه نم -

 

 گردد. یشود و دوباره برم یم مانیخواهد در را پشتش ببندد که پش یو م دیگو یم یخداحافظ

 

 ؟یرو فراموش کرد یزیچ -

 

کام  قیو عم یو طوالن دیگو یم« آره»نشان دهم،  یکه بتوانم واکنش نی. قبل از استدیا یسرم م یشود و باال یآشپزخانه م وارد

 . ردیگ یم

 

 خانوم. دیخورش ینیریفراموش کرده بودم. چقدر که تو ش نویا -

 

 ندیب یلب مرا نم یرو قیبندد و لبخند عم یبندد.در را پشتش م یرود و در را پشتش م یم یجد یجد گریبار د نیا
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 * فصل پنجم: در امتداد اندوه *

 

 گردم. یبرم میکشم و به سمت مر یم یقیبندم. نفس عم یدهم و در را پشتش م یچانه زدن، پول قفل ساز را م یکل با

 

 خونه.  یاز عوض کردن قفال نمیراحت شد؟ ا التیخ -

 

 دهم: یادامه م یکنم و با لحن پر اندوه یم بغض

 

 خونه رو نداره.  دیبخواد برگرده، کل اریحاال اگه مه -

 

 م،یایکند. تا بخواهم به خودم ب یدارد و به طرفم پرت م یبرم نیزم یرا از رو دمیسپ یالانگشت ییدمپا یعیبا حرکت سر میمر

 یباال م یشانه ا یالیخ یاو با ب یکنم، ول ینگاه م میحرص زده به مر افتد. یم میپا یخورد و جنازه اش جلو یبه سرم م ییدمپا

 اندازد.

 

 .ادیب اریاگه مه گهیاحمق هنوزم م یخودت بود. دختره  ریتقص -

 

 شود. یم یشاک لحنش

 

 ادیتونه زنگ بزنه. درضمن، واقعا اگه ب یم اد،ی. بخوادم بومدیماه م شیش نیتو ا اد،یخواست ب یاگه م اریشعور! مه یآخه ب -

  ؟یدیکه باهات کرد، راهش م یگالره؟ بعد از کار یدیراهش م

 

 اندازم. یباال م یا شانه

 

کار  یچ نمشیدونم اگه دوباره بب ی. خودمم نمشهیعوض م زیهمه چ نمشیب یم یاز من نپرس چون وقت یزیچ اریدر مورد مه -

 کنم. یم

 

 مگر نه؟  ادت،ی. پاک شدم از ادتیاک شدم از پ ار،یکشم. مه یم یآه

 

 پرسد: یم یناگهان ند،یب یم نیکه جو را غمگ میمر

 

 اومده بود تو خونت؟ یک یدینفهم یراست -

 

 .نمینش یروم و کنارش م یم

 

 یوقتا انقدر م ی. بعضمینیب یکابوس م یلیرو ترک کردم، خ شهیش یاومده باشه. خب من از وقت یکس ستمیمطمئن ن گهید -

 نه.  گهیاالن د یتو خونم بوده ول یکیکنم تو خواب. اولش مطمئن بودم  یو دادم م غیترسم که ج

 

 شتریب یلی. در آن دوره خدمید یو من شب ها کابوس م میکرد یم یزندگ اریاست که با مه ییوقت ها شیحواسم پ هنوز

آمد تا دوباره  یزد و با دلم راه م یقشنگ م یکنارم بود . آن قدر کنار گوشم حرف ها اریمه شهیآمد و هم یکابوس سراغم م

 حاال ... یخوابم ببرد ول

 

 پرسد: یچرخاند، م یرا در دستش م زدانیکه کارت شرکت  یدر حال میمر

 

 سر کار.  یخرج و مخارجت بر یبرا دیخب به هر حال که با ؟یقبول کن شنهادشویپ یخوا ینم ؟یچ زدانیراجب  -
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 دهم: یشکنم و جواب م یدستم را تک تک م یها انگشت

 

 تونم. ینم یبه فکر کردن ول نمیش یکمتر م شه،ی. سرمم گرم مادیبدم نم یراستشو بخوا -

 

 چرا؟ -

 

 دهم: یجواب م یو عصب تند

 

 و ... دمیبخورمش. شمارمو رو دستش نوشتم و واسش شکلک کش رمیبود بگ کینزد دمش،یکه د یچون من بار اول -

 

 بندم.  یزنم و چشمانم را حرص زده م یام م یشانیبه پ یا ضربه

 

 یقبول کنم. آدما بعض شنهادشویپ شهیبهش شماره دادم، اصال روم نم یخوام آدم شم. وقت یم یدونم ک ی. نمگهیاحمقم د -

 از اون کارا بود. نمی. اشنیم مونیسگ پش نهویکنن که بعد ازش ع یم ییکارا هیوقتا 

 

 گذارد. یم زیم یکارت را رو میمر

 

خودش  یگی. چرا واسه تو مهمه؟ تازه مگه نمستیواسش مهم ن یعنیداده  یکار شنهادیبهت پ یوقت یخودته ول لیبازم م -

 .یقبولش کرد یشینم مونیپش دمی. قول مایبرو و ب نیرنگ نیرو داره؟ قشنگ سنگ یکس

 

 .رمیگ یلبم را به دندان م ی گوشه

 

 .شهیم یچ نمیحاال بب یدونم ول یم دیبودن؟ بع نیرنگ نیمن و سنگ -

 

 دارن. خوب فکراتو بکن و زود دست به کار شو. ازین یمنش هیموننا. اونام به  یاز دو سه روز منتظرت م شتریفکر نکن ب -

 

 م؟یچرخکم ب هی میبر ؟یکاره ا یخب حاال توام. امروز چ -

 

 شود. یمبل بلند م یرو از

 

 برم درس بخونم. دینه. با ای یکن یواقعا قفال رو عوض م نمیسر بزنم بب هیگفتم بهت  ومدم،یتونم. داشتم از مهدکودک م ینم -

 

 پرسم: یم یلحن حسرت بار با

 

 گه؟ید یخون یواسه ارشد م -

 

 دارد. یمبل برم یو شالش را از رو پالتو

 

 گردم. یهمش دارم م ؟یسرم. چه خوندن رهیآره خ -

 

با  یول رمیرا بگ سانسمیخواهد فوق ل یکشم. من هم دلم م یم یبندم، آه یکه در را م نیکنم. هم یرا تا دم در بدرقه م میمر

نبود طرف  کیخودم و تنها گذراندن روزگارم به کنار، از  یِدرس خواندن ندارم.مشکالت زندگ یبرا یزمان چیهمه دردسر ه نیا

دانم  یکند. ترک دادنش از کوه کندن هم سخت تر است. خوب م یم تمیاذ میهم نس رفط کیکند، از  یام م وانهید اریمه
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 رزنیچقدر سخت است و بار حرف زور از همه بدتر. ش میبرا یداند زندگ ی.خدا مدیآ یپولش که ته بکشد، باز هم سراغ من م

 لنگد. یم شهیکارت هم یجا کیباز هم  ،یکن یتنها زندگ یوقت ،یهم که باش

 

 

 

*** 

 

 

 

و داخل پرانتز نوشته شده  زتریر رشیپاکمن و ز یِگذار هیاندازم؛ شرکت سرما یبه سر در ساختمان بلند و مدرن م ینگاه

دو  یشکل رهیخرج شده. ساختمان کوچک و دا یجالب یِدو ساختمان بزرگ و بلند کنار هم که در ساختش معمار« خاص. یسهام»

 . فتدیگذارم تا از سرم ن یشالم م یساختمان دستم را رو یِاز بلند رتیساختمان بزرگ را به هم وصل کرده. غرق در ح

 

 یبزرگ م یدر فضا ،ییآشنا یشوم. نگاه هراس زده ام را در پ یوارد ساختمان م دشیبرم و به ام یم یلب ریخدا را ز نام

 یم ستادهیا یکه گوشه ا ی. به سمت مرددیآ یساختمان به چشم م نیزایدر د شتریب گرید یاز رنگ ها دیچرخانم. رنگ سپ

 .ستیکرده و حواسش به اطرافش ن یروم. سرش را داخل پرونده ا

 

 آقا.  دیببخش -

 

 اندازد. یبه من م یمتعجب نگاه

 

 خانوم؟ دیبا من -

 

 نم؟یبب دویتونم جناب جاو یکجا م دیبله. ببخش -

 

 اندازد. یم میبه سر تا پا ینگاه

 

 . دشونینیبب دیبتون یطور نیدونم هم یم دیبع س؟ییر -

 

 روم. یحرفش م نیب عیسر

 

 داشتم. یقرار قبل -

 

 تو اون طبقه س. شونیشونزدهم. کال فقط دفتر ا یطبقه  -

 

 یم ادهیپ یشانزدهم، همراه مرد جوان یدوم. طبقه  یکنم و به سمت آسانسور در حال بسته شدن م یم یسرسر یتشکر

 دنیآن ها مانع د یکه کرکره  لیبزرگ و طو یقرار دارد با در دو دهنه و پنجره ها یواریآسانسور د ی. درست رو به رومیشو

در حال ترددند. به ناچار از همان مرد جوان  یاست اما چند نفر زدانی فترطبقه مخصوص د نیکه ا نیشود. با ا یداخل دفتر م

 پرسم: یم

 

 نم؟یرو بب سییتونم جناب ر یآقا کجا م دیببخش -

 

 کند. یهمچنان نگاهم نم یدهد ول یلب دارد، حواسش را به من م یرو یاست و لبخند گرم لشیکه سرش در موبا مرد

 

 رفته.  یکار ی. براستیاالن ن زدانیراستش  -
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بدهم، مرد دوباره نگاهم  رونیباد کرده ام ب یخواهم نفس کالفه ام را از لپ ها یشود. تا م یاش م یدوباره مشغول گوش بعد

 زند. یم یحرکت من لبخند نیکنم و او از ا یم یخال عیرا سر میکند. لپ ها یم

 

 د؟یشما خانوم تابش هست -

 

گردد و رو به  یکنم. راه رفته را باز م یباال رفته نگاهش م یشوم و فقط با ابروها یداند، شوکه م یام را م یلیکه فام نیا از

 آورد. ی. دستش را جلو مستدیا یمن م یرو

 

 .دیفرهان صدام کن دیتون یشرکت هستم. شما م یو سرپرست امور مال زدانیبنده رادمنش، دوست  -

 

 دهم. یکه هنوز متعجبم، با او دست م یحال در

 

 جا باشم. نیآخه خودشون بهم گفتن ساعت هشت صبح ا نم؟یبب دویتونم جناب جاو یخوشبختم فرهان خان. پس من نم -

 

 دهد: یفشارد و جواب م یم یرا به گرم دستم

 

 داشت، مصاحبه رو به من سپرد. ی. چون خودش کاردمتونیگشتم. خوب شد د یدنبالتون م نیهم یدونم، منم برا یم -

 

 مصاحبه؟ -

 

 برد. یم یزند و مرا به سمت اتاق یم یگرم لبخند

 

شما رو از قبل  زدانی یول دیفرم پر کن دی. بامیخودمونو دار نیجا قوان نیس. به هر حال ما ا تهیفرمال نایا د،ینباشنگران  -

 کار انتخاب کرده. نیا یبرا

 

کنم و مدارک الزم را  یدهد را پر م یکه به من م یشوم.فرم یپاشم و همراهش وارد اتاق م یبه صورتش م یپراسترس لبخند

 :دیگو یگذارد و م یم یپرونده ا یدهم. همه را ال یم لشیمشخص کرده، تحو زدانیکه 

 

 کنم. یم تونیهمراه نیی. تا پادیکه اومد نیخب، ممنون از ا یلیخ -

 

.داخل آسانسور از او دمیخواب یم یراحت تر الیبا خ شبیدانستم انقدر راحت است، د یکشم. اگر م یم یاز سر آسودگ ینفس

 پرسم: یم

 

 گفتم. دمیبه جناب جاو نویکنه. ا یکار م یچ قایدق یمنش هیدونم  یمن نم دیشو بخواراست -

 

 اندازد. یباال م یالیخ یرا با ب سرش

 

هم مثل  یمهارت یتلفن، چه رو در رو. کارا یچه پا د،یخوب صحبت کن دیبتون دی. فقط بادیریگ یم ادیزود  یلیخ د،ینگران نباش -

 ... قیخواد رو درست و دق یازتون م زدانیکه  ییو کارا دی. کاردان باشوتریو کار با کامپ یسیکردن تند، تند نو پیتا

 

 روم. یحرفش م نیب

 

 هول شدم. د؟یخورده آروم تر بگ هی شهیم -
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 . اریاندازد. آه مه یم اریمه ادیمرا به  شیخندد. خنده ها یم یبلند یصدا با

 

 .دیشیزود به کارتون مسلط م د،یگفتم که نگران نباش -

 

 آورد. یجلو م گری. دستش را بار دمیشو یدو از آسانسور خارج م هر

 

 . دیکارتونو شروع کن یکنم از ک یو مشخص م رمیگ یباهاتون تماس م یبه زود -

 

 فشارم. یرا م دستش

 

 ممنون بابت کمکتون. -

 

 کشد. یروشنش م یموها نیب یدست

 

 .دارید دینکردم که. به ام یکار -

 

 . نیاز ا نمیتوانم نفس بکشم.ا یانگار تازه م م،یآ یم رونیدر شرکت که ب از

 

*** 

 

. همان طور که دسته امدهیهنوز ن زدانیاندازم. شش صبح است و مطمئنم  یبه ساعت م یشوم و نگاه یآسانسور خارج م از

 یکنم. دسته گل بزرگ را رو یدر دفتر را باز م دیروم. با کل یگذرم و به سمت دفترش م یم زمیگل در دستم است، از کنار م

شده،  دهیال مانند چ دِیاتاق چند مبل سف یگذارم. گوشه  یم ستیا شهیکه نصف چوب و نصف ش زدانیو بزرگ  رهیدا مین زیم

 یِرو به پژمردگ یها دارم و گل یبرم یعسل یرا از رو ستالیشکل وسط مبل ها. گلدان بزرگ و کر رهیکوتاه دا هیپا زیبا م

دارد.  یعیطب یزهایبه چ یادیز ی قهعال زدانیکنم.  یمدهوشم کرده، عوض م شانیتازه و خوش بو که بو یداخلش را با گل ها

عاشقش شدم.  دم،یرا د زدانیکه دفتر  یخورد. از روز اول یدفترش به چشم م یدر گوشه گوشه  بایو ز ینییتز یچند درخچه 

 دارد. یفوق العاده ا یِ داخل یواقعا طراح

 

 یداخل دفتر بزرگش، پنجره  یعوض شدن هوا یکنم و برا یروشن م کیبه  کیبرق ها را  رم،یگ یاز آن همه تجمل م چشم

اش  یمحتاجم را غرق تازگ یدخول بدهم، خودم شش ها یاجازه  یصبحگاه یکه به هوا نیکنم. قبل از ا یرا باز م یبزرگ و قد

 یآسمان خراشِ بلند، به تماشا یفرستم. از پشت پنجره  یم رونیرا ب دممباز یادیبسته و خساست ز یکنم و با چشم ها یم

 یمسافران جاده ها یشوند و به رو یشب خارج م نیها کم کم از چرت سنگ ابانی. خنمینش یشهر تهران م یِصبحگاه یمنظره 

ندارم. نگاهم را از  اریام با مه لهپنج سا یِجز زندگ یخوش یخاطره  چیشهر ه نیزنند. از ا یو خمِ هر روزشان لبخند م چیپر پ

 شک آسمان قصد بارش دارد.  یدوزم. امروز ب یآن ها م ی ندهیرنگ و حجم فزا رهیت یبه ابرها نیزم

 

ها کمتر روز نیشده کابوس هر شب و روزم. ا دنش،یرس یبودن هم، به لطفِ به پوچ اریخوشِ با مه یکنم همان خاطره  یم فکر

 یخوشبخت تیمثل من نها یدختر یبرا ،یشرکت بزرگ و معتبر نیدر چن زدان،ی یِکنم. کار کردن به عنوان منش یفکر م اریبه مه

خرم و  یگل م زدانیبه شدت به کارم عادت کرده ام. هر روز صبح زود به سفارش  ،هشت روز گذشته نیدر هم یاست. از طرف

هوا  یگذارم. دستگاه مرطوب کننده  یساعت باز م میعوض شدن هوا به مدت ن یکنم. پنجره را برا یدفترش را مطبوع م یهوا

 یو کارها دیایب زدانیتا  نمینش یمرسم. منتظر  یخودم م یکنم. سپس به کارها یرا که گوشه اتاق گذاشته شده، روشن م

 کنم. یادآوریروزانه اش را به او 

 

شروع  اریخودم را بدون مه یتازه  یِزندگ دیآزارم دهد. باورم شده که با اریکمتر نبودِ مه ها باعث شده تا یدل مشغول نیهم

گذشته ها به سرش  یگذرم، دلم هوا یم مانیآشنا یکوچه  چیکه از پ نی. به محض استیها هم ن یسادگ نیکنم. البته به هم

 را به دست مهربان زمان بسپارم.  یجیتدر یِفراموش نیا دیو چه نخواهم با خواهم. چه بستیزند. کنترلش دست خودم ن یم
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 ازیکه هر کدام از ما ن یزیکند. زمان تنها مرحمِ زخم هاست و تنها چ یتوقف نم یانسان چیه یاست که زمان برا نیاش ا یخوب

 زمان است. ،یزیدر رابطه با هر چ م،یدار

 

 یکنم و از دفتر خارج م ی. دستگاه مرطوب کننده را روشن مبندم ی. پنجره را مرمیگ یم یرو به شلوغ یها ابانیاز خ چشم

چانه  ریحوصله و کسل دستم را ز یکه ب ی. در حالنمینش یاز آسانسور قرار دارد، م یکم یخودم که با فاصله  زیشوم. پشت م

هم  یکم کم رو میماند. پلک ها یم رهیشده، خ دهیچ نیمراجع یکه برا میبه رو ور یمشک یام زده ام، چشمم به ست مبل ها

 برد. یخوابم م یفهمم ک یافتند و نم یم

 

کنم پلک  یم یکنم. سع یقرار دارد، نگاه م میبازو یکه رو یسرم و دست یپرم و هول زده به باال یاز خواب م ییتکان ها با

پرم و  یفرهان از جا م دنیر دم با دحد ممکن باز نگه دارم. د نیروند را تا آخر یکه خودشان مدام رو به بسته شدن م ییها

 .ستمیا یپا م یرو عیسر

 

 سالم جناب رادمنش.  -

 

 :دیگو یکند، م یشلوارش فرو م بیکه آن را در ج یاندازد و درحال یبه دستش که در هوا مانده م ینگاه

 

 .ستین دنیخواب یجا که جا نیساعت خواب خانوم. ا -

 

 اندازم.  یم زدانیبه دفتر  یعیکه حالت سرزنش به خودشان گرفته اند، نگاه دستپاچه و سر شیتوجه به چشم ها بدون

 

 ومدن؟ین دیجناب جاو -

 

 دهد: یجواب م یشاک

 

 . ـــرینخ -

 

 یشخندیماند. ن یدور نم نشیزبیدارد، از چشم ت المیخ یو نشان از راحت دیآ یم رونیب میکه از اعماق شش ها یراحت نفس

 .ردیگ یم یرنگش را به باز ین صورتلبا یگوشه 

 

 یم دیریگ یبه کارها، م یدگیجواب دادن به تلفن و رس یبه جا دیفهم دمیشا د؟یدون یراحت نباشه. از کجا م التونیخ میلیخ -

 . دیخواب

 

 پرسم: یم عیخورم و سر یم یسخت تکان

 

 د؟یبهشون بگ دیخوا یم -

 

 گذارد. یم زیم یداخل دستش را رو وانیل

 

 . یچشماتو باز نگه دار یتونست دینسکافه رو بخور شا نی. اادهیآدم فوضول تو شرکت ز یمن که نه ول -

 

 اندازم. یمفرحش م یگذارد و نگاه پر حرصم را در چشم ها یشوم که سر به سرم م یم متوجه

 

 . ادیمن خوابم نم -
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 گذارد. یم شیپا یو دستش را رو ندینش یکارم م زیم یرو یور کی

 

 بله، بله، کامال از وجناتتون مشخصه.  -

 

آشفته ام مرتب  یموها یکشم. مقنعه ام را رو یم یکند. پوف یم زیم یرو یو رو کردن پرونده ها ریبا دستش شروع به ز بعد

 کنم. یم

 

 د؟یزیرو به هم نر نایا شهیم -

 

 .شهینه، نم -

 

کنم. از حرص  یتوجه به او، لپ تاپ را باز و سپس روشنش م یام را کنترل کنم و ب یعصب یکنم دم و بازدم ها یم یسع

 یاز خال یفرستم و وقت یخلوت م یراهرو یخندد. نگاه پرهراسم را به جستجو یم یبلند یبرد و با صدا یخوردنم لذت م

 .میگشا یشوم، لب به اعتراض م یبودنش مطمئن م

 

 .دیزن یبا من گپ م دیدار دیستجا نش نیا ستیکاره. درست ن طِیجا مح نیجناب رادمنش، ا -

 

 یاندازد، م یکه انگار دستم م یخنده و با حالت نیبگذارم. ب« گپ زدن» یتوانم جا یرا نم« الس زدن» یکنم کلمه  یکار م هر

 پرسد:

 

 درسته؟ دیخواب یتخت م دیریگ یاون وقت شما تو محل کار م -

 

 کنم. ینازک م یچشم ی گوشه

 

 زدم.  یمن فقط داشتم چرت م -

 

خواب بودم.آسانسور  ـــقایزدم؟ عم یخندم. چرت م یم یو همراه فرهان نخود ردیگ یزنم خنده ام م یکه م یهم از حرف خودم

 شوم. یبلند م زیاز پشت م عیپرد و سر یلبخند به طور کامل از لبم م زدان،ی یخواب زده  ی افهیق دنیشود و من از د یباز م

 

 قربان. ریصبح بخ -

 

ماتش را که  یِ. کروات مشکدیآ یم رونیکشد، از داخل آسانسور ب یبه صورتش م یکه دست یشود و در حال یپاره م چرتش

 کند. یکامال مشخص است با عجله بسته، سفت تر م

 

 . ریصبح شما هم بخ -

 

 اندازد.  یم یتکه ا زدانیشود و به  یمن بلند م زیم یاز رو فرهان

 

 که امروز کال شرکتو خواب برده.  نیهوا. مث ا نیچشمات پف کرده ا ری. زیبخواب شتریکم ب هی یخواست یم -

 

ترسم  یم یکند ول یرفتار م یمیدانم که ذاتا با همه صم یفحشش بدهم. م یلب ریشود ز یزند و باعث م یبه من م یچشمک

نشاند و همان طور  یلبش م یپوزخند است رو هیشب شتریکه ب یا مهیلبخند نصفه ن زدانیرا من بخورم. شیها ییپروا یچوب ب

 رود. یخواب آلوده به سمت دفترش م

 

 بامزه بود. -
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 کند. یمشتش پنهان م نیاش را ب ازهیکشد و خم یپشت گردنش م یدست

 

 خانوم تابش تو دفترم منتظرم. -

 

که  یدر تعجبم. مرد زدانیب زده بودنِ همه خوا نیروم. از ا یشوم و دنبالش م یم خیم نم،یخواهم دوباره بنش یکه تازه م من

ساعت  نیآن هم ا ،یوضع نیتواند با چن یو کم نشوند، چطور م ادیشمارد تا ز یرا هم م شیوسواسش، تعداد قدم ها یاز رو

کج شده  یرا که کم زیم یرو یو پرونده ها ندینش یم زشیشوم. پشت م یدفترش م دوار ریبا همان ذهن درگ د؟یایسر کار ب

 کند. یاند، صاف م

 

 شنوم.  یم -

 

بزرگِ  یبه تابلو یدهم؟نگاه لشیدارم تحو یحیکند. چه توض همیبگو و بخندم با فرهان تنب یخواهد برا یگزم. م یرا م لبم

 یکشم و هجوم چندش آور عرق را رو یگردنم م یبه رگ گرفته  یاندازم. دست یدارد م یجالب ی ژهیو یسرش که جلوه  یباال

 کنم.  یستون فقراتم حس م

 

  د؟یشنو یرو ... م ی... چ یچ -

 

 کند.  یبار از صبح نگاهم م نیاول یبرا

 

 . گمیامروزو م یکنم؟ برنامه  یگوش م یحالتون خوبه؟ هر روز به چ -

 

 کشم. یم یو نفس راحت ردیگ یقلبم آرام م یضربان اوج گرفته  ناگهان

 

 امروز.  یآهان، برنامه  -

 

 یبه آن م یکشم و نگاه یم رونیبغلم ب ریو دفترم را که طبق عادت با خود برداشته ام، از ز رمیگ یاز نگاه طلبکارش م چشم

 کنم. یم نییرا باال و پا ستیکشم و ل یرا در هم م میاندازم. ابروها

 

 .دیتو اصفهان دار تونییاجرا ریبا مد یتلفن یجلسه  هیقربان فقط ساعت سه  -

 

 دهد. یدرک حرفم سرش را تکان م یمعنا به

 

 .دمی. جواب تلفنا رم نمدیکسو تو دفترم راه ند چیخب، پس تا ساعت سه ه یلیخ -

 

 .رمیگ یو رو از او م میگو یم یلب ریز« چشم»شده ام، فقط  جیگ بشیعج یرفتارها نیکه از ا نیا با

 

 خانوم تابش؟  -

 

 گردم. یتمسخر ادا شده، دوباره برم یام که با نوع یلیفام دنیشن از

 

 هست؟ یا گهیامر د -

 

 نیرو روز اول بهتون گفتم و از ا نایشرکته. ا یوارایهرهر و کرکر کردن با همکارا، مخصوصا از جنس مخالف، خارج از د یجا -

 حرفو دو بار تکرار کنم متنفرم. هیکه 
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 افتم. یمکنم و به تته پته  یعرق کرده ام را مشت م یدست ها کف

 

 ب ... ب ... بله، حق با شماست. -

 

 کند. یاندازد و به در اشاره م یبه من م یدار یو معن یطوالن نگاه

 

 .دیبر دیتون یم دیخب، حاال که متوجه شد اریبس -

 

را سر در  تمیکنم عصبان یم یروم. سع یپرشتاب و نامتوازن به سمت در م یکنم و با قدم ها یتا پا دارم و دو تا هم قرض م دو

شوند. شانس آورد خودش فرار کرد  یمشت م میدست ها نم،یب یفرهان را که م یخال یتر نشود.جا یشاک زدانینکنم تا  یخال

نجاتم ندارد. روز اول  یبه فرشته  یشباهت چیهشت روز شناختم، ه نیکه در ا یزدانی.دمکر یم یرا سر او خال تمیوگرنه عصبان

 چیه گریکه د ییکند و از آن جا یرا با هم قاط یو کار یو گفت که دوست ندارد مسائل خصوص تخیدستم ر یرا رو یآب پاک

 .دشون یپس روابطمان همان در حد کار م ست،یمن و خودش ن نیب یا یخصوص یرابطه 

 

داخل دفترش  زدانیتا دو مانده. اگر حدسم درست باشد،  قهیاندازم. هنوز ده دق یم یحوصله و کالفه به ساعت نگاه یب

 یپاسخ م یوقفه اش را ب یب یشوم و زنگ ها ی. از جواب دادن به تلفن ها و موکول کردنشان به ساعت سه خسته مدهیخواب

 کند. یترم م یعلت شده و شاک رب دیمز دنیکش گاریس یگذارم.اجازه نداشتنم برا

 

نگاهم  ش،یبایو ز فیشود. صورت ظر یاز آن خارج م یو دختر جوان ستدیا یکه آسانسور م رمیبا خودکار داخل دستم درگ هنوز

را  فشیخزش اندام کوچک و ظر ی قهیو لختش را باز گذاشته، پالتو پوست تنگ با  یمشک یکشد. موها یرا به سمت خودش م

 یشود حدس زد چند سالش است ول ینم شیهمه آرا نین کرده. از پشت ایکامل صورتش را مز شیدر بر گرفته و با آرا

 ی. نگاهدیآ یرا به آرنجش انداخته، جلو م فشیکه ک یپر ناز و در حال یخورد. با قدم ها یبه او نم شتریو دو سه سال ب تسیب

روم.  یوا م شیدن چشم هایکند. به محض د یم تیهدا شیموها یمارکش را به سمت باال نکیاندازد و ع یبه من م یسرسر

 بودم. دهیند یو تاب دار یبلند نیبه ا یبا مژه ها یو مخمور یدرشت نیبه ا یتا به حال چشم ها

 

 :دیگو یکنم، م ینگاهش م رهیخ رهیزند و خطاب به من که همچنان خ یضربه م زیم یانگشت اشاره اش چند بار رو با

 

 تو دفترشه؟ زدانی -

 

که معموال  یکنم خونسرد باشم. لبخندِ گرم یم یزنم و سع یرا پر جاذبه تر کرده. چند بار پلک م شیصدا ،یسیانگل ظیغل ی لهجه

 دهم. یم لشیزنم را تحو یم نیمراجع یبه همه 

 

 کس رو ... چیگفتن ه یسالم خانوم. بله تو دفترشونن ول -

 

موزونش  یسرش را باال گرفته و با همان قدم ها نمیب یم یماسد. وقت یحرف در دهانم م یو باق ردیگ یجوان رو از من م دختر

 کشم: یم غیکه متوجه باشم ج نیشوم و بدون ا یبلند م یصندل یاز رو یرود، عصبان یم زدانیدفتر به سمت 

 

 خانوم؟  یریم نییپا یگاو سرتو انداخت نیکجا ع -

 

خارق  یگردد سمتم و دو گو ی. برمستدیا یم شیشود، سر جا یحرف من تمام م یرود و وقت یرا شُل شُل م گریقدم د چند

 .دیآ یقدم به سمتم م کیکند و  یم کیرا بار شیشوند در نگاه من.چشم ها یم یرینگاهش، ت یالعاده 

 

 ؟یگفت یاالن چ -
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 رمیدو سه ساعت اخ یها عوارضِ حال و هوا ییتندخو نیزنم. ا یروم و دستم را به کمرم م یبه سمتش م یو عصب تند

 نم،یب یخوش حالتش در خودم م یدر آوردن چشم ها یبرا یبیعج لیکه م یو در حال میسا یهم م یرا رو میاست.دندان ها

 دهم: یجواب م

 

 .ننیب یکسو نم چیگفتن ه دیجناب جاو رون،ی. حاال هم بفرما بیدیهمون که شن -

 

 .زدانیگردد سمت دفتر  یلرزد و برم یپلکش م کی

 

 صحبت کنم. زدانیبا  دیبا -

 

 گردانم. یو برش م رمیگ یم شیدوم. از بازو یسمتش م به

 

 تو.  یبر شهینم گمیبهت م -

 

 زند. یبکشد. ناباورانه و پشت هم پلک م رونیرا از دستم ب شیکند بازو یم یسع

 

 ولم کن.  ؟یکن یکار م یچ یدار -

 

گردد. همه نگاهمان  یکند و من نگاهم دور تا دور سالن را م یدر دفترش را پر صدا باز م زدانی م،یریطور که با هم درگ همان

 کنند یم

 

افتند و گوشم  یهم م یمحکم رو میچشم ها زدان،ی یرعدآسا یصدا دنیکشم. همان لحظه از شن یم شیدست از بازو عیسر

 زند. یزنگ م

 

 جا چه خبره؟ نیا -

 

 :دیگو یآورد و پر بغض م یدرم ییبایخوش فرم و کوچکش را به لرزش ز یچانه  دختر

 

  زدان؟ی -

 

. من هم که او ندینش یگونه اش م یکه رو یدرشت و براق یشود اشک ها یحرفش م یدهد و ادامه  یدستش مرا نشان م با

که خشم  زدانیکنم، چه رسد به  هینگاهش خودم را تنب تیمعصوم یخواهد برا یدانم، ناخودآگاه دلم م یرا مقصر صددرصد م

 در حقش شده. ایظلم دن نیانگار ناجوانمردانه تر زد،یر یمکه او اشک  یلرزاند. جور ینگاهش تمام تنم را م

 

 .امیجان برو تو دفترم منتظر بمون. االن م ناین -

 

 زند. ینگاه غضبناکش محروم نکرده، رو به همه تشر م ضیهنوز مرا از ف زدانیاست.  ناین ینیزم یفرشته  نیاسم ا پس

 

 تموم شد. شی. نمادیبه کاراتون برس دییبفرما -

 

 .ردیگ یبه سمتم م دگریشود، انگشت اشاره اش را تهد یکه از متفرق شدن جمع مطمئن م بعد

 

 دارم. یاالن کار مهم تر یول میبا هم صحبت کن دیمن و شما با -

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 127 

 

 یمقنعه ام را باز نییخورد و پا یمحکم که بادش در صورتم م یبندد. به قدر یمن م یپشتش و به رو یدر را محکم و عصب بعد

 نازک دختر هنوز بلند است.  یدهد. صدا یم

 

ناراحت شدم.  یلیخ ،یستین دمی. پاشدم دیبدجنس یلیخ ؟یصبح به اون زود یرفت یبود. اصال تو کجا گذاشت یادب یچه زن ب -

 .شمیخونه پ یموند یم دیبا دم،یرس روزیمن تازه د

 

 کند سرم را جلو ببرم.  یآرام تر است و مجبورم م زدانی یصدا

 

 ؟یهمه راهو اومد نیا نیهم یتونم که شرکتو به حال خودش بذارم. جلسه داشتم. برا یکار داشتم. نم زمیجان، عز ناین -

 

 . یبگردون یامشب منو ببر دینُچ، اومدم بگم با -

 

باشد.  یفرشته ا نیهمچ دیجاو زدانیزدم دوست دخترِ  یحدس م دیروم. با یم زمیکنم و به سمت م یرا از در دور م گوشم

 زدانیدختر حداقل ده سال از  نیو دو سه سال سن دارد و ا یحدود س زدانیشک  ی.بدیفقط به نظرم کم سن و سال رس

هم مردان را به خودش جذب کند،  دیبا یو خوشگل یپولدار ،یجوان نیاهم تعجب ندارد؛ دختر به  ادیخب ز یکوچک تر است ول

 را.  زدانیمثل  یا یمرد سرسخت و جد یحت

 

شوم. آن وقت است که  یاوقات از خودم و وجودم خسته م یکشم. گاه یم یو آه نمینش یم زیاندازم، پشت م یباال م یا شانه

کشم.  یدردسرها را مثل آهن ربا به سمت خودم م شهیدر سطل زباله. انگار هم ندازمیخواهد خودم را بردارم و ب یدلم م

 ؟شوم یهمه تکرار رها م نیاز ا یپس ک ایخدا

 

 :میگو یدارم و پر توپ و تشر م یشوم و برش م یم یزنگ تلفن جوش یوقفه  یب یصدا از

 

  د؟ییبفرما د،یجاو یدفتر آقا -

 

 .چدیپ یدر تلفن م یمرد یصدا

 

 .دیسالم خانوم. خسته نباش -

 

 امرتون؟  -

 

 شود. یحد آرام م نیبشاشش تا ا یزند که صدا یم نیرا تخم تمیحجم عصبان انگار

 

 به دفترشون؟ دیوصل کن شهیم -

 

 :میگو یم ظیپرغ

 

 . دیریمهمون دارن. بعدا تماس بگ ر،ینخ -

 

دستم  یسرم را رو یخورد. حرص یخواهم به غر زدنم ادامه بدهم که دوباره زنگ م یکوبم و م یم شیرا محکم سر جا یگوش

 شتریب گرید یهفته  کیروم، احتماال تا  یم شیکه من پ یوضع نیکوبم. با ا یدستم م یگذارم و چند بار آن را محکم رو یم

 کردم.  افتیکه اخطار در دبو یبار نی.امروز دومستمیشرکت ن نیمهمان ا
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کنم. درحال نوک  یاست، سرم را بلند م بارویدانم مال دختر ز یم دهیکه ند ییبلند بوت ها یتق تق پاشنه  یصدا دنیشن با

زند.چشمم را  یرا بوسه م زدانی یِسخت و استخوان یو گونه ها ستادهیا شیپاها ی. رورمیگ یمچش را م زدانی یزدن به گونه 

 :میگو یم یلب ریچرخانم و ز یدر مردمکش م

 

 .ستایهم بد ن ایذره شرم و ح هی -

 

 شود. یبه من وارد آسانسور م رهیخ دختر

 

 . زدانی نمتیب یشب م -

 

 دهد. یمرا خطاب قرار م بعد

 

شده و  ادیکه، دزد ز یدون یم ینظافت خونمون ول یخواستم استخدامت کنم برا یباش. راستش م دیکار جد هیاز فردا دنبال  -

 اعتماد کردن ســـخت. 

 

 دهد: یاخطار م زدانی

 

 . ناینـــ -

 

 اندازد. یباال م یشانه ا ناین

 

 .یحاال هر چ -

 

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 

 

 

 نیبه ا یکنم حرف یم یسرخ شده ام. به شدت سع تیشود لبم را بگزم. مطمئنم از زور عصبان یباعث م شیدندان نما لبخند

محکم  یشود و مشت ها یآسانسور گم م یبسته شده  یدرها نینکند. صورتش ب هیدخترک لوس نزنم تا دوباره مثل بچه ها گر

 افتند یمن باالخره از لرزش م

 

 کند: یگردد سمت من و امر م یشود، برم یم زشیکه نگاهش مطمئن از رفتن عز زدانی

 

 . میکن یدفتر صحبت م یتو -

 

 کنم. یو نفسم را در آن حبس م نییخشک شده ام را باال و پا یگلو

 

 قربان ساعت سه جلسه ... -

 

 کند. یوم و اتمام حجت مر یسرزنش شدن در م ریفهمد از ز یم

 

 دفتر من.  یایاالن م نیهم -
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دست  یناالنم. ول یو هر کس یزیهمه ترس، از هر چ نیروم. از ا یلرزان دنبالش م یراه فرارم، با قدم ها نیاز آخر دیناام

بگذارم باز  ایدر را ببندم  دیروم و مرددم با یبودن. معذب داخل م فیعادت کرده ام به ترسو بودن، به ضع ست،یخودم ن

 بماند. 

 

 ببندش.  -

 

همه اضطراب رها  نیشود تا از ا یهنوز هم به همان اندازه معذبم. بستن در که حاجت نم یبندم ول یکنم و در را م یم اطاعت

 یدل به منظره زند و پشت به من،  یکتش به کمر م ریدستش را از ز زدانیجوم.  یاراده ناخن انگشت اشاره ام را م یشوم. ب

 دهد. یشهر تهران م یدودزده 

 

 شنوم.  یم -

 

کند. مثال  یبه موضوع ندارد و مرا دستپاچه م یزند که ربط یم ییحرف ها شهیترسم. هم یخاطر است که انقدر از او م نیهم به

 تیرا بشنود. نها ستیم چدان یکه خودم هم نم ییقرار بود مرا بازخواست کند و حاال پشت مبارکش را به من کرده تا حرف ها

 کنم. یم شکششیو پ زمیر یم میجراتم را در صدا

 

  د؟یشنو یرو م یچ -

 

 کالفه است. شیصدا

 

 چشم همه.  یزننده، اونم جلو یراه انداختن اون دعوا یبرا لتیدل -

 

 دهم: یظاهر خونسرد پاسخ م در

 

 کردم. یرو راه ندم. فقط داشتم دستورتونو اجرا م یکس دیخودتون گفت -

 

 پرسد: یم یگردد سمتم و با لحن طلبکارانه ا یبرم

 

 گاو؟  یتو بهش بگ ادیخواست ب یمن گفتم هر کس -

 

 دهم: یاز دخترک دهن لق، جواب م یدهم و شاک یدهانم را قورت م آب

 

 کرد. میخودش بود. عصبان ریتقص -

 

 شود. یاز حد بلند م ادیز شیصدا

 

 ه ادب.هم نیبه ا نیکرد؟ آفر تیعصبان -

 

کنم هر چه زودتر تمامش کند. کم کم  یو دعا دعا م رمیگ یزنم، نگاه از چشمانش م یم نیزم یرو کیتمیرا ر میکه پا یدرحال

از  گارینخ س کی دنیکش یاو هم باال ببرم. کنترل اعصابم، آن هم بدون حت یرا برا میکند و نگرانم صدا یام م یدارد عصبان

 صبح تا به حال، از توانم خارج است.

 

خودت صحبت  یدر حد و اندازه  دینبا یبا هر کس یدیفهم یم دیشا ،یکن یهمه ازش عذرخواه یکردم جلو یمجبورت م دیبا -

 .یکن
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 برم. یرا باال م میروم و من هم صدا یشود. چند قدم جلو م یم زیصبرم لبر ی کاسه

 

 . دیحرف بزن یطور نیبا من ا دیحق ندار -

 

 شود. یتمسخر م یها شهیزنم و لحنم پر از رگ و ر یم یپوزخند

 

 . نداختمیپاشون فرش قرمز م ریز ارن،یم فیدوست دخترتون تشر دیداد یبعدم بهتر بود از قبل بهم خبر م -

 

قرمز،  ی. رگه هاستدیا یم کمیو نزد دیآ یشکست. جلوتر م یکند که مطمئنم اگر دم دستش بودم گردنم را م ینگاهم م یجور

 چشمانش را خش دار کرده. یدیسف

 

کس  چیو اصال هم بابتش به ه ارمیبخوام تو شرکتم م ویننداز. من هر ک کهی. دوما به من تنییپا اریاول از همه صداتو ب -

 جدهیاون فقط هدوست دخترم؟  ؟یفکر کرد یخودت راجب من چ شیخواهرمه. واقعا پ نایکه ... ن نی. سومم ادمیجواب پس نم

 سالشه. 

 

دادم دخترک  یم حیخورد. به شدت ترج یدر سرم م یپتک محکم ش،یهر کلمه از حرف ها یو با ادا زدیر یدر تنم فرو م یزیچ

 کنم. یباز م یدهم. فقط لب به عذرخواه لشیام تحو ییتندخو یبرا یچه بهانه ا دیدانم با یدوست دخترش بوده باشد. نم بایز

 

 خوام. واقعا متاسفم.  یمن ... من ... واقعا ... قصد نداشتم ... که ... عذر م -

 

 پرسم: یم ریآورم و متح یتاب نم آخر

 

 خواهرتون بود؟  -

 

 .ندینش یم زشیگذارد و پشت م یجواب م یرا ب سوالم

 

 زنگ زد، وصلش کن. یدیمج -

 

 کند. یم نگاهم

 

تابش،  نی. ببدمیم گهیفرصت د هیشناسم، بهت  یکنم؟ فقط چون خواهرمو خوب م برو برگرد اخراجت یب دیکه با یدون یم -

امر اصرار دارم.  نیا یرو یلیمن خ یو کارمند باشه ول سییبرخوردامون مثل ر شهینم مونییدونم به خاطر نوع آشنا یمن م

 . هوم؟ یبذار ماحترا ستییبکن به من مثل ر تویپس الاقل سع

 

 متوجه ام. یعنیدهم که  یتکان م یسرم را تند و عصب فقط

 

 ام. یدیخوبه. منتظر مج -

 

زنم و پشت  یکند. با دستم خودم را تند تند باد م یم دنیبندم، انگار تازه قلبم شروع به تپ یدفترش را که آرام پشتم م در

 . نمینش یم زمیم

 

 

 

*** 
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زنم و  یم یزنم. چنگ یرا راه راه کرده، عقب م دمیصورتم که د یپخش شده رو یکنم و موها یباز م مهیپلکم را نصفه و ن کی

دانم که  یکنم و فقط م یرا درک نم تمیکشم. موقع یم غیساعت ج دنیدارم و به محض د یبرم یبغل تخت یرا از رو یگوش

 رسد.  ینه سر م یال شته زدانیکرده ام. ساعت هفت است و  رید بیعج

 

کشم و داخل  یشلوارم را باال م یپاچه  کیزنم.  یآب م یکنم و فقط دست و صورتم را هول هولک ینم شیآرا شهیهم برخالف

 یخوردن صبحانه ندارم. فقط مشما یبرا یزمان چیدهانم مسواک بزنم. مطمئنم ه یبردن بو نیاز ب یدوم تا برا یم ییدستشو

از شر حجم  پسیزنم و با کش و کل یهوا رفته ام را شانه م یگذارم. موها یم فمیآماده کرده ام را داخل ک شبیناهارم که از د

 کشم.  یرا در آسانسور باال م میبوت ها پیپوشم و ز یام را م یمشک یشوم. تند تند پالتو یخالص م ادشیز

 

. تا به شرکت برسم، دعا دعا ستمیا ی. منتظر اتوبوس مرمیشوم و دربست بگ ایمال دن الیخ یتوانم ب یبودن، نم ریوجود د با

 خوش کند.  یروزید یکمرنِگ گل ها ی حهیتواند مشام مبارکش را به را یم زدانیزودتر حاضر شوم.  زدانیکنم فقط از  یم

 

و برق انداختن کفِ سنگ  دنیکش یرا در حال ط ی. فقط چند نفردندیها نرس یلیکشم. هنوز ساعت هشت نشده و خ یم کارت

پنل و ساعت  یرو یشماره ها نیشوم. نگاهم ب یمشغول م ریو غ ستادهی. با عجله سوار تنها آسانسور انمیب یفرش شده م

 یطبقه را به گوش جان م نیسکوت ا یافتاده صدا ریو با سرِ به ز شوم یدر رفت و آمد است. از آسانسور خارج م لمیموبا

 دنید یاز نبودش وارد دفترش شوم ول نانیاطم یخواهم برا یباشد. م دهیهنوز نرس هیهم مثل بق زدانی دوارمیشنوم. ام

 یصدا دیدارم را با تول میکارم نگاه کنم. هر چه نفس در گلو زیم یکند به باال یچشمم مجبورم م یاز گوشه  یقرمز رنگ زیچ

 کشم.  یم غیمن هنوز ج یافتد ول یبه سوزش م میکشم. گلو یم یبلند غیکنم و ج یاز حنجره ام حرام م یفوق بلند

 

کشم و باز هم اشک  یم غی. جزمیر ی. اشک مرمیرا بگ دنمیکش غیج یتوانم جلو ینشسته و نم وارید یرو ینوشته  یرو نگاهم

پر  میکند و رمق از پاها یکلمه را نقش زده، کل وجودم را قرمز م کیکه فقط  یکنند. رنگ قرمز یم سیکه صورتم را خ ییها

 یکشم و چون گوشم خش م یم غیو باز ج رمیگ یشوم.سرم را در دستم م یم رهیخ واریو به د نمینش یم میپاها یکشد. رو یم

 بزرگ نوشته شده: یلیبا خون و خ وارید یگذارم. رو یگوشم م یافتد، دست رو

 

- harlot 

 

 

 

گوش  یها غیج یو صدا چدیپ یدور دهانم م یرا برگردانم، دست میکه بتوانم رو نیقبل از ا یکنم ول یرا حس م یکس حضور

 شود.  یحاکم م هیچند ثان یبرا یشود. سکوت مرگ بار یخراش من در دم قطع م

 

 نکش.  غیج -

 

دهانم قرار گرفته اند، خالص کنم. مرا  یکه محکم و قدرتمند جلو ییدارم خودم را از بند دست ها یزنم و سع یو پا م دست

 . ردیگ یدارد و با هر دو دستش صورتم را قاب م یشوم. دستش را برم یم شوکه تر زدانی دنیگرداند و من از د یآرام برم

 

 . آروم باش. ستین یزیچ -

 

 کنم.  یاشاره م واریچکند و با انگشت اشاره و تته پته کنان به د یصورتم م یرو میها اشک

 

 خ ... خ ... خون.  -

 

 یم ادمینکبت بارم را به  یِسالِ شوم از زندگ کی. ستیکلمه ن کیکلمه فقط  کی نیدانم. ا یخودم را بر باد رفته م یآبرو

 بر باد رفته ام را بخرم؟  یچطور آبرو دیکارم نوشته اند، من با زیم یکلمه باال کیرا در قالب  تمیاندازد و حال که واقع
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من  یکند؟ مردمک چشمانم را در نگاه نگرانش که رو یجا چه م نیا زدانیپرسم که  یشوم و تازه از خودم م یشوک خارج م از

 زنم. یگردانم و دستش را پس م یثابت مانده، م

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا -

 

 گذارم. یچند قدم ناموزون عقب م عیشود، سر کیکند به من نزد یم یدوباره سع نمیب یم یوقت

 

  ؟یچرا همه جا هست ؟یکن یکار م یجا چ نیگفتم ا -

 

 .ستدیا یکه هست، م ییشوند و همان جا یگرد م شیاه چشم

 

 بکنم؟ یکار زشت نیهمچ دیبا یچ یکار منه؟ من برا یکن یفکر م ؟یگیم هیچرت و پرتا چ نیا -

 

 .زیخورم به م یروم که م یعقب م انقدر

 

 .سایوا یکه هست ییهمون جا -

 

 زند. یپلک م ناباورانه

 

 .یدینشن یصدات زدم، انقدر تند اومد یهر چ نمیی. پادمیاالن بعد از تو رس نیتمومش کن. من هم -

 

 :میگو یشوم و م یمن قانع نم یدهد ول یرا با حالت تاسف تکان م سرش

 

 من ... یکن یفکر م ؟یبود، االن چ یهمه آدم. اون بار اتفاق نیا نیاز ب ب،یتو اون شب عج ؟یچ دمتیکه د یبار اول -

 

 حرف در دهانم بماند. یشود بلرزم و ادامه  یعربده اش باعث م یصدا

 

 گفتم تمومش کن.  -

 

 پرد.  یترسم و همان اندک رنگ هم از رخم م یم شتریاش ب یشانیپ یرگ برجسته شده  دنید از

 

 جا چه خبره؟ نیا سییر ،یوااا -

 

را دلخور از  شیرو زدانی یول رم،یاش بگ یعصبان توانم نگاه از چشمان یاست و از شدت شوک نم زدانینگاهم هنوز به  من

 .ردیگ یمن م

 

 خانوم تابش. یبرا دیاریآب قند ب وانیل هی شمیممنون م ینیخانوم حس -

 

 نوشته ... نیقربان ا یول -

 

 برنده است.  زدانی کالم

 

 .دیکه گفتم بکن ویهمون کار -
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کنم الم تا کام حرف بزنم و فقط خودم را  یجرات نم گری. ددیآ یم زمیبه سمت م زدانیرود و  یم زدانیحرف  یپ ینیحس خانم

 یسراند و سپس آن را بو م یترسانده، م نیچن نیکه مرا ا یبزرگ یکلمه  یو دستش را رو ستدیا یم واریکشم. کنار د یکنار م

 کند.

 

 زدم رنگه. ین طور که حدس مهمو یخونه ول یگفت یدونم بر چه حساب ی. من نمشهیرنگه. اصال خون که انقدر قرمز نم -

 

 یشکرش باق یجا ستیکه خون ن نیخورد اما هم یکه هنوز هم ترس وجودم را م نیکنم. با ا یخدا را هزاران بار شکر م رنگ؟

باال و  یام به سخت نهیاست و س نینوشم. نفسم سنگ یم یو جرعه ا رمیگ یم ینیآب قند را از دست خانم حس وانیاست. ل

 گردد سمتم.  یبرم زدانیکنم.  یم کیآب قند را به لبم نزد وانیفشارم و ل یام م نهیس یرود. پنج انگشتم را رو یم نییپا

 

 ه؟ینوشته چ نیراجع به ا حتونیخب خانوم تابش، توض -

 

 دهم: یجواب م یزند و من شاک یچند بار پشتم م ینیافتم. حس یپرد و به سرفه م یم میقند در گلو آب

 

 ؟یحیچه توض -

 

 چرا ...  دیخودتون بدون دیباشه. شا یحیتوض هی دینوشته نشده. به هر حال با یزشت زیچ نیکار بنده که چن زیم یباال -

 

 روم. یحرفش م نیب یادب یب با

 

 با من بکنه. یمسخره ا یِشوخ نیبخواد همچ دیبا یکیدونم چرا  ی. من اصال نمسییوجود نداره ر یحیتوض -

 

هم هست که هنوز  یکنم مگر کس یدرک نم یکارم نوشته شده ول زیم یو چرا باال ستیکلمه با من چ نیدانم ربط ا یهم م خوب

 از او مطمئنم.  یاست ول میکه با او از گذشته ام گفته ام، مر یمن خبر داشته باشد؟ تنها کس یام باشد و از گذشته  یدر زندگ

 

داد و  صلهیرا ف هیخودش قض ی وهیداد. فرهان هم به ش وارید یرو یراجع به نوشته  یدیجد ی دهیا د،یکس از راه رس هر

 گفت:

 

جوون و  یمنش زدانی دنیشرکت د ی. دختراشناسمیموش تو شرکته. من خانوما رو خوب م هیکار  گمیمن م دیاز من بپرس -

 شده. شیکه به شدت حسودباشه  یخانوم هیتونه کار  یفقط م نیشده. ا شونیخوشگل استخدام کرده، حسود

 

فراموش شد. هر کس  یتا حدود هیو قض دندیها بود. همه به حرفش خند یسادگ نیبه هم هیکردم که قض یمن چقدر دعا م و

 ریدل س کیخواستم تا بتوانم  یرا م یدنج یگوشه  قایمن عم یکردند ول یو کمتر راجع به من پچ پچ م دیرس یبه کار خودش م

کرد. واقعا از حضور  یام نم یقدم هم همراه کی میپا یکنم، ول یعذرخواه زدانیبروم و از  دیدانستم که با یکنم. م هیگر

که  یا هیبود. سا بیاز حد عج ادیز دمشیکه د یکردم، روز اول یبودم. هرطور که حساب م دیصبحش هنوز هم در شک و ترد

 . دانزیدنبالم کرد و مرا ترساند. پسرک متجاوز و بعد هم خود 

 

اگر  یعذر بخواهم حت زدانیکه زده ام از  یحرف حق یبرا ستمیگذارم. حاضر ن یم زیم یکند و سرم را رو یهنگ م مغزم

بگردم. چه  یدیدنبال کار جد دیها با یزود نیکنم، شک ندارم به هم یانقدر که من دردسر درست م یاخراجم کند. از طرف

 عذر بخواهم و چه نخــواهم.

 

*** 
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عذابم  شتریسرم که هر لحظه ب یباال یمن و نوشته  یبرا یمیهنوز هم تصم زدانیگذرد و  یهفته از آن روز شوم م کی حدود

 دایپ یشد، احساس بهتر یاگر کامال محو م یرا پوشاندم ول شیقرمز رنگ رو یدهد، نگرفته. البته خودم همان روز با اسپر یم

 یلب ها یرو یشخندیسرم، ن یباال ینوشته  دنینوشته آمد شرکت و به محض د نقبل از پوشاند زدان،یکردم. خواهر  یم

 نشست و گفت: شیقلوه ا

 

 . یا ی عوض ِییهرجا هیکنم تو  یکه فکر م ستمیاِ، چه جالب! انگار فقط من ن -

 

روزها کارم فقط حرص خوردن  نیخودش را به آن راه زد و من فقط حرص خوردم. ا د،یرا د زدانیرا آرام گفت و تا  نیا البته

ام تاوان اشتباه کوچکم را  یروز زندگ نیتا آخر دیکنم که انگار با یبخت بدم فکر م نی! به اــــادیکنم، ز یاست. فکر هم م

 یزیاز شب و روزم چ گریرود. د ینم نییپا تیآب خوش هم از گلو کی ی، تنها که باشیزن که باش گر،یاست د نیبدهم. هم

 . یابم آن هم چه خرابـــنپرس که خر

 

کنم.  یدود م گاریرسم تا بخواهم بخوابم، پشت هم س یشود به او فکر نکرد؟ به خانه که م یکنم. مگر م یهم فکر م اریمه به

 فرستم. یکنم و به بخت شومم لعنت م یفکر م اریکنم. به مه یم هیگر

 

ها را  تمیاز الگور یکپ کیمعاون شرکت  یزنم و طبق خواسته  یام. فلش را به لپ تاپ م ستادهیکارم ا زیشرکت پشت م داخل

 یدارم و لپ تاپ را م یخورد. آن را بر م ی. هنوز نوار سبز رنگ کامل نشده که تلفن زنگ مزمیر یداخل دسکتاپ لپ تاپم م

 بندم.

 

 بله قربان؟ -

 

 دفترم.  ایتابش ب -

 

 یرفتند. واقعا حوصله  زدانیآمدند و به دفتر  شیساعت پ میاش نو خواهر تحفه  زدانیکند.  یقطع م عیکند و سر یم امر

که فلش را خارج  نیگذارد. بدون ا یم بشیو در ج دیشو یذره قد و سنش مرا م کیرا ندارم که با همان  شیخواهر افاده ا

 روم. یم زدانیحرف  یکنم و پ یمعاون ببرمش آن را همان جا رها م یکنم و برا

 

و  زشیپشت م زدانیشوم.  یدخول بدهد، وارد دفترش م یاجازه  شهیکه منتظر بمانم تا مثل هم نیازنم و بدون  یم در

نگاهم  نا،یتوجه به حضور ن یدهد. ب یتکان م یرا عصب شیپا کیپا انداخته و  یاتاق نشسته، پا رو یمبل گوشه  یخواهرش رو

 دوزم. یم نیرا به زم

 

 .سییشنوم ر یم -

 

فرستم و همچنان  یرا داخل مقنعه م می. موهاستیچ یدار و آزاردهنده برا یهمه سکوت معن نیخواهد بدانم ا یدلم نم چیه

 یبلند م زشیاز پشت م زدانیخارج نشود و متوجه استرسم نشوند.  یاز حالت عاد دنمیکنم نفس کش یم ی. سعستمیا یم

 . دیآ یا مکند و به سمت م یرنگش م یشلوار سرمه ا بیشود، دستش را در ج

 

 ... وارید یرو یدر مورد نوشته  -

 

مرا  واریخواهر و برادر چه مرگشان شده که د نیا ستیکنم. دوباره معلوم ن ینگاه م زدانیاندازم و دوباره به  یم نایبه ن ینگاه

 روم. یحرفش م نیو طلبکار ب یخواهند کلفت بارم کنند. عصب یو م دندیکوتاه تر از همه د

 

 یتونه باشه ول یم یندارم کار ک یا دهیا چینداره و اصلـا ه ی. قبال گفتم که اون نوشته به من ربطدمیبر گهید ه؟یچ دیدون یم -

دونم و  یحقِ خودم نم نویکه ا نی. با ادیفقط اخراجم کن د،یلطفا خودتونو به زحمت ننداز د،یبابتش سرزنشم کن دیخوا یاگه م
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خسته  گهیزشتن بشنوم. د یلیخ یلیکه گاها خ ییور اون ور حرفا نیکه مدام بخوام از ا نهیاز ا تربه ینکردم ول یواقعا گناه

 . دیو تمومش کن دیشدم. فقط اخراجم کن

 

 یم میاشک ها میقبل از حرف ها شهیکه هم نیزنم. از ا یپس م ی. آن ها را عصبزدیر یاشکم م یفهمم ک یهم نم خودم

شود.  ینم یول زمیاز دل تنگم بر یقطره ا یکه حت نیبدون ا ستم،یهمه با یجلو یخواهد محکم و قو یدلخورم. دلم م زند،یر

مرا به  یا هیکه انگار قصد ندارند ثان ییشود اشک ها یاش م جهیکند و نت یمکند. قلبم را ذره ذره آب  یبار حرف زور لهم م

 حال خودم بگذارند.

 

 تموم شد؟ -

 

 :میگو یم یلرزان یکنم و با صدا ینگاه م زدانیبه  جیگ

 

 ؟یچ -

 

 . تاتیشکا -

 

 .دیآ یکند و جلوتر م یخارج م بشیرا از داخل ج دستش

 

 . صدات نکردم که سرزنشت کنم، صدات کردم که ... که ...یکن یزود قضاوت م یبگم که دار دیاگه تموم شده، با -

 

 فرستد. یم رونیآه است ب هیشب شتریکه ب ینفس

 

 کنه. یهقراره ازت عذرخوا ناین -

 

 :دیگو یخورد و م یتکان م یبه چشم دارد، به سخت یدود نکیچه در اتاق ع یبرا ستیکه معلوم ن ناین

 

 کنم. ینم یکس عذرخواه چیمن از ه -

 

 دارد.  یقدم بلند به سمت خواهرش برم کی زدانی

 

 .ناین میاالن. ما قبال راجع بهش حرف زد نیاونم هم ،یکن یم یالبته که عذرخواه -

 

 یدارد مرا با نگاهش آتش م نکشیع ریکنم از ز یحس م نم،یب یکه نم نیشود و با ا یبلند م یصندل یاز رو یو حرص عیسر ناین

به  یازین چیمن ه یبه من زده ول یزشت یالبته که حرف ها ؟یجا چه خبر است؟ عذرخواه نیا دیگو یبه من نم یزند.چرا کس

 :دیگو یبلند م نازکش یبا همان صدا نایاش ندارم.ن یعذرخواه

 

 کنم. ینم یو منم گفتم که ازش عذرخواه میآره حرف زد -

 

 :میگو یم زدانیبرم و رو به  یباال م «دیتمامش کن» یرا به نشانه  دستم

 

 بشنوم. یندارم ازش عذرخواه یازیکنه؟ من ن یاز من عذرخواه دیکن یچرا مجبورش م -

 

 :دیگو یقاطع م زدانی

 

 کن. ی. زود باش ازش عذرخواهناین یکن یم دمیناام یدارم بشنوم. دار ازیمن ن یول -
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تقاص  دی. بایگوش نداد ،یاخراجش کن دی. هر چقدر بهت گفتم بایکن یم کیبه خاطرش منو کوچ یهمش به خاطر اونه. دار -

 داد. یکه بهم زدو پس م یحرف زشت

 

 کند. یگردش م زدانیبه  نایو از ن نایبه ن زدانینگاهم از  ،یخواهر و برادر یاز دعوا کالفه

 

 یدختر باز هی یبا آبرو یطور نیکه ا یشد یبه چجور آدم لیتبد ستیتوئه. معلوم ن یدرباره  ست،ینه، اصال هم راجب اون ن -

 .یتو واقعا بهش بدهکار نای. نرهینم ادشی ویافتضاح نیکس چن چی. تا مدت ها، هستیجا که لندن ن نی. ایکن یم

 

 زند. یسرش م یدارد و رو یرا از چشمش بر م نکشیع ناین

 

 خب ... یلیخ -

 

 کند. یرا به من م شیرو

 

 . یهست یکه بهت گفتم واقعا چ دی، ببخش ییهر جا یدختره  هیچ یدون یم -

 

ذهنم  یگرید زیچ شیچشم ها دنیبا د یکار اوست ول وارید یرو یفهمم نوشته  یو م دیآ یکه تازه حساب کار دستم م نیا با

به  عیسر یخواهد دنبالش برود ول یهم م زدانیرود.  یزند و تند به سمت در م یحرفش را م نایکند.ن یرا به شدت مشغول م

 .دیآ یشود تا چشمانم باال م یم دهیشوم. نگاهش از کتش که در دست من کش یزنم و مانع از رفتنش م یکتش چنگ م

 

 شده؟ یزیچ -

 

 کنه؟ یاون داره مصرف م -

 

 کند. ینگاهم م گنگ

 

 ؟یچ -

 

 کشم. یدهم و دست از کتش م یدهانم را قورت م آب

 

زد. مردمکش هم درشت شده بود. حرکات  یمردمکش دو دو م یتو ن؟یدیکنه. چشماشو ند یخواهرتون مواد مصرف م -

 اون نشئه بود. ه،یبق دیپاهاش، پنهون کردن چشمش از د یعصب

 

 زند. یم ید و پوزخند صدادارگرد یدر و چشمان من م نیب نگاهش

 

 سالشه. جدهی. اون فقط هیکن یم یرو ادهیز یدار یول ادیکه افتاد از خواهرم خوشت نم یدونم بعد از اتفاق یم نیبب -

 

 زنم. یبه کمرم م دست

 

 زده بود. یزیچ هیکشن؟ مطمئنم  یساله ها مواد نم جدهیه ؟یخب که چ -

 

 زند. یم شیبه موها یدو دستش چنگ با

 

  شن؟یم یزنن، چه شکل یکه مواد م ییآدما یدون یاز کجا م ؟یدیفهم یممکنه. اصال چطور ریغ -
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 :میگو یپس م م،یرا به او بگو قتیتوانم حق یخورم. صد در صد نم یسوالش جا م از

 

 از دوستام. یکیبود.  رشیکه درگ شناختمیم ویکی -

 

 یرد حرفم تکان م یمواد.سرش را به معنا ریستم بودند، هم درگدو یهم روز می. عرفان و نسمیگو یدروغ هم نم نیهمچ

 دهد.

 

 یفکر اساس هیجور اون نوشته رو پاک کن تا  هی ی. به هر حال خودم حواسم هست. توام اگه خواستادیاصال با عقل جور در نم -

دو سال  یکیدونم بعد از  یم دی. هر چند که بعمیرول روش بکش هیاضافه مونده،  یواریاز کاغذ د نمیبب دیبه حالش بکنم. با

 مونده باشه. نبارتو ا یزیچ م،یکرد یواریکه کاغذ د

 

کنند هر  یکنند. فکر م یرا خراب م زیخوش باورند که همه چ نیوالد نیهم شهیشوم. هم یکه باورم نکرده دلخور م نیا از

از  یگریدانم و بدون زدن حرف د یرا مجاز نم ادیخودشان.به هر حال اصرار ز یتواند گرفتار شود به جز خانواده  یم یکس

 شوم. یدفترش خارج م

 

 . نمیب یکارم م زیبندم، فرهان را پشت م یکه در دفترش را م نیمحض ا به

 

 ؟یکن یکار م یلپ تاپ من چ یپا -

 

 شود. یبلند م یصندل یاندازد و از رو یبه من م یخونسرد نگاه

 

 کردم.  یروزانه رو چک م یبرنامه ها یسر هی. فقط داشتم یدار یباحال یِعجب صندل -

 

 کند که فقط من بشنوم. یصحبت م یو جور ستدیا یم کمی. نزددیآ یسمتم م به

 

 . یهمه رو تو لپ تاپت دار یِکار یگفت تو برنامه  یم زدانیشرکت خوشم اومده.  یاز دخترا یکیاز  -

 

 دهد. یداخل دستش را نشانم م یبرگه  و دیگو یرا م نیا

 

 داره، باهاش قرار بذارم. یزمان خال یک نمیبچه ها گرفتم بب یاز برنامه  نتیپر هی -

 

 :میگو یم یکنم.با لحن تند یبچگانه اش را باور نم یو بهانه  دیگو یمطمئنم دروغ م یول نمیب یرا در دستش م برنامه

 

 یالیدل نی. ایمن دست بزن لیبه وسا یبازم حق ندار یول زدانیدوست  نیبهتر یباش، حت یخوا یشرکت م نیا یهر کاره  -

 مسئولم.  ستمهیس نیکه تو ا ییزایچ یخودت نگه دار. من بابت همه  یمزخرفتم برا

 

 گزد. یلبش را م یشود و گوشه  یخم م می. روردیگ یم یالیخ یب ژست

 

 خانوم مسئول؟ یکار کن یچ یخوا یهوم؟ م ؟یاگه دست بزنم چ -

 

 یبینانج یکشم. هزاران بار برا یشر شود، خودم را عقب م میبرا ادشیز یِکیکه نزد نیکنم و قبل از ا یبه اطرافم م ینگاه

 هم در لپ تاپم ندارم تا او بخواهد بردارد.  یمهم زیشوم. من که اصال چ ینم چشیپاپ ادیمردان اطرافم من تقاص پس دادم. ز

 

 خوام رد شم. یکنار؟ م یاز سر راهم بر شهیبکن. حاال م یخوا یهر کار م -
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خندد، به سمت آسانسور  یکه بلند بلند م یبندد و دست آخر درحال یشود و راهم را م یعلم م میبار با آن قد بلندش جلو چند

کنم.  یم داینفرت پ ثشیاز ذات خب شتریکنم. روز به روز ب یو دستانم را مشت م میسا یهم م یرا رو میرود.دندان ها یم

که  یزاد، معاون شرکت پس بدهم. در حال کیبرم تا فلش را به ن یلپ تاپ را هم با خودم م نان،یاطم یکشم و برا یفلش را م

 رسم. یروزم م یکارها یمتاسف، به ادامه  ناین یهنوز به فرهان مشکوکم و برا

 

آورم و  یشانزدهم م یرا با خودم تا طبقه  ندهیمواد شو ،یساعت کار انیبعد از پا یکنم ول ینم دایشب فرصت سر خاراندن پ تا

کنم. هر چقدر  یپاک کن که جلوتر از همه است را اول امتحان م شهیکنم و ش ی.دستکش دستم مستمیا یم وارید یرو به رو

 سابم.  یم شتریافتم و ب یم هیندارد. از زور حرص به گر دهیسابم، فا یکه م

 

 بودن و نبودن. نیو مبهوت ب جیو غربت...گ یشیاز خو یاز عاطفه و خشم...خال یخال من

 

 یهق هق م هیکند. به خاطر فشار گر یکشم. بدتر پخشش م یم وارید یو رو زمیر یدستمالم م یدارم و رو یرا بر م تکسیوا

 . نمینش یم نیزم یکنم و رو

 

زدم. حاال که  یبود، دم نم ادیز میرو یا او که بودم، هر چقدر هم که فشار زندگانقدر کوتاه شد؟! ب اریمن و مه یِعمر زندگ چرا

که فقط  یفیشده ام جسم ضع ؟یبا من چه کرد نیو بب ایب ار؟یافتد.چرا مه یگوشه م کیشوم و هر تکه ام  یدارم پرپر م ست،ین

 .کشد یسو و آن سو م نیخودش را ا

 

 محض! ییِهمسفرِ من مثل تو من و رها کرد...حاال دستام مونده و تنها نیآخر عشق

 

 .ندهیمواد شو نینداره. نه اشکات قراره پاکش کنن نه ا یا دهیفا ینطوریا -

 

 شناسم. یبرگردم م نکهیرا بدون ا زدانی یصدا

 

 پاک شود. ختهیر رشیز ملمیر یِاهیکشم تا اگر س یچشمم م ریزنم و دستم را محکم ز یصورتم را پس م یرو یاشک ها عیسر

 

 گردم. یبه سمتش برم ریشوم و سر به ز یبلند م نیزم یرو از

 

 . دیفکر کردم رفت د؟یهنوز نرفت -

 

 .دیآ یشنوم که به سمتم م یمحکمش را م یگام ها یصدا تنها

 

 رو فراموش کردم، برگشتم. یزیرفته بودم، فقط چ -

 

 کنم. یزنم و سرم را بلند م یلبخند م یکنم که چرا او همه جا هست. زورک یفکر م نیمن فقط به ا و

 

 .شهیکنم پاک نم یهر کار م -

 

 .ستدیا یم واریبه د رهیکند و کنارم و خ یرا تند م شیها قدم

 

 .یستیچون راهشو بلد ن -

 

 یدو رگه شده، م هیآن هم از گر که ییدست سرخ شده. با صدا کیکنم و مطمئنم صورتم  یم نیف نیف دیشد ی هیاز گر هنوز

 پرسم:
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 داره؟ میاصال راه -

 

 کند. یلحظه گذرا نگاهم م چند

 

 کار نشد نداره. گمیم یپرس یاز من م -

 

 زنم. یاو دستم را به کمرم م مثل

 

 پاکش کنم؟ دیبا یخب چطور -

 

 اندازد. یمن م یصندل یآورد و رو یرنگ و خوش دوختش را از تنش در م یسورمه ا کت

 

 نه. اگر نداشت بگو بره بخره.  ایبوراکس تو بند و بساطش داره  ییآقا یآقا نیتو فقط برو بب -

 

روم. از  یحرفش م یاندازم و پ یباال م یکه واقعا قصد کمک کردن به من را داشته باشد، شانه ا ستمیکه هنوز مطمئن ن نیا با

کردنم را  هینبود گر دیبع دم،ید یکه داخل شرکت از او م یدیجد یرو نی. ااوردین میکردنم را دوباره به رو هیاو ممنونم که گر

 تمسخرش قرار دهد. یبرا یزیدست آو

 

 یزیکوچک بوراکس که چ ی سهیک یهول هولک ست،یحوصله ا یب شهیشرکت که مرد بداخالق و هم یِسرنظافتچ ،ییآقا یآقا

 بندد. یگذارد و پشتش در را م یاست را در دستم م دیتا هیشب

 

 نگهبان بفهمه ... ؟یکن یکار م یشرکت چ یموقع تو نیاصال ا ؟یخوا یبوراکس م یواسه چ -

 

 دوم. یراحت شوم، به سمت آسانسور م شیها یخواهم از شر بدخلق یکه م یگزم و در حال یرا م لبم

 

 .دیهم هست. نگران نباش سییر -

 

 یدستم م یزیکند. دستمال تم یم یکه در نبود من درست کرده، قاط یدهم و او آن را با محلول یم زدانیرا به دست  بوراکس

 دهد.

 

 حاال امتحانش کن.  -

 

 یم رتیکشم و در کمال ح یم وارید یزنم. دستمال را رو یو دستکش به دست آن را داخل محلول م رمیگ یدستمال را م مردد

 گردم سمتش. یشود. برم یکه نوشته کم کم پاک م نمیب

 

 اثر کرد. -

 

 .ندینش یلبش م یگوشه  یلبخند مچهین

 

 آره، گفتم که. -

 

 کشم. ینوشته م یرو شتریرا ب دستمال

 

 د؟یدونست یاز کجا م -
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 کند. یام م یکه در دستش دارد همراه یو با دستمال دیآ یم جلوتر

 

مونه.  یجا مثل خانواده و بچم م نیا ییجورا هیروندم. گذ یجا م نیبود، من هر روزمو ا دهیشرکت به نصف رس نیکه ا یوقت -

 بلدم. نی. واسه همومدیم شیجور مشکال پ نیاز ا ادیز

 

طور کتش را در آورده،  نیا زدانیکه  نیاز ا رتمیکنم اوج ح یم یدهم و سع یتکان م« متوجه شدم» یرا چند بار به معن سرم

 کند، از صورتم مشخص نباشد. یمن کمک م یباال زده و پا به پا نیآست

 

را  لیخواهم وسا یقرمز و بزرگ است. م یبهتر از آن توده  یلیخ یماند ول یم وارید یرو یاز قرمز یآخر هنوز هاله ا دست

 شود. یمانعم م زدانی یببرم ول نییجمع کنم و پا

 

 رسونمت. یمن م ایبرتش. ب یم ادیصبح م ییولش کن. آقا -

 

 را پنهان کنم. ضشیضد و نق یاز رفتارها رتیهمه ح نیتوانم ا ینم گریبار د نیا

 

 .دینشم که بعدش مدام سرزنشم کن یمیدوباره باهاتون صم دمیم حی. ترجرمیخودم م -

 

 کند. یتنش مرتب م یکشد و آن را رو یکند، از دو طرف کتش را م یرا گرد م شیها چشم

 

 شنوم؟ یم دیجد یحرفا ؟یچ گهید -

 

 :میگو یاندازم و م یبه ساعتم م یشوم. نگاه یکنم، پرروتر م یاش حس م یو شاک یپشت لحن جدرا  یشوخ چون

 

 زنم. یپس هر طور بخوام حرف م د،یستین سمییر گهیدو ساعته که د بایاالن تقر -

 

 ؟یکن یصحبت م یپس چرا هنوز باهام رسم ؟یجد -

 

 روم. یسمت آسانسور م به

 

 شم، مخصوصا با شما! یمیخوام صم یگفتم که نم -

 

 .دیآ یسمت آسانسور م به

 

 ؟یسرما با اتوبوس بر نیتو ا یخوا یرسونمت. م یبچه نشو، م -

 

 :میگو یزنم، م یهمکف م یدکمه  یکه رو یدرحال

 

. با اتوبوس راحت ترم. روزتون دیکن نتونیمنو سوار ماش دیتا بتون دیبهاره. انقدر سرما رو بهونه نکن کِیسرد کجا بود؟ نزد -

 خوش. 

 

شوم. با  یکه از او دارم خالص م یا نهیهمه ک نیماند، من هم باالخره از فشار ا یبسته م یدرها نیمات و مبهوتش که ب ی چهره

 زیخندم و همه چ یم یاندازم، نخود یم ادمیشوکه شده اش را  ی افهیبگذرم. ق یکی نیشد از ا ینم یکه کمکم کرد ول نیا

 شود. یفراموشم م
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 * ی* فصل ششم: سگ ُکش

 

 

 

و  ریش ادیخود پنهان کرده اند، مرا به  ریز یرا تا قسمت دیکه خورش یو پنبه ا دیسف یرنگند. ابرها ییطال دیخورش یها شعله

به  بیسبزشان عجاندازد. چمن ها در برابر فشار باد قد علم کرده اند و رنگ  یخوردم، م یم وانیل کیکه هر روز صبح  یعسل

 خواند. یدرخت نشسته و م ی خهشا یرو ی. تک پرنده اندینش یدل م

 

 دل خسته. کیقفس مونده با  هیبسته،  یپنجره ها نیا پشت

 

 زیهمه چ شهیهم یتواند برا یساعت م کیساعت، فقط  کیکنم.  یو به بخت شومم فکر م رمیگ یرا بغلم م میروز زانوها تمام

 چیها ه لهیم نیا یکه پنجره را باز کنم. آن سو نیمرا عوض کرد. متنفرم از ا یِکه زندگ یساعت کی نیرا عوض کند. مثل هم

ها  نیا یخوش آواز، اما با همه  یپرنده  یخوشبو و سبزپوش، نه حت یبا، نه چمن هاینه آسمان ز ست؛یمنتظر من ن یقشنگ زیچ

 کنم.  توانستم فرار ینبود تا م یکردم پشت پنجره حفاظ یآرزو م

 

ثابت  د،یآ یکه به سمت خانه م یینکو ینوچه  ینگاهم رو ،ییصدا دنیکنم. با شن یدانم چقدر گذشته و من هنوز فکر م ینم

هنوز  یکشم ول یفرار نقشه م یاست که مرا ربودند. دو روز است برا یاز همان سه نفر یکی. دمشیماند. قبال چند بار د یم

 نه.  ای میآ یاز پسش بر م ستمیمطمئن ن

 

به خودم  عیخورد. سر یخورد و چرخ م یتاس در آن چرخ م نیع یزیرود و چ یم جیپرم. سرم گ یم نییتخت پا یسرعت از رو به

مرا  یتواند جلو ینم زیچ چیه یاز پشت با دست بند بسته شده اند ول میدوم. دست ها یشوم. به سمت آباژور م یمسلط م

 ندارم.  ار یو جسم یروح یتحمل آزارها گری. من دردیبگ

 

دست  یکشم تا بتوانم آباژور را بردارم. با همان دست ها یبه سمت جلو م میپا ریزنم و دست بند را از ز یزانو م نیزم یرو

 یروم. پشتش م یکند، به سمت در م یم ینیسنگ میدست ها یکه وزنش رو یدارم و در حال یبند خورده، آباژور بزرگ را بر م

 ند،یب یتخت را م یمن رو یِخال یکند و جا یکه در را باز م نیو وارد شود.هم ندازدیبه قفل در ب دیشوم کل یو منتظر م ستمیا

 کوبم. یآباژور را محکم بر سرش م یا هیگردد و من بدون هدر دادن ثان یبر م

 

به  یاندک تالشم طور نیافتد. به خاطر هم یم نیزم یشود و او رو یشکستن آباژور و ناله اش با هم، همزمان بلند م یصدا

 شوم. یم رهیاش خ یباشم. با نفرت به صورت خون دهیرا دو یادیز رینفس نفس افتاده ام که انگار مس

 

 . ادیم رتیکشتنم گ یکه به خاطر تالش برا هیزیچ نیا -

 

 زنم: یم غیکند.ج یت و ناله ماس هوشیب مهیکشم. هنوز ن یم شیها بیج یو دست رو نمینش یم نیزم یزور ضعف رو از

 

 ؟یکجان لعنت داتیکل -

 

کشم  یلرزان م یکنم و از ترس نفس ها یتنم حس م یچندش آور عرق را رو زشیکنم و همانطور که ر یم دایرا پ لشیموبا

 انیکابوس رو به پا نی. انگار بالخره اندینش یلبم م یو من لبخند رو Callingنوشته شده  یگوش یصفحه  ی.رورمیگ یرا م 111

 است.

 

 .ردیگ یمن شدت م ی هیشود و گر یم Call Ended No Signalبه  لیکننده تبد دواریام ی نوشته
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 روم: یم شیها بیاندازم و دوباره سراغ ج یم نیزم یرا رو یگوش

 

 کجاست؟  یلعنت یدایکل نیا -

 

 یبه صورت خون یکنم و بعد از زدن لگد یم دایکتش پ یمخف بیرا از ج دهایاست. باالخره کل شیناله ها یفقط صدا پاسخم

شود سرم را به سمت صدا  یباعث م یفیخف یغرش ها یدوم.وسط راهم صدا یم اطیاش، از خانه خارج شده و به سمت در ح

ب دهانم کند. آ یو زل زل مرا نگاه م ستادهیدرختان ا فیرد کیده متر از من نزد یبا فاصله  یرنگ اهیبرگردانم.سگ بزرگ و س

فاصله هم  نیسرخش از هم یو لثه ها زیت یدندان ها دنیگذارم. از د یدهم و چند قدم لرزان عقب م یرا از ترس قورت م

کند که  یو ترسم را حس م سدر یشود، انگار به مشامش م یکه در بدنم ترشح م ینیآدرنال یافتد. بو یتمام تنم به رعشه م

 شود. یم یعاده بلندفوق ال یبه پارس ها لیتبد شیغرش ها

 

 یفهمم تا بخواهم به در برسم، طعمه  یم یدیکند و در اوج ناام یم یریو خانه را اندازه گ اطیمحتاطم، فاصله ام تا در ح نگاه

بندم، پوزه  یدود. در را که پشتم م یگذارم و همان لحظه سگ هم دنبالم م یو برنده اش شده ام. پا به فرار م زیت یدندان ها

 یخواهد خودش را داخل بکشد، با تمام قدرت آن را م یکنم و تا م یآورم.در را باز م یم شانسکند و من  یم ریدر گ نیاش ب

کنم و محکم  یکنم و چند بار در را باز م یاش سواستفاده م یجان یرود. از ب یم لیبر اثر اصابت در تحل شیاز قوا یمیبندم. ن

 شود. یم قطع مگوش خراشش ه یزوزه ها یبندم تا صدا یم

 

اگر  یکشتم ول یرا نم چارهیمتاثرترم و اگر مجبور نبودم، سگ ب یمن از مرگ دوم یآلوده شده ول وانیدستم به خون دو ح امروز

 یمانیپش ایاحساس گناه  چیآباژور با سرش مرده باشد، ه یِو آهن نیسنگ ی هیکه در اتاق خواب افتاده، از برخورد پا یوانیآن ح

کردم، مخصوصا  یآمد، سر همه شان را از تنشان جدا م یدارم که اگر از دستم م نهیهفته ک کی نیکنم. انقدر در طول ا ینم

کردم و آن را به کار  دایپ یبود که من راه فرار یسادگ نیفرار کنم و به هم دیکه حاال فقط با فیح یخوک صفت را! ول ییآن نکو

 دوم.  یم و به سمت در مشو یسگ رد م یجنازه  یگرفتم. از رو

 

توجهم را جلب  ییبا سگک بزرگِ طال اهیس فِیک یتوجه از کنارش رد شوم ول یخواهم ب ی. منمیب یآشنا را م دِیسپ کانیدر پ دم

 یرا م شهیش یکه باشد. با سنگ دوارمیام یعنیخانه در آن است،  دیدانم کل یجا گذاشتم و م یاست که در مهمان یفیکند. ک یم

 ندهیبه سمت آ شانیپر یو با ظاهر رمیگ یجانم، امتدادِ کوچه باغ خلوت را م یب یقدم ها ماندارم. با ه یرا برم فیشکنم و ک

پخش شده. آسمان  نیزم یسبز جنگل از دو طرف رو یسویناشناخته است. گ میهفته حاال کامال برا کیروم که در عرض  یم یا

و  یشنوم که همراه و همدل با تن سبز جنگل، آسمان آب یمهاجر را م یکالغ ها یزمزمه ها یاست و من صدا یآب یِسرم آب یباال

 با وجود ترس از ناشناخته ها ادامه دهم.  یبه آن ها ملحق شوم و راه را، حت ندیگو یباد به من م

 

 کیو در  اورمیقد ب میقد و ن یبچه ها شیبرا دیشوم، در عرض چند سال با اریزن ماز دیدانستم با یم شیپ یهفته  کی تا

کردم.  یبودن قناعت م یجوجه کش نیبه همان ماش دیکنم با یحاال فکر م یاش خواهم شد ول یجوجه کش نیبه ماش لیکلمه تبد

 .امدهیاستقالل به ما زن ها ن

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 کیکه در  یا یگذرانم. چادر مشک یخانه، آن هم از دور م یاز روزم را به تماشا یگذرد. مدت زمان کوتاه یروز از فرارم م دو

همان  ییمرا نشناسد. نکو یکنم صورتم را بپوشانم تا کس یم یاندازم و سع یسرم م یرا رو دمیدزد یاز زن یتوالت عموم

از  هیدر و همسا یکرده و همه  دایپ نیزم یرا از رو فمیخانم ک الیآمد، گفت که ل یشکنجه کردنم سراغم م یکه برا ییروزها



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 143 

 

حاال هم به  نیبرگردم. هم ستمیمن حاضر ن یگردند ول یدر به در دنبالم م اریگفت برادرم و ماز یربوده شدنم خبر دارند. م

آخر را هم بزند و در دم تمام کند. تازه اگر  ی هاست برگردم تا آقاجان سکت یهمه رفته. کاف یجلو شانیآبرو یکاف یاندازه 

. ندازمیام همه را در خطر ب یخرد یبا ب گرید یبار ستمیدق نکنند خوب است. حاضر ن یا ییآبرو یب نیبار چن ریو مادرم ز زیعز

 دهم خودم را گم و گور کنم.  یم حیترج

 

 ییزود نکو ای ریدانم د یلرزم. م یبر خود م زیباد ن یگردم، از صدا یشهرم م کیتار یهنگام که در کوچه پس کوچه ها شب

 بگذرانم. یکی نیرا مثل ا گرید یهفته  کیعنوان طاقتش را ندارم دوباره  چیکند و من به ه یم میدایپ

 

محتاطانه وارد خانه  یلیخ یلیکه داشتم، خ یدیشب با کل مهیکردم. ن یرا عمل ممیهفته از فرارم گذشته و من باالخره تصم کی

 را شروع کنم.  یدیجد یِخواهم زندگ یپول برداشتم. م یشدم و مدارکم را همراه با مقدار قابل توجه

 

 کند. یم دایرا پ میزنم و اشک راه گونه ها یدر حال سوار شدن است، پلک م نیکه نگاهم به مسافر یحال در

 

 کوه! یِرانیو یچه تلخه، در امتداد اندوه...حس کردنِ مرگ...لحظه  سفر

 

توانم  یکند. چطور م یکردنم بلند نشود. هنوز بدنم درد م هیگر یکنم صدا یم یدهم و سع یم هیتک یصندل یرا به پشت سرم

برسد،  یستیراه به ن نیاگر آخر ا یرا گرفته ام. حت ممیمن تصم یآورم ول یدانم که کم م یام را بکشم؟ م یبار زندگ ییبه تنها

 گردم... یمن بر نم

 

 !دنیکش ادیصدا فر ی...از دردِ غربت، بدنیهر بغض، شکستن و چک یِپا هم

 

 سپارم...! یشود، خودم را به خدا م یناشناخته م یکه رهسپار جاده ها اتوبوس

 

 

 

*** 

 

*** 

 

 

 

 

 

پول دارم تا به  گریدو شب د یکنم. فقط به اندازه  یشود فقط نگاهشان م یم یساعت کیگذاشته ام و االن  میرا جلو میها پول

دو برابر  شنهادیپ یوقت یدهد ول یگفت به دختر مجرد اتاق نم یکرد و م یصاحب مسافرخانه بدهم. اول که آمدم، قبولم نم

 یهم پولم از آن چه که فکر م نیهم یبرو برگرد قبول کرد. برا یزد و ب رونیب فشیکث یمعمول را به او کردم، چشم ها متیق

 یار؟ هر روز روزنامه به دست روکو ک یبه تهران آمده ام، در به در دنبال کارم ول یزودتر رو به اتمام است. از وقت یلیکردم، خ

رفت  یبرا یدر روز پول تاکس یدارم.کل یرا برم وردخ یبه من م طشانیکنم شرا یکه فکر م ییو آدرس آن ها نمینش یتخت م

 قدم هم جلو نرفته ام. کیتا به حال  یدهم ول یو آمدم م

 

 ییآبرو یب نیکنم بارِ نبودم و ا یکنند؟ آرزو م یو آقاجان بدون من چه م زیکه خانواده ام، عز نیافتم. ا یگذشته ها هم م ادی

 ایدر دن یفشار چیدانم هر چقدر هم که تحت فشار بودم، ه یدوششان برداشته شود. حاال خوب م یهر چه زودتر از رو

 . ستین یپول یکمرشکن تر از فشار ب
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 فیکث یترسم. از نگاه ها یکه پولم تمام شود و آواره شوم، م یزترسم. از رو یم ندهی. از آزمیر یتا شب فقط اشک م صبح

 یشود و سرم را رو یگذارم. پلکم تر م یبالشت م ریکنم و ز یترسم. پول ها را جمع م یم شتریصاحب مسافرخانه، از همه ب

 .ومش یم رهیگذارم و به ستاره ها خ یبالشت م

 

 !هیغصه رو مهمون یفضا یتا ک...پس دلم هیخسته شدم بس که چشام بارون گهید من

 

 و کم! ادیهر ز یثمر برا یهمه غم...بسه جنگ ب نیبسه برام تحمل ا گهید من

 

 زند. یم میصدا یروم. همان لحظه کس یمسافرخانه باال م یبه دنبال کار، از پله ها جهینت یب یاز جستجو خسته

 

 خانومِ تابش؟ گالره خانوم؟! -

 

کنم در برابرش خوشرو  یم یگردم سمتش و سع یخواهم خرخره اش را بجوم. برم یزند، م یم میکه گالره صدا ییها وقت

 باشم.

 

 .ریسالم، عصرتون بخ -

 

 شود. یصاحب مسافرخانه تا بناگوش باز م شین

 

 .دینکرد هیتسو روزی. دریعصر شما هم بخ -

 

 یروند و سوال یپر و بدفرمش باال م ی. ابروهاکنم یکنم و در آخر از هولم سکوت م یرا صاف م میکنم. گلو یمن و من م یکم

 کند. ینگاهم م

 

 شد؟ یچ -

 

 کنم. یام را حفظ م یدهم و خونسرد یدهانم را به زور قورت م آب

 

 کنم. یبله حواسم هست. حساب م -

 

 :دیگو یم عیسر

 

 د؟یاریپول ب دیریاالن م ؟یک -

 

 زنم. یبه نرده ها چنگ م درمانده

 

 .رمیحقوقمو بگ دیبا یعنیاالن که نه،  -

 

 گذارد. یم شیزشت و زردش را به نما یزند و دندان ها یم ییو دندان نما ثانهیفهمم از چه بابت لبخندِ خب ینم

 

  د؟یشاغل هست -

 

 نرده فشردمشان، سر شده اند. یرا آن قدر رو میها مشت

 

 کنم. یبله، سر ماه حساب م -
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طور مرموز  نیخواهد ا یدانم چرا دلم م یلبش است و نم یز همان لبخند رو. هنوسدینو یدر دفترش م یزیخودکارش چ با

 نخندد.

 

داند پول ندارم و در  ی. گفت مختیدستم ر یرا رو یاز بابت چه بود. آب پاک دنشیفهمم خند یم د،یآ یشب دم اتاقم م یوقت

 یکنم.گفت اگر م یم ادداشتیخرم و آدرس ها را  یکه روزنامه م دهید ینظر داشته و م ریمورد کار به او دروغ گفته ام. مرا ز

 چیه یام را بسازم، برا یکه آمده ام تا زندگ یراه یعنی...!  یعنی نیو ا میایخجالتش در ب زا دیندارم، با یخواهم بمانم و پول

 بوده است. 

 

همچنان بدهکار بودم، عذرم  و من دیهفته کش کیبه  یوقت یکنم ول یکردم و گفتم پولش را جور م رونشیشب از اتاقم ب آن

ماندن نداشتم و باز هم  یبرا ییجا چیجز همان که تنم بود نداشتم. ه یخواست. پول غذا نداشتم. لباس یرا به طور جد

 شیانداختمش. او هم چون زن و بچه دار بود و از آبرو رونیکردم و از اتاق ب فتبار دوم هم مخال یکردم؟ البته برا یمخالفت م

 ...  یکوتاه آمد.بار بعد ندازمش،یب رونیکردم با زور ب یم یمن که سع دادیدر برابر داد و ب د،یترس یم

 

 یروم و زمزمه وار م ینشسته م زشیکه پشت پلکم پنهان شده اند، به سمت او که پشت م ییلرزان و اشک ها یگام ها با

 :میگو

 

 اقم. دادن پول ات یبرا نیغذا خوردن ندارم، همچن یبرا یپول چیه -

 

 :دیگو یفهمد و م یزند. زرنگ است. منظورم را خوب م یم زشینفرت انگ یهمان لبخندها از

 

 که توام ... یدون یدختر حرف گوش کن. همشو خودم نوکرتم، فقط م یآ، حاال شد -

 

 دهم: یجواب م ریچکد و با سرِ به ز یم اشکم

 

 دونم. یخودم م ام،یاز خجالتتون در ب دیبا -

 

 درخشد. یانگار نور صدها ستاره م اهشیو س زیر یچشم ها در

 

 شب منتظرم باش.  -

 

 روم. یلرزانم عقب م یقدم ها با

 

 کنم. یامشب بساطتو پهن کوچه م نیذارم کنار، هم یآبرو رو م ،یبزن رشیز یاگه بخوا ،یراست -

 

 یمعده  یمن مثل او نبودم. حت یول دهیسدلش ر یبشاش و قبراق. انگار که بعد از مدت ها به تنها آرزو د؛یسر موقع رس شب

همان تخت به ستاره ها نگاه کردم و خودم را  یکرد. آن شب هم رو یم یسوگوار میگرسنه ام که از تک و تا افتاده بود هم برا

 تمام شده دانستم.  شهیهم یبرا

 

 یگذارد سخت یبا او بگذرانم، نم یکی نیهم مثل ا گرید یو شب ها میایگفت اگر با دلش راه ب یرا داد. مدام م میغذا پول

 زند. یدانستم گولم م یبکشم. خودم هم م

 

 وسط؟ نیخوبه ا یزنن، اما ک یحرف خوب م همه

 

 تهِ خط... میدیو خوبش به شما، ما که رس بد
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 ...نیرو زم یبیبرم خدا، چقدر غر قربونت

 

 ...نیدل و با خودت نب م،یما نخواست ا،یدن آره

 

روم  یدنبالش نم گریبار د نیگفتم ا یکردم و م یو بعدش شدم مهمان مردان نامرد زمانه.هر دفعه توبه م بعد و بعد یها شب

 سپردم.  یخودم را به دست سرنوشت م گریبار د یبه ناچار و از زور گرسنگ د،یکش یکه پولم ته م نیبه محض ا یول

 

 یکه برا دمید ی. در کمال تعجب مدیو فرشته کش اورانیآباد به ن یشهر و ناز نییپا یها ابانیبر و رو داشتم، راهم از خ چون

به مرور زمان عادت هم  ینمانده بود. حت میبرا یزیکلمه چ یواقع یهستم. به معنا یخوب یهم طعمه  یمردان پولدارِ باالشهر

آن ها  یباز یم گرداننده ه یلیکه خ دمید یخامشان کنم.م دیدانستم چطور با یشده بودم مار هفت خط. خوب م گریکردم. د

 به نافشان ببندم.  یمدت یشب، خودم را برا کی یتوانستم جا یخام و ساده نبودم، بهتر م یهمان گالره  گری. حاال که دستندین

 

 برگشت و من طعمه اش شدم. یباز ادشیز یِبه نام عرفان شد که از زرنگ یپسر گرگ صفت میاز طعمه ها یکی

 

 

 

 بوها * * فصل هفتم: سکوت شب

 

 

 

 روزها رفتند آن

 

 روزهای خوب آن

 

 روزهای سالم سرشار آن

 

 آسمان های پر از پولک آن

 

 شاخساران پر از گیالس آن

 

 خانه های تکیه داده در حفاظ سبز پیچکها،به یکدیگر  آن

 

 بام های بادبادکهای بازیگوش آن

 

 کوچه های گیج از عطر اقاقی ها آن

 

 روزها رفتند آن

 

 روزهایی کز شکاف پلکهای من آن

 

 ، چون حبابی از هوا لبریز ، می جوشید آوازهایم

 

 به روی هرچه می لغزید چشمم

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 147 

 

 دیچو شیر تازه مینوش آنرا

 

 روزها رفتند آن

 

 روزهای برفی خاموش آن

 

 پشت شیشه ، در اتاق گرم ، کز

 

 دم به بیرون ، خیره میگشتم هر

 

 برف من ، چو کرکی نرم ، پاکیزه

 

 میبارید رامآ

 

 ...نکیروزها رفتند و ا آن

 

 که گونه هایش را دختری

 

 برگهای شمعدانی رنگ میزد ، آه با

 

 زنی تنهاست اکنون

 

 زنی تنهاست اکنون

 

هنوز از دانشگاه  اری. مهزدیر یم نییآب سرد پا ریش ریز م،یاست که از قوس گندمگون شانه ها ییطره مو یِرگیبه ت نگاهم

شد در  ینم یکه معذب بودم ول نیبه حمام پناه آورده ام. با ا یام و از زور کالفگ دهینکش شهیشود ش یم یبرنگشته. پنج روز

 دیو سپ یکیکه از شب گذشته به تنم مانده، داخِل وان سرام یاسی راهنیکرد. با همان پ یستادگیآب سرد ا یبرابر وسوسه 

 کنم. یفکر م زیچ چیو ه زیام و به همه چ دهیدراز کش

 

 یکه آب را ببندم، م نیآب سر شده و به گز گز افتاده اند اما حال رخوت زده ام مانع از ا یاندازه  یب یِو پشتم از سرد پاها

از  دهینرس و سه ... به چهل ی... س کیو  ستیدو، سه ... شونزده ... ب ک،یروم.  یآب م ریکشم و ز یم نییشود.خودم را پا

کشم؛  یم یکشم و نفس پر صدا و بلند یم رونیفشارد، سرم را ب یرا م میگلو یرحم یب اشده و ب یفشار آب که انگار مشت

 یپنجاه م یها یکیبه نزد یکنم. آخر یکار را تکرار م نیشود. دوباره و سه باره ا یکه کم کم آهسته و منظم م میحج ینفس ها

 کشد. یم رونیآب ب ریز ازمرا  یرحم یپنجاه را بشمرم، دست ب دوارانهیکه ام نیقبل از ا یرسد ول

 

 گالره؟  یکن یکار م یچ -

 

را باز کنم،  میکه چشم ها نیو بدون ا ردیگ یرا هدف م میراه شش ها میپرد. از آن جا مستق یم میکنم و آب به گلو یم هول

 مالد. یپشتم را م یو در تمام مدت فقط دست دیآ یر مکنم. اشکم د یافتم و از فشار سرفه خس خس م یسخت به سرفه م

 

 هوا. نیخب تو ا یخور یچقدر آب سرده. سرما م -

 

به وسعت  یتوانم لرزشش را کنترل کنم. غصه ا ینم یطیشرا چیلرزد و تحت ه یم زشیکوهِ در حالت ر کیام به شدت  چانه

 یاش را حس نم یکه اصال سرد یآب یِاز سرد ایلرزم  یم نیچن نیآوردن خاطره هاست که ا ادیدلم نشسته.از به  یرو ایدن

 کنم؟
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پس چرا  ست،یسردم ن گریروم. حاال که د یکشد و من فقط دنبالش م یم رونیمنجمد شده ب یپر فشار مرا از آن فضا یدست

 شوند؟! یتمام نم میاشک ها

 

 تنت کنم. رنگ به روت نمونده. یزیچ هی ایب -

 

رزِ  یِو صورتش به رنگ گل ها دیکش یخجالت م یزیکه سر هر چ یخواهم. من همان دختر یکه هستم را نم ی! گالره اــــــایخدا

را  وانیخواست ک یکه آقاجان در باغچه کاشته بود و هر وقت م ییخواهم.همان گل ها یشد را م یداخل باغچه م یِصورت

شکستم آقاجان؟ نه  یدید ".شکنهیننده است و زود مگال شک نین دختر مثل ایا"گفت:  یزد و م یکند، مثالشان م حتینص

 !دیگالره ات چه کش ینیتا بب ی. همان بهتر که نبودیدیند

 

. رنگ نمیب یم یکنم. لبم کبود شده و خودم را آب یخودم وحشت م دنیاز د م،یگذر یکه م اریتوالتِ مه زیم ی نهیکنار آ از

 گذارد. یم میپا یبه همان رنگ رو یو شلوار گرمکن یمشک ورِیپل اریگذشته.مه یدیصورتم از سف ی دهیپر

 

 رو بپوش. نایکنم. ا ادیز جویپک یدما رمیم -

 

چسبم و  یروم به تاج تخت م یکنم. م یعوض م اریمه یرا با لباس ها راهنیپ عی. سرستیمهم ن میبندد. برا یرا پشتش نم در

است که  ییچکد. از آن روزها یم میزانو یرو میگونه ها یواشک از ر ده،ینرس میکنم. سرم به زانو یرا بغل م میزانوها

 یخسته ام م یاز خودم طلب دارم. از غم هم که همه جا شانه به شانه ها شتری. از عالم و آدم طلب دارم و از همه برمیدلگ

 طلب دارم. د،یآ

 

از حد  شتری.انگار عمق فاجعه را درک کرده که بندینش یتخت، با فاصله کنارم م یشود و رو یداخل م ریآرام و سر به ز اریمه

 .دیآ یمجاز جلو نم

 

 شده گالره؟  یزیچ -

 

دارد و  یبرم میزانو یرا از رو میکنم.دست ها یپنهان م میآرنج ها و زانو نیصورتم را ب شتریاندازم و ب یسرم را باال م فقط

و با شستش اشک  چدیپ یرا دور چانه ام م شیندارد.انگشت ها یا دهیکنم صورتم را از او پنهان کنم، فا یم یهر چقدر سع

 زند. یرا کنار م میها

 

 .یلرز یاز سرما م یهنوزم دار نیبب ه؟یکارات واسه چ نینشده ا یزیاگه چ -

 

 را باز کنم. میگلو یتوانم گره  یشود، باز هم نم یاست که هر چقدر اشک م یاز فشار بغض ار،یلرزم مه یکه م ستیسرما ن از

 

 کنه رو بهم بگو.  یم تتیاذ یهر چ ؟یترس یم یباهام حرف بزن گالره. از چ -

 

 :میگو یکشم و پر بغض م یآرام شده ام ، عقب م یرا که کم خودم

 

و کم  دهیچروک رزنیپ هیکه روحم شده  دمیسال کش هی نیا یبگم شازده؟ انقدر تو یاز چ ؟یبشنو یخوا یم یبگم؟ چ یچ -

 طاقت.

 

 لرزم. یم دیب مثل
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و خسته است؟ از کدوم  یروحم که متالش ایاز جسممو کندن و با خودشون بردن  کهیت هیسال همه  هی نیا یکه تو نیاز ا -

تنش کرد  یلباس مرد عنکبوت شیو توهم یا شهیش یبگم که بابا یضربه زد. از پسر بچه ا یجور هی د،یاز راه رس یبگم؟ هر ک

 و براش پرواز کنه؟  نییپا ازهو بردش پشت بوم تا مجبورش کنه خودشو بند

 

 شود. یمتوقف نم یلحظه ا ختنمیبرم. اشک ر یرا هم باال م میدهم، صدا یکه دستم را در هوا تکان م یحال در

 

. انقدر معصوم بود که شیدید. تو ندبو امیاز مشتر یکی شیتَوهم یبودم چون بابا دهیمن اون پسر بچه رو هزار بار د اریمه -

 یدفعه از باباش کتک خوردم و همه جا ونیمل هینگاهش جون بدم.  تیخواست واسه معصوم یدلم م دمش،ید یهر وقت م

پنجم پرت شد  ی. بچه هه از طبقه دمینبود که اون آمبوالنسو د یکدومش دردش مثل وقت چیه یو کبود شد ول اهیبدنم س

 به من ... اریشد. مه یو همون لحظه هم متالش نییپا

 

 کنم. یانگشت اشاره به خودم اشاره م با

 

 یم ریگفتم. شبا که باباش ازم س یواسش قصه م شهیگفت خاله. انقدر دوستم داشت که نگو. هم یباباش م یبه معشوقه  -

حس  دم،یخبر مرگشو شن یوقت یول شهینم غم داشت. باورت ایدن هی. چشاش شستمیسرش م یرفتم تو اتاقش و باال یشد، م

اون پدر گرگ صفتش  ایداشت. من  یبچه بود. حق زندگ یلی. اون خاریاز وجودم کم شده. حقش نبود مه کهیت هیکردم  یم

 اون حقش نبود. یحقمون مردن بود ول

 

 شوم. یم رهیخ اریشود و دوباره در نگاه مبهوت و متاثر مه یآرام م میصدا

 

زدنش.  یگرفتن م یزدن، م یشناختم که مامانش با معشوقش توهم م یهفت ساله رو م یدختر بچه  هینبود که.  نیفقط ا -

جنه.  نیا ست،یمن ن یبچه  نیگفت ا یم ،یکن یم یطور نیچرا با بچت ا دمیپرس یم یدادن و وقت یزشت م یبهش فحشا یگاه

تمام  یِمامانش با گستاخ یکه معشوقه  یبچه ا اد؟یبه سر اون بچه م یچ ندهیآدر  یدون یم یگفت ول یرو م نایزد و ا یتوهم م

. هزار بار ومدهیو داغون شدم. سر خودمم کم ن دمی. داریمه دمیو فقط د دمید زایچ نیاز ا یلیکنه؟ من خ یبهش تعرض م

 شیدادم، با آت یدست و پاش جون م ریز یوقت ومدیخوشش م شونیکی ادمهیافتادم و کتک خوردم.  یروان یدست مردا

 جالبه؟ یلیتنمو بسوزونه. واست جالبه نه؟ خ گارشیس

 

 شود. یم میها یتابیب یگهواره  اریکشم، آغوش مه یکه م ادیفر

 

 . فراموشش کن.یخواد بگ یبسه گالره. بسه. نم -

 

 یکشد تا خشک م یم سمیخ یموها یگذارد. انقدر دستش را رو ینم یول میبکشم و باز هم بگو رونیکنم خودم را ب یم تقال

 کنم. یآرامش وجودش م میو خودم را تسل میآ یشوند و من کم کم از پا در م

 

 

 

*** 

 

 

 

زند،  یقلبم که پر تپش م یترسناک. دستم را رو یاز آن کابوس ها گرید یکی. باز هم نمینش یتخت م یپرم و رو یخواب م از

را درک کنم.  تمیکشد تا موقع یطول م یاندازم. کم یبه اطراف م ینگاه ینفس لرزان و تب دار دنیگذارم و همراه با کش یم

 اریشده است. به محبت مه دهیکش میرو یلحاف بزرگ ،یو عالوه بر روتخت دهیچیپ میدور موها یسرمه ا یراه راهِ آب یحوله 

بلند و  ی. با آن موهاردیگ یخنده ام م نهیخودم در آ دنی. از دمیآ یم نییاز تخت پا شبم،ید یِزنم و شرمنده از باز یم یلبخند

و  مانیپش شبمیافتم. از رفتار د یم یریزنج یها وانهید ادیزند،  یکه به تنم زار م یدر هم گره خورده و لباس گشاد و بلند
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حساس بود که با ترک نکردنم، باعث شده بود مثل قبل ا نینداشت. جز ا یریکردم. او که تقص یم یخال اریسر مه دیخجلم. نبا

 ارزش بودن نکنم؟  یب

 

آب گم  یِ چند ساعت خودم را در سرد یبرا شبیکند. د یام م وانهیمصرف نکرده ام و هوسش د شهیاست که ش یششم روز

 یاش بدتر از هزار شکنجه  یو فکر یعذاب روح یندارد ول یدرد جسمان شهیفکر نکنم. ترک ش دنیکش شهیکردم تا به ش

 دن،یخواستم با معطوف کردن ذهنم به سرما و نفس نکش یکند و من م یاست. تمام فکرت را به خودش مشغول م یجسم

 هر چند کوتاه آرام کنم.  یمدت زمان یاعصابم را برا

 

 یرو کنم و دانه دانه از یعطر است. سرم را با آن ها گرم م ی دهیرس مهیاستفاده نشده و به ن یها شهیتوالت پر از ش زیم یرو

کنم قوه  یشناسم. در آخر حس م یاکثرا را نم یآشناست ول میاز مارک ها برا یکنم. بعض یدارم و بو م یبرشان م یسطح چوب

 یشود و سردرد م یمختلف م یام پر از بوها ینیبدهم. ب صیبوها را درست از هم تشخ انمتو یرفته و نم لیام تحل ییایبو ی

حک شده، توجهم را جلب  شیرو poloکه مارک  یبا در نقره ا یشکلِ مشک لیمستط ی شهیش شتریعطرها از همه ب نی. از برمیگ

 به تمام شدنش نمانده.  یزیدارد و چ یفوق العاده ا یکند. بو یم

 

  ؟یشد داریب -

 

 یگذارم و م یماولش  یسر جا ز،یم یادوکلن را رو ی شهیکنم. ش یشده، م رهیزده و به من خ هیدر تک یکه به لوال اریبه مه نگاه

 :میگو

 

 .ریسالم. صبح بخ -

 

 .میحرف بزن دیصبحونه بخور. با ایب ،ی. دست و صورتتو که شستریصبح بخ -

 

 زند.  یفرار کردن به سرم م یافتد و هوا یبه شور م یدانم چرا دلم ناگهان ینم م؟یبزن حرف

 

 کردم کم کم برم خونه. یراستش من داشتم فکر م -

 

 .دیآ ینشاند و داخل م یم شیابروها نیب یفیظر اخم

 

 دیحتما با گهیکه حالت خوب نبود. امروز د شبمیشه. د رید یونی دمیترس یخواستم باهات حرف بزنم ول یصبح م روزید -

 .یبر یتون ی. بعدش ممیصحبت کن

 

 ؟یحرف بزن یراجب چ یخوا یم -

 

 اندازد. یباال م ییکند و ابرو یاش م یمشک دیشلوارکِ سف بیرا در ج دستش

 

 آشپزخونه صبحونه بخور.  ایبه سر و روت بکش، بعدش ب یدست هی. انقدر عجول نباش. اول میحرف بزنم نه، حرف بزن-

 

به تنم  اریمه یکه هنوز لباس ها یو مرتب در حال زیساعت بعد تم میرود. ن یم رونیماند تا جواب مرا بشنود و ب ینم منتظر

خورم. او فقط با  یم ارینگاه مه نیذره ب ری.صبحانه را زنمینش یکنارش م فتد،یه زده ام تا از تنم ناست و کمر شلوارش را گر

 کشد. یبا دست م یدرهم و برهم یاش نقش ها یکیسطح سرام یکند و رو یم یماگ قهوه اش باز

 

 خواهد با خودش ببردم . یدهد. م یاجازه نم اریمه یصبحانه را جمع کنم ول لیخواهم وسا یشوم و م یبلند م یصندل یرو از

 

 .میتو اتاق صحبت کن میبر ایب -
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 :میگو یم یو با تخس نمینش یشوم. همان جا سفت و محکم م یم لجباز

 

 .میحرف بزن میتون یجام م نیهم -

 

 کشد. یم شتریکند و مچم را ب یم زیچشمش را ر کی

 

 . میزن یتو اتاق حرف م گمیبهت م -

 

 برم.  یرا باال م میدارم دستش را مهار کنم، صدا یطور که سع همان

 

 جا خوبه. نیمنحرف؟ هم یحرف بزن ینیرو تخت بش دی. حاال حتما بایمچمو شکوند -

 

 .دیآ یم کیکند و نزد یرا ول م مچم

 

 .یخودت خواست -

 

 ینشسته ام شروع به حرکت م شیکه رو یا یدارد، ناگهان صندل یمیچه تصم ستمیشود و هنوز مطمئن ن یگرد م میها چشم

 کشم. یم غیکنم و ج یدهد م یرا به سمت اتاق هل م یکه خندان، صندل اریکند. نگاه به مه

 

  ؟یکن یکار م یچ -

 

 کند. یپوست گردنم را مور مور م شیو حرارت نفس ها دیآ یاز کنار گوشم م شیصدا

 

 ؟یخواست که مثل بچه ها لج کرد ینم ی. مگه دلت بازیباز -

 

 . سای. واستیطور ن نیاصال هم ا -

 

 ییاندازد. با دندان ها یتخت م یداخل فرقون رو یکشاند و با بلند کردنش، مرا مثل آجر و کلوخ ها یرا تا کنار تخت م یصندل

مجبور شوم به سازش برقصم. از  شهیخواهد باور کند مرا برده و هم یکنم. دلم نم ینگاهش م نیسابم، خشمگ یهم م یکه رو

تخت  یبندد و مرا کشان کشان رو یرسد. آن را م یدوم که زودتر از من به در م یم تاقپرم و به سمت در ا یم نییتخت پا یرو

 کشم: یم غیاندازد.ج یم

 

 .یگستاخ یلیخ -

 

 .ندینش یخندد و کنارم م یو سرخوش م یالیخ یب با

 

 دونم. یخودم م -

 

دوست  یهمه اخالق ها نیشود ا یکنم. مگر م ینگاهش م یفتگیموقعم به ژستش شوم و با ش یب دنینع از خندتوانم ما ینم

 تفاوت بود؟ یو نسبت به او ب دینفر د کیدر  یداشتن

 

 !ست؟یدانم او اصال مال من ن یکه م یکند، در صورت یانقدر نگرانم م اریفکر از دست دادن مه چرا

 

 کشد.  یلبم پر م یشود و لبخند از رو یفشرده م قلبم
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 پرسم: یم یناگهان یلیخ

 

 ؟یبه من دار یچه احساس -

 

 بپرد؟  رونیاز دهانم ب یزیمغزم دستور دهد و بدون فکر چ نکهیشود قبل از ا یخورم...چطور م یهم از سوالم جا م خودم

 

 یبا هم برخورد م مانیکه زانوها یکند؛ به طور یم کیکند و سپس خودش را به من نزد یچند لحظه سردرگم نگاهم م اریمه

 کنند. 

 

. یبهم بدهکار حیتوض هیراجب احساساتم بزنم. به هر حال تو  یتونم حرف یکه داستانتو بشنوم، نم نیراستش قبل از ا -

 بدونم.  دیبا زوینبود. همه چ یکاف یول یاز گذشتت گفت شبید

 

 یگوش م میکنم و او فقط ساکت و با دقت به حرف ها یم فیتعر شیکه به سرم آمده را از اول برا یزی. هر چمیگو یمن م و

شود. در آخر موتور فکم  ینم قتیحق یمانع از گفتن همه  زیچ چیه یشود ول یکنم و گرمم م یکف م ادیکند. از حرف زدن ز

 . ستمیا یم تاز صحب یقینفس عم دنیشود و با کش یخاموش م

 

 اتفاق. هی یبود، بدون جا انداختن حت قتیحق یمه ه نیا -

 

 شود. یو شوک خارج م یریپلک بزند. باالخره از آن حالت غافلگ یکه حت نیکند، بدون ا یو ساکت نگاهم م رهیهنوز خ اریمه

 

 ؟ینفرو کشت هیتو  -

 

 دهم: یاندازم و جواب م یباال م یا شانه

 

محکم  یلیجور دفاع از خود بود. اون قدر قدرت نداشتم و ضربه خ هیاول  یکنم. در درجه  یبهش نگاه نم یطور نیمن ا -

بابتش  یاحساس گناه چیاگرم مرده باشه، من ه ی. ولدیکش یهنوز نفس م رونیمن از اتاق اومدم ب یتا وقت نیهم ینبود، برا

 کنم.  ینم

 

 .ستدیا یپوش را به نظاره م ینارنج ابانیزند و خ یده را کنار مرود. پر یشود و به سمت پنجره م یتخت بلند م یاز رو اریمه

 

کردن،  یم تتیموقع رابطه اذ یگفت یکه م ییمردا یعنی...  یعنیکردن ...  یم تتیاذ یکه گفت نیفکر کنم حق با توئه. راجب ا -

 سراغشون؟ یرفت یشدن بازم م تیبود که با وجود اذ یچطور

 

 یخوب تا م یلیدوست دخترشون خ ایبا همسر  دینداشتن و شا یا یمشکل روان چیاونا اکثرا ه نیرفتم سراغشون. بب ینم -

 یاز داشتنش لذت م یلیکه خ لهیوس هیتو بابت  یمثال بزنم؛ وقت هیکرد. بذار برات  یفرق م زیهمه چ شهیبا من هم یکردن ول

 یطور نیهم نمی. ایاستفاده رو بکن تیازش نها یکن یم تویتمام سع ش،یدار یهکوتا یلیمدت خ یدون یو م یدیپول م ،یبر

 لذتو خودشون ببرن.  تیخواستن نها یکشم، م یم یبود. براشون مهم نبود من چ

 

چشمش به  یرا جلو قتیحق یهمه  دیبماند. با دهیاو پوش یبرا یزیخواستم چ یدردناک بود اما نم زیکه گفتن همه چ نیا با

 .ندینش یکنارم م گریبار د اری. مهدیاین انیو اغفال کردنش به م ییز دروغگوا یتا بعدا حرف دمیکش یم ریتصو

 

 .ینداشت یریسرنوشتت تقص یتو یعنیخب پس  -

 

 کنم. یحرکت سرم و به شدت با حرفش مخالفت م با
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 ینم یول رم؟یتقد ایبود  رمیتقص اهمیکنم که سرنوشت س یفکر م یلینداشته باشم. خب خ یرینبود که تقص یطور نینه، ا -

شروع  یبا اشتباه خودم و رفتن به اون پارت زینداشتم. از اول همه چ یریتقص چیو بگم من ه نمیتونم به قضاوت خودم بش

تجربه  چیبودم و ه دهیعالمه گرگ. ترس هی نیبودم ب یشهرستان یدختر ساده  هی. مزود خودمو باخت یلیگذشته من خ نایشد. از ا

 یلیکردم. خ یحراج نم یطور نیوقت خودمو ا چیدختر زرنگ و باتجربه بودم، ه هیاگه  دیکردن نداشتم. شا یاز تنها زندگ یا

هست تا خودتو  یراه هی شهیباشه، هم ختس یراهو انتخاب کردم. باالخره هر چقدرم که زندگ نیزود وا دادم و دم دست تر

 هست. من خودمم مقصر بودم. یهرا هی شهیو من دنبال اون راه نرفتم. هم ینکن یاهیس میتسل

 

 یم نتیو بابتش واقعا تحس یکن یپنهان نم یرو با کلک و دودوزه باز یزی. چیصادق انتیکه با خودت و اطراف نهیا شیخوب -

 کنم.

 

 پرسم: یو م ندینش یلبم م یرو یلبخند فشیتعر از

 

 ؟یبدون یهست که بخوا میا گهید زیچ -

 

 وان.  یتو شب،یآره. راجب د -

 

 شود. یجمع م یلحظه ا یاش برا چهره

 

 ؟یخودتو بکش یخواست یم -

 

 شوم. یتخت بلند م یو از رو ردیگ یحرفش خنده ام م از

 

 یوقت وسوسه نشدم خودمو بکشم ول چیکه ه گمیرو پشت سر گذاشتم و نم یسخت تر یروزا یلیالبته که نه. باور کن خ -

 کردم بهتر نفس بکشم. یم یداشتم سع کنم. من فقط یکارو نم نیوقت ا چیمطمئن باش ه

 

 !یکرد یخودتو خفه م یتو داشت ؟یبهتر نفس بکش -

 

 بکشم.  قیکنه نفس عم یکار کمکم م نیا رم،یگ یم یاوقات که نفس تنگ ینه، گاه -

 

 پرسم: یشوم قانع شده، م یمطمئن م یکنم و وقت یم یمکث

 

 که؟ ادتهیرفت.  ادمی یخواستم بپرسم ول یم شیسوالو دو شب پ نیپرسم. البته ا یسوال ازت م هیحاال من  -

 

 یگونه اش را محکم ببوسم ول یزند جلو بروم و چال رو یدلم پر م یشود. ناگهان یآن حالت متفکر خارج و لبش به خنده باز م از

 پرسم. یو سوالم را م رمیگ یوسوسه را م نیا یجلو

 

به هم خوردن  یمالقات دوممونم گفت یو من بهت نگفتم؟ تو یاسممو بدون یداشتاصرار  دمتیکه د یبار اول ادیم ادتی -

از دو ماه قبلش منو  یوقت یعنی. یدونست ینه؟ اسممو از قبل م ،ی. دروغ گفتدیارز یبا دوستات به دونستن اسمم م تیمهمون

 .یدونست یپس حتما اسممو هم م ،یشناختیم

 

 کشد. یتخت دراز م یرود و رو یباال م شیابرو کی

 

 بود.  شونیکی نمیقرار دادن خانوما بلدم. ا ریعالمه راه واسه تحت تاث هیمن  یدونستم ول ی. آره مایزرنگ -
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 یم یاش عصبان یهمه پدرسوختگ نیدانستن اسمم قرار گرفتم. از ا یسماجتش برا ریبا او بود. من که واقعا تحت تاث حق

 : میگو یم یو حرصکنم  یم کیرا بار میشوم. چشم ها

 

زن  نایاز ا شتریب یلی. تو خیمدت زمان خاص بمون هیواسه  ینفر حت هیبا  یکه بتون یستین ییآدما هیبه نظر من تو اصال شب -

 .یایخورده به خودت ب هیبهتره  یکه انقدر رکم ول دی. ببخشیباز

 

 درخشد. ینگاهش م یدر نقره  یاز دلخور یادیز حجم

 

 .ستین امیطور نی. ایریتند م یکنم دار یفکر م -

 

 میلباس ها یدر جستجو دن؟ینکش شهیبه خاطر ش ایشود  یدانم سهم من نم یاز او که م نم؛یاز چه انقدر خشمگ دمینفهم

 دارم.  ادیاندازم. بار آخر مانتو و شلوارم را در تنم به  یبه دور تا دور اتاق م ینگاه

 

 من کجاست؟ یطوره. لباسا نیهم قایاتفاقا دق -

 

 شود. یم رهیگذارد و به سقف خ یسرش م ریرا ز دستش

 

 . ییلباسشو نیانداختم تو ماش رهنتمیتختو نگاه کن. پ ریز -

 

کنم  یم دایروم. باالخره مانتو و شلوارم را پ یتخت فرو م ریشوم و تا کمر ز یکند، کالفه تر م یبه ماندنم نم یکه اصرار نیا از

 یواِن بزرگ که وسط حمام قرار گرفته، م یلبه  یشوم.رو یم سیکوبم، وارد سرو یم نیزم یکه رو یبلند و محکم یو با قدم ها

 یآرامش چیکنم تا بر اعصابم مسلط باشم، ه یکه م یبلعم. با تمام تالش یرا با چشمم م سیدست سرو کی یِدیو سپ نمینش

جا فرار  نیاست که هر چه زودتر از ا نیا اریمه شتریو نرنجاندنِ ب زیخراب نکردن همه چ یراه برا نیشود. بهتر ینم دمیعا

 کنم.

 

 یاندازم.وقت یو گرمکنش را داخل سبد رخت چرک ها، داخل رخت کن م اریگرم و نرم مه وریکنم و پل یرا عوض م میها لباس

کشم و از آپارتمان خارج  یم یفته! آهرفته. نه در اتاق است، نه در آشپزخانه و نه در هال. ر اریشوم، مه یخارج م سیاز سرو

 کنم؟ واقعا که احمقم.  یکه دارم، او را سرزنش م یسابقه ا نیشود. من خودم با همچ یشوم. حق دارد از دستم عصبان یم

 

و چقدر دردناک  م؟یبا هم باش میوجود دارد تا بخواه اریمن و مه یبرا یاصال شانس ایکنم آ یبندم، فکر م یرا که پشتم م در

راجع به  یزیآخر هم چ اری.مهستیما شدنمان ن یبرا یشانس چی: هندیگو یصدا م کیداخل سرم  یصداها یاست که همه 

 شوم. یخانه م یِراه نیمگو غ ادهیکشم و پ یم یاحساسش به من نگفت. آه

 

 

 

*** 

 

درشت و  یدهد تا آب شدنش اشک ها یشان نمنرمش ن گریزده و د خی نهی. قلبم در سستیافسرده ا اریجمعه شبِ بس امشب

 یِکیخشکانم.تار یو بن م خیشود. قلبم هم با من قهر کرده که چرا احساسات تازه شکفته اش را از ب میگونه ها یرو یغلطان

را که تمام فکر و  یرا. من مرد اریمه یرا دوست ندارم، حت زیچ چیه گرید نگارحاال ا یشب و نم نم باران را دوست داشتم ول

تو  یتا برا یهمه و عام باشد، بخواه یخواهد برا یکه م یسخته از کس یلیجسمش است، دوست ندارم. خ یذکرش خواهش ها

 .ستین یکه اصال شدن ست،یو خاص باشد. سخت ن

 

. انگار ندیآ یاز آب در مراجع به آدم ها اشتباه  میحدس ها دایانگار جد یها باشد ول نیفراتر از ا یزیچ اریکردم مه یم فکر

کنم،  یم مینقش صورتش را در ذهنم ترس یوقت یول ستمیشناسم. من عاشقش ن یکردم آدم ها را خوب م یاشتباه فکر م
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افتم، نفسم بند  یکه با او صبح کردم م ییایآن شب رو ادی یوقت یول ستمین قش. من عاشردیگ یم یجهت ضربانِ تند یقلبم ب

 روزها چه مرگم شده است!  نیدانم ا یفقط نم ستمیسوزد. عاشقش ن یو تمام تنم در آتش م دیآ یم

 

 ییخلوت است و فازشب ها بایتقر ابانی. خدمیرا د شینه زنگ زده و نه رو گریآمده ام، د رونیصبح که از خانه اش ب روزید از

سبز و سردشان پر از  یِآهن یتنه  یاندازد. رو یم کیرتا یدر دل جنگل ییشب تاب ها ادیاند، مرا به  ستادهیا فیکه به رد

 یبه اطراف م م،یپا ریز یپرم و آب گل آلودِ جمع شده داخلِ گودال یرو م ادهیآب داخل پ یجو یناخوانا است. از رو ینوشته ها

 .ستمیا یو مقابل در آپارتمان م ندینش یلبم م یهر چند کمرنگ رو یبچگانه لبخند حیتفر نیپاشد. از ا

 

نمناکِ آبان ماه در استخوان  یِسرما یزدم ول یاطراف گشت م نینان هم دنیو خر یرو ادهیپ یساعت برا میکه فقط ن نیا با

 .ندینش یتنم م یرو یافتم و عرق سرد یچهارم برسم، به نفس نفس زدن م یرخنه کرده. تا به طبقه  میها

 

در  یو سکوت خانه دلم مانند پرنده ا یی. از تنهاردیگ یکنم دلم م یم شده را باز یکنده کار یپر از مربع ها یِدر چوب یوقت

و  ییو تنها یی...جمعمان جمع است. من و تنهامیستیکند.غصه نخور دلکم ما که تنها ن یو بغ م ندینش یام م نهیقفس، کنج س

 ...! میها دور هم جمع ییتنها

 

 کند! یم یرا ط یجیمرگ تدر یاست که خانه اش را با سنگ شکسته اند و به دور از خانه اش گوشه ا یمن مانند حلزون ییتنها

 

 یم یمیو قد یچوب زیم یرو عیمقدس است، نان ها را سر سایکه به گوش من مانند ناقوس کل فونیمزخرف آ یصدا دنیشن با

حد ممکن در  نیرا تا آخر دشیسبز و سف یکنم.گوش یرواز مپ فونیآمده، به سمت آ دنمید یبرا اریکه مه نیا دیگذارم و به ام

 :میگو یم جانیهدورگه شده از  ییفشارم و با صدا یگوشم م

 

 بله؟ -

 

 باز کن گالره. -

 

شوند و من غم زده تر از چند  یم دیناپد یناگهان دند،یرقص یکه دور و برم م ییفرشته ها یعرفان، همه  یصدا دنیشن با

کنم؟ چرا  یم یداند من کدام طبقه زندگ یاصال نم ارینبود مه ادمیفشارم. چرا  یم واریگچ سرد د یقبل، سرم را رو قهیدق

 نبود؟  ادمی. چرا دیآ یاست، سراغ من م کاریجمعه ها که ب شهیعرفان هم ست؟یشدم؟ اصال مگر امروز جمعه ن دواریام

 

 عرفان؟ یکار دار یجا چ نیا -

 

 شود. یم یخواند و عصب یم میام را در صدا یدیو ناام یدلسرد ادِیز حجم

 

 مسخره نشو. سرده گالره، باز کن. -

 

 :میگو یدارم و تند م یبرم وارید یرا از رو سرم

 

 کارت عرفان، حوصلتو ندارم. یِبرو پ -

 

 کند. یکر م بایخش دار و بلندش گوشم را تقر یصدا

 

 هات نبردم.  هیهمسا شی. باز کن تا آبروتو پایخور یم یشکر اضاف یلیخ دایبازش کن. جد گمیبهت م -

 

فشارم. آه  یم میگلو یدستم را رو یزند و من از زور خفگ یرود، همان جا خشکش م یم نییرا پا میدهانم که راه گلو آب

 یسرپناه نشوم. دلم نم یب گریبار د یول رمیشوم. حاضرم بم یم دیکوچک و سپ یبه فشردن دکمه  ریکشم و ناگز یم یلرزان
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 یجر همراه یاز راه برسد، من چاره ا یخی یدانم اگر با آن تکه ها یسر کردن، م شهیهفته بدون ش کی. بعد از نمشیخواهد بب

است.با لبان بسته  رممکنیغ بایتقر دنیمعتادِ در حال ترک در مجاورت مواد قرار گرفتن و نکش کی یبرا یعنیکردن ندارم. 

  "جا برو عرفان. نیاز ا": کنم یم ادیفر

 

شده ام.  رهیدانم به کدام نم نم باران خ یروم. خب نم یقاب پنجره م یکه منتظرش بمانم، جلو نیکنم و بدون ا یرا باز م در

 یحک شده؟ صدا یا شهیرنگ که داخل قاب ش ییصحرا یِدو گو زشیر ایسطح کبودِ آسمان،  ینشسته رو یِکرک یبارش ابرها

 حد و حصر عرفان دارد. یب تیجارِ به هم خوردن در نشان از عصبانمحکم و ناهن

 

 نمیب یم نیغمگ یاز جمعه  یپنجره ها، عکس نیا سیقاب خ یتو

 

 نمیب یم نیسنگ یبه تنش رخت عزا، تو چشاش ابرا اهِیس چه

 

 چکهیبارون م یجمعه ها خون جا چکه،یخون م اهیاز ابر س داره

 

 یگزم تا صدا یکنم و فقط لب م یحس م میقوس شانه ها یرا رو یسوزناک یِزیسرم و فرو رفتن ت یشدن شال از رو برداشته

بلند و تندش دلم را  یبا من ندارد. نفس ها یتر نشود. قسم خورده بود تا نخواهم کار یبه گوشش نرسد و وحش میها هیگر

 یلب زمزمه م ریز ییزهایبدنم را سفت کنم. چ یها چهیشود ماه یم باعث میبازوها یرو شیکند و حرکت دست ها یآشوب م

 زنم. یم دنیمن خودم را به نشن یکند ول

 

 .ادیازم بر نم نیبستم چشام و ا یکاش م اد،یجمعه ها سر نم اد،یدر نم نفسم

 

 .ردیگ یام م دهیاز لبان خشک یگرداند و سهم سخت و ناجوانمردانه ا یسمت خودش برم مرا

 

 .چکهیبارون م یجمعه ها خون جا که،چیخون م اهیاز ابر س داره

 

 یهم کوتاه نم میبار عرفان با اشک ها نیدانم چرا زبانم بند آمده. ا یبرد. نم یکاناپه م یدلخواهم تا رو یاز کنار منظره  مرا

 کند. یاز حد انتظارم است. او به من رحم نم شتریرنگِ نگاهش، ب ی. حجم خشم انباشته شده در قهوه ادیآ

 

 !کنهیم دادیب گهیجمعه ها غم د رسه،یجمعه به هزار سال م عمر

 

 کند.  یناله ام را بلند م میگردن و شانه ها یرو شیدندان ها فشار

 

 نکن عرفان. تو رو خدا نکن. راحتم بذار. -

 

 شنوم. ینم یرا به درست شیصدا یحت ادیتحرک ز از

 

 .ی... نکرد خفه ... شو ... گالره، فقط ... خفه تـا هار ... ترم -

 

 .کنهیم ادیبسته فر یبا لبا شه،یاز دست خودش خسته م آدم

 

 .چکهیبارون م یجمعه ها خون جا چکه،یخون م اهیاز ابر س داره

 

گره  یاهیکنم.بخت من تا ابد با س یخفه م میاز دردم را در گلو ادِیترسم. بغض و فر یهار شود م نیاز ا شتریکه ب نیمن از ا و

 خورده. 
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صورت و گردنش را  یزند. عرق نشسته رو یآتش م یگاریس شهیکشد و مثل هم یکنار م میشود، از رو یکه م یو راض خسته

کاناپه  ی.عرفان از رورمیگ یکه اطرافمان را گرفته، حالت تهوع م یگند یکند و من از استشمام بو یخشک م یبا دستمال کاغذ

 کند.  یا خاموش مه انو کنار ن زیم یرا رو گارشیشود و س یبلند م

 

 نی. ایخوام راه انداخت یخوام نم یکه م هیگالره. بار هزارم ی. جونمو به لبم رسوندادیصداتم در نم ،یزن یآوردم. م شهیش -

. البته خودم ینشدم، مال من ریتا ازت س ینخوا ای یبخوا یدون ی. میاریسگمو باال ن یاون رو گهیدرس عبرت شد واست تا د

 . پس آدم باش.ارمیبدترشو سرت م نیاز ا ،یکن یلجباز یکردن با من. بخوا یزتقاص با نمیدادم. ا یادیز یبهت رو

 

 کند...هرگــــز! ینم یهرگز تعد یمثال انسان؟ مرد واقع وانِیح یدینامردِ مثال مرد؟ نشن یدیخواهم؟ نشن یگفتم نم یدینشن

 

کند.  یم یشود. عذرخواه یم مانیخورم. عرفان پش یتکان نم میشوم. از شدت درد از جا یزنم و آرام تر م یرا م شهیش

او  یدادم ول یکاش راهش نم یکند.ا یخانه را ترک م یکشد و در آخر عصبان یم ادیکند. فر یم انیکند. باز طغ یخواهش م

شش ماهه ام با عرفان باعث شد بتوانم اجاره اش  ی غهیخانه که ص نیاز ا گراستفاده کند. ا میخوب بلد است از نقطه ضعف ها

 اندازم... یرفتن ندارم. او خوب بلد است چطور رامم کند. نگاه به قاب پنجره م یکجا را برا چیه ندازند،یب رونمیکنم هم ب

 

 !چکهیبارون م یجمعه ها خون جا چکه،یخون م اهیاز ابر س داره

 

گرم و مهربانش بگذارم و دل پر دردم  ی نهیخواهد تا سر بر س یغوش مادرم را مزند. دلم آ یچشمان من هم خون فواره م ابر

 آورد...  یمرا جزو زنده ها به حساب نم گریدانم مادرم هم د یم دهیند یکنم. ول یرا خال

 

*** 

 

 !یآمد رید یلی...خاریمه یآمد ریکنم. چقدر د یم ونیدر دلم ش نم،یب یرا دم آپارتمانم م اریگذرم، مه یکه م چیسر پ از

 

  ،ییتنها م،یباور کن دیبا

 

 ست،یبودن ن یبال نیتر تلخ

 

 هم هست، یبدتر یزهایچ

 

 ...یشو یم ریکه در خلوت خانه پ یخسته ا یروزها

 

 از سر گذشته است.  هیبه ثان هیکه ثان ییسال ها و

 

  م،یبریم ی...تازه پتازه

 

  ست،یبودن ن یبال نیتلخ تر ،ییتنها که

 

 هم هست: یبدتر یزهایچ

 

 آمدن! رید

 

 آمدن! رید

 

 ....آمدن....ـــرید
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مجعد و پرش  یموها نیب یشود. دست یانگار هول م ند،یب یشده ام م رهیکه طلبکار به او خ یدر حال یکه انقدر خشک و جد مرا

 پرسد: یچه مکند. دستپا یم شیموها یاهیچنگ زدن داخل س یبرا یتابانه ا یهوس ب رِیکشد و نگاه مرا درگ یم

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیا -

 

 روم. یپرم و به سمت در خانه ام م یم یجو یاز رو یطور خشک و رسم همان

 

 ؟یکن یکار م یجا چ نیکه تو ا نهیجا خونمه. پس سوال بهتر ا نیا -

 

 یزند. م یم شیدر موها گریپرسم.دوباره چند چنگ د یکنم، م یگردم و طلبکار نگاهش م یکه به سمتش برم یرا در حال نیا

 خندد. یم یکار خودش را آرام تر کند.با دستپاچگ نیخواهد با ا یدانم که م

 

 حق با توئه. اومدم باهات حرف بزنم. -

 

 رود. یزند، به سمت آسمان م یم رونیکه از دهانم ب یکشم و نگاهم با بخار یم یآه

 

 نداشت. گوش کن ... هم  جهیو نت میما با هم حرف زد ار،یکنم مه یخواهش م -

 

 پرد. یوسط حرفم م یو عصب عیسر اریمه

 

 یآدم یکنم. تو بهم گفت یکه معموال نم یفکر کردم. کار یلیصبحت فکر کردم. خ روزید ینه، تو گوش کن گالره. من به حرفا -

 یباشم و کس یخوام آدم بهتر ی. من میکن یخوام بهت ثابت کنم اشتباه م یم یبمونم ول یکیکه بتونم عاشق شم و با  ستمین

. یخوا یباشم که م یخوام اون یبهت بدم که واقعا حقته. م یا ی. زندگیدار اقتشویل دن،یکش یهمه سخت نیباشم که بعد از ا

 . هوم؟ میباش یبهتر یو در کنار هم آدما میبود یک میفراموش کن ایب

 

دهد و  یبهشت م یبو شی. حرف هاباستیکنم ز یرسختکه بخواهم باز هم در برابرش س یزیاز آن چ شتریب شیها حرف

 زند. یم یکشد و چشمک یم یوقفه، نفس بلند یبعد آن همه حرف زدنِ ب اریزنند.مه یسرم بال م یفرشته ها باز باال

 

 باال؟ امیب یکن یدعوتم نم -

 

با عرفان بودم. فقط  شبیکنم که د یبار از او پنهان م کی نیهم ایکنم. خدا یرود و در را باز م یم نییباال و پا نمیسنگ ی نهیس

 کنم داخل شود یاشاره م یروم و با لبخند ی.از سر راه کنار میکی نیکنم. هم یرا از او پنهان م زیچ کی نیهم

 

رد را با به عرفان ندا یشباهت چیکه ه یها متوجه نشوند پسر جوان هیدهم سر و صدا نکند تا همسا یراه پله به او تذکر م در

که حدود  نی. با امینفهمد با هم د،یما را در راه پله ها د یرفتم تا اگر کس یبرم.خودم هم با فاصله پشتش م یخودم به خانه م

کنند من و عرفان به هم  یها و صاحبخانه فکر م هیهنوز همسا یو عرفان تمام شده ول نم ی غهیشود مدت ص یم یدو ماه

 . میمحرم

 

اندازم و  یبه قفل در م دیدوم. نفس نفس زنان و عرق کرده کل ینفس م کی اریمه عیبلند و سر یطبقه را پشتِ گام ها چهار

 یم یکنم. وقت یخانه م یگرفته  یتابانه نثار هوا یرا ب ظمیبندم و نفس کش دار و غل ی. در را پشتم ممیرو یداخل م عیسر

شده، به  رمیکه از شب گذشته دامن گ یناخودآگاه با همان کمر درد ند،یبنش شیرورود تا  یبه سمت کاناپه م اریمه نمیب

 چسبم. یاز بلوزش م ندیکه بش نیدوم و قبل از ا یطرفش م

 

 . نیجا نش نیا -
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 پرسد: یم نهیدست به س اریآورد. مه یبه سمتم هجوم م یکاناپه خاطرات وحشتناک یدوباره  دنید از

 

 نم؟یپس کجا بش -

 

 کنم. یاندازم و به اتاق اشاره م یبه اطراف م ینگاه متفکر

 

 جا.  نیا ایب -

 

 روم.  یبه سمت اتاق م د،یآ یخندانش از پشت سرم م یکه صدا یحال در

 

 منحرف؟ یگیاونجا . اون وقت به من م یمنو بکشون ومدهین یخوا یزشته که م یلیخ -

 

.وارد اتاق ندیبندم تا برق حسرت و ماتم را در نگاهم نب یرا منشانم و چشمانم  یلبم م یاش رو یشوخ یبرا یافسرده ا تبسم

 یِبار طوس نی. اندینش یتخت م یفرستد و در آخر رو یاتاقِ کوچک م یایگشت زدن زوا ی. او نگاه کنجکاوش را برامیشو یم

 .ردیگ یقرار مرا هدف م ینگاهش نگاه ب

 

 تو؟  یریچرا انقدر کج راه م -

 

 دهم: یو دستپاچه جواب م هول

 

 کم.  هیکنه  یکمرم درد م -

 

 پرسد: یم نگران

 

 دکتر؟ میبر یخوا ی. میصبح که خوب بود روزید یول شب؟یکنه؟ به خاطر پر یدرد م -

 

 .نمینش یروم و کنارش م یحرفش م نیپرسد، ب یکه پشت هم م ییاش و سوال ها یاز نگران سرخوش

 

 . هیکم کوفتگ هیفقط  شه،یخواد خودش خوب م ینم -

 

 فشارد.  یمشت بزرگش م نیکند. دستم را ب ینم شتریب اصرار

 

 چقدر دستت کوچولوئه. -

 

 :میگو یکنم و تخس م یم اخم

 

 گنده اس.  یادیدست تو ز -

 

 . نرمم هست. دستتو دوست دارم.کهیکوچ یلی. دست تو خستیمرد اصال بزرگ ن هینه، دست من به عنوان  -

 

 .ندینش یم ششیزبر شده از ته ر یگونه  یشوم. ناخودآگاه دست آزادم رو یم رهینگاهش خ و در ندینش یلبم م یرو یلبخند

 

 آغاز دوست داشتن است یآر
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 داستیراه ناپ انیپا گرچه

 

 شمیندیدگر ن انیبه پا من

 

 باستیدوست داشتن ز نیهم که

 

را ندارم.  یگرید یاصال توان رابطه  دم،یکش شبیکه د یشوم. بعد از درد یآورد، هول م یجلو م دنمیبوس یرا که برا سرش

 شوم.  یتخت بلند م یکشم و از رو یعقب م عیسر

 

 . دهی. هوا سرد شده، مزه ممیبخور ییبذارم رو گاز چا ویبرم کتر -

 

 کشد.  یچسبد و مرا سمت خودش م یاو سفت مچم را م یرسد ول یتا نوک انگشتانش م دستم

 

 . دهیبهم مزه نم مثل خودت یچیفراموشش کن. االن ه -

 

 :دیگو یگذارد و م یم تمی. لبخندم را به حساب رضاندینش یلبم م یافتم، ناخودآگاه از خنده اش لبخند رو یتخت که م یرو

 

که از  ییاونا یهمه  یجا دیو با شهیم نیسنگ فتیخب تو وظ ینفر بمونم ول هیبشم و با  یخوام آدم بهتر یدرسته که گفتم م -

 . یباهاشون قطع رابطه کردم، تالش کن روزید

 

که انقدر  نیشود. کالفه از ا یخم م میکشم. رو یخودم را به طرف تاج تخت م د،یآ یم میکشم و از دست او که به سو یم غیج

 :میگو یزود بر من غالب شده، م

 

 کنه، ولم کن. یدرد م یلیکمرم خ اریمه -

 

 . ردیگ یم یبه بازام را  ینیاشب ینیآورد و ب یرا جلو م سرش

 

 .یبذارم بر ،یرشوه بهم بد هی دیکار به کمرت دارم؟ با یمن چ -

 

 دهم. یگذارم و به شدت به سمت عقب هلش م یصورتش م یهر دو دستم را رو کف

 

 خوام. مگه زوره؟ ینم -

 

شال  نیبار سرش ب نیشوند. ا یتنم با هم منقبض م یها چهیرود و همه ماه یهوا م غمیکه ج ردیگ یاز کف دستم م یگاز چنان

 یدرد دستم فراموشم م د،یآ یرود. از بس غلغلکم م یفرو م ختهیر رونیکش ب نیاز آن از ب یمیکه ن میرنگ و موها یسدر

 . شود یشود و از شدت خنده اشک گوشه چشمم جمع م

 

 . ادی. غلغلکم میکن یم تمیاذ ی. داراریتو رو خدا مه -

 

 نیچشم ها و ب یکه رو یظیگردنم است. همراه با اخم غل یکشد. نگاهش هنوز رو یسرش را باال م یو ناگهان رمنتظرهیغ یلیخ

 پرسد: یلبخندش را گرفته، م یگسترده و جا هیسا شیابروها

 

 رو گردنت گالره هیزخما چ نیا -
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 یشوند. پر از خال یباز مپنج انگشت دست من گره خورده،  نی. انگشتانش که بردیگ یو نفسم م زدیر یدر تنم فرو م یزیچ

 یِخاکستر رِیجنون ز تیبندم. کبر یو چشمانم را م زدیخ یام برم نهیاز عمق س ی. آه درد آلودیخال یِشوم؛ خال یشدن م

 زند.  یو تند م زیخورم و نبض گردنم ر یم یتکان سخت ادشیفر یدن صدایکند. از شن یو شعله ورش م ندینش ینگاهش م

 

 هــــان؟  ه؟یچ نایجواب منو بده. ا -

 

گزم. در چشمان طلبکارش  یلبم را م یپرد و گوشه  یکرد، از مشامم م یمدهوشم م شیپ ی قهیدق کی نیعطرش که تا هم یبو

خوشم را به  یایوسط رو نیا دیبا یزیرود، چ یم شیخوب پ زیکه همه چ یوقت قای. چرا دقمیگو ینم یزیچ یشوم ول یم رهیخ

چشمم  یکه بتوانم کنترلش کنم، از گوشه  نیبدون ا ید عرفان. خدا نگذرد. قطره اشکِ ناخودآگاهلجن بکشد؟ خدا ازت نگذر

 رساند.  یتخت م یکشد و خودش را به لبه  یکنار م میموقعم، از رو یاز اشک ب ی.عصبردیگ یخط م

 

  د؟یهم بلد یا گهیکردن کار د هیشما زنا جز گر ؟یکن یم هیگر -

 

 کشد.  یآشفته اش م یموها نیب یتشک تخت زانو زده و دست یرو

 

  ؟یتحمل کن ی. دو روز نبودم، نتونستیندار یحینه؟ معلومه که توض ،یندار یحیتوض -

 

 دوزد.  یبه من م چشم

 

 واسه پولش بود؟  -

 

 :میگو یم عیشود و سر یرا بپرسد، قفل دهانم باز م یکه سوال بعد نیاز ا قبل

 

 جا.  نیاومده بود ا شبی. به خدا عرفان دستین یکن یکه تو فکر م ینه به خدا. اصال اون طور -

 

 پرد. یحرفم م نیکند و ب یرا از زور خشم جمع م شیها چشم

 

 سراغ اون؟ آره؟  یدوباره رفت یشد دیعرفان؟ از من ناام -

 

 :میگو یم یلرزان یو با صدا ردیگ یاش م یرحم یهمه ب نیاز ا دلم

 

 و کبودم کرده؟  اهیس یچطور ینیب ینــــه، نــــه، نــــه، عرفان مجبورم کرد. نم -

 

 دهم. انگار نه انگار من بودم نطقم بسته شده بود.  یو پر دل و جرات ادامه م بلندتر

 

 ه؟یچ نایاگه خودم رفته بودم سراغش پس ا -

 

 کشم.  یتر م نییلباسم را پا ی قهیکنم و  یمانتو را باز م یها دکمه

 

 ؟یفهم یپاره کنه؟ مجبورم کرد، م کهیت یطور نیمثل گرگ گرسنه تنمو ا دیخواستم چرا با یاگه خودم م -

 

 .ردیگ یبه خود م یاز ناباور یرنگ نگاهش

 

 باور کنم؟ فتویاراج دیچرا با -

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 162 

 

 زنم. یاند را پس م ختهیصورتم ر یکه رو ییدهم و طره موها یتاسف تکان م یرا به نشانه  سرم

 

 ،یدون ی. خودت که بهتر مستمیدروغگو ن یمردمم ول یِزندگ یهستم؛ پستم ، بدذاتم و فتنه  زیعالمه چ هی. من گمیدروغ نم -

 بهت دروغ نگفتم. یچیاز اولم راجب ه

 

 فرستد. یم رونیکند و نفسش را پرشتاب و کالفه ب یپر عمق نگاهم م هیثان چند

 

 ؟یدیهم کش شهیش -

 

گذارد، وسط  یکه هر دو دستش را پشت گردنش م یپرد و در حال یم نیی.از تخت پارمیگ یشوم و نگاه از چشمانش م یم الل

 . ستدیا یاتاق م

 

 هم مجبورت کرد؟  ویکی نی. ایدیپس کش -

 

 دهم: یسوالش، جواب م ی شهیرگ و ر نیتوجه به تمسخر پنهان ب یب

 

کرد،  یبد. هم روحم درد م یلیخ یکرد، اونم با روشا یکردم حتما مجبورم م یاگر مخالفت م ی. مجبورم نکرد ولدمیآره کش -

 هم جسمم. نتونستم خودمو کنترل کنم.

 

 شنوم. یرا م شیاست. فقط صدا نییسرم پا هنوز

 

  ؟یگالره. اصال چرا درو روش باز کرد یگند زد -

 

 خزم.  یم نییتخت پا یکنم و هم از رو یبار هم نگاهش م نیا

 

رفت و صاحبخونم پرتم  یها م هیهمسا شیآبروم پ نداخت،یراه م ی. عربده کشیشناسینداشتم. تو اونو نم یا گهید یچاره  -

 به اون روزا برگردم.  ستمیحاضر ن گهیپناه بودنم پشت سر گذاشتم. د یرو به خاطر ب یسخت ی. من روزارونیکرد ب یم

 

 پرسد: یم یرا شاک یسوال بعد اریمه یحرفم ادامه دارد ول هنوز

 

 تونستم کمکت کنم.  یم ؟یچرا بهم زنگ نزد -

 

 :میگو یچرخد، قاطع م یرنگِ چشمانش م یکه نگاهم در مردمک نقره ا ی. در حالستمیا یم شیروم و رو به رو یسمتش م به

 

با خودش  شهیکنم. اون هم میسهمربوط به خودم و عرفان تو رو  لیمسا یتو ستمیوقت حاضر ن چیفکرشو هم نکن. ه یحت -

 خطرناکه.  یلیچاقو داره و خ

 

 کشد. یلبش را باال م یگوشه  یپوزخند

 

 از شرش خالصت کنم.  شهیبار واسه هم هیاگر خطرناکه بذار  ؟یترسون یم یدار ویهه، ک -

 

 . امیکنم. خودم از پسش بر م ینه، خواهش م -

 

 رود. یعقب م دلخور
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 تونم. جالبه! یمن نم یول ،یایاز پسش بر ب یتون یم کلیذره قد و ه هی نیتو با هم -

 

 دهم: یجواب م جهینت یاز بحث ب کالفه

 

 کردم کنترلشو از دست داد. شیچون عصبان روزمیزنه. د ینم بیکنه. اون بهم آس یمن فرق م ی هیقض -

 

 پرسد: یشود و مردد م ینگاهش کدر م یروشن

 

 عاشقته، مگه نه؟ -

 

کند را  یطور طلبکار نگاهم م نیجواب او که ا دیآورم، چه با یعرفان سر در نم بیاز احساسات عج یخودم هم به درست یوقت

 کنم.  یخشک شده را تر م یلبم که حساب یبدهم؟با زبانم رو

 

 . ستیبهم عادت کرده. مطمئنم عاشقم ن یلیاون فقط خ اره؟یسر معشوقش م ییبال نیهمچ یکدوم عاشق -

 

 یحواسمان پرت م یلحظه ا یرسد و برا ینوازد، از پشت پنجره به گوشمان م یکه آهنگ سلطان قلب ها را م یآکاردئون یصدا

 :دیگو یم یا یبعد از مکث نسبتا طوالن اریشود.مه

 

 بخواد بهت دست بزنه.  گهیبار د هی رهیبه هر حال من اصال تو کتم نم -

 

 از پس ... یجور هیگفتم که خودم  -

 

 :دیگو یم یکشد و محکم و دستور یم ینُچ

 

 من. یخونه  میریم یکن یجمع م لتویاالن وسا نیشما هم ر،ینخ -

 

 دهم. یسرم را به شدت تکان م نم،یب یرا در آن ها م تیجد یشوم و وقت یم رهیخ شیبه چشم ها جیو گ مردد

 

  ؟یکن یکه نم یشوخ -

 

 شود. یم کمیچند قدم نزد یطور جد همان

 

 کنم؟ یم یبه نظرت شوخ -

 

 ... اریمه یول -

 

 پرد. یحرفم م وسط

 

 . میبهت حق انتخاب ندادم گالره. اگر و اما هم ندار -

 

 :میگو یو گله مند م ردیگ یم دلم

 

 بدن؟ یریگ میکه به خودم حق تصم نیبدون ا رنیگ یم میمن تصم یِ زندگ یبرا ایدن یمن انقدر سرِ راهه؟ چرا همه  یِزندگ -
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باهات رفتار  انهیانقدر وحش شهی. چطور میایباهام ب دیحرفاتو باور کنم، با یخوا یکه انتخابات اشتباهن. اگه م نیبه خاطر ا -

که نرفته چقدر خوب  ادتیبه هر حال من هنوز سر حرفم هستم.  ؟یخونه نداشته باش نیبا تنها موندن تو ا یکنه و تو مشکل

 ؟یبکن موخوا یکه م یبلدم مجبورت کنم کار

 

 اندازد. یباال م یکشد و شانه ا یم نییرا پا شیلب ها ی گوشه

 

 منتظرتم. نی. تو ماشیایب یکه ... بازم مجبور نیا ای یایباهام ب یمجبور ای -

 

 ترسم. یپشت در م اریمه دنیبروم، از د رونیخواهم ب یکنم و م یهم شدم. در آپارتمان را که باز م مجبور

 

 .یخدا. فکر کردم رفت یوا -

 

 اریکردن با مه یزندگ ی دهیکنم ا یروم و فکر م یرود. با فاصله دنبالش م یم نییو از پله ها پا ردیگ یبزرگ را از دستم م ساک

آهنگ  یسپردم. صدا یم ریخودم را به دست تقد دی.باستیمنتظره بودن، انقدرها هم وحشتناک ن ریو غ بیبا وجود عج

 کنم: یزمزمه م یلب ریرسد.ز یمو دور به گوش  کیدر نزدسوزناک هنوز هم 

 

 تو چه کنم؟ ینرم نرم. طاقت نداره دلم دلم. ب گهیدلم م هیبرم برم،  گهیدل م هی -

 

کنم.  یگذرد، م یکوچه م چیکه از پ یرمردیبگردم، نگاه به پ اریمه نیکه دنبال ماش نیو قبل از ا نگیمحض خروج از پارک به

کنم.  یدادن احساساتم به نواختن نشسته.با لبخند گم شدنش را نظاره م یباز یپر چروک و رگش چه هنرمندانه برا یدست ها

 باز کرد. یکی یکیکدورت را  یآهنگت گره ها نیطن یول ید ندانی. شارمردیخدا عمر جاودانه ات بدهد پ

 

 یقیموس یدهم و به صدا یم هیتک یصندل یِرا به پشتکند، سرم  یکه حرکت م نی. ماشنمینش یم اریهمان لبخند کنار مه با

 خواند: یهمصدا با آن م اریسپارم که مه یگوش م

 

 پروا یپروا، چه ب یکن من چه ب نگاه

 

 تازم یکهنه م یمرز قصه ها به

 

 تو این سرما یکن با چه سرسخت نگاه

 

 سازم یعشق، یه فصل تازه م یبرا

 

 وحشت یفصل پاک، یه فصلِ امن و ب یه

 

 یتو که یه گلبرگِ زودرنج برای

 

 فصل گرم و راحت، زیرِ پوستِ من یه

 

 یتو که با ارزش ترین گنج برای

 

 کن من به عشق تو چه مجنون وار نگاه

 

 یبرا شی...صداندینش یلبم م یرو یخودش کند لبخند ناخوانده ا یدهد تا آن را برا یکه در متن آهنگ م یراتییاز تغ 

 ندارد. یعنوان ترس چیاست. مخصوصا که از اوج گرفتن به ه رینظ یب یخوانندگ
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 بوسم ییخ بستهء پرواز و م تن

 

 لب هات یِگرم کن منو با سرخ بیا

 

 بوسم یپر آواز و م یِاون لب ها من

 

 پاکیزهء عریان یبوسم ا یرو م تو

 

 روپاکیزه مثل مخمل قرآن تو

 

 گیرم یکن، من حرارت از تو م طلوع

 

 گیرم یکن، من شهامت از تو م ظهور

 

 برد. یخوابم م یفهمم ک یشوند و نم یشب قبل، کم کم چشمانم گرم م یخواب یخاطر ب به

 

 گالره؟ گالره پاشو.  -

 

 شوم. یم رهیخ اریافتند، باز نگه دارم و به مه یهم م یکنم چشمانم را که خارج از اراده ام رو یم یسع

 

 هوم؟  -

 

 زنم. یچال گونه اش من هم لبخند م دنیشوم. به هر حال از د یم اریخندد که من هوش یمدانم از چه بابت  ینم

 

 .میدی. پاشو رسیعالمت تعجب شد هیشب -

 

 یآورد. کمرم از ثابت ماندن خشک شده و درد م یاشک به چشمم م ظمیغل ی ازهیکشم و خم یباال م یصندل یرا رو خودم

 :میگو یکنم و م یرا باز م نیکند.در ماش

 

 کنه.  ی. کمرم چقدر درد مگهیپاشدم د -

 

دارم و به طرف  یساک را از پشت بر م اریمنگم. بدون توجه به مه یروم و کم یو راحتم شل و ول راه م قیاز خواب عم هنوز

 روم. یساختمان م

 

 کجــا؟  -

 

 کشم. یافتد، باال م یگردم سمتش و شالم را که از سرم م یبرم

 

 پسر شجاع. یخونه  -

 

 آورد.  یم رونیرا از پنجره ب دشیکنم. دسته کل یبا چشم و ابرو به خودش اشاره م و

 

 .گهیتوش د یبر یکه بتون یآقا شجاعو داشته باش یخونه  دیکل دیخوابالو با -

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 166 

 

 پرسم: یبه چشمانش م رهیزنم و خ یرفته را برگشت م راه

 

 باال؟ یایمگه خودت نم -

 

 اندازد.  یباال م ییابرو

 

 .امی. تو برو باال، منم مییبرم جا دیه، من بان -

 

کشمش. از  یم شتریو ب میسا یهم م یرا رو میکند. دندان ها یولش نم اریمه یول رمیگ یرا م دیکنم و دسته کل یم یشیا

 پرسم: یزنم و م یم تیاز شکا یشوند.به نگاهم رنگ یخورند و خارج م یدستم سُر م نیاز ب دهایآورم، کل یکه م یادیفشار ز

 

 . گهی. بدش دیکن یم تمیهمش اذ ؟یضیمگه مر -

 

 بوس بده. هیاول  -

 

 :میگو یتوانم خودم را کنترل کنم و خندان م یکه گرفته، نم یکند. از حالت بامزه ا یرا غنچه م لبش

 

 . دویغلطا بکنم. بدش به من کل نیاز ا ابونیمونده وسط خ نمیهم -

 

 زند. یم یفشارد، چشمک یگاز م یرا رو شیکه پا یکند و در حال یرا ول م دیبار کل نیا

 

 نداره، اومدم خونه حساب کن.  بیع -

 

 یو به عنوان کس ستینگاه من مثل مهمان ن یمثل قبل است ول زیاندازم. همه چ یبه اطراف م یشوم و نگاه یخانه اش م وارد

اتاق ها و آشپزخانه همه پارکت روشن و پر رگه  ،ییرایهال و پذ کنم.کف یکند، براندازش م یدر آن زندگ یکه قرار است مدت

. وارینصب شده به د لوریس نچیا شیچهل و ش ونیزیرنگ و تلو یآجر یِراحت یِصندلو  زیدست م کیشده اند. هال متوسط با 

که خانه را شلوغ پلوغ  اریمه لی. لباس ها و وساشیرو یِنییتز لینازک و دراِز قفسه قفسه قرار دارد با وسا زیم ونیزیتلو ریز

شکل و  یا رهیاست. دا زیم یگلدان بزرگ رو رد،یگ یکه واقعا چشمم را م یزیخورد.تنها چ یکرده اند، همه جا به چشم م

 دارد. یمدل جالب یسادگ نیزده. در ع رونیکه از سرش ب ینازک و دراز یاست با درختچه  دیسف کِیسرام

 

سقف به اتاق  یهالوژن رو فیبا دو رد ییاست. راهرو دیسف یِچوب یِ ها نتیبا قفسه و کاب ورلیس یِبرق لیآشپزخانه، وسا ست

روم. ساکم را همان جا  یگذارم و داخل اتاق خواب م یرا کنار م یام. فضول دهیرا ند یشود و من هنوز اتاق دوم یم یها منته

 یتازه  یبه تن دارم و زخم ها یرنگ یاسیگذارم.تاپ  یتوالت م زیم یآورم و رو یرا در م مدهم. مانتو و شال یم هیکنار در تک

 زند. رنگ قرمزشان هنوز تازه است.  یچشم م یتو یشانه ها و پوست نازکِ گردنم به طرز زننده ا یرو

 

شده.  بزرگ و هاله وار، خون مرده یِ کبود کیکند،  یدرد م یلیکه خ ییدلم سمت چپ، درست همان جا یزنم. رو یرا باال م تاپ

و با چشمان بسته شروع به  ابدی یم نیدردم تسک شیچپم. از تشک نرم و خوش بو یپتو م ریکشم و لنگان لنگان ز یم یآه

 کنم. یم یابافیرو

 

 یشود. به محض ورود تکه م یکه وارد م نمیب یرا م اریکنم و مه یدر چشم باز م یصدا دنیبا شن یدانم چقدر گذشته ول ینم

 اندازد.

 

 بره. یتا شب مونده. پاشو شب خوابت نم یدو ساعت یکی. هنوز یخواب یزائو همش م یزنا نیبابا ع هیچ -

 

 دهم. یم هیزنم و به تاج تخت تک یم یلبخند
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 کردم. یبودم. داشتم فکر م دهیاالن نخواب یول ادی. خوابم مدمیاصال نخواب شبید -

 

 زند. ینج باال مکند و آن ها را تا آر یرا باز م نشیسر آست یها دکمه

 

 داشتم؟ ییافکارت احتماال منم جا یتو -

 

 دهم: یکند، جواب م ینم تمیکشد و اذ ینم شیرا پ شبیحرف د گریکه د نیاز ا خوشحال

 

 کمم به تو فکر کردم. هی ،یا -

 

 :دیگو یکند و م یبلند و جذبِ مردانه اش را باز م نیبلوز آست یها دکمه

 

 ام. یکمم راض هیخوبه. من به همون  -

 

که همراهش  یکوچک یشود چون مشما یمستجاب م می. دعاهااوردیکنم بلوزش را در ن یدهم و دعا م یدهانم را قورت م آب

 یلیخ یزند و با فاصله  یکنار م می. پتو را از رودیآ یدارد و به سمت تخت م یتوالت گذاشته بود را برم زیم یآورده بود و رو

 .ندینش یاز من م یکم

 

 ه؟یتو اون مشما چ -

 

 یکشم. حرف یدانم چرا خجالت م یرسم. نم یبدنم م یرو یکنم و به زخم ها یشنود. خط نگاهش را دنبال م یسوالم را نم انگار

دو تا کارتن  دنیکند. از د یخش خشش را بلند م ی. مشما را باز و صداندازدیب ادمیدردم را  دیکند که نبا یزند. درک م ینم

 پرسم: یاندازم و شوک زده م یم زانشیماند. نگاه به چشمان گر یدهانم باز م سند،ر یپماد م ینظر جعبه  کوچک که به

 

 .یمن بخر یزخما یرو برا نایا ینگو که رفته بود ؟یکن یم یشوخ -

 

 پرسد: یکند و آرام م یمرا نگاه م یچشم ریز

 

 کارا کنم؟ نیرسه؟ که من بخوام از ا یبه نظر م بیعج یلیخ -

 

 دهم. یم یشتریاندازم و لبخندم را وسعت ب یباال م یا شانه

 

کارا بکنه؟  نیاز ا یدختر معمول هیبراش بشکافه بخواد واسه  نیزم دهیدرخشان که به قول خودش اُرد م اریکه جناب مه نیا -

 !رممکنهیغ ست،ین بیعج

 

 .ندینش یم میتخت کنار پا یکشد و کامل رو یباال م نیزم یرا از رو شیپاها

 

 یبرا ،یبدون یاگه خودتم خودتو معمول ی. حتیستین ی. تو که معمولیدختر معمول هی یبه قول خودت واسه  یول رممکنهیآره غ -

طور  نی. اادیها خاص به حساب م یبعض یاوقات برا یگاه یا یهر آدم معمول یعنیبهت گفته بودم.  نوی. قبال هم ایمن خاص

 ست؟ین

 

 کند. یبحث را عوض م اریشود سکوت کنم. مه یدود و باعث م یدلم م ریز یناخودآگاه حس خوش دنشیشن از
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بخرم.  یدپ تیکوفتگ یو برا درودرمیشن، ه میکه زخمات زود ترم نیا یارتوپده. اون گفت برا م؛ییراستش زنگ زدم به دا -

دکترم استفاده کردنشون  زیه هر حال بدون تجو. بگهیباشه د نی. فکر کنم مشکل توام همهیا چهیماه یها یواسه گرفتگ

 نداره. یمشکل

 

 :میتوانم بگو یدهم و فقط م یتکان م یسر

 

 ممنون.  -

 

و  عی. سرزدیر یدستش م یرنگ کرم را رو دیسف یاز محتوا یکشد و کم یم نییشانه ام پا یبند لباسم را از رو اطیبا احت اریمه

 :میگو یشرمنده م

 

 تونستم بمالم. یدستت درد نکنه، خودم م -

 

 زنم.  ی. خودم مینیب یپشت گردنتم هست. خودت درست نم -

 

کند و  یپخش م یکرم را کم اریکنم. مه یزند، از درد صورتم را جمع م یم شیگذارد و کرم را رو یزخمم م یرا که رو انگشتش

 دوزد. یبه من چشم م

 

 ره؟یگ یدرد م یلیخ -

 

 کنم. ینشسته را پاک م میابروها نیکه از درد ب ینیکشم و چ یم یقیعم نفس

 

 داره. ینه، حس خوب -

 

است. بعد از اتمام  یکند انگار در حال کشف مهم یرا موشکافانه نگاه و مرهمشان م میزخم ها یدهد. طور یتکان م یسر فقط

شود و  یهم م یجد یوقت یرسد. حت یم یگذارد. هنوز به نظر جد یم یبغل تخت یبندد و آن را رو یرا م درودرمیکارش، در ه

 است. یگذارد، باز هم از نظر من دوست داشتن یرا کنار م یلودگ

 

 .نمیکجاس؟ کمرت؟ برگرد بذار بب یکوفتگ -

 

به دستش  عیخواهد باال بکشد. سر یو م ردیگ یکنم، لباسم را م یکردن گفته اش نم یبر عمل یمبن یحرکت چیه ندیب یم یوقت

 یدل بسوزاند. نم میخواهم برا ی. نمندیشکمم را بب یخواهد زخم رو یدارم. دلم نم ینگه م نییزنم و لباس را پا یچنگ م

 .ندیخواهم عمق فاجعه را بب

 

کنم. مچ هر دو دستم را  یکند لباس را باال بزند و من مصرانه دستش را مهار م یم یدر جنگند، او سع مانیکه دست ها یحال در

 کند. یدارد و اخم م یدستش ثابت نگه م کیبا  رد،یگ یسفت و محکم م

 

کنه. پس اگر  یزود خوبت م دمیقول م یول یش تیکم اذ هیاالن  دیباور کن به خاطر خودته. شا یدونم درد داره ول یگالره م -

 ...  یزود خوب ش یخوا یم

 

 پرم. یحرفش م نیطاقت ب یکالفه و بخواهم دستم را آزاد کنم.  یم هنوز

 

  ار؟ی. مهاریمه ستیبه خاطر دردش ن -
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از  یرنگم، صورتش اول حالت یپوست گندم یزننده رو یِکبود دنیزند. از د یکند و لباس را باال م ینم میبه عجز صدا یتوجه

 .ردیگ یو سپس خشم م رتیبهت و ح

 

 ؟یاوردیخودت ن یو اصال به رو یدیکش یهمه درد م نی! ایمن، گالره؟ دختر تو چقدر محکم و مقاوم یمن! خدا یخدا -

 

 یکشم و او را از خودم دور م یم نییپا عیزنم. لباس را سر یو دستش را پس م دیآ یکند . غلغلکم م یرا رها م میدست ها مچ

 کنم.

 

 کنه.  یدرد نم میلیحساسه وگرنه خ یادی. پوست من زستین امیطور نیا -

 

 شود. یم رهیکشد و به سقف خ یکند. کنارم دراز م یم اخم

 

 . دهیشرف تاوانشو پس م یمطمئن باش اون ب -

 

 :میگو یم یو جد نمینش یکند. م یام م وانهیو عرفان بخواهند با هم رو به رو شوند هم د اریکه مه نیفکر ا یحت

 

بدبخت  یکاف یپس ولش کن. اون خودش به اندازه  نم،یعرفانو نب یوقت رو چیه گهیجا که د نیفراموشش کن. من اومدم ا -

 هست.

 

 گردد سمتم. یزند و برم یسرش م ریدستش را ز کی اریمه

 

 .نمیجا بب نیا ای. حاال بنمشیبه نفعشه دور و برت نب یفقط به خاطر تو، ول -

 

 شوم. یم رهیزنم و مشکوک به آغوش باز مانده و منتظرش خ یکه دوباره در جلد شوخش رفته، لبخند م نیا از

 

 ؟یسالم تو بدنم نمونده. تو درک ندار ینقطه  هی یدیخوام. خودت که د ینم -

 

 خندد. یم یکند و عصب یرا گشاد م شیها چشم

 

چرا انقدر  ؟یرسه فقط بخوام کنارت باشم ؟ فقط بغلت کنم تاکنارت باشم تا راحت بخواب یم رممکنیچرا انقدر به نظر غ -

  به؟یعج

 

 کنم. تشیخواهد اذ یدلم م یشده ول یدانم از دستم شاک یم

 

 .یدونم بتون یم دیبع -

 

 .ردیگ یم میاندازد و از بازو یگزد، دستش را به سمتم م یرا از زور حرص م نشییبار لب پا نیا

 

 کنه! یم یچه ناز نی. ببنمیجا بب نیا ایب -

 

و چند بار  ندینش یلبم م یکنم. لبخند رو یحبس م نهیعطرش را در س یکشم و بو یم قیکشم ، نفس عم یکه دراز م نیهم

 زنم. یپشت هم پلک م

 

 .شهیمورمورم م یزن یبخواب. پلک م ریچشماتو ببند و بگ -
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لحظه  نیگذارم. عاشق ا یهم م یرا رو میکشم و چشم ها یزند قرار گرفته را عقب م یقلبش که تند م یرو مایکه مستق سرم

طور مرا در برش گرفته ،  نیا یکه وقت نیا یعنیمهمم.  شیکه برا نیا یعنی نیشود. ا یام که ضربان قلبش تند و تندتر م

 کوبد. یشود و قلبش هر لحظه تندتر م یزده م جانیه

 

به  یبار در اوج فراغت و آسودگ نیاول یدهد برا یحضورش اجازه م یشود و آرامش و گرما یم شتریو ب شتریخوبم ب حس

 خواب بروم.

 

 ...ادیتا دلم نکرده فر ایگلدونِ من شکسته در باد، تو ب گل

 

 ده؟یگل شب بو رو از شاخه چ یک ده،یشب بو نم گهیشب بو د گل

 

 تو مثل مهتاب. یکیکمون، من مثل تار نیآسمون پر رنگ ی گوشه

 

 تو جنگل خــواب! شمیگم م رمیباد از سر زلف تو نگذره،من م اگه

 

 

 

 

 

 * فصل هشتم: بغض شبانه *

 

 

 

و بدون خط  دیسف یصفحه  ن،یریکنند. شروع تازه و ش یبرخورد م کیرمانت اریبس زیانسان ها در مورد شروع همه چ شهیهم

 ...!یخودت ممکن کن یبرا یتوان یممکن ها را م ریغ یکه به نظرت همه  ییایدن ،یخط

 

. اما باالخره دیرس یم یدرخشان و دوست داشتن یلیبه نظر خ ندهیهم، آ اریمن و مه یِدفتر زندگ زیو تم دیسف یبرگه  نیاول در

هم در بهت و دانم چرا هنوز  ینمانده بود. و من نم مانیبرا یزیتم یصفحه  گریشدند و د یو خط خط اهیصفحه ها س یهمه 

چقدر بد است که انسان  م،یستیقسمت هم ن اریشروعش هم معلوم بود من و مه ی لحظهرفت؟! از  نیاز ب زیکه همه چ رتمیح

بود که به خودم اجازه  نطوریشدم. ا ایرو نیا یرا داشتم و بنده  اریمثل مه یداشتن مرد یایاند. من رو شانیاهایرو یها بنده 

 او باز کنم. یرو یادیدادم حساب ز

 

 ...یبر ندهیبه سمت آ یتون ینم ،یکه گذشته رو فراموش نکن یتا وقت د؛یگو یبه من م شهیهم میهست که مر یزیچ

 

 یم یجنگند، سع یانسان ها با آن م یگاه نیهم یسخت است. برا ندهیآ یرفتن به سو یکردن گذشته قسمت آسان ول رها

 میکن یکه م یکه با وجود تمام تالش ییزهاینگه دارند. چ رییمانده همانطور بدون تغ زیاز گذشته عز شانیکه برا ییزهایکنند چ

 مانند. یهمانطور نم

 

است  یچون هرقدر هم که دردناک و وحشتناک باشد تنها راه میبرو ندهیآ یتا بروند. به سو میبگذار دیوقت ها فقط با یبعض

 مانده! مانیکه برا

 

که به  یزیو هرچ دهیخر میبرا اریکه مه یلیشده. تمام وسا یاز عطر و اتاقم از عروسک خال شمیآرا زیکمدم از لباس، م بایتقر

 بزرگ جمع کرده ام. یآورد را در چند ساک و مشما یبه ارمغان م میاز او را برا یو خاطره ا ادی ،ینحو
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 ی هیتوانم مثل بق یدر دستم مانده و نم اریمه دیشرت سف ی. تزمیدور بر ایخواهم پسشان بدهم  ینگرفته ام م میتصم هنوز

 برد...  یلباس خوابم نم نیبزرگ بچپانمش. بدون ا یِمشک یداخل مشما لیوسا

 

 برم.  یدماغم م کیفشارم وآن را نزد یرا محکم در مشتم م لباس

 

 کشم...! یم نفس

 

 گذارم. یم نیزم یرو میفرستم. لباس را کنار پا یم میها هیرا به ر اریتن مه یکشم و عطر کم رنگ شده  ینفس م ــقیعم

 

 برد.  یشب هم خوابم نم کیلباس  نیبگذرم...من بدون ا یکی نیاست از ا محال

 

 یبه خوردن شام در خودم نم یعالقه ا چی. هرمیگ یگذارم و دوش م یام م یرا کنار شلوار گرمکن مشک دیشرت سپ یت

 !یندار یکار چیدل و دماغ ه ی...تنها که باشنمیب

 

 شده ام.  نیعج ییروزها من انگار با تنها نیا و

 

نگذشته باز از شدت  قهیچند دق یول رمیگ یام م دهیچیکه دورم پ یزنم و آبش را با همان حوله ا یرا شانه م سمیخ یموها

 یم و حوله را روکن یتنم عوض م یسیمرطوب شده از خ یو شلوارم گرم کن را با حوله  دیشرت سپ یکند. ت یچک چک م یسیخ

 اندازم. یمبل م

 

 یشوم به رخت خواب پناه م یکنم، آرام تر که م یآتش م یگاریس یحوصلگ یاز ب یگذشته ول ازدهیاز  یربع کیفقط  نکهیا با

کشم. بعد از شش ماه مطمئن  یمشامم را معطر کند دراز م ار،یمه یکشم تا بو یام م ینیب یلباس را رو ی قهیبرم و همانطور که 

 دهد... یم اریمه یبو نوزه ایتن خودم را گرفته  یبو ستمین

 

 را دارد. اریعطر مه گریپنج سال تن خودم هم د نیکه در ا هرچند

 

 ...یستین گهید یاز تو نمونده، اگه حت ریغ یکس

 

 !یستین گهیخودت اما د ،یتو جار یجا بو همه

 

تنگ  زشیهمه چ یکرد، دلم برا یکه نثارم م یمحبتش، عشق خالصانه ا ش،یها یشوخ یزند...دلم برا یپر م دنشید یبرا دلم

 !یکرد یروشن م شانیبرا یفیکاش تکل یخاطرات چه کنم...! ا نیبا ا یاما به من نگفت یشده. رفت

 

 و خاطرت؟! ادیبا  اریکنم مه چه

 

 غربت شبونه... یاما مونده اسمت، تو یستین

 

 کمون خاطرات عاشقونه! نیرنگ ونیم

 

 ...لغزدیام م ینیگونه و سپس ب یپلکم رو یشده  کیبار یاز گوشه  یگریپس از د یکی میها اشک

 

 هام، یتو شب دلواپس یستاره بود نیآخر

 

 هام. یکس یپناه من بود تو غروب ب خواستنت
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 نه،یدر کم هیهر لحظه پس از تو شب و گر لحظه

 

 !نهیآخر قصه هم یگرد یبر نم گهید تو

 

به خودم بقبوالنم  یها حس کنم ول یکینزد نیرا بپوشم و او را در ا اریشود لباس مه یشده کار شب و روزم. آخر مگر م هیگر

 که رفته؟!

 

 شوند. یگم م سمیخ یموها نیاشک ب یها قطره

 

 عاطفه برگشت ، شب بعد از رفتن تو. یب شب

 

 از تن تو. یمن پر، شب خال ازیاز ن شب

 

 تو گل بود و ترانه،  با

 

 تو بوسه بود و پرواز... با

 

 تو گم شد. یو بوسه ب گل

 

 تو پژمرده شد آواز. یب

 

به دور از نگاه  م،یشب ها ییتوانم در تنها یفشارم. چقدر خوب است که م یشوم و لباس را در تنم م یخودم جمع م یتو شتریب

 کنم. یمردم خودم را خال یِ قاض شهیرحم وهم یب یها

 

 پره! یم یکه جا گذاشت یرهنیبره، عطرت داره از پ یچشام و م یها سو هیگر نیشب ا هی آخر

 

در گوشم  فونیزنگ آ یشوند که صدا یخواب م یِنیریبه گم کردن من در ش یافتند و راض یهم م یکم کم رو سمیخ یها پلک

 . چدیپ یم

 

شود، خواب از سرم بپرد و  یشش ماه مرا زنده نگه داشته باعث م نیکه ا یفکر یزنگ بخوابم ول یتوجه به صدا یخواهم ب یم

 خزم. یم رونیپتو ب ریاز ز عیسر

 

 ...!اریبرگشتن مه فکر

 

روم و هم تا حد  یهم وا م ش،یدر صفحه نما زدانیصورت  دنیاز د یدوم ول یم فونیو روشن خانه به سمت آ کیهمان تار در

 کنم. یمرگ تعجب م

 

 کند؟ یچه م نجایموقع شب ا نیشوم...ا یهم م نگران

 

 دهم: یکنم، جواب م یدندانم م نیکه پوست لبم را ب یدارم و در حال یرا بر م فونیآ

 

 !د؟ییبفرما-

 

 توانم حس کنم نا آرام است. یشب هم م یِکیکشد، در تار یم شیبه موها یدست
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 باهات صحبت کنم! دینداشته باشه با ی! اگه اشکالیدرو باز کن شهیم-

 

 یباز م شیکند و در را برا یدل مرا هم آشوب م شیصدا یدلشوره  یبه او اعتماد ندارم که به خانه ام راهش دهم ول انقدر

 کنم.

 

 نجایشب او را تا ا مهین یلی. واقعا کنجکاوم چه بهانه و دلستمیا یبه انتظارش م یکنم و دم در ورود یچراغ ها را روشن م عیسر

 ه!کشاند

 

ترسم. از آمدنش  یهم م یکنم و کم یباال آمده تعجب م عیانقدر سر نکهیاز ا نم،یب یکنم، او را که پشت در م یرا که باز م در

 .ستمیخشنود ن یلیموقع شب، حاال به هر دل نیبه خانه ام آن هم ا

 

بلوزش بازند. شلوار پارچه  ییباال یچند تا دکمه را تا آرنج باال زده و  شیها نیبه تن دارد، آست یآب یبا چهار خانه ها دیسپ بلوز

 کتش را در آورده. یاست ول شیرنِگ غروب هنوز پا یو سورمه ا یا

 

 یرا برانداز م شیقرار است. همانطور که سر تا پا یب شومیمطمئن م شتریاش ب یشگیهم یِ وضع آشفته و به دور از مرتب از

 .ستمیا یمنتظر م نهیبرم و دست به س یراباال م میافتد، ابروها یم اهشیکنم نگاهم به چشمان س

 

 شود: یدخول بدهم دستپاچه م یام و قصد ندارم به او اجازه  دهیسفت و محکم به در چسب ندیب یم یوقت

 

 ؟یسالم. خوب-

 

من  بِ یغر بیکنم، او اما حواسش به ظاهر نامتعارف و عج یام اضافه م یکنم و به حالت تعجب زدگ یرا گشاد م میها چشم

 سرخ شده. ادیز ی هیکه شک ندارم از گر یگشاد و بلندِ مردانه با دماغ و چشمان دیو درهم، لباس سپ سیخ یاست. موها

 

 پرسم: یم یبا توپ پر ،یکنم و جد یاخم م ستین سمیو او رئ میستین یموضوع که در ساعت کار نیدر نظر گرفتن ا با

 

 یخوا ی! اولش ازم م؟یکن ینم یخودت اصال کمک ینکنم وقت شینگه دارم و خصوص یروابطمون و کار دیچطور با یبگ شهیم-

 ازت دور بمونم؟؟ دیبا یخونم. چطور یاومد یناباور نیخونه و حاال هم که در ع یمن و برسون

 

 :دیبگو یزیگذارم چ یآورم و نم یدستم را باال م یکند ول یباز م یزدن حرف یرا برا دهانش

 

 ؟یکن یم کاریچ نجایا-

 

 :دهدیبه چشمانم جواب م رهیاندازد و در آخر خ یم نییرا چند بار پا سرش

 

که  یاون آدم هیکنم و اصال شب یسرد برخورد م یلیبرگشته من خ ینکته اشاره کرد که از وقت نیبه ا یعنیخواهرم بهم گفت ، -

 نیگم ا ینم یزیبه خودش چ دید ی. البته وقتدر مورد مشکالتم صحبت کنم یکیبا  دی...گفت که احتماال باستمیشناخت ن یم

 و داد. شنهادیپ

 

 دهم: یتکان م یام، سر ستادهیا نهیدهم و همانطور که طلبکار دست به س یم هیدر تک به

 

 .ادیم ی! به نظر منطق؟یکن یباهاش سرد برخورد م شتریکه از همه ب ینفر نیسراغ من؟؟ اول یاومد میو تو هم مستق-

 

 یم رونیبندد، بازدمش را پر شتاب و کالفه ب یم یمدت زمان کوتاه یرا برا شیشود و چشم ها یتمسخر کالمم م متوجه

 :نمیب یدر آن ها نم یو سخت یاز سرد یاثر چیه گریکند، د یرا باز م شیچشم ها یفرستد و وقت
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 شهیهستم. هم یمن آدم سخت و نامهربونکنم بخاطر خودته.  یکار باهات سرد برخورد م طیمح یبخاطر خودت بود. اگر تو-

 یکنن. خودت م یدوستانه برخورد کنم، همه در موردت فکر ناجور م یناگهان یلیخ دمیجد یِ بخوام با منش نکهیو ا مینطوریهم

 . اون کارارو کردم تا مراقبت باشم!ارنیدر م رفدختر تنها چقدر راحت ح هیکه پشت سر  یدون

 

 :ردیگ یکالمش را م یدهد و ادامه  یشگفت زده شدن به من نم یبرا یفرصت

 

 کردم. تتیکه کارام درست نبوده و اذ دمی. فهمیدیرس یبه نظر م نیکه چقدر تنها و غمگ دمتیامروز غروب د یول-

 

 یخودم شرمنده م یادبانه  یو ب زیکند در مقابل رفتار تند و ت یکه م یو مالحظه ا یشیاندازم، از دور اند یم نییرا پا سرم

 شوند. یمحو م هیثان کیدر عرض  میدهم و کدورت ها یشوم. حق را به او م

 

 پرسم: یکنم، م یباز تر م شیکه در را برا یروم و در حال یسر راه کنار م از

 

 تو؟ یایب یخوایم-

 

از ظاهر نه چندان  یبندم و شاک یرود. پشتش در را م یشود و داخل م یزند، از کنارم رد م یم یاعالم موافقتش پلک یبرا

 شوم. یام دنبالش روانه م یفیتعر

 

 کنم: یکاناپه اشاره م به

 

 .نیبش-

 

دانم که  یرا م نیماهه ا کیمدت  نیگذراند. در هم یخانه را از نظر م یایکامال آشناست زوا میوسواس که برا یبا نوع نگاهش

من  ی ختهیشلوغ و به هم ر یخانه  دنیاست و حاال د یوسواس بیعج ینفرت دارد. از آن آدم ها یختگیبه شدت از بهم ر

 اش را دو چندان کرده. یآشفتگ

 

بود و  یمیراحت و صم اری. مهفتمیبه خانه ام آمده بود م اریکه مه یبار نیاول ادیو  ردیگ یژست با مزه و معذبش خنده ام م از

انگار از  زدانیهمراه بود، درعوض  یشلختگ یبا نوع شهیهم اریمه یخودش صد برابر من شلوغ و نامنظم. اصال رفتار ها یخانه 

 .دسنج یرا م یقبل هر حرف و عمل

 

 یساز را روشن م ییدهم. چا یشوم و سرم را با شتاب تکان م یکنم شگفت زده م یم سهیآن دو را با هم مقا نکهیاز ا ناگهان

 :میگو یم یلب ریکنم و ز

 

 ...ستینکس  چیبا ه سهیمرد من قابل مقا-

 

 .نمینش یم شیروم رو به رو یگذارم و م یاپن م یرو ،ینیشکالت را داخل س یو بسته  قندان

 

شوم.  یکند دست به کار م یقصد ندارد اقدام نمیب یم یزند. وقت یم یدهد و تک سرفه ا یحرکتم حواسش را به من م نیا با

 نشوم: یمیبا او صم ادیکنم ز یم یشود و سع یلحن کالمم دوباره مثل گذشته مودبانه م

 

که  یلیشما به هر دل یمنظورش من نبودم ول یکیو من مطمئنم از اون  دیصحبت کن یکیبا  دیخب. خواهرتون گفته با یلیخ-

 شنوم...  ی. پس مدیبا من راجع به مشکالتتون صحبت کن دیداد حیبوده ترج یچ ستیمهم ن

 

 کند: یاش م دهیشلوار اتو کش بیدهد و دستش را داخل ج یاش را به مبل م هیتک
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 .ینیو آوردم بب نیا-

 

مطمئنم  یکنم. خونسرد است ول یگذارد. نگاه به چشمانش م یم زیم یرا رو یکوچک و کارتون یبرچسب ها یِحاو یبسته ا بعد

 کند. یو آرامش م یوانمود به خونسرد شتریب

 

 :دیگو یکند و م یبرچسب ها اشاره م به

 

دستم خورد افتاد و  شدمیرد م یبود و من وقت زیم یگشتم. رو یرو نم فشیکردم ، البته ک دایپ ناین فیک یو از تو نیا-

دختر جوون بخواد  هیکه  دیرس بیکردم . به نظرم عج دایو پ نیا فشیک یتو ذاشتمیو که م لشی. وسانیزم ختیر لشیوسا

 ریدرگ یخوب چون فکرم کم یگذشتم ول یساده ازش م ینداده بود طارداشته باشه. اگر امروز بهم اخ فشیک یبرچسب تو

 که... نجایمشکوک شدم. اومدم ا یلیحرفات بود خ

 

 پرسم: یم یپرم و با شگفت یحرفش م نیب

 

 د؟یمضنونداشتن خواهرتون  ادیبه اعت نکهیا د؟یراجع بهش باهام صحبت کن دیخواست یبود که م یزیچ نیا-

 

 دهد: یکند و سپس پاسخ م یام نگاهم م دهیادبانه بر یحرفش را ب نکهیاز ا یپلک بزند و شاک نکهیلحظه بدون ا چند

 

 چیبا ه میخودم؟ من راجع به مسائل خصوص یِباهات صحبت کنم؟ راجع به مسائل خصوص یراجب چ خواستمیم یپس فکر کرد-

حرف بزنم؟ مسخره  میراجع به مسائل خصوص میبا منش نمیساعت دوازده شب اومدم بش یزنم. واقعا فکر کرد یکس حرف نم

 ینم دایپ یروان شناس چیموقع شب هم ه نیاعتماد کنم و ا یکس هدوست و آشنا ب یتونستم تو ینم نکهیست! فقط بخاطر ا

 ا صبر کنم.تونستم تا فرد یبود. واقعا نم نیکار هم نی. به نظرم عاقالنه ترنجایکردم اومدم ا

 

 اندازم: یباال م یا شانه

 

 فکر کردم راجع به خودتونه... دیصحبت کن یبا کس دیخواهرتون گفته با دیاونطور که شما گفت -

 

 :دیگو یقرار م یپرد و ب یصحبتم م نیاو ب نباریا

 

 و فقط چند تا برچسب ساده ان. ستنیکنم ن یکه من فکر م یزیاون چ نایکنار؟ فقط بهم بگو ا یحرفارو بذار نیا شهیم-

 

 بزند.  هیگر ریز بیترسم عنقر یکالفه است که م انقدر

 

 دهم: یجواب م ریمن کنان و با تاخ من

 

 ...دیبشنو دیخوا یکه م هیزیچ نیاگر ا-

 

 لرزاند: یچهار ستون بدنم را م ادشیفر یصدا

 

 و بشنوم. قتیخوام حق یانقدر طفره نرو .من م-

 

کرد تا من راهش بدهم و کمکش کنم، حاال  یم یرفتار زشتش بهانه تراش یبرا شیپ ی قهیچند دق نیشوم ، هم یم یعصبان

 کند. یم یدوباره بد اخالق
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 یچشمانش پرواز م یِ اهیس یبه سو یو گستاخ ییپروا ینگاهم را با ب یکه پرنده  یکشم و در حال یمبل جلو م یرا رو خودم

 یم یمالحظه اش را بکنم، به تند یآنکه کم یاندازمشان و ب یم زیم یکنم. دوباره رو یدارم و نگاه م یدهم، برچسب ها را برم

 :میگو

 

مواد توهم زا از همه خطرناک تر شناخته  نی. ب LSDجور روان گردانه به نام  هی. دیکن یکه فکر م هیزیهمون چ قایاتفاقا دق-

که  ستین یماده ا یم که مصرف خواهرتون واقعا باالست. در ضمن ال.اس.دبگ دیبرچسب ها با یشده و با توجه به اندازه 

 ینارنج زیر یکنه. قرصا یهم مصرف م ی.پی.سیو پ یجوآنا، اکستاز یمار واهرتونبخواد تنها مصرفش کنه صد در صد خ یکس

 هم هست .  شی. امکان مصرف حش دیکن یم دایپ لشیوسا نیب دیان احتماال اگر بگرد

 

اراده و  یب نمیب ینگاه شوکه شده اش را م یوقت یاو را بسوزانم ول شتریخواهم ادامه بدهم و ب یاز او دلخورم که م انقدر

 اندازد. یم نییگذارد و سرش را پا یصورتش م یکنم. دو دستش را رو یسکوت م یناگهان یلیخ

 

 :دیگو یم دهیبر دهیبر ،یلرزان یدرد و با صدا پر

 

 ...یوااا-

 

چه طرز خبر دادن  نیشوم. ا یم مانیو مثل سگ از رفتارم پش رمیگ یرا به دندان م نمییکند. لب پا یم هیرسد گر یمنظرم  به

 کرد. یاو بود حتما سکته م یجا یاست؟ هرکس

 

 پرسم: یم یو با دو دل چانمیپ یدر هم م یرا با حالت پر استرس میکشم، دست ها یکنم و جلو م یرا لعنت م خودم

 

 حالتون خوبه؟-

 

دهد و  یکه طولش م یزنم. کم یضربه م نیزم یرو کیتمیر میو با پا رمیگ یکند استرس م هیمن گر یبخواهد جلو نکهیا از

 .ردیگ یو سرش را باال م داردیکند، دستش را بر م یتند م یادیتا حد ز نهیضربان قلب مرا در س

 

از آنچه انتظارش را دارم  شتریب یلیخ میتوانم بگو یبه جرات م ی. حتستیکرده باشند ن هیکه گر ییآدم ها هیهم شب یا ذره

 دیص شیشود احساساتش را از چشم ها یعنوان نم چیاست. به ه یقیدرست مانند چاه عم اهشیخونسرد است. چشمان س

 کرد.

 

 عنــوان ! ــچیه به

 

 و دستپاچه شده. جیگ یاگر درست حدس زده باشم کم فقط

 

 دهد: یناباورانه سرش را تکان مکند و  یم نگاهم

 

ندارم! اصال خواهر  یاطالع چینرفتم. ه زایچ نیوقت دور و بر ا چیو ه دمینکش گارمیپک س هیعمرم  یکنم؟ تو کاریچ دیمن با-

 انقدر بزرگ شده؟ یمن ک یکوچولو

 

 یکند خونسرد است تا متوجه شکستنش نشوم. انگار که دلش نم یاز رفتارش تظاهر است. وانمود م یادیکنم تا حد ز یم حس

 سوال برود.  ریاز ابهت مردانه اش ز یخودش دارد ذره ا یکه رو یخواهد با از دست دادن کنترل

 

 یقیخواهد لرزششان را کنترل کند. نفس عم یم نگونهیزده و ا رونیپهنش ب یمشت کرده که رگ ها یرا طور شیدست ها مثال

 کنم. یم شیرا ستا یهمه مردانگ نیو در دلم اکشم  یم
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مبل. مردمک  یشود با بلند شدن من از رو یرود و هم زمان م یرو به کم شدن م یساز با تق ییقل قل آب داخل چا یصدا

شوم،  یتشک مبل کنده م یاز رو یمن که مانند فنر عیو خوش فرمش همراه با حرکت سر دهیکش یچشمانِ نه چندان درشت ول

 .دیآ یال مبا

 

 :دیگو یم عیشود و سر یجا م جابه

 

 برم. گهیخورم .فکر کنم بهتره من د ینم ییچا-

 

 :میگو یروم م یگذارم ادامه دهد و همان طور که به طرفش م ینم

 

 .فقط . فقط... ارمینم ییچا-

 

که در برخورد اول  ینه کس نم،یب یمغرور و سرسختم م سی. در آن لحظه نه او را رئنمینش یمبل م یبه او رو کیو نزد کنارش

در  ی. حاال هر قدر هم که سعدهیکه صدمه د نمیب یرا م یمرد...! فقط انسان کی یبه او شماره دادم و نه حت ییایح یمثل دختر ب

 حسش کنم.  نمتوا یپنهان کردنش داشته باشد م

 

برجسته و پهنش را  یگذارم. رگ ها یمشت لرزانش م یرو یکشم و دستم را به نرم یآه است م هیشب شتریکه ب یقیعم نفس

 رونیبر ب یمبن یاقدام چیه یاندازد ول یبه دست من م یزند. نگاه متعجب یکنم که نبض م یپوست دستم حس م ریز یبه خوب

 کند.  یدست من نم ریدستش از ز دنیکش

 

 :میگو یشوم و م شدنیکنم تا مانع لرز یبه دستش وارد م یفیفشار ظر رم،یگ یم یشتریب جرات

 

 دیتون یعالمه کار هست که م هیدوستش داره  یلیکه بهش اعتماد داره و صد در صد خ یبه عنوان برادرش، همراهش و کس-

 !دیانجام بد

 

 بخشد. یبه دلم گرما م یکند، حس خوب یتراوش م یوجودش مردانگ یباشم که از تک تک سلول ها یمرد یِ حام نکهیا از

 

ام نشود،  یجو آرام را به هم نزنم و او متوجه کشمکش درون نکهیا یکشم و برا یعقب م عیحس دستم را سر نیاز ا متعجب

 دهم: یادامه م

 

کشور  یکنم اوضاع خواهرتون بد باشه. اون هجده سالشه و تو یواقعا فکر نم یکه بهتون زدم ول یتند یبا وجود حرفا دینیبب-

 ستیگم احتمالش ن یشه. نم زایچ نیگرفتار ا یسن قانون ریدختر نوجوون ز هیش کمه احتمال یلیمثل انگلستان خ یقانونمند

 نایکنه. ا یداره مصرف م رانیاومده ا یاز وقت دیدونم اصال شا ی. نمگذرهیاز مصرفش نم یادیکمه. پس مدت ز یلیخ یول

 دیرفته سراغش. شا یچ یبرا دینی... ببییعقده، تنها ،یکم توجه ،ی. مشکالت روحدیبگرد لشیهمشون احتمالن. دنبال دل

حواستون بهش  دیرفتن. با زایچ نیسراغ ا یکه بخاطر کم توجه شناسمیرو م یادیز یجلب توجه کنه. من جوونا ینطوریا خوادیم

 .دیباشه و کمکش کن

 

 دوزد: یم یار قالو آن را به نقش و نگ ردیگ یپوزخند است، نگاهش را از من م هیشب شتریزند که ب یم یدردآلود لبخند

 

تونم  یگرم و برادرانه باهاش داشته باشم. من نم یمکالمه  هیتونم  ینم یحت یکمکش کنم وقت دیبا یدونم چطور یمن نم-

 بکنم!  یکمک

 

مشکل باز  نیاز ا یتواند گره ا یشوند که کشش خون هم نم یاز هم دور م یطور یروابط خانوادگ یتوانم درکش کنم. گاه یم

 کند.
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داد در تمام  یبه خودش اجازه م وانیبه هم شباهت ندارند. ک یجهت چیاز ه وانیو ک زدانیافتم.  یم وانیک ادیآنکه بخواهم  یب

هر دو رابطه  یِسرد یدهد ول یاز حد مجاز فضا م شتریبه نظر به خواهرش ب زدانیدخالت کند و  میها یخصوص یمسائل حت

 نمیبب نطوریشود، ا یباعث م

 

 :میگو یدهم و محکم م ین مرا تکا سرم

 

 ...نیکمکش کن دیبا یدونم که چطور ی! من مدیتون یالبته که م-

 

 کشد: یم اهشیس یموها نیب یدهد، دست یم هیتک شیرا به زانوها شیکه آرنج دست ها یپرد و در حال یحرفم م نیب

 

 !یمشکل دار یکاف یو به اندازه  یکن یم هیگر یدار شهیهم انگار هم ینطوریکنم. هم رتیدرگ خوامینم-

 

 اندازد. یم اریمه یموها ادیناجوانمردانه مرا به  یلی. حجم و رنگش خرمیگ یم شیموها اهیشط س نیرا از ب رمیدرگ نگاه

 

 :میگو یاندازم و صادقانه م یباال م یکردنم شده، شانه ا هیصورتم متوجه گر یموضوع که از سرخ نیتوجه به ا یب

 

و  نمیدختر هجده ساله رو بب هیو سقوط  ستمیتونم کنار با ی. نمنیکرد رمیدرگ نجای. با اومدنتون انیکرد رمیاالنم درگ نیهم-

 کردم.  یکوتاه یازم ساخته بوده ول یبدونم که کار

 

بار به  کی قبال نایاست. ن بیخواهم کمک کنم عج یکه م نیو اصرار در ا میهمه تحکم در صدا نیکند. حق دارد. ا یم تعجب

 توجه کنم.  زهایچ نیتوانم حاال به ا یمن نم یکرده ول یباز میبا آبرو یطرز زننده ا

 

 یملموس است. مثل اکثر دخترک ها میبرا نای. نرمیبگ یدختر نوجوان را انقدر جد کی یها یاحمقم اگر بخواهم سرکش واقعا

 دارد. ازیاست که به کمک ن یحاال فقط دختر بچه ا یمتمول است. لوس، نازپرورده، مغرور و خودخواه، ول

 

 دهم: یتعجب نگاهش را م جواب

 

 دونم که اون از من متنفره . یم-

 

 گذارد ادامه بدهم: یپرد و نم یکالمم م انیم

 

از  چون ادیاز همه بدش ب شتریاز من ب دیازت متنفره پس با یبر اساس کارهاش بگ یاگر بخوا یعنی. ستیاون ازت متنفر ن-

هر موجود  نکهیاز ا شهیوارد شه. هم یاز در دشمن گرانیکنه. عادت کرده با د یبرگشته فقط داره برام مشکل درست م یوقت

کنه همه  یمحبت کنه و فکر م گرانیکه بخواد به د هیترسه. مغرور تر از اون یکنه ردش کنه م یکه باهاش برخورد م یزنده ا

خوام وارد  یکه براش افتاده .نم هیهمه بخاطر اتفاقات نایکنه اول اون ازشون متنفره. ا یوانمود م نیهم یبرا ادیازش بدشون م

 حس گذراست. هیاحساس تنفرش  نیشم فقط مطمئن باش ا اتیجزئ

 

 دهد: یکشد و ادامه م یم یقیکند، نفس عم یلحظه مکث م چند

 

دختره  هیکنه. تو هم به عنوان  یمورد باهام همکار نیا یه تومحال یروان شناسه ول هی شیراه بردنش پ نیبه نظر من بهتر-

 کنم؟ کاریباهاش چ دیشدم. با جی. واقعا گادیازت بر نم یدو ساله کار یکیو  ستیب

 

 :میآ یدلخور از حرفش در صدد دفاع از خودم بر م یکم

 

 دو سال... یکیو  ستیو چهار سالمه نه ب ستیمن ب نکهیاول ا-
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 دهم: یاز نگاهِ درشت شده اش ادامه م یافتیکنم لحنم مثل خودش باشد و بدون توجه به موج تعجِب در یم یسع

 

دوست  هیکشن سر و کله زده باشه. من  یکه مواد م ییبا آدما دیکن ینم دایکس و مثل من پ چیدور و اطرافتون ه یبعدشم تو-

که خانوادش  یادیز یوضعش خراب شده. خوب به خاطر فضا یبوده و حاال بدجور ناین هیشب طشیدارم که شرا میبه نام نس

از دستم در رفت.  یماه تونستم ترکش بدم ول کیشد. حدود  دهیها کش راه نیاز اندازش به ا شیب یدادن و لوس یبهش م

 ماهه ازش خبر ندارم! هیاز  شتریاالن ب

 

که  ردیاز من نگ یهمه مدت خبر نیاست. سابقه نداشت ا مینس ری. واقعا ذهنم درگمیگو یبا خودم م شتریآخر را ب یجمله  نیا

 تازه تلفنش را هم خاموش کند.  چیه

 

 کند: یحواسم را به خودش جمع م زدانی حرف

 

 مشکوکه. ییجورا هیکرد بازم  نایکه ن یبا اون کار ادیازت بر ب یاگرم کمک ی. حتیکمک کن یکه بخوا بهیهنوزم برام عج-

 

 :میگو یخشم م یچشمان گشاد شده از تعجب و کم با

 

و  رمیبگ یجد هینداره و از سر بچگ یا شهیر چیدختر نوجوون و که ه هی یکه بخوام حرفا و کارا ستمین یانقدر بچه و عقده ا-

 ...دیمثل خودتون جدا کن یمغرور و نامهربون یحساب من و از آدما یول دیسقوطش رو تماشا کنم. ببخش

 

 نداشتم! یمنظور ؟یاریخب حاال چرا جوش م یلیخ-

 

خواهرش  ادیاعت یعوض کردن جو و دور کردن ذهنش از مسئله  یخودم را تا حد ممکن حفظ کنم، برا یِکنم خونسرد یم یسع

 پرسم: یم

 

 بوده؟! نایاون نوشته کار ن دیدیحاال از کجا فهم-

 

 دهد: یم حیشمرده توض شمرده

 

 ینم یول زنهیحرف م یفارس نایبهش شک داشتم. ن شناختمیخواهرم و م نکهینوشته شدن متن و ا یسیاز اولم به خاطر انگل-

 یکار نم نیا یبرا یلیمن دل یاخراجت کنم ، ول دیکفش که با هی ی. بعد از برخورد اولتون پاش و کرد توسهیتونه خوب بنو

مخالفت کردم  امیکه زود در مقابلش کوتاه م شهیبر خالف هم نکهیمن و ا یِو بخاطر سرسخت یدی. تو کارت و خوب انجام مدمید

کردم  دایانبار خونه پ یداشت رو تو یهمخون وارید یرو غِیبا اون رنگ ج یلیرنگ قرمز که خ یِ قوط یحرصش گرفت. وقت شتریب

خواهر منه و  نکهیا به اسم دمیآخر فهم و دمیشکم برطرف شد و مطمئن شدم کار خودش بوده. از چند تا از نگهبانا هم پرس

 . سدشیو بنو ادیاونجا ب یتونسته بوده بعد از ساعت کار ارهیخواد از داخل شرکت برام ب یرو م یزیچ

 

 کند: یم بشیشود و دست در ج یکاناپه بلند م یآخرش از رو یاز اتمام جمله  بعد

 

برگشته  یداشت بهش بفهمونه از وقت یسع نکهیبگم لباس عروس دختر خالش و فقط بخاطر ا دیبا شهیراحت م التیاگر خ یول-

 !یستیمشکل داره. فقط تو ن ایدن یکرد. اون با همه  یچیادب شده ق یب یلیخ

 

 :میگو یزنم و م یم یزده لبخند رتیح

 

 کیبهش نزد دیاول با ی. فکر کنم در درجه امیراحت تر باهاش کنار م ینطوریا دیو گفت نیخوب شد ا یخدا به دادم برسه ول-

 کرد. یدور کردنش از مواد کار یشه برا یم یو چطور هیتونم بفهمم چطور آدم یشم اون موقع م
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 رود: یم نییپهنش آشکارا باال و پا ی نهیکشد س یکه م یقینفس عم با

 

فرق داره.  یکی نیخب فکر کنم ا یول رمیگ یکمک نم یکارام از کس ی...هرچند که من معموال برایکمک کن یخوا یممنون که م-

 . فمیواقعا ضع یروابط عاطف یمن تو

 

 اندازد: یبه ساعت م ینگاه

 

 برم. گهیمن د رهید یلیخ

 

 کنم. یشوم و تا دم در بدرقه اش م یاز او بلند م تیدهم و من هم به تبع یتکان م یسر

 

 .یو کمکم کرد یموقع شب در خونت و روم باز کرد نیممنون که ا-

 

 چیه بایدر برابر کمک شما تقر نیکنم. ا یو فراموش نم دیکار بهم کرد نیکه بابت دادن ا یوقت لطف چیکنم. ه یخواهش م-

 بود.

 

 رود: یدر هم م شیچه اخم ها یفهمم برا ینم

 

 کاش... ی! ایگیبود که تو م ینطوریکاش هم یا-

 

 کنم: یتعجب من هم اخم م یو از رو یناگهان

 

 ه؟یمنظورتون چ-

 

 اندازد: یم هیاز صورتش سا یادیشعاع ز یود و روش یتر م ظیغل اخمش

 

 .یخور یسرما م سهی. فراموشش کن! برو تو موهات خیچیه-

 

 کشم: ینم دارد م ینرمم که هنوز کم یموها یرو یدست

 

 !ریباشه...شبتون بخ-

 

 پراند: یبمش چرت راهرو را م یِدر را نبسته ام که دوباره صدا هنوز

 

 ...دمتیکه د یبار اول-

 

 دهد: یشود و ادامه م یتوجه من کوتاه م دنیبا د مکثش

 

 که... یهمون شب برف ادته؟یو  دمتیکه د یبار اول-

 

 روم: یحرفش م نیب

 

 !سیرئ ادمهی-
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 دهد: یبندد و ادامه م یلبش نقش م یاز لبخند رو یرد کمرنگ سیرئ یواژه  دنیشن از

 

 که ترسوندت من بودم.  یا هیاون سا-

 

 شود: یو دهانم خشک م ردیگ یم یان تندضرب یالک قلبم

 

 ه؟یکدوم سا-

 

 گرنمیم هویکردم که  یم یتهران رانندگ یکوچه پس کوچه ها یآروم شدن تو ینداشتم و طبق عادت برا یاونشب حال خوش-

از  یسر راه برم. وقت یداروخونه  نیتر کیگرفتم. انقدر درد بهم فشار آورد مجبور شدم به نزد یاود کرد و سر درد بد

دختر جوون و تنها که  هیتعجب کردم  یلیمسکن فراموشم شد و فقط خ دنی. سردردم و خردمتید یاومد یم رونیداروخونه ب

 ...گمیو م نیکه ا دی... بخشیزنا هیاصال ظاهرش شب

 

 دهد: یاندازد ادامه م یم نییکه سرش را پا یکند و در حال یم یمکث

 

خودم بخوام و بدونم چرا افتادم  نکهیاون سرما. بدون ا یکنه. اونم تو یم کاریچ ابونیخ یتو ستیخراب ن یزنا هیاصال شب-

 مهیاز خودم برگشتم طرف داروخونه تا کار ن یعقب گرد کردم و شاک نیهم یترسوندمت برا دمیدنبالت و تا به خودم اومدم د

 نکهیتونه باشه و بدون ا یم یچ لشیزدم دل یحدس م بای. تقردمیشن غیج یبود صدا هربعم نگذشت کیکارم و تموم کنم. هنوز 

 . دمیاون حالت د یسمت صدا و شمارو تو دمیو قفل کنم دو نیدر ماش

 

 دوزد: یآورد و چشمانش را به نگاه متعجب من م یرا باال م سرش

 

و بهت گفتم و  قتیحق نیاراحتم کرد. من عکار من بوده واقعا ن وارید یرو یو نوشته  بیعج یلیاون شب خ دنمید یگفت نکهیا-

 ...یدختر تنها بود ول هیباور کن قصدم فقط کمک به 

 

 برم: یکالمش را م شرمنده

 

 تونم بگم متاسفم ! یبودم. فقط م دهیخواستم اون حرفارو بزنم. فقط ترس ینم سیمتاسفم رئ-

 

 ست؟ین نطوری! اگهید یبهم اعتماد دار نکهیا یعنی نیخواستم روشنت کنم. ا یکن ینداره. نگفتم که عذرخواه یاشکال-

 

 پرسد: یمصرانه م یلجباز یاو مانند پسر بچه  یگردم ول یدو موضوع م نیا نیب یربط دنبال

 

 نه؟! ای یبهم اعتماد دار-

 

 :میگو یو گنگ م دهیبر دهیزده از سوالش بر شگفت

 

 اشم.. فکر کنم اعتماد داشته بشناسمتونیکه م یخب...خب...در حد-

 

 کند: یسوالش را تکرا م یحال محکم نیگذارد و با لحن کالفه و در ع یجلو م یقدم

 

 نه؟! ای یکه نشد جواب! بهم بگو به من اعتماد دار نیا-

 

 کند. یم جمیگ شیبا رفتارها شهیاز هم شتریبار ب نیو ا شهیزند. هم یکه آرام تر شده دوباره پر طپش م قلبم
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 دهم: یدانم صادقانه جواب م یاصرارش را نم نهمهیا لیدل نکهیا با

 

 بهتون اعتماد ندارم. شناسمتونینه. چون نم-

 

 کشد: یم یاز سر آسودگ ینفس یکمال بهت و ناباور در

 

کنم  ینم حتتیباز نکن. نص یهر مرد یکس اعتماد نکن .انقدر راحت در خونت و رو چیدختر تنها به ه هیخوبه. به عنوان  یلیخ-

 !!رشیبگ یجد

 

در را  یرود. وقت یکند و داخلش م یو بدون توجه به من که خشکم زده در آسانسور را باز م یکوتاه یِبا خداحافظ عیسر بعد

 ام. دهیاست که در عمرم د یموجود نیتر بیمرد عج نیکنم که ا یبندم، اعتراف م یپشتش م

 

 :ردیگ یخنده ام م میبه سرتا پا ینکنم و با نگاه شیرفتار ها ریکنم ذهنم را درگ یم یسع

 

 ...پیقربونِ ت-

 

را گرفته و از صبح شدتش چند  بانمیهفته گر کی نیکه در ا یا یحالیو من با همان ب ستدیا یشانزدهم م یدر طبقه  آسانسور

 شوم.  یبرابر شده، از آن خارج م

 

 یشود ول یافتد و اشک در چشمم جمع م یش ماز شدت سرفه خ میکنم. گلو یشروع به سرفه کردن م دهینرس زمیبه م هنوز

 دارم. میسرفه کردن و برطرف کردن خارش گلو یبرا یبیعج لیهنوز م

 

کاذب، بنابر عادت هر روزه ام  یِ. با وجود بدن درد و خستگرمیگ یدو دستم م نیاندازم و دسته گل را ب یم زیم یرا رو فمیک

فرشته توقف کردم و تا آمنه که ساختمان شرکت در آن قرار دارد را با  ابانیرز در خ یسرخ رنگِ گل ها یدسته  دنیخر یبرا

 آمدم.  یتاکس

 

با وجود حال بدم هم  یام شده. حت یروزمرگ یرسد ول یهر روزه اگر چه سخت و طاقت فرسا به نظر م یرفت و آمد ها نیا

بزرگ و مجلل احترام  یِت. صاحب گل فروشنوش میرا همان روز اول برا یآدرس گل فروش زدانینتوانستم از آن بگذرم. 

آن همه گل تر و تازه،  نیدهد خودم از ب یاجازه م یوجه چیو گرفتن ه تقائل است و هر روز بدون بازخواس زدانی یبرا یخاص

ز من که شماره حسابش را از قبل داده تا پول را بردارند، به هر صورت ا زدانیجدا کنم. احتماال خود  یو رنگارنگ دسته ا بایز

 یکنند و از استشمام بو یم قیتزر وجودمرا به بند بند  یصد رنگ حس زندگ یکنم. گلها ینم یو من هم کنجکاو ردیگ ینم یپول

بزرگ و  یشمار نوع گل، دسته  یب نیاز ب یشده و هر روز با وسواس خاص ییبایعادت ز میشوم. برا یخارق العاده شان تازه م

 کنم.  یاز رزِ سرخ جدا م یشده ا نیتک چ

 

به در  دیو هوش از سرم بپرد، کل میخوش بو را ببو یتوانم مثل هر روز رزها یام نم یبه خاطر سرما خوردگ نکهیاز ا یشاک

هر  فیدهم و بعد از انجام وظا یجا م یستالیگل را داخل گلدان کر یاندازم. دسته  یدفترش م یرگه دار و دو دهنه  ،یچوب

 شوم. یدفترش خارج م روزه ام از

 

کنم.  یشوم. لپ تاپ را روشن م یام ولو م یصندل یرو ینیکند و با سنگ یپشت سر هم اشک را مهمان چشمم م یعطسه  چند

 روم. یافتد و از حال م یم زیم یفهمم چطور سرم رو یکردن متن قرار داد شرکت پژوهش نم پیدر حال تا

 

شود. نگاه به  یهم زمان م ،ییطاقت فرسا ی جهیو سرگ یشدنم با داغ داریپرم و ب یصورتم از خواب م یرو یا ینیحس سنگ با

 شناسم. یم ریتاخ یرا با کم زدانیکنم و  یباال سرم م

 

 :دیگو یدارد و م یام بر م یشانیپ یکنم دستش را از رو یشده ام و نگاهش م داریب ندیب یم یوقت
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 سالم...-

 

 :نمینشیم میسر جا خیس عیشوم و سر یم دستپاچه

 

 دونم چطور خوابم برد. یاصال نم دی.ببخش سیرئ ریصبح بخ-

 

 :دیگو یشود و م یم رهیچشمان خمار و تب دارم خ به

 

 .یکرد یخونه استراحت م یموند یشرکت؟! بهتر بود م ی! چرا اومدیکنم. تب دار دارتیخواستم ب ینم-

 

 کنم. یرفته دوباره روشن م sleepالت کنم و لپ تاپ را که در ح یبه لحن شماتت بارش نم یتوجه

 

 :دیآ یم رونیانگار از ته چاه ب یدورگه شده ام از شدت گرفتگ یصدا

 

 که... دینداشت .حالم خوبه! ببخش یلزوم-

 

 پرد: یحرفم م نیب کالفه

 

 !یرسیبد حال م یلیبه نظر خ ؟یریبگ یمرخص یخوا ینم ینکن. مطمئن یعذرخواه یزیو سر هرچ یانقدر الک-

 

 دور سرم بچرخد: ایشود دوباره دن یدهم که باعث م یبا شتاب تکان م دییتا یرا برا سرم

 

 نتیرادمنش ازش پر یفرها...آقا یکنم و برا پیمتن قرارداد پژوهش و تا شب تا دی. باستین یازیواقعا ن یول سیممنون رئ-

 .رمیبگ

 

 اندازد: یباال م یا شانه

 

 اتاق من. ایب یخوب یگیه م.حاال ک یدونیهر طور خودت صالح م-

 

رود  یو عقب م دیآ یکه مدام تا نوک دماغم م یدر پس زدن عطسه ا یسع بایکه عج یشوم و در حال یبلند م یصندل یرو از

 شوم. یروانه م زدانیدارم دنبال 

 

نشسته و  زدانی زیکه پشت م نمیب یاو را م میشو یوارد م یفرهان را بشنوم و وقت یتوانم صدا یدفتر هم م رونیهمان ب از

 کند: یبا تلفن صحبت م

 

 یو من دارم رو شنیم زیهمه چ نیگزیدارن جا وترای. به نظر من الزمه...کامپستین نطوریتجارت با سود باال خطرناکه؟ ا -

 !یکار رو بکن نیهم دیکنم. تو هم با یرو کم م یتکنولوژ

 

 دهد: یدهد و به مکالمه اش ادامه م یسالم دادن تکان م یبه معنا یسر ند،یب یرا م ما

 

  م؟یو بعد از ناهار تموم کن شیبق یخوایاالن اومد. م نیهمکارم هم-

 

 :دیگو یاندازم و فرهان بعد از گوش سپردن به صحبت طرف مکالمه اش م یم زدانیدرهم  یبه چهره  نگاه
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 !نمتیب ی. مهیعال-

 

 رود: یم زشیکند به طرف م یرنگش م یکتِ سرب بیکه دست در ج یدر حال زدانی

 

 فرهان؟ یکن یم کاریدفتر من چ یتو-

 

 دهد: یدارد و جواب م یبر م زیم یاز رو یاندازد، پوشه ا یبه من م یینگاه گذرا فرهان

 

 گردم. یبود م تمیالگور یکه توش اسم تاجرا یستیدنبال اون ل-

 

 اندازد: یباال م یشانه ا زدانی

 

 . ستین دیجد یاستخدام کردن آدما یبرا یبهش اضافه نکردم پس دنبالش نگرد. االن وقت مناسب یاسم چیدو هفته ست ه-

 

 دهد: یم هیپشت بلند، تک یِاندازد و به صندل یم زیم یرنگِ داخل دستش را رو یمشک یپوشه  فرهان

 

 مونن. مثل گوشت تازه ان... یم یگذارا مثل شاه ماه هیسرما-

 

شود. چقدر از شمِ  یم نیگرداند دلم چرک یشرکت را م نیپولشان ا یکه تا قسمت ییدر مورد انسان ها ینشیب نیچن از

 اش متنفرم! ینیماش یها دهیفرهان و ا یِاقتصاد

 

 :دیگو یکشد و م یبه سرش م یدست زدانی

 

 نه استخدام کارمند. ذارمیم دیجد یگذارا هیکردن سرما دایپ یخب پس وقتم و رو یلیخ-

 

 شود: یبه طرف فرهان خم م یگذارد و کم یم زیم یدو دستش را رو سپس

 

که به  هیو ارزش اون یکن یکه پرداخت م هیاون متیق"گفت  یشناختم بود بهم م یکه م ییتاجرا نیاز بهتر یکیپدرم که  ادمهی-

 کیخوام با پلت یسازتره. نمو کار دتریبرام مف متیکه از ق یزیکنم .چ یشرکت ارزش جمع م نیمن دارم واسه ا "یاریدست م

 یعنوان دنبال دردسر نم چیکن. به ه رونیو از سرت ب یکن یعمل دتویا یبخوا نکهی. فکر افتمیدردسر ب یتو تو یِسکیر یها

 گردم.

 

 شتریب یبرا یبیعج لیکنم. م یو فقط نظاره م ستمیا یم یاز آن ندارم گوشه ا یسر رشته ا چیبحث که ه نیاز ا جیو گ فیبالتکل

و حال ناخوشم  ینی. انقدر سرشان به بگو مگو گرم است، حضورم را فراموش کرده اند. با وجود سنگنمیب یدر خودم م دنیشن

 . ندازندین رونمیدهم تا متوجه حضورم نشوند و ب یرا هم فرو م ندیآ یباال م میکه تا گلو ییسرفه ها یحت

 

 :دیگو یم یزیآم خیاندازد و با لحن توب یرا باال م شیابرو کی فرهان

 

اونور بشنوم چون تو  نوریاز ا دیو با رهیو پس بگ شیخواد سرما یم ی. سهند توسلزدانیقرار بر شراکت بود  است؟ینطوریا-

 !یگیبه من نم یچیه

 

 :ستدیا یصاف م زدانی

 

 کنه. یگذار هیسرما گهید یخواد جا ی. گفته مرهیپس بگ خوادیکه م رسهیبه نظر م نطوریا-
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 :دیگو یم عیو سر یا حاضر جوابب فرهان

 

 ...یبرد یدرصد سودش و باال م ستیب دیپس با-

 

 کند: یم دییتا زدانی

 

 بکنم. نکارویخواستم هم یمنم م-

 

 رود: یشود و به سمتش م یبلند م زدانی زیاز پشت م فرهان

 

 .رونیپولش و بکشه ب دیقانعش کن نبا ؟یکن یخوب پس چرا باهاش صحبت نم-

 

 رسد: یحوصله م یبه نظر ب زدانی لحن

 

 .رمیگ یجلوش و نم رونیاش رو بکشه ب هیسرما خوادی. اگه ملهیفام نکهیبخاطر ا-

 

 دهد: یمشکوک ادامه م ند،ینش یم استشیر یِصندل یکه رو یکند و در حال یم یمکث

 

 گذاشته. اصال ارزشش و نداره.  هیسرما ونیلی. سهند کمتر از صد میدیم تیفهمم چرا انقدر اهم ینم-

 

 :ستدیا یم شیزند و رو به رو یکتش دست به کمر م ریاز ز فرهان

 

 برام مهمه! رایسم یبابا ی.ول دمینم تیمن اصال به پول سهند اهم-

 

 خورد: یم یآشکارا تکان سخت زدانی

 

 حرفت سر پول پدر زن منه!! یاول. همه  یسر نقطه  میپس دوباره برگشت-

 

 یکردم. خودم هم نم یازدواج کرده؟ اصال فکرش را هم نم زدانی. ستدیا یاز حرکت م شانیحرف ها لیو تحل هیتجز یبرا فکرم

 کنم.  یم دایپ یفهمم چرا حس بد

 

 ...ختهیر ادتیشرکت س یو تو شیساله که سرما یاز س شتریب رایسم یبابا-

 

 هیعمرا دستمون به  گهید رهیآدم بهش پولش و پس بگ نیتر کینزد بای...اگر سهند که پسرشه و تقرگهید گمیم نیبخطر هم-

 .رسهیاسکناسم نم انوسِیقرون از اون اق

 

 :دیگو یم یکند و عصب یرا مرتب م زشیم یرو یپوشه ها زدانی

 

 . ولش کن! یکنم حرفشم نزن یم شنهادی. پستمین رایسم یمن دنبال پول بابا-

 

 ...یچه حماقت یدار یدونیم-

 

 کشد: یم ادیفر بایتقر زدانی
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. گفتم ولش کن. من دنبال دمیشن یکاف یمزخرفت بشنوم، قبال به اندازه  ی دهیخوام در مورد ا یهم نم گهید یکلمه  هی-

 گردم.  یدردسر نم

 

 دهد: یبا همان صالبت ادامه م یآرام تر ول بعد

 

 کن...تمام. زیفقط پول سهند و به حسابش وار-

 

من از  یبندد ول یرود. در را محکم پشتش م یکند و سپس به سمت در دفتر م ینگاه م زدانی چند لحظه خصمانه به فرهان

 لرزم.  یم نطوریکه ا ستیدر ن یصدا

 

خورم  یکه م یانگار با تکان زدانیدهم.  یم هیتک واریدستم را به د ،یاز سقوط احتمال یریجلوگ یرود و برا یم یاهیس چشمم

 کند: یشود و نگاهم م یتازه متوجه حضورم م

 

 فکر کردم... ؟یینجایا-

 

 زند: یم یاش جست یصندل یو حال ناخوشم از رو دهیپر یرنگ و رو دنیهنوز کامل نشده با د حرفش

 

 حالت خوبه؟ -

 

 :میگو یم عیشود است و سر یتر م کیبه او که هر لحظه نزد نگاهم

 

 !سیخوبم رئ-

 

 ..یلرز یم یدار یچه جور نیخوبم! بب یگیم یه یستیدِ آخه خوب ن-

 

 زنم. یدهم و به شدت پسش م یکنترلم را از دست م ردیگ یقرار م میبازو یکه رو دستش

 

 :میگو یشود و تشر زنان م یآنکه بخواهم بلند م یب میروم، صدا یقدم عقب م کیو  رمیگ یرا م میرو

 

 گفتم که خوبم!-

 

تا  ردیگ یرا در دستش م میبه اجتناب من دو بازو تیاهم یو بدون ذره ا یخورم. عصب یم ییرود و تلو یم جیسرم گ دوباره

 مانع افتادنم شود:

 

 بلند تره... یلیواسه من صدات و باال نبر. من اگه بخوام داد بزنم صدام از تو خ-

 

 نشاند: یکارش م زیو تپل کنار م یمبل چرم یکند مرا رو یم فیکلمات را پشت هم رد نیا زیآم خیکه توب همانطور

 

 .رونیو بزنه ب نیآقا بگم ماش نیخونت .فقط چند لحظه صبر کن به حس برمتیم-

 

دهم و  یم هیمبل تک یِ. سرم را به پشتنمیب یرا در خود نم شتریمرا ترسانده که جرات مخالفت ب یبلندش به اندازه ا یصدا

شنوم و چند  یآقا را م نیاش با حس یدستور یو مکالمه  شیقدم ها یگذارم. صدا یهم م یرا رو میسرفه کنان پلک ها

 شود. یم کمینزد شیقدم ها ینگذشته صدا قهیدق
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شوم. با  یمبل بلند م یحال از رو یکنم و ب یرا باز م میشود چشم ها کیاز اندازه به من نزد شیباز بخواهد ب نکهیترس ا از

 متاهل است انقدر ناراحتم؟! دمیشن نکهیکنم چرا از ا یدارد و من فکر م یاز من گام بر م یکوتاه یفاصله 

 

 یول میگو یدوباره ها نه م ی. من به دوباره دل سپردن و به همه ستیمسخره ا ی دهیدوستش دارم؟؟ البته که نه! واقعا ا یعنی

قصد برگشتن ندارد و مجبور به فراموش کردنش  اریشد حاال که مه یاش چشمم را گرفته بود. خوب م یو مردانگ یوضع مال

 کردم. یام م یزندگاو وارد  یرا جا زدانیمثل  یهستم، مرد

 

 توانستم. یدانم که م یتوانستم خودم را به او ببندم! م یاگر متاهل نبود م یاست ول ییخوش اشتها یادینظر ز به

 

 شدم... یم نیتام یحداقل تا آخر عمرم از نظر مال ینطوریا

 

 یپروا باشم دور مردان متاهل را خط قرمز م یاست. هرچقدر هم ب هودهیموضوع ب نیکشم... به هرحال فکر کردن به ا یم یآه

از  متیخط قرمز به ق نیاگر ا یدوست دارم. حت شتریب زیآرامش را از همه چ بتیهمه مص نیکشم. بعد از پشت سر گذاشتن ا

 گردم. یعنوان دنبال دردسر نم چیبه ه د،هم باش زدانیمثل  یرینظ یدست دادن مرد ب

 

 گالره جان چت شده خوشگل خانوم؟! رنگ به روت نمونده. یوا یا-

 

 شتریشرکت با او از همه ب نیاندازد. در مدت کارم در ا یراهمان م نیکه فرناز خودش را ب میا دهیبه آسانسور نرس هنوز

 شده ام. یمیصم

 

 زنم: یم ییرنگ و رو یب لبخند

 

 ...ستین یزیچ-

 

 :دیگو یم عیبدهد سر یفرناز جواب نکهیقبل از ا زدانی

 

خوام از دستشون  یچند تا تماس واجب دارم نم دیو به تلفنا جواب بد دینیخانوم تابش بش زیشما امروز پشت م یمیخانوم رح-

 کنم. یدگیگردم تا بهشون رس یبدم. خانوم تابش و برسونم زود برم

 

 اندازد: یم زدانیاول به من و بعد  ینگاه مشکوک فرناز

 

 !رمیآژانس بگ هیتونم  یم ایآقا ببرتش . نیحس دیسپر ی.جسارت نباشه چرا نم دیچشم جناب جاو-

 

 شود. یم یموقعش به شدت شاک یکند و انگار از دخالت ب یچپ چپ نگاهش م زدانی

 

 یکند و به سمت من بر م یفوت م رونینفسش را ب یگاو با کالف یاندازد ول یم نییمعذب سرش را پا زدانیاز نگاه  فرناز

 گردد: 

 

 وقت از حال نرن. هیراه  یتو دشونیهول شدم. پس تا دم در شما ببر کمیبد بود  یلیحق با شماست. حالشون خ-

 

و مشوش  ستادهیهنوز همانجا ا رمیپوش شده اش بگ یدر آسانسور بسته شود و چشم از قد و قامت بلند و سرب یوقت تا

حجم از  نیمنتظره بودنش، ا ریو غ بیکنم. با وجود عج یکند تعجب م یم شکشمیکه پ یا ینگران نهمهیکند. از ا ینگاهم م

 کنم: یساعت زمزمه م میبعد از گذشت فقط ن مبار هزار یدارد و برا ینیریمالطفت و توجه، حس ش

 

 ...!فیح-
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*** 

 

 یاز رو نکهیکشم. ا یاش م ختهیو به هم ر اهیس یبه موها یکنم و دست ینگاهم م اریمه یچشمان خمار و خواب گرفته  در

 کند. یام نم یرا لمس کنم راض شیموها یِاهیس لمیموبا یِا شهیش یصفحه 

 

 کند...دل آهن را هم...! یکه دل سنگ را آب م ییکشم، از همان آه ها یم آه

 

 که منم... نجوریعاشقت، ا یچکیه

 

 و نشـــد! نبـــود

 

 زنم، ینم الف

 

 با من؛ یکه بد کرد ییاز تو من

 

 کنم... یم گلـــه

 

 کنم! ینم دل

 

 یتو هم م نمیکنم تا بب یدور و برم رو نگاه م شهیهم ره،یگ یزنه و من خندم م یم یحرف خنده دار ی!! هروقت کسیدون یم-

که  نجاستیمشکل ا ی. .ولنمیکه لبخند معجزه گرت رو بب دیاگردم ش یمن بازم دنبالت م یاگر تو اونجا نباش ینه. حت ای یخند

...دست من اریمه ستیکنم نه؟! دست من ن ی. بده که دارم به نبودت عادت منمیب یم یجات و همه جا خال ادیاواخر ز نیا

 ...هیحادثه برام موندن هیکنم. رفتنت مثل  یکنم دارم به نبودت عادت م یفکر م ینه! اشتباه ی! ولستین

 

دارم. دشت  دنیدر بار یحد و حصر یب لیهنوز م یشده ول سیرود. صورتم خ یم نییام با هق هق باال و پا نهیخشکِ س دشت

 !ردیگ یاز کجا سرچشمه م ختنیفرور یهمه باران برا نیدانم پس ا یام خشکِ خشک است، نم نهیس

 

کاناپه  یاز رو ینیکند. سرفه کنان و با سنگ یخارج م شمریاز حد درگ ادیز رایکه انگار اخ ییزنگ در مرا از حال و هوا یصدا

 گذارم. یم زیم یرا رو لمیشوم و موبا یبلند م

 

کرد حاال حاال ها قصد  ی. اگر زنگ در مجبورم نمیکسالت و خواب آلودگ یرخوت گرفته. بو یمن بو یِو کسل ییاز زور تنها خانه

 سکوت گرفته را نداشتم. یهوا نیشکستن ا

 

ندارم و به جز موارد انگشت شمار  یخوب یها که اصال رابطه  هیتواند پشت در باشد؟! با همسا یم یکنم که چه کس یم تعجب

 را نزده؟! نییاست پس چطور زنگ پا یگریو اگر کس د ندیآ یدم درب خانه ام نم

 

پشت  یاست. هرکس اهیارم. سفش یدر م یِچشم یروم و چشمم را رو یحال به طرف در م یب ،یخودیب لیو تحل هیتجز یجا به

 . نمشیگذاشته تا نتوانم بب یچشم یدر است دستش را رو

 

در  عیزنم و سر یخورد، شک و شبهه را پس م یبار دوم م یزنگ در برا یوقت یگذارم ول یم رهیدستگ یرو یرا با دو دل دستم

 . میگشا یرا م

 

 یو زخم ضیمر یدانم چطور با همان گلو یام شده نم رهیاش خ یو با چشمان براق و پلنگ ستادهیکه پشت در ا یمرد دنید از

 کشم: یم غیج
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 تـــو... تـــو... -

 

برداشته « تو» یکلمه  یشود. سوزنم از رو یزند و وارد خانه م یم میبه رو یکند. لبخند یام استفاده م یریشدت غافلگ از

 :میگو یالکن م یشده و با زبان

 

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 

 آورد: یدر برابر لبخنِد روشنش کم م دیخورش نور

 

 نیبه ا گهینه د یشه ول یدونستم قراره ازم استقبال گرم یتنگ شده بود. راستش م یلیسالم گالره. . منم دلم برات خ-

 .یگرم

 

 :میگو یم کنم و پر طعنه یام جمع م نهیس ریدستم را ز ست،یدر آن ن یحس چی.واقعا ه یحس چیکه ه ییو صدا یدلخور با

 

 خوام... ینم گهیخان؟ من که بهت گفته بودم د اوشیس یاونوقت انتظار استقبال گرمم دار یر یم یذار یخبر م یب-

 

 : دیگشا یم میپرد و دستانش را به سو یحرفم م نیب

 

 ! نمیبب ایتنگ شده بود. ب ایدن یدور گالره. دلم برات اندازه  زیها رو بر یگله گ-

 

 :ندینش یلبم م یروشن نگاه او رو یپهناورتر از رودخانه  یبه وسعت گنداب یکنم. پوزخند یبه دستان بازش م نگاه

 

 برو! نجاینداره. از ا ی... دل من اصال برات تنگ نشده بود. بود و نبودت فرقستین یگله گ نایا یول-

 

 :کشیلبِ بار یرو یشود خط صاف یافتد و لبخندش م یم شیکنار پا شیها دست

 

 !یلیگالره . خ یانصاف یب یلیخ-

 

 !ستمیانصاف ن یب یقرارم ول ی. دلم تنگ است. بستمیانصاف ن یب

 

تر  ظیبودنش پوزخندم غل یاست که از فکر سوغات ییرود. داخل مشتش مشما یمشت شده اش م شیبه طرف دست ها نگاهم

 شود: یم

 

دل گالره  یگفت یرفت یم یکردن با من داشت یخداحافظ یکه بدون حت ینشد. احتماال موقع یخواست یکه اونطور که م دیببخش-

از  شتری. ب ستیخبرا ن نیشازده از ا ریکنه. نخ یو فراموش م زیرم دم خونش همه چ یم رمیگ یکادو م هیبه جهنم. فوقش 

 ازت دلخورم. یکه فکرش رو بکن یاون

 

 شمارمشان. یمانده و م رهیخ شیم هاشود. نگاهم به قد یم کیو به من نزد ردیگ یدر فاصله م از

 

 بخواهم او را ببخشم. نکهیکدورت را کنار زده باشد و من بدون ا یابرها یترسم که فاصله و دور یترساند. م یمرا م جسارتش

 

 ببرم. نیرو از ب اتیاومدم گالره...اومدم که دلخور نیهم یمنم برا-

 

 بخواهد.  ارینبودن مه یام بودن او را به جا نهیس یترسم که دشت تب کرده  یم
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 !اریمه یتو ، هم برا یبرگشتم جبران کنم. هم برا یرفتنم دلخورت کرده ول یدونم که ناگهان یگالره م-

 

 رود: یباال م میآنکه بخواهم صدا یکند و ب یکند ، تازه م یرا تازه م میزخم ها ارینام مه دنیشن

 

به  یازیچون ن یچون درست تموم شده. برگشت یبرگشت ی. جنابعالمهیهم حال یلی. خریخرم؟ نخمن  اوش؟یمن درازه س یگوشا-

 موندن نبود.  شتریب

 

 :ندینش یپوش م کیسرام نیزم یراه رو ی مهیماند و در ن یرفتن و ماندن م نیآخرش ب قدم

 

 .یو نامهربون نبود یا نهیگلــاره؟! تو که انقدر ک-

 

. یزن یم یو خودت را به نادان یدان یهم م دی! شا یرا ناله گرفته! خبر ندار یمهربان یمدت هاست جا یول اوشیس یندار خبر

 زنند. یبه صورتشان م ییاز هزار رو یماسک کیو هر  ستندین یکیوقت است آدم ها با هم  یلیآخر خ

 

 نداشته باش! یدار ادی. از من توقع زاوشیمسموم شده س بیدلم عج یهوا

 

 یخشک لبم م یترک ها نیاشکِ روان شده از ب یگذارم و شور یهم م یرا رو میکنم و چشم ها یم لیرا به چپ متما صورتم

 دهد. یدهانم را طعم م یِاش، تلخ یگذرد و شور

 

 نیچانه ام را ب یِمرا هم! گرد یبسته  خیکند. دل  یاطراف را آب م یِبستگ خیحضورش  یکنم. گرما یاش را حس م یکینزد

 گرداند: یخودش بر م یو سرم را با وجود ممانعت به سو ردیگ یشتانش مانگ

 

 !؟یریاز من؟! باور کنم نبودنم برات مهم بوده؟ باور کنم از نبودنِ منه که انقدر دلگ یرینگام کن گالره! چرا انقدر دلگ-

 

 پاک و ساده دل و صادق...! شهیهم اوشیهم از س نی...! ایزند. زک یدانستم خودش را به ندانستن م یداند؟! م یم نگفتم

 

 و درشتش... یپلنگ یِ نگاهش. در چشم ها ییِدر زردِ کهربا فتدیم میکنم و نگاهم مستق یباز م چشم

 

 تنگ شده بود! ینگاه و چشمان وحش نیا یچقدر دلم برا ایخدا

 

 یرو یسوخته و صافش کم یقهوه ا یاست. موها یدوست داشتن اوشیکرده اما هنوز هم همان س رییدو سال تغ نیدر ا یکم

 یرنگِ رو یقهوه ا یها شی. رستین الغیشده و مثل گذشته ها د یعضله ا یریبه طرز چشم گ کلشیها کم شده. ه قهیشق

پوستش مرا به  یِو صاف یدو سال از آن روزها گذشته و روشن فقطدهد که  ینشان م نیصورتش او را سن و سال دارتر از ا

 هم است. هیشب اریمتفاوت بس اتیازد. فرم صورتشان با وجود جزئاند یم اریمه ادی

 

 مثل شب و روزند...  یباشند. در باطن ول هیهم شب دیخاله اند مثال. با پسر

 

عنوان  ـــچیمن به ه یاش را بدهم ول یرگبار ی. منتظر است جواب سوال هاندینش یمردمک چشمانش م ینگاهم رو دوباره

 ندارم.  یقصد نیچن

 

 میبازو یکند و رو یآورد. دستش چانه ام را رها م یکشد، انگار که دلش طاقت نم یبه درازا م یارتباط چشم نیا ندیب یم یوقت

 .ندینش یم
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 یم میموها یشانه نخورده  یکرک ها یدهد و دستش رو یم میکشد اما پر مهر آن وسط جا یخودش م یرحم مرا سو یو ب خشن

 :ندینش

 

 گالره. من و گول نزن!  ستین یکیحرف نگاهت و زبونت با هم -

 

 :میگو یلرزان از بغض م ییکوبم و با صدا یاش م نهیس یو زنانه ام را رو فیضع مشت

 

 بشه؟!  یکه چ نجایا ی! برگشتاوشیولم کن.. .ولم کن س-

 

 :دیگو یکند م یم ییکند ...همچنان که دلجو یم ازین یرا ب میمحتاج موها یرشته ها دستش

 

  ؟یدیدو سال گذشته هنوز من و نبخش اوش؟یکرده؟ من؟ س رتیدلگ نطوریا یمن؟! چ زِیعز یریچرا انقدر دلگ-

 

 دهم. یپس م یادیو بازدمم را با خساست ز رمیگ یاش م نهیس یاز عطرِ مهربان رو ینیکشم. دم سنگ یم یقیعم نفس

 

که انتظارش و  هیتر از اون نیواکنش سنگ نیخودم. ا یبرا تیرو بذارم به حساب دلتنگ یریدلگ نیتونم ا یدونم چرا نم ینم-

 داشتم...

 

 اندازد: یزند و دل مرا به شور م یم ایکشد، بالخره دل به در یم قیمانده. چند بار نفس عم یگفتن و نگفتن حرف نیب انگار

 

 دعوات شده؟! اریبا مه-

 

 کند و واقعا خبر ندارد؟! یباور کنم تظاهر به ندانستن نم دیبا م؟یستیبا هم ن گرید اریداند من و مه یکنم که نم باور

 

 :میگو یخسته شده ام و کوتاه م یتکرار یقصه  نیکردن ا فیتعر از

 

 ...میهفت ماهه تموم کرد کِینزد اریمن و مه-

 

 نیزم یشده رو دهیچیداخل دستش که دور کمر من پ یندهد. مشما لمیرا تحو« من که گفته بودم» یکنم جمله  یدعا دعا م و

 کشد. یم رونیمرا از آغوشش ب یمعطل یافتد و ب یم

 

 نگاهش درست مثل دو عالمت سوال زرد رنگ شده... مردمک

 

 !د؟یتموم کرد-

 

 تر از حد انتظارم بلند است...انگار واقعا خبر نداشته!  شیشوکه و ب شیصدا

 

 روم: یکشم و چند گام عقب م یم رونیب شیدست ها نیرا از ب خودم

 

 ننداز چقدر احمقم. ادمیآره تموم شد...خواهشا نگو من که گفته بودم و -

 

 دهد: یرا ناباورانه تکان م سرش

 

که تا آخر  ادیعاشقته. انقدر ز اریرفتم مطمئن بودم مه یداشتم م یوقت یزدم ول یم شینه گالره من اون حرف و چهار سال پ-

 . مطمئن بودم.زهیتونه محبتش و به پات بر یعمرش م
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حرف و خودت بهم  نیکه؟! ا ادتهیباز نکن... یحساب اریوقت رو مه چیحساب کتابات غلط از آب در اومده...ه نکهیخب مثل ا-

 .یزدیم

 

 شوم: یکه مانعش م دیبگو یزیخواهد چ یم

 

 !ستیبعد...االن وقتش ن یکنم بذارش برا یخواهش م-

 

 زند: یم یبخشآرامش  پلکِ

 

 بعد... یباشه برا زمیباشه عز-

 

 نیب نِیرا بخوانم. حق دارد که بخواهد بداند عشق آتش رتشیو ح یتوانم شدت کنجکاو ینگاهش م ین یمن هنوز هم در ن اما

 چه بر سرش آمده. اریمن و مه

 

 عشقم سوگوارم...! یطور برا نیبخواهد بداند چرا من ا که

 

 چیشود. من به شخصه ه یو در هوا گم م ردیگ یجان م یچا یاست که از فنجان ها یبخار یما رو یساعت بعد نگاه هر دو مین

 سکوت تن سرد ندارم. نیشکستن ا یبرا یعالقه ا

 

 شکند: ینازک سکوت را م ی شهیخرد و ش یرا به جان م ریخط تیمسئول نیاو ا انگار

 

 ازت نداشتم... یبرخ چیروزا؟ ه نیا یکن یکارا م یچ-

 

 ...!نپـــرس

 

 نپرس از دلم! ــــچیه

 

 "چه خبر؟ " نیهم

 

 "روزها؟! نیا یکنیچه م " نیهم

 

 است... یوحشتناک سوال

 

 زنم: یم یو صدا دار زیاستفهام آم پوزخند

 

 ! یکه داشته باش ینخواست-

 

 چسباند: یم اهشیس یابروها نیخودش را ب یقیعم نیچ

 

 رفتم!  یچ یبرا یدون ینزن...خودت بهتر از من م هیانقدر کنا-

 

نگاهش  یرگیکنم از خ یم یاست و سع یچا یِدارم. نگاهم به سرخ یبر م زیم یو آن را از رو رمیگ یفنجان را م ی دسته

 :زمیبگر
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 ترم... نیسنگ رمیانقدر مسخره و بچگانه بود که همون در نظرش نگ لتیدل-

 

کنم حق نداشتم عشقش را به سخره  یشوم. با خودم فکر م یم مانیکه زده ام پش یاز حرفنگاه گله مندش  دنیاز د بعد

 .رمیبگ

 

 من حق نداشتم و او حق داشت که برود. حق داشت غرور زخم خورده اش را بردارد و فرار کند... نه

 

 یکنم که صدا یکنم. انقدر بلند و ممتد سرفه م ینم دایپ میبگشا یلب به عذرخواه نکهیا یبرا یافتم و مجال یسرفه م به

 کند: یم زیخ میمبل ن یافتد و او را از رو یسرفه ام خش م

 

 !؟یضیمر ؟یشد یچ-

 

 را در گلو خفه کنم: میکنم، سرفه ها یم یفشارم و سع یام م نهیس یرو دست

 

 بودم! ضیدوران نقاهتم...سخت مر یتو-

 

 م؟یقدم بزن کمی ی...حاال حالش و داریمراقب خودت باش شتریب دیبا-

 

 یحرفش را م یخواهم جواب رد بدهم اما او ادامه  یگذارم و م یم یرا داخل نعلبک ییطال یها هیرنگ با حاش دیسف فنجان

 :دیگو یو م ردیگ

 

از آرزوهام قدم  یکیتنگ شده بود...اونجا که بودم  هیدیپارک جمش یقدم زدن تو یدلم برا یلیدو سال خ نیا یراستش تو-

قدم  کمیدوباره بکنم حتما با تو باشه.  نکارویسنگ فرش شدش بود و قسم خوردم اگه فرصتش و داشتم ا یابونایخ یزدن تو

 !رهیخونت بدجور دلگ یشه. هوا یمهوا هم خوبه تو هم حال و هوات عوض  م؟یبزن

 

 کنم حق با اوست! یابرهاست و فکر م ی هندیشوم... نگاهم به حجم فزا یم رهیکشم و به قاب پنجره خ یم یآه

 

 ...اگرچه

 

 آن نماند. یبرا ییبکنم، جا یخواستم مخالفت یکه اگر هم م باستیرنگ و لحن سخن گفتنش ز انقدر

 

گل  ییدر حال شکوفا یکنم. بوته ها ینگاه م عتیو به تولد طب چمیپ یرنگم را صفت و محکم دورم م یریژاکت دست باف و ش 

 یم دکیاز برف را با خود  یاندک یِدیهنوز سپ ،یجدولِ چوب ینرم و روح نواز آب و تابش کم جانِ آفتاب. کناره ها انیها، جر

 شده اند. یدر آمده و گل یاز بکر ادیز یِماندگار اثرکپه کپه و کم حجم بر  یکشد. برف ها

 

چه شد که پسش  قیمانم بازدمِ آن دمِ عم یبلعد و من در شگفت م یجا م کیتازه را  یکشد و هوا یم یقینفس عم اوشیس

 نداد!

 

 ... زیهمه چ یسرسبز... برا رِیمس نیا یقدم زدن تو یگالره دلم واقعا تنگ شده بود.. .برا-

 

 نیا یدر کوچه پس کوچه ها اریآواز مه یصدا یِپرسه زدن ها یبلکه برا اوشیقدم زدن با س یهم دلم تنگ است...نه برا من

 شادابِ آوازش...! یِگرفت از خودسوز یگر م یخاموش روز یشب راهه  نیبوستان سرسبز! ا

 

 روزها... نیخودم ا یشده ام برا یشاعر
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 روزها شاعر شده... نیجاده باز کرده، چقدر ا یِدلتنگ یتنها که تنش را به رو رِیساکتِ دلگ نیا

 

 کنم: یمنتظر به دهانم چشم دوخته، بحث را عوض م نمیب یم یوقت

 

 ؟یاومد یک-

 

 دهد: یپاسخ م رد،یطفره رفتنم را به دل بگ یذره ا نکهیاز گذشته ها بشنوم و بدون ا یزیچ گریخواهد د یفهمد دلم نم یم

 

 ...نمیدوش گرفتم اومدم تو رو بب هیکه استراحت کردم و  کمیو  دمیرس میو ن ازدهیامروز سر ظهر ساعت  قایدق-

 

 :امدین رونیب شیست که من هرچه منتظر شدم از گلو ی.. .به گمانم همان بازدمرونیکند ب یکند و نفسش را فوت م یم یمکث

 

 ؟یهنوز ازم دلخور-

 

 کنم: یگشاد ژاکت فرو م بیرا در ج میاندازم و دست ها یباال م یا شانه

 

 شهینه زمان همخوشبختا ای. متاسفانه ختیهارو دور ر یکه گذشت گله گ ینشد...به هر حال زمان یخواستم که باشم ول یم-

 ؟یدیو ند اری...پس...هنوز مهزهیحالل همه چ

 

 شوم. یچشمانش م ی رهیصبرانه خ یکنم و ب یکرده ام ادا م ریگ دنیو نپرس دنیپرس نیکه ب یآخر را در حال ی جمله

 

 دهد: یجواب م ریو با تاخ ندینش یزردش در اضطراب نگاهم م یگو دو

 

دختر خوب و مهربون دارم  هی! حاال که با نمیب یگفتم دوتاتون و با هم م دیکردم هنوز با هم ی...خوب چون فکر مدمشینه ند-

 کنم... یدوست و آشنا رو نم دنیفکر د زنم،یقدم م مایقد ادیبه 

 

 پرسم: یکنم م یم یریانگار که مچ گ ،یمعطل یو ب عیسر

 

 !؟یدیم حیمن و ترجهمه دوست و آشنا چرا بودن با  نی! ابهیچرا اونوقت؟! واقعا عج-

 

 نه! ایهنوز هم مثل گذشته ها جسارت اقرار دارد  نمیخواهد بب یم دلم

 

 دهد: یکند و جواب م یچپ نگاهم م چپ

 

 که بدون خبر کردنت رفتم... یبخش یو مطمئن شم من و م نمتیخواست زودتر بب یخوب چون دلم م-

 

 شوم: یوارد م یگریروم و از در د یچپ. از رو نم یعل یزند به کوچه  یکند که انقدر راحت خودش را م یبچه فرض م مرا

 

 د؟یاصال با هم در ارتباط نبود یعنیبهت نزده!  مونییراجع به جدا یهشت ماه حرف -هفت نیا یتو اریکنم که چرا مه یتعجب م-

 

 یبه هم م یا هیثان یرا برا مانیهردو کنند و تمرکز یتا دختر بچه که لباس فرم مدرسه به تن دارند از کنارمان عبور م چند

 کنم: یم دیپرسشم تاک یشده رو یسکوتش طوالن نمیب یم یزنند. وقت

 

 ! چرا...یهان؟! نگفت-
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 :دیگو یپرد و م یحرفم م نیب

 

راجع بهت بپرسم نه اون  یزینه من روش و داشتم ازش چ یول شم،یاومده بود کانادا پ شمی...چند ماه پمیچرا در ارتباط بود-

 زد.  یحرف

 

 پرسم: یبا اصرار م ینه ول ایاست  یرفتن کار درست شیحد پ نیتا ا ستمین مطمئن

 

 که بعد از گذشت دو سال... نهیمنظورم ا یعنی ؟یچرا روش و نداشت-

 

 یبدون یخوا یباش... م ! پس صادقشناسم؟یو خوب م ثتیو خب یموز یکه نرفته من اون رو ادتیگالره؟  یبدون یخوا یم یچ-

هنوزم  یول ستمیعنوان عاشقت ن چیبه ه گهی...من دستمینه؟ خب پس بذار صادقانه بگم که ن ایهنوز مثل گذشته ها عاشقتم 

 یگالره...به اندازه  ادهیز یلی...دو سال خارمیدرب یباز وونهیمن د نکهیاز ا لاول و قب ی! مثل همون روزایدوست خوبم هست

وقت واقعا  چی. هشهیگذشته ها تمام وجودم پر از شرم م یِادآوریو بگم از  سمیهست که حاال بتونم رو به روت وا ادیز یکاف

 گالره!  بودموقت عاشقت ن چیکردم... من ه یعاشقت نبودم. فقط راجع به احساساتم اشتباه م

 

 ! یبیتضاد عجزند! چه  یم خیو دستانم  ردیگ یدارم...سرم آتش م یکنم. احساس تلخ یم بغض

 

 سوزم. یم نطوریکه ا ستیکرد ن دیآن تاک یو نبوده و رو ستیگفت عاشقم ن اوشیس نکهیا از

 

 "وقت عاشقت نبودم گالره! چیمن ه"

 

 اندازد. او هم گفته بود، هرگز عاشقم نبوده. یم اریآخر مه یجمله ها ادیجمله مرا  نیا

 

 نشانم: یلبم م یرو یزور غصه لبخند دردآلود از

 

که  یاز هر دختر ادتریشدم...ز یادیز یِعشق اناتیگرفتار جر تمیو موقع طی...بنا بر شرامیزندگ یمن تو اوش؟یس هیچ یدونیم-

که کنارم و هم  یهمه مرد نیا یکاش بجا یکنم ا یآرزو م شهیهم یو تو! ول اری، عرفان بعدش مه اریهم سن و سال منه...ماز

 زد. یکوه پشتم بود و جا نم ثلپشتم بود. م شونیکیشونم بودن فقط 

 

 غلطد. یگونه ام م یرو یاندازم و همان دم قطره اشک یم ریکشم. سرم را به ز یم یآه

 

 آغوش...! کیدست و نه  کیشب راهِ سرتا سر...نه  نیدادِ پهناور، تو ا یب نیا تو

 

 سنگر... کیدست و نه  کی نه

 

 !واریجز د ستین یقیجز آوار، رف ستین یپناه

 

 ها بردار. هیچراغ عشق؟! من و از سا یا ییکجا

 

 گرداند: یبه سمت خودش بر م متیمرا با مال اوشیس

 

 خواستم ناراحتت کنم...فقط صادقانه... یگالره نم-

 

 :میگو یم عیزنم، سر یگونه ام را با پشت دست پس م یکه اشک رو یخودش فکر غلط بکند و در حال شیگذارم پ ینم
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دوست و  هیدوست خوبم ، فقط  هیبرات مثل  یبگ نکهیحرفا از دهنت ، ا نیا دنیشن یبرا یروز هی...ستمینه از تو ناراحت ن-

 ...رمیبکنم. فقط از دست سرنوشتم دلگ یحاضر بودم هرکار شتر،یب یزینه چ

 

 شوم: یم رهیو به زالل شناور و موج آلودِ آب خ ستمیا یم همانجا

 

کنم رو به راهه؟ حالش  یمنِ احمق هنوزم نگرانشم. فکر م یواقعا بهم بد کرد ول اری...مهرمیاز خودم دلگ یزیاز هرچ شتریب-

 یکه باهام بهم زد داغونم. اصال زمان از رو یمن هر روز مثل همون روز یآرومه؟ انگار هزار ساله که رفته ول شیخوبه؟ زندگ

...اون رمیدلگ یزی...به طرز ترحم انگاوشیس ستیفراموش کنم. حال و روزم اصال خوش ن و زیگذره تا همه چ یاحساساتم نم

 وقت عاشقم نبوده! چیکه عاشقم بود خوش باشم و بهم گفت ه یینذاشت با خاطرات روزا ینامرد حت

 

 عشقت و نداره.  اقتیداده ل یم تیراست گفته! و اگر عاشقت نبوده و پنج سال باز دمیشا-

 

را ، هر شب در گوشم بشنوند که حاال  اریمه یعاشقانه  یآن ها، آن جا نبودند تا زمزمه ها یزند ول یحرف م میل مرهم مث نیا

 زنند. یحرف را م نیانقدر راحت ا

 

 :میگو یم یحال یو ب ینیلرزد و با حس سنگ یوجودم از سرما م تمام

 

 ونیدرم یکیهفته  نیتو تخت. ا فتمیبرگرده دوباره ب میضیترسم مر ی. مشهیخونه؟ هوا داره سرد م یمن و برگردون شهیم-

 رفتم سر کار.

 

 پرسد: یاز دهانم خارج نشده، م حرف

 

 کجا؟ ؟یشاغل-

 

 ام... یمنش یگذار هیشرکت سرما هی یتو-

 

 ؟یشد یمنش یرفت یشناس ستیز سانسی! با ل؟یمنش-

 

 کنم: ینگاهش م زیآم استفهام

 

 دایکارو پ نیهم خوش شانس بودم ا یلی! خیانگار از وضع مملکت خبر ندار یکن یرفتار م یجور یحاال اومد یدو سال رفت-

 نیتونسته بره سر هم یباز یکنه و تازه با پارت یمهدکودک کار م هی یتو دانشگاه...تو میمیدوست صم ادته؟یو که  میکردم. مر

 خونه؟! میبرگرد شهیمبحثا  نیا الیخ یکارِ ساده...حاال ب

 

 البته...-

 

کنم  یکشد و من فکر م یم شیبحث رها شده را دوباره پ اوش،یس نی. داخل ماشمیگرد یهر دو در سکوت راه رفته را بر م و

 قبل را باال خواهم آورد.  حیکند، تمام سرزنش ها و نصا حتمیکلمه بخواهد نص کی ی...حتگرینفر د کیاگر 

 

 ادیکه از درونم فر ییکنند در آخر خودمم و صدا حتمیوستان خوب هرقدر هم نصفهمد که د ی...نمستیاو که به حرف من ن اما

  «اریمه»زند  یم

 

رفتنش به نفعت  یفهم یرسه که م یم یروز هیانقدر احمق بوده که ولت کنه تو باهوش باش و بذار بره!  اریاگر مه-

 انیوجه پا چیبره که به ه یم ییوقتا قلبت تو رو جا ی. بعضستیاصال قشنگ ن یبه اون و خاطراتت بچسب یدو دست نکهیبوده...ا

 تازه رو شروع کن.  ریمس هیکه تهش تلخه،  یریدست و پا زدن تو مس یدر انتظارت نخواهد بود...پس بجا یخوش
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 ایدن یکه تو یتنها کس یبفهم یوقت یفتیم ی...تو خودت به چه روزستنیدرد من ن یدوا یول اوشیقشنگن س یلیحرفات خ-

آسون  یگیکردنت بشه؟ انقدرام که م هیگر یبرا یلیخودش دل یریو ماتم بگ یکن هیوقت گر چیشد دلت نخواد ه یث مباع

 ...ستین

 

 فشارد: یگاز م یرا رو شیپا یعصب یزند و کم یم استارت

 

درست  یتیگونه محرم چیمرد بدون ه هیکردن با  ی...زندگیتو خودتم مقصر بود یول یزنیها حرف م یقربان هیگالره شب-

 یم اریمه یراحت از کنار طفره رفتنا یلی. تو خدهیاصال جواب نم رانیو شرع...الاقل تو ا نینه د گمیم تی...از لحاظ انسانستین

 کنه... یخودش جد یجوره تو رو برا چیخواست ه یکه نم هیچ لشی...انگار برات مهم نبود دلیگذشت

 

 زند: یدور م کند و بلوار را یرا روشن م راهنما

 

! از یرابطه رو کند نیخودت گور ا یکنه...تو خودت با دستا یرابطتتون و رسم یکنم اگر بهش اصرار کرده باش یاصال تعجب م-

... گهیروشنت کنه د دیبا یکی یزنم ول یپرده حرف م یانقدر ب دی.. .ببخشیگذاشت ارشیکه خودت و راحت در اخت یهمون روز

رفتن و  تیبار مسئول ریاهل ز ادی...زیشناسیو م اریدوستت داشته. تو که خودت مه یعنیکه پنج سال باهات مونده  نینه؟! هم

اون روزا دوستت  یاحساس االنشه ول نی...تنوع طلبه...حاال هرچقدر بگه دوستت نداشته استین نایدختر موندن و ا هیبا 

 همش آه نکش و افسوس نخور... ایندون و مثل قربان اریداشت. پس مقصر و فقط مه

 

 کشم... یم یکوبنده اش آه یو فقط در برابر حرف ها میگو ینم یزیچ

 

 یحرف گریفهمم و چقدر ممنونش هستم که د یکالفه اش م یِنفس ها یِبلند و عصب یرا از صدا نیکند...ا یترش م یجر آهم

 دارم. ازیفقط به سکوت ن شیحرف ها لیو تحل هیتجز ینقطه برا نینزد. حاال و در ا

 

است و درست از همان  اوشیرسم که حق با س یم جهینت نیو به ا نمینش یرنگِ آسمان م یتاالِب آب یپشت پنجره به تماشا از

 کنم. یناخودآگاه و جسم و روحم ممنوع اعالم م ریضم یبرا دنیرا با اصرار و خط و نشان کش اریلحظه فکر کردن به مه

 

 پرسم: یشدن م ادهیکند و موقع پ یخانه توقف م دم

 

 باال؟! یاینم-

 

 :دیگو یکند و م یم ینوچ

 

و دعوت کرده اون وقت من  لیکشه...امشب به مناسبت برگشتنم فام یسه ساعته گوشم و م-دو ریتاخ نیمامانم واسه هم-

 زنم. یبازم بهت سر م یبرم ول دیخسته ام تو گوشش نرفت... با دمیهرکار کردم تازه رس نجام،یهنوز ا

 

 ...یمرس-

 

 شوم: ینگاهش م یِزردِ وحش ی رهیخ یکنم و با دودل یم یمکث

 

 نکارویبتونم ا ستمیمطمئن ن یخواستم پسش بدم ول یو جمع و جور کردم و م اریمه لیاز وسا یسر هیراستش...راستش -

 ؟یبر یبکنم...تو براش م

 

 اندازد: یباال م ییکند و ابرو یرا باد م شیها لپ
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 بکنه و... شرمندتم! یمن ببرم، ممکنه برداشت بد ستی. درست نیواسش پست کن ای...یبهتره خودت پسش بد-

 

 دهم: یتکان م یسر

 

 کنم. یم شیکار هی...ستین یباشه مشکل-

 

 زند: یچرخاند و استارت م یرا م چییسو

 

اگر  یحت یول یازم ناراحت نشده باش دوارمیگالره؟ بخاطره خودت بود که اون حرفارو زدم و ام یزیکه چقدر برام عز یدونیم-

 خواستم کمکت کنم! یکنم چون الزم بود...م ینم یکرد، عذرخواه تتیاذ یلیخ

 

 یم دلم مانده را یرو نیکه از آن سکوت سنگ ییکشم و حرف ها یرا در آغوش م میشوم، دست ها یخارج م دهیحالت خم از

 زنم:

 

که  میارزش یو ب فیچقدر دختر ضع یکن یخودت فکر م شی...البد پیکرد یقضاوت م یداشت اوشیس یکرد یتو کمک نم-

 کنم... یشدم و ولش نم اریمه زونِ یآو نطوریا

 

 شوم: یبا باال آوردن دستم، مانعش م یول اوردیحرفم بپرد و احتماال مرا از سوء تفاهم برون ب نیخواهد ب یم

 

هزار بارم بلندم کرده.  یزده ول نمیفرق داره...درسته که زم شیقض اریمه یول یفکر کن ینطوریا دیبذار حرفم و بزنم...شا-

وقت بهش  چیه نیهم یکه گرفتارش بودم نجاتم داد...برا یا ینکبت یِباعث شد ترک کنم، درسم و ادامه بدم. کال از زندگ

.. هیرو ادهیکردم ز یباعث زحمتش بودم...تحت فشارش نذاشتم چون فکر م یکاف کنه...چون به قدر شیکردم جد یاصرار نم

 یبرا ییبود گذشت و رفت و جا یکردم. به هر حال هرچ یم نکارویا دیو با یگیتو راست م دیاشتباه کردم، شا دیدونم شا ی.نم

 !یکن یطور قضاوتم م نیکه ا شمیازت دلخور م یها نمونده...ول دیکاش ها و با یا

 

 رود: یدر هم م شتریهر لحظه ب شیبه رو به روست اخم ها میمستق نگاهش

 

 مونیپش یروز دیشا یحس کن نکهیاشکات و پس بزن و بدون ا ر،یبگم سرت و باال بگ خواستمینکردم...فقط م یمن قضاوت-

مشکل  یکرد یا گهیت دبه شروع دوباره نداشته باش...اگر تو برداش یدیخواستم بهت بفهمونم ام یبگو خداحافظ! م یبش

 خودته...روز خوش!

 

 یو به سرفه م ندینش یم میماند، در گلو یم یباق نشیماش یکه از اگزوز ها یفشارد و تنها دود یپدال گاز م یپا رو دلخور

 افتم...

 

تلخ و گزنده شده ام...  م،یدیشاپ صدف نوش یبا هم در کاف شیکه دو ساعت پ یتلخ شده ام. مثل همان فنجان قهوه ا چقدر

 کردم! یم رشیدلگ نطوریا دینبا

 

از  ییزنم و صدا یپس م یو به سخت یدر پ یپ یرا با مژه زدن ها میاشک ها رم،یگ یشوم؛ سرم را باال م یوارد خانه م یوقت

 کشد: یم ادیتزلزل فر یدرونم ب

 

 "!اریخداحافظ مه"

 

 * دهی* فصل نهم: خاطرات رنگ پر
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 اول سال

 

 یزیهمان چ قایدق نیگذارد تمرکز کنم و ا یآن در حال پاره کردن حنجره اش است نم یراک که خواننده  یِقیبلند موس یاصد

 دارم...ضعف در تمرکز کردن!  ازیاست که ن

 

از  شیانگور است، ب یپوسته  یمواد رنگ رینشسته. رنگ قرمزِ نابش که از تخم السیگنداب انگورِ داخل گ یرو میمستق نگاهم

 رسد. یبه نظر م زیاندازه هوس انگ

 

اندازم و بعد راست...!  یگردنم به چپ م یمن هم سرم را رو زد،یر یبه چپ م ظیغل عیکنم و ما یم لیرا به چپ متما السیگ

 قرمز مشغولم! عِیبه چپ و راست کردن سرم و ما نطوریهم

 

 .ستیخواستم ن یآنچه که من م یاست ول یوب و خوش طعمخ یدنیامالحش دارد . نوش یِنشان از جنس عال یسرخ نیبه ا رنگ

 

 قرمز،.. د،یکردم...سف دایرا پ نیفقط هم یبلکه تمام خانه اش را گشتم ول ار،یمه یتنها بارِ کوچک گوشه آشپزخانه  نه

 

از  السیته گ یمن دو بار پرش کردم و حاال که کم یداخل دستم گرد و تپل است. دو برابر کف دستم پهنا دارد ول السیگ

 .ستمیمست ن یکاف یکنم به اندازه  یهاشور خورده، هنوز حس م یقرمز

 

 شدم... ی! کاش تا حد مرگ مست مستمیمست ن یمنگ است ول سرم

 

دنبالم بگردد،  نکهیا یو به جا یتنبل یهم بپرد. طبق معمول از رو یشود همان منگ یرسد و باعث م یبه گوشم م اریمه یصدا

 را سرش انداخته: شیصدا

 

 !؟یراه انداخت هیچه گند گهید نیا ؟ییگالره کجا-

 

 زند: یهنوز داخل نشده، داد م اریشود. مه یچرخد و با شتاب باز م یپاشنه م یدم در رو همان

 

 چه وضعشه؟ نیا-

 

شود و سکوت  یخواند، خفه م یکند. خواننده که در اوج م یرساند و خاموشش م یم کریبا چند گام بلند خودش را به اسپ بعد

را  السیشوم و همانطور که گ یم یتمرکز نکردنم را گرفته عصب یجلو نکهیکند. از ا یحمام را پر م یحجم رطوبت زده  ینیسنگ

 زنم: یگذارم و تشر م یوان، کنار صابون و شامپو ها م دیسپ کِیسرام یرو

 

 دادم! یمثال داشتم گوش م-

 

 گردد. یم یزیبه دنبال چ میکنم در تک تک سلول ها یکند که فکر م یانقدر نگاه مکند.  ینگاهم م رهیخ رهیخ

 

 کشم.  یدهانم را م پیاندازم، ز یم ریکه سر به ز یروم و در حال یرو م از

 

اعصابش  یرو یکنترل نکهیشود. بدون ا یکه هر لحظه به تعدادشان اضافه م نمیب یم یقرمز ینگاهش رگه ها یِدیسپ در

 کشد: یم رونیآب به خواب رفته، ب ریرا که ز کلمیو با فشار کوچک دستش تمام ه دیآ یداشته باشد به سمت وان م

 

! گهیشد د یشامل مست کردنم م زیچ چیخارجت کنه...ه یعیاز حالت نرمال و طب دینبا زیچ چیگفت؟ گفت ه یدکتر چ یدینشن-

نکرده با رابطه داشتن با من  ییمحروم کردم و بهت فضا دادم تا خانوم خدا ایل دنمنِ احمق دو هفته ست خودم و از عشق و حا
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 ینیب یتا چشم من و دور م یراحت نینرسه، اونوقت به هم یبیمراحل ترکشون آس هوقت ب هیخارج نشن و  شونیعیاز حال طب

 ! یکن یمست م

 

شدن لباس مارک دار،  یاست که به کف یبرد. انقدر عصب یتا وان دارد م یکم یوسط حمام که فاصله  لوریبه سمت دوش س مرا

 دهد.  ینم یتیو اتو خورده اش اصال اهم زیتم

 

 شود: یاستخوانم م یرو یمشت گره خورده اش خارج کنم اما حاصلش فقط درد بد نیرا از ب میکنم بازو یم یسع

 

 یم ی! اصال تو چیجلوتو که نگرفتم...آزاد ؟یافتاد دو هفته ست از حال و حولت ادیزورت م یلیخ هیچ ؟یشد وونهیولم کن...د-

جهنم ببره...چشات و  نیمن و از ا ادیشم و زنگ بزنم عرفان ب وونهیخواستم د یکشم؟ مست کردم چون نم یم یمن چ یدون

 ...یدیگرد نکن درست شن

 

 کوبم: یاش م نهیکشم و محکم تخت س یم رونیمشتش ب نیکنم، دستم را از ب یاش استفاده م یبهت زدگ از

 

 ی! مستمیکه ن ینیب یم یخوشحال باشم ول دی... بادمینکش شهی...دو هفته ست شنجایسوزم ا یجهنم چون واقعا دارم م گمیم-

 جهنم... نیو من و از ا ادیزدم به عرفان تا ب یاالن زنگ م نیکنم اگه دست خودم بود هم یکه دارم جلز و ولز م ینیب

 

شود و  یگوشم، در حمام اکو م یاش تو دهیکش یو برنده  زیت یحس کنم، صدا یدرد نکهیماسد. قبل از ا یدر دهانم م حرف

 افتد. یم یصورتم به سوزش سخت سیسپس پوست خ

 

 یگونه ام م یدست رو نم،یب یدر خودم م دادیدعوا کردن و داد و ب یبرا یبیعج لیکه م نیندارند. با ا یبا من شوخ چشمانش

 کنم. یگذارم و سرم را داخل گردنم فرو م

 

 :دیگو یم یکند و با لحن کوبنده ا یفرو کش نم اریآتش خشم مه یزنم ول یم یرا به موش مردگ خودم

 

 کردم. یجا تو وان خفت م نیهم یگیرو م فیاراج نیشده ات ا فیدونستم از اعصاب تضع یاگه به خاطر حال خرابت نبود و نم-

 

 یرا پا میکنم که حرف ها یکرد. خدا را شکر م یکار را م نیدرصدم شک ندارم، ا کیمصمم است که  یبه قدر چشمانش

 بودم. دشیسپ یعرفان و دانه ها شیخواست حاال پ یگفتم که دلم م یمن جد یگذاشته، ول فمیاعصاب ضع

 

 کند.  یدهد و آن را باز م یدوش هول م ریبه ز مرا

 

 درد دارد! شتریشده ام... دلم از استخوان فکم ب ریکنم تحق یم احساس

 

گذارم و با  یگونه ام م یرا هم رو گرمیخورد، دست د یسر و صورتم م یآب رو یوقفه  یدرشت و ب یکه قطره ها یدرحال

 شوم. یاش م رهیبغض خ

 

 لرزد. یم هیوجودم از بغض و گر انداخته و تمام هیرسد، سا یبه نظر م یگریتر از هر وقت د رهیاش که ت یدر نگاه طوس نگاهم

 

 نترسونم؛ ایدن نیو از من نرنجونم، از ا من

 

 !ونمیهامو به آغوش تو مد یدلخوش تمام

 

 زند: ینامم را صدا م یشاک
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 گلــاره!-

 

 نسوزونم. یعاشق...مثل برگ یدلسوخته ا اگه

 

 !رونمیکه دلتنگم، مدارا کن که و ابیو در من

 

 کنند! یدستم را رو م میچشمانم و لرزش شانه ها یسرخ یبندد ول یم مانیبا قطره ها پ میها اشک

 

 امیسر انگشتانش ، الت متیبار مال نیزند. ا یم یبار نامم را پر نوازش صدا نیشود...ا یشود. نرم م یروشن تر م اریمه نگاه

 شود : یدرد بازوانم م

 

 نکن... هیگلـــاره؟! گر-

 

 یرگه ها نیهوس در ب یرگه از شعله  کی یافتد. بدون حت یم سشیخ ی نهیس ید و روخور یم زیگونه ها ل یاز رو دستانم

. سر  ردیگ یلرزد در پناه خود م یو دور مانده از نور آفتاب م سیخ یرا که مثل جوجه ها فمیو نح سینگاهش، اندام خ یِنقرآب

 شنوم: یگذارم و زمزمه اش را م یقلبش م کینزد

 

 کن! هی...پس گریشیکه آروم م نهیمهم ا یسوزون یچقدر دلم و م یکن یم هیگر یوقت ستیکن! مهم ن هینه...گر-

 

 ینم هیکنم. گر یم هیکنند و توان دارند گر یم یستادگیا میکه زانوها ییدهم و تا جا یبه سوختن دلش نم یتیمن هم اهم و

 زنم! یکنم ضجه م

 

 ریدهد. پتو را تا ز یرخوت م یپتو گرم است و بو ریکند . ز ینم میموضوع تا تخت رها نیبا علم به ا اریافتم و مه یرمق م از

 نگاه پر خوابم . یبه تماشا ستدیا یکشد و صاف م یگردنم باال م

 

 .نمیب یرا تار کرده، حرکت سرش را به سمت صورت خودم م دمیکه د ییخط ها نیزنم و از ب یبار پشت هم پلک م چند

 

 یمقدس رو یدارد آن گرما یام حس نکنم و چقدر حس خوب یشانیپ یداغش را رو تیحما نه آنقدر که یآلوده هستم ول خواب

 . ندیلبانت بنش یرو یسرشار از هوس یبوسه  یانتظار دار یوقت ،یشانیپ

 

و دور از  دیجد یرفتار ها نیبا ا اریمه یتوانست سوء استفاده کند. ول یهم نداشتم، پس م یعیکه مست بودم و حالت طب من

 ...جمیگ جِیروزها گ نیکرده چه رسد به من که خوم ذاتا ا جیانتظارش خودش را هم گ

 

 یآزاد در آب یمثل کبوتر ،یدر آرامش و پر از احساس آزاد ،یگریزمان د یگذارم برا یرا م بشیغر یرفتار ها لیو تحل هیتجز

 خوابم. یهر شبم م یاز کابوس ها یترس چیآسمان، بدون ه

 

شده و رعشه به  یچندش آورِ عرق جار یِسیکمرم خ ی رهیصورت و ت یکشم. رو ینم غیپرم اما ج یزده از خواب م کابوس

 افتاده. میاستخوان ها

 

تاکش  کیت یشب ها صدا یکه بعض یو به ساعتِ پاندول دارِ چوب تیحالت دار و وز زده ام را به سمت باال هدا یدست موها با

 کنم. هنوز شش صبح هم نشده! یکشد، نگاه م یاعصاب خرابم خط م یرو

 

آرام و معصوم  نطورینگاهش، پشت پلکش به خواب رفته که ا یبزرگِ تو طانیکنم آن ش یکنارم غرق خواب است. فکر م اریمه

 رسد. یبه نظر م
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ه تن دارد و خودش رنگ ب یکلفتِ سورمه ا وریدر رخت خواب نفرت دارد پل یراهنیپ ریز دنیاز پوش یکه حت شهیخالف هم بر

 پوشانده. یرا به خوب

 

انقدر مراقب خودش  نکهیاز ا یاست. گاه نطوریهم شهیشد. هم سیدوش آب ماند و خ ریمن ز یهمپا شبیافتد که د یم ادمی

 .ردیگ یو همه جا اول خودش را در نظر م زیدر همه چ اریمه یندهد ول تیبه من اهم نکهینه ا رد،یگ یاست لجم م

 

 شود. یاز خاطرم پاک م دمید یکه م یو کابوس ترسناک ردیگ یجا خنده ام م یحسادت زنانه و ب نیا از

 

و در نگاه اول لباس  میآ یم رونیلحاف ب ریاز ز نیهم یدراز بکشم، برا ستمیحاضر ن یحت گریام که د دهیخواب روزیاز د انقدر

داشتم وارد حمام  یوقت روزیاست که د ادمیکرده.  یا خط کشتخت تا حمام ر ریکه مس نمیب یم نیزم یرا پخش و پال رو میها

 . ختمیر نیزم یکردم رو یشدم همانطور که از تنم خارجشان م یم

 

زانو  یکه قدش تا رو دیسپ نیج یشلوار میشرت بنفش و ن یت زم،یر یکنم و داخل سبد رخت چرک ها م یها را جمع م لباس

پوست  یرو یا یو سطح ظیغل شیآرا یکرده ام، مجبورا و هول هولک دایکه پ یوحشتناک ی افهیکنم. با آن ق یرسد به تن م یم

 نشانم. یصورتم م یپژمرده 

 

از اتاق  نیریبا قرص آسپ ظیغل یقهوه  یبه قصد خوردن فنجان ،یدنیاز مصرف آن حجم از نوش یسر درد و حالت تهوعِ ناش بخاطر

 شوم. یخارج م

 

چپ شده و  نتیکاب یرو یخال یبطر کیام.  دهیرا به گند کش اریپرد. بار مه یاز سرم م یوضع هال، مست دنیاز د ناخودآگاه

 شود. یعصبان شبیحق داشت د اریپارکت را سرخ کرده. مه اتشیمحتو

 

 یت یشته ندا یِها نیکردن خانه اش آست زیتم یبرا کارم،یشدن ندارد و من هم ب داریکنم او که حاال حاال ها قصد ب یم فکر

 کنم. یشده کف پارکت شروع م ختهیسرخ رنگ ر عیزنم و از همان ما یشرتم را باال م

 

 شهیچپانده. به ظاهر هم دهیهرجا دستش رس یکه معلوم است از تنبل یبه درد نخور لیکنار خانه اش پر است از وسا گوشه

 انقدر شلخته باشد. دیآ یعنوان نم چیآراسته اش به ه

 

 دنشیکنم که از د یم دایپ یا یو تور فیظر اریبس یمشک-کوچک قرمز یها، لباس زنانه  نتیبه کاب دهیچسب یپشت کاناپه  از

 . ردیگ یشدن خنده ام م یاز عصبان شتریب

 

 تیرا اذ اریمه یبا استفاده از آن کم دیآ یبدم نم یول نمیب ینم تیعصبان یبرا یلیدانم متعلق به زمان گذشته است پس دل یم

 کنم...

 

 یم اریصدا دار مه ی ازهیاز خم نمیچ یم شانیرا که مرتب سر جا شینمانده، ادکلن ها میام اما نفس برا دهیاتاق خواب رس به

 شده.  داریفهمم ب

 

 کنم. یگردم و نگاهش م یکند، به سمتش بر م یم یاو دور و برم است خودش را آفتاب یکه اکثر اوقات وقت یلبخند با

 

و سرم مثل بازار مسگر ها شلوغ و  ردیگ یلرز م یدارم، هرچند که هنوز بدنم ناگهان یبهتر یحال و هوا شیپ یاز روزها امروز

 بهترم. یپلوغ است، ول

 

حس  یکشد و وقت یباشم م دهیکه انتظار دارد من خواب ییتشکِ تخت، همان جا یرو یدست دهیشکم خواب یهمانطور که رو اریمه

 :دیگو یم یدو رگه ا یخودش بدهد، با صدابه  یآنکه تکان یب ستمیکند ن یم
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 !؟یشیپ یکوش-

 

 بندد... یکه از من ناراحت است، انواع و اقسام نام ها را به نافم م ییو فقط به جز وقت ها شهیهم

 

 یکه کشف م ینام تازه ا دنیهر دفعه از شن چ،یکند ه یو... ناراحتم که نم طونیفرشته، ش ،یماه، گل د،یجوجو، خورش ،یشیپ

 خندم. یرود و به نبوغش م یدلم غنج م یکند کل

 

 دهم: یو جواب م ردیگ یخنده ام م یو خواب زدگ یهمه تنبل نیا از

 

 که! ستین ینی...تزئیزبونت و خسته کن ستیالزم ن یگردن مبارک و تکون بد کمیاگه -

 

 چرخاند: یدارد و گردنش را به طرف من م یبالش بر م یرا از رو سرش

 

 راحت شد؟  التی...خایب-

 

 زنم: یبرد. سرش داد م یبالشش فرو م یدوباره آن را داخل نرم سپس

 

 حوصلم سر رفت... گهیپاشو د ؟یحالت بمون نیا یساعت تو میطبق معمول ن یخوا یبابا حاال البد م یا-

 

 ...برهیخوابم نم گهیبخوامم د یکه تو راه انداخت یغیو و غیج نینترس با ا-

 

 یفرستم و به سمت در م یها م هیفوق العاده اش را مشتاقانه به ر ی حهیزنم، را یگردنم م یرو یکم poloعطر  ی شهیش از

 روم:

 

 !ایب ریدوش بگ هی نمیو بچ زیبهتر...تا م-

 

 ؟یبه من بد تینمک یایدونه از اون خوردن هی یخوا ینم-

 

 خندم: یم ینخود

 

 ...یولم نکن یاول صبح یش ریترسم نمک گ یآخه م ر،ینخ-

 

 .دینام «سیخس»اش را نشنوم که مرا  یشاک یدر اتاق فاصله گرفته ام اما نه آنقدر که صدا از

 

 ازم گرفت. رانهیرا هم با زور و غافلگ ینمک ی... خواسته میخورد یساعت بعد هر دو در مجاورت هم صبحانه م مین

 

 :دیگو یم دهیجو دهیزند و جو یم یتستش را گاز بزرگ نان

 

 ! یکنه. خودت و تو زحمت انداخت یزکاریتم ارمینفر و ب هی...قصدش و داشتم یکرد زیتت درد نکنه خونه رو تمدس یراست-

 

 شوم: یبلند م نتیو به سرعت از پشت کاب فتمیم یزیچ ادیگذارم،  یم یرا که داخل نعلبک یچا فنجان

 

 ...یآهان راست-

 

 پرسد: یکند و م یمن تا دم در حرکت م یهمراه با حرکت شتاب زده  سرش
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 کجا؟-

 

کند و  یشده نگاهم م زی. چند لحظه مشکوک و با چشمان رستمیا یم یزنم و مقابلش کنار صندل یکاناپه چنگ م یرا از رو لباس

 آورد: یآخر طاقت نم

 

 ؟یخودت درست کرد یکه برا یا یطانیش ی افهیبا اون ق یدید یباز چه خواب ه؟یچ-

 

 کنم: یجمع م نهیس ریرا ز میکوبم و دست ها یم نتیکاب یکوچک را رو لباس

 

 ه؟یچ نیا-

 

 کشد: یو خوش تراشش را به رخم م دیو دو عدد صدف سپ یزند و س یم ییدندان نما لبخند

 

 شُ...-

 

 گذارم: یکشم و حرفش را در دهانش م یم غیشوم، ج یم سرخ

 

 کرد؟ یم کاریدونم...پشت کاناپه چ یخودم اسمش و م-

 

 گذارد: یتست را کنار فنجانِ قهوه اش م نان

 

 !میاوووم...خب...احتماال وقت نشده تا اتاق بر-

 

 دهم: یتاسف تکان م یبه نشانه  یسر

 

 واقعا که...-

 

 کند: یدارد و به آن اشاره م یبر م نتیکاب یکشد، لباس را با سر انگشت از رو یم یپوف

 

... از زمیعز ریقبال توش بوده. سخت نگ یک ستین ادمیبابا جان من اصال  ؟یکن یم یحسود یلباسِ فسقل کهیت هی نیبه ا یدار-

 ،یکرد دایپ شهیبه خانوما مربوط م یو کال هر چ یناخون مصنوع ش،یمثل لباس زنونه، لوازم آرا یائیبه بعدم اگه اش نیا

 انقدر خجالت نده! مبنداز تو سطل زباله...من و ه میمستق

 

داخل سطل آشغال  یقیدق یِریآورد و لباس را با نشانه گ یدر م شیگونه اش را به نما یخندد، چال رو یحرف خودش م به

 اندازد. یآشپزخانه م یگوشه 

 

 پرسم: یکنم و پر توقع م یرا درشت م میها چشم

 

 !ی...طفلکیآخ ؟یدیخجالت کش یلیاالن خ-

 

 دهد: یجواب م یزند و با لحن معصوم یم تیو مظلوم یرا به موش مردگ خودش

 

 ره؟ینم نییصبحونه از گلوم پا گهید ینیب ی! اصال نمیـــلیخ-
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 رساند. یسوم م کیآن را به  یگریدارد و با گاز بزرگ د یلحظه تستش را بر م همان

 

 نوشم. یم یرا خال نمیریش یچا یمانده  یکنم و باق یم ینچ نچ

 

 گالره...؟! یراست-

 

ادامه  یماند و با حالت متفکر یچرخانم. منتظر جواب من نم یمردمک چشمانم را به سمتش م کنم و یم کیرا به لبم نزد فنجان

 :دهدیم

 

 رفته؟! نجایاز ا یکه تو اون لباس بوده جا گذاشتتش، پس چه جور یاگه کس-

 

 افتم. یپرد و به سرفه م یم میدر گلو یکه به خود گرفته، از زور خنده چا یا یجد ی افهیق دنیحرفش و د دنیشن از

 

 کند: یمتر به جلو پرتابم م کیزند و هر بار  یبار محکم پشتم م چند

 

 جوجو؟ یشد یچ-

 

 :میگو یزنم و سرفه کنان م یدستش را پس م عیسر

 

 !یمارو به...کشتن بد یاگه...تونست نیبب-

 

 دهد: یبه دستم م یآب وانیشود و به سرعت ل یبلند م شیجا از

 

 !یشیدونستم خفه م یبخندونمت نم کمیخواستم -

 

 شود: یکند و از آشپزخانه خارج م یچپ چپ من نم یبه نگاه ها یتوجه

 

 .میخور یم رونی...ناهار و شامم بمیگرد یبعدش م د،یخر میریسر م هیامروز نه کالس دارم نه با دوستام قرار...-

 

 دهم: یهمان جا جوابش را م از

 

 با دوستات برو... یبمونم خونه خواست خوامی...ماریمن حوصله ندارم مه-

 

 برد: یشلوارش فرو م بیرا داخل ج شیگردد و دست ها یطرفم بر م به

 

 البافیخ یادیز رایاخ یول برهی...اعتماد به نفست و باال مدمیمن بهت حق انتخاب م یکن یخوبه که فکر م یلیخ نیدر واقع ا-

 !یمعطلم کن ادی...زود جمع و جور کن حاضر شو. خوشم نممیا همامروز رو ب یول رمی. با دوستامم به موقعش میشد

 

 کوبم: یم زیم یرا رو وانیدهد، ل یکه به راهش ادامه م دوباره

 

 !یلعنت-

 

 کنم. نه اعصاب دارم نه حوصله... یهر چه فحش بلدم نثار جد و آبادش م یلب ریصبحانه را جمع و ز لیوسا

 

 کند. یدهد و کار خودش را م یمن نم یبه غرغر ها یتیخوب او اهم یول
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 زند: یکند و تشر م ینثار نگاه سرکشم م یچشم غره ا اریبندم. مه یقدرتم م تیو در را با نها نمینش یم یصندل یرو

 

 !یدرو شکوند-

 

 خوب کردم...-

 

 بندد: یمرا م یِمنیشود و کمربند ا یم خم

 

 زبون دراز.-

 

 یبدتر عصب ابانیو داد مردم در خ غیبوق و ج یشوم. روحم درد دارد و صدا یمشغول م شهیپشت ش یمنظره  یبه تماشا کالفه

 کند: یام م

 

 !یدیبهم حال م یدار یلیخ یکن یخودت فکر م شیالبد پ ؟یکن یچرا زورم م ؟یذره درک ندار هیتو -

 

 کند: ینگاهم م خصمانه

 

 گالره! ییپررو یلیخ-

 

 :میگو یرا کنار بگذارم و نرم تر م یانصاف یکنم ب یم یگالره شدم! سع دوباره

 

 که باز زور بشنوم... دمینکش یسال بدبخت هیاولم... یکه برگردم به نقطه  ومدمیهمه راه و ن نیمن ا اریمه-

 

! با من یریگ یم ی. خب افسردگیکنم مطمئن باش به نفعته...االن دو هفتست تو خونه نشست یم لیرو بهت تحم یزیمن اگه چ-

 دمی. بهت قول میریفقط پاچه بگ یسوزونه...دوست دار یآدم و م یزبونت همه جا شی. نیریگ ی...همش بهونه میایا نمج چیه

 . گذرهیروزات راحت تر م یبگذرون شو خو یکه با من بخند کمی...یکه بگرد کمی

 

 یفرمان را کنترل م گرشیداده و با دست د هیدستش را از آرنج به قاب پنجره تک کی یالیخ یدنده اوتومات است و با ب نیماش

کنم. نکند جا بزند و  یم تشیاز حد اذ شیکنم حق با اوست...ب یکشم و فکر م یم یشوم، آه یم رهیخ الشیخ یکند. به ژست ب

 گذشته اش را بخواهد. یدغدغه  یراحت و ب یو زندگ ندازدیب رونیمرا نخواهد؟! نکند مرا ب گرید

 

 ...نکند

 

 :ردیگ یسخنش را م یجوالن بدهند و ادامه  نیتر از ا شیب ییایخولیدهد افکار شوم و مال ینم اجازه

 

 تیکه وضع دونمی. مستی. ترک کردن انقدرا هم راحت نیشیم تیاذ یدونم دار یکنما....نه...م یفکر نکن دارم سرزنشت م-

ودت سخت ترش نکن...بذار همون سخت بمونه. با . اگر سخته تو خودت واسه خایبه خودت ب کمی گمیفقط م یندار یخوب یِروح

روز به  نمیب یم یوقت شمیداشته باشه. نگرانت م یا دهیها فا یسرکش نینکه ایبدون ا یکن یم تیکارات فقط خودت و من و اذ

 ی...بیایبه خودت ب کمیکن الاقل بخاطر من  ی. سعشمیناراحت م یپوست و استخون شد نمیب یم ی. وقتیشیروز پژمرده تر م

 .شهیعوض م تمیروح ینطوریلبخند بزن و خوشحال باش. ا لیدل

 

کند. انگار که هرچه  یمعجزه م شیها حتیانگار نص ی. ولدیگو ینم یزیچ گریکنم و او هم د یاش سکوت م یبرابر سخنران در

 کنم. یآنکه بخواهم همان کار را م یب د،یگو یاو به من م
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 کنم... یم یرا به زور رنگ اهیو س یخاکستر یرنگ ها یذهنم همه  در

 

 کنم. یم اریکنم...رنگ مهرباِن نگاه مه یکنم...سبز م یم یآب

 

و  دنیآنکه واقعا دلم به خند یخندم ب یم شیدهم. هم پا یدهم...حوصله به خرج م یشب همان کار که او گفته را انجام م تا

زرق و  دنیآنکه واقعا از د یکنم ب یپوشم و ذوق م یکند با حوصله تک تکشان را م یکه لباس انتخاب م میرضا باشد. برا یشاد

 خورم. یبا اشتها م ،ییاشتها یب تیدر دلم زنده شود. شام را در نها یجانیرنگارنگ ه یِبرقِ لباس ها

 

کنم گوشه  یشوم. حس م یه متر از او وارد خان عیاندازد، سر یبه در م دیکل اریو مه میرس یآپارتمان م یبه درب ورود یوقت

 چیهم شگفت زده شد. ه اریکردم که مه یو شاد طنتیتر از حد انتظار ش شی. انقدر بندیآ یکش م ادیز دنیلبم از خند یها

 نیتر از ا شیرا از دست ندهم تمام تالشم را به کار بستم...تا ب اریمه نکهیا یفقط برا ونبود  یقلب لیکار ها با م نیکدام از ا

 اش نکنم! یعاص

 

 :دیگو یاندازد و م یم یا شهیش زیم یرا رو دشیدسته کل اریمه

 

 .ومدیبهت م یلیکنم. خ یاون لباس تصورت م یبدو برو دوباره اون لباس قرمزرو بپوش...از اون موقع دارم تو یگل-

 

 میبرا اریکه مه ییها و کادوها سهیکچسبانم و با  ی. دوباره لبخند متظاهرانه ام را به لبانم مدیگو یدانم کدام لباس را م یم

 روم: یکرد، به طرف اتاق خواب م یحسابش را خال یو کل دیخر

 

 پوشمش... یاالن م-

 

صورتم مانده،  یصبح رو شیاز آرا یشوم. هنوز کم یم رهیبه خودم خ نهیکنم. در آ یبراق را به تنم م یِقرمز و چرم لباس

 .زمیر یکنم و دورم م یرا باز م میکردن ندارم و فقط موها شیحوصله دوباره آرا

 

گردن و نبض دست  یرو یبا عطر محبوبم کم شهیکنم و مثل هم یشانه م زدیر یم میشانه ها یفر و بلندش را که رو یها حلقه

 کنم. یرا معطر م میها

 

 وم.ش یتازه متوجه حضورش م ستدیا یپشتم م اریمه یحواسم پرت است که وقت انقدر

 

 :میآ یکنم و چشم و ابرو م ینازک م شیبرا یچشم ی گوشه

 

 چطور شدم؟-

 

 اندازد: یباال م یکشد و شانه ا یم نییرا پا شیها لب

 

 !یبدک نشد-

 

 کنم قفل دستانش را باز کنم: یم یسع

 

 جلو ؟ ولم کن... یاومد نهیبدجنس...هم-

 

 !ی...فوق العاده شدزمیکردم عز یشوخ-
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دهد .  یگردنم را مورد هدف قرار م یِ کند و گود یم تیرا به سمت چپ هدا ختهیشانه راستم ر یکه رو ییدستش موها با

 کند: یشوم. زمزمه م یگردنم دارم مقاومت کنم و مانعش نم یکه رو یتیکنم در مقابل حساس یم یسع

 

 امشب فقط...امشب فقط... نیهم-

 

ندارم چطور  یحس چیه یاش را ندارم. وقت ییعنوان توانا جیند...به هک یم خیشود. تنم  یتند شدن کند م یقلبم جا ضربان

 سردِ سردم چطور گرمش کنم؟ یتوانم جوابش را بدهم؟ وقت یم

 

 یزند...م یدانستم بالخره جا م ی. منمیب یرا م ازین ینگاهش شعله ها ینقرآب یکنم و در رگه ها ینگاهش م نهیداخل آ از

 آورد! یدانستم طاقت نم

 

 .ستین دیبع چیکند چه؟ ه انتیاگر به من خ ؟یگریوضعش برود سراغ د نیشوم نکند با ا یم نگران

 

 نیقبل خرجم کرد، فقط هم یکه امروز و روزها ییشوم. به پاس تمام محبت ها یامشب فقط...امشب فقط...همراهش م نیهم

 !سازمیامشب با دلش م

 

 آورم... یمبه دستش  یگذارم و فشار نرم یدستانش م یرا رو دستم

 

*** 

 

تر است. قربان  قیعم شهیگونه اش از هم یکنم. چال رو یتخت نگاه م یرو نهیآ ینشسته ام و او را از تو نهیآ یبه رو رو

 پرسم: یبه چشمانش م رهیکشم، خ یگونه ام م یرژگونه را رو یکه فرچه  یروم و در حال یچاه زنخدانش م یصدقه 

 

 به نظرت من خوشگلم؟!-

 

 ... دیشود و نگاه من ناام یپر م چالش

 

 زند: یاش گره م نهیس ریرا ز شیدهد ودست ها یم هیکشد، به تاج آن تک یتخت باال م یرا رو خودش

 

 !یشد ی! مخصوصا االن که رسما خوردننه؟یبب نیباتریتونه تو رو ز یقدِ من م یک وونهیآخه د-

 

 شود. یاراده لبم به خنده باز م یو ب رمیام را بگ یذوق زدگ یتوانم جلو ینم

 

 ؟یکرد یانقدر بتونه کار یبر یم فیحاال کجا تشر-

 

 :میگو یم یو با حاضر جواب ردیگ یدهد، حرصم م یکردن م شیکه به آرا یلفظ بتونه کار از

 

 ؟یکن یتماشا م یدیساعته اونجا خواب مین نهیهم-

 

 نمیبشورم بب زیحتما اول ببرم صورتش و تم رمیاشه خواستم زن بگب ادمیکنم که چقدر گول زنکه... یفکر م نیدارم به ا-

 ...هیخودش چه شکل

 

پس مرا در حد  دهیهنوز مرا به عنوان همسرش قبول ندارد. مرا که ساده د یعنیحرفش  نیشوند. ا یم زیت میها شاخک

 .ندیب یخودش نم یِهمسر
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 یباف الیخ عیکه سر ییدانم از دختر ها ی. مزمیگر یم زشینگاه موشکافانه و ت ریرا حفظ کنم و از ز میکنم خونسرد یم یسع

 زنم: یپوزخند م یالیخ یب تیپس در نها دیآ یبازند خوشش نم یرا زود م هیکنند و قاف یم

 

مجلس فرض کن تو  ده؟یخل و چل م هیدخترش و به  ی! کیشیپسر م ریو پ یمون یهه...خب اون وقت که تا آخر عمرت مجرد م-

 ! یصورتش و بشور ییتو دست شو یببر یریدست دختررو بگ یخواستگار

 

 خندم. یخنده ام گرفته و متظاهرانه غش غش م یصحنه ا نیکنم از فرض کردن چن یوانمود م بعد

 

 شود: یم تخس

 

 !؟یشال و کاله کرد یریآخر کجا م یحاال! نگفت ی...غش نکنیرو آب بخند-

 

 دهم: یکنم و جواب م یگذرا نگاهش م نهیآ یتو از

 

دو سه هفته رو  نیسرش به کدوم آخور بنده. ا ستینگرانشم...معلوم ن دهی...جواب زنگام و نمنایا میبرم خونه نس خوامیم-

 با خانوادش راجع بهش صحبت کنم. دیهم صبر کردم اوضاع خودم بهتر شه. با

 

 اندازم: یدوشم م یرا رو فمیشوم و ک یبلند م یصندل یرو از

 

 ؟یبا من ندار یکار-

 

 :دیگو یم یشگیو هم یزبانش با لحن معمول یشده ول یکنم نگاهش موذ یدانم چرا حس م ینم

 

 ...خوش بگذره!زمینه عز-

 

کنم که  یناراحتم. خودم را قانع م ندیب یمرا در حد معشوقش م نکهیروم. هنوز از ا یزنم و به طرف در م ینما لبخند م دندان

 است. شیماه پ کیبهتر از  یلیخ میباشم. الاقل حاال جا یبه همان معشوقه بودن راض دیحق دارد و با

 

 یکنم و مطمئن م یو باال م نییپا گریرا چند بار د رهیچون در فکر بودم درست عمل نکرده ام، دستگ نکهیا الیتعجب و به خ با

 شوم قفل است.

 

 پرسم: یگردم و با چشمان پر سوال م یسمتش بر م به

 

 ؟یرو تو قفل کردد-

 

 آورد: یلبش لجم را در م یرو شخندین

 

 اوهوم...-

 

 زنم: یبه کمر م دست

 

 ؟یضیچرا اونوقت؟ مر-

 

 دهد: یکند و پاسخ م یدارش را همچنان حفظ م شین ی خنده
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خودم  دیبا یبر یبخوا ییدر و قفل کردم. اگر جا یدیو به حرفم گوش نم یکن یدونستم احتماال مقاومت م یچون م-

 برسونمت...

 

 کوبم: یبه در م یروم و لگد محکم یکوره در م از

 

ازم  ارمیتا به دست ب دمیکه انقدر براش زحمت کش یاستقالل خوادی. دلم نمستمیکه ن تیتنها باشم...زندون کمی خوامیمن م-

 االن باز کن. نیرو هم یدر لعنت نیگرفته شه...ا

 

 :دیآ یم میبه سو نهیشود و با طمان یتخت بلند م یرو از

 

حرف  ی...من بهت اعتماد ندارم. از کجا معلوم به بهانه شهیباز نم یمج یو داد و اج غیاون در با ج زمیخودت و خسته نکن عز-

 سراغش؟ یریسراغ عرفان جونت؟ هوم؟ از کجا مطمئن باشم دوباره نم ینر مینس یزدن با خانواده 

 

 دهم: یجواب م یامتداد نگاه کالفه ا در

 

 ...رمینم-

 

 یفرشته  یزنگ بزن یخوایجهنمه و م نجایا ینگذشته...گفت یکه زد یهفته هم از حرف هیگفتم که بهت اعتماد ندارم...هنوز -

و  یآبدار نوش جان کرد ی دهیکش هیهرچند که بخاطرش  ،یکرده باش یشوخ ومدیبه نظر نم نمیببرتت...همچ ادینگهبانت ب

 راحت تره!  المیخودم برسونمت خ یول یحرف بزن تده تر از دهنگن یکن یجرات نم گهید دونمیم

 

 کند: یو مصمم نگاهم م ستادهیمن ا یدرست رو به رو حاال

 

 !میکن یخلوت م ییدو تا کمیبگو آماده شم اگرم نه که چه بهتر  یبر یخواست-

 

کند. با  یرانم. مغزم شروع به پردازش م یشود عقب م یتر م کیگذارم و او را که هر لحظه نزد یاش م نهیس یرا رو دستم

شود، امکان  یم تشیهم باعث حساس لیدل یب یِمخالفت و لجباز یقدم بزنم و خلوت کنم ول ییتنها یخواست کم یدلم م نکهیا

 طنتشیکه از چشمان پر از ش یگذارم و در حال یرا کنار م یکنم پس لجباز خطاخواستم دست از پا  یدارد فکر کند واقعا م

 :میگو یبا اخم م رمیگ یفاصله م

 

 ...میریخب...با هم م یلیخ-

 

 رود: یباال م میآنکه بخواهم ولم صدا یو ب نمینش یم شیآرا زیم یصندل یرو

 

 خوام... یکه من نم ی...همونیخوا یکه تو م شهیم یآخرش همون شهیهم-

 

در آوردن لج  یراحت و برا الیزنم، با خ یکنم و به او غر م یبا اوست که انگار نه انگار من دارم عز و جز م نهیاز داخل آ نگاهم

 کند. یمن پشتش را به من کرده و لباسش را عوض م

 

 ...یدونیزنم؟ اصال م یم ی...مگه من حرفیریتنها م یخودت هرجا که بخوا-

 

دهانم  یصدا، دستم را رو یو ب جهینت یب یشود و کالفه از لب زدن ها یچند بار باز و بسته م ،یبعد یزدن حرف ها یبرا دهانم

 گذارم. یم
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کوبد. باد  یقلبم م یسرمازده  یِخانه  واریخودش را به در و د یقرار و مضطرب یننشسته و مثل کودک ب شیسر جا گرید قلبم

 صدا شده ام! یساکت و ب یبیوجودم را خاموش کرده و به طرز غر یشعله  ینیسهمگ

 

 ندارد... یا دهیفا یگردد ول یبه سمتم بر م عیشود و سر یم نمیمتوجه سکوت سنگ اریمه

 

استخوان  یرو یغیدر یام، فشار ب نهیس یرو ینیو آن را مثل درد سنگ دمید دم،ید یم دیشد. آنچه را که نبا شد،یم دینبا آنچه

 حس کردم. میها

 

 سوخت...نه آتش گرفت، شعله ور شد! جگرم

 

کند آن را از من  یم یکه سع یو در حال ستینگاهش شوخ ن گریبرم. د یهجوم م اریزنم و به سمت مه یم یجست یصندل یرو از

 کند. یدوباره به تن م ع،یشرتش را سر یرود و ت یکه من پر کرده ام را، عقب م یچند قدم فاصله ا عیبدزدد سر

 

 د:پر یم رونیب ینامفهوم یام صدا یریخشک و کو یزده ول کیلبان مات نیب از

 

 ار؟یبود رو پشتت مه یاون چ-

 

 زند: یم شیبه موها یچنگ عیگزد و سر یلبش را م اریمه

 

 !ستینبود...مهم ن یزیچ-

 

 از بغض را پنهان کنم: دنشیدر تالشم ارتعاش و لرز میبا باال بردن صدا 

 

 . نمی! برگرد ببست؟یمهم ن ست؟ین یزیچ یگی...مدمیخودم د-

 

 .نمیکه به آب داده ام را بب یاو مصمم است نگذارد، دسته گل یو لباسش را باال بزنم ول ستمیکنم پشتش با یم یسع

 

 یم واریبه د نم،یشوم تا زخمش را دوباره بب یکه من در آن جا نم یمن خودش را با فاصله ا یِرگیو کالفه از خ یآخر عصب در

 چسباند:

 

 !ستین یمهم زینده...گفتم چ ریانقدر گ-

 

 :میگو یم انیو گر رمیرا بگ میاشک ها یم جلوتوان ینم گرید

 

 کردم! نکارویمنه...من ا ری...همش تقصدمیخودم د-

 

 .ستین یراض چیبه وجود آمده ه تیشوم...او هم انگار از وضع یم رهیلرزند و در چشمانش خ یتنم م یها اختهیتک  تک

 

 :میگو یالتماس م با

 

 ...نمیتو رو خدا بذار بب-

 

 کشد: یم یپوف

 

 !ایریگ یآبغوره نم-
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شوند  یها شعله ور م هیزنم...ثان یو لباسش را باال م ستمیا یپشتش م عی. سرردیگ یفاصله م واریو با د دیآ یقدم جلو م کی

 کنم. یمشتم خفه م نیرا ب غمیو من ناباور ج

 

 است... وحشتناک

 

کتف تا  یو ملتهب، قرمز و تازه از رو قیشده. چهار خط عم یزخم نطوریکه ا دهیپشتش را چنگ کش یو گرسنه ا یوحش ریش انگار

 رسد. یزند. با وجود گذشت چهار روز هنوز دردناک و دل خراش به نظر م یچشم م یکمرش تو ریز

 

 :رمیگ یدستم م نیو صورتم را ب مینشن یتخت م یکنان رو هیو گر نیغمگ

 

 کار کردم؟  یمن چ-

 

 صورتم کنار بزند: یرا از رو میکند دست ها یم یزود سع یلیفهمم کنار نشسته و خ یرفتن تشک تخت م نییپا از

 

 .ستینکن...گفتم که مهم ن هیگر-

 

است و به  ادینگاه کردن در چشمانش را ندارم. زورش ز یصورتم بردارد، رو یکنم نگذارم دستانم را از رو یم یهم سع من

 دارد: یثابت نگه م شیپا یدستانم را رو یراحت

 

 یریتقص یکردم ول یم هتیتنب یکرده بود نکارویقصد ا یلحظه حواسم پرت شد. اگر از رو هی. شینیخواستم بب یاصال نم-

از عوارض ترک  یکیدونستم  یخودم بود. من م ریتقص یکی نیا یگذرم ول یکه من راحت از حقم نم یدونی. خودت مینداشت

 مقصر بودم... دمکردم. خوزورت  یول تهییاز دستت دادن توانا شهیش

 

 کنم: یم هیگر یبلند یکشم و با صدا یم رونیرا ب دستم

 

چشم و رو در برابر  یب یحق نداشتم مثل گربه ها یکارو کردم ول نیا یو چطور یک قایدق دمینبود...اصال نفهم نیبازم حقت ا-

 یکن همیتنب دی...تو باستیمهم ن یبگ یتون یم یروت پنجول بکشم. چطور یچند وقت در حقم کرد نیا یکه تو ییها یتمام خوب

 گوشت تنت و کندم.  ینطوریکه ا

 

کنم؟  هتیتنب یکنم؟ بخاطر چ هتیتنب یگینداره بعد تو م یاشکال گمیعجبا...من خودمم اصال اون شب متوجهش نشدم. من م-

 آخه؟! ضمیمگه مر

 

 یشود وقت یدلم مچاله م ست،یدست خودم ن ی. ولمیها یازب یکشد...از دست من و کول یبار چندم است پوف م یدانم برا ینم

 به سرش آورده ام! ییچه بال نمیب یم

 

دارم و همان جا  یام...برش م دهیدوم د یرا قبال در کشو ریروم. ناخون گ یتوالت م زیشوم و به طرف م یتخت بلند م یرو از

 .مینشن یدر آرامش م

 

 بعدش...! ایآرامشِ قبل از طوفان است  نیدانم ا ینم

 

 .چدیپ یکنم و از درد دلم به هم م یناخون مادر مرده ناله م یسوزد انقدر که از ته گرفتمش. خودم برا یاول به شدت م ناخون

 

بزرگ وگرمش قاب  یدست ها نی. صورتم را بزندیزانو م نیزم یرو میجلو اریشود و مه یم دهیکش رونیاز دستم ب ریگ ناخون

 .ردیگ یم
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. نگاه چشمان حتما سرخ شده ام، از ندینش یو م ردیگ یآرام م یدنج یوقفه و تند. گوشه  یب دنیشود از کوب یخسته م قلبم

 !زندیگر یچشمانش م

 

 تپد... ینبض کابوس و ترس م م،یافتم من و باز در رگ ها یتب و تاب م از

 

 کند: یپاک و زمزمه م شیرا با شست ها میها اشک

 

 . شمیم تیاذ شتریب ینطوریا یدونست یکاش م ؟یناراحت من ی...خوشگلم...برازمیعز-

 

 :رمیگ یدندانم م نیغض دار لبم را ب ی گوشه

 

 ناخونام و کوتاه کنم...بذار کوتاهشون کنم! دیبا اریمه-

 

 زند: یم یآرامش بخش پلک

 

 کنم. یباشه خودم برات کوتاهشون م-

 

شوم  یدرد که متمرکز م یدهد. رو یبه روحم م یحس بهتر یول دیآ یسوزد، خون هم م یم بیکه خودم گرفتم عج یناخون

 .ردیگ یاعصابم آرام م

 

انگشت دردناکم  یرو یدهنده ا نیکوچک و تسک یو در آخر بوسه  ردیگ یرا م زمیبلند و ت یو با مالحظه ناخون ها یبه نرم اریمه

 گذارد. یم

 

 پرسم: یقرار م یب

 

 د...پانسمان بخوا دیشا یبر دیبا ؟یدکتر رفت-

 

 دهد: ی. با آرامش جواب مستدیا یشود و م یبلند م شیزانو ها یرو از

 

بنده. چند تا پماد داد  یمونه. هوا بخوره رو م یاگر پانسمان کنه تازه م هیزخم و باز بذارم چون سطح یآره رفتم...گفت رو-

 .شهیاونارو بزنم زود خوب م

 

 خواسته من بفهمم... یکند. نم یقفل م شهیرود و در را برخالف هم یفهمم چرا هر روز چند بار حمام م یم حاال

 

 رفت...تا بلوزش با زخمش برخورد نکند... یکج راه م یفهمم چرا گاه یم حاال

 

 آورد... یفهمم چرا چند شب است در رخت خواب بلوزش را در نم یم حاال

 

 از کجا آمده بود... دمید میناخون ها نیو ب شدم داریکه همان روز صبح که از خواب ب ییفهمم خون ها یم حاال

 

 کنم. یم یتوجه یحال خودمم...چقدر به او ب ریروزها درگ نیفهمم چقدر ا یم تازه

 

 فهمم چقدر من بدم و چقدر او خوب است! ی...منجایاالن...ا نی...همتازه
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 زند: یانگشتم م یآورده را رو یک دمیکه نفهم یزخم چسب

 

 ؟یبر یخواست ی...مگه نمگهیپاشو د-

 

 اندازم: یرا باال م سرم

 

 نه...حوصله ندارم. گهید-

 

نخواهم فقط  نکهیتوانم. نه ا یبودنش از چشمانش تشکر کنم، نم یبا نگاهم برا ایقدردانش باشم  یقیکنم به طر یچه که م هر

 .دیآ یاز من بر نم نکاری...استمیتوانم. سر ذوق ن ینم

 

 کند: یو بلندم م ردیگ یم میز بازوندارد. ا یتوقع نیهم چن اریمه

 

 !؟یو حوصله ندارم. باز رو حرف من حرف زد یچ یچ-

 

 شوم. یم دهیروم و ناخواسته دنبالش کش یخودم م یمن بدتر تو یکند جو عوض شود ول یم یشوخ

 

طرز برخوردم با او را عوض کنم و  دیدانم...با ینرفتن است م ریمس نیدانم...نام ا یروم رو به غروب است، م یکه م یراه

 دانم.  یرا هم م نیمهربان تر باشم ا

 

 و خوب به آخرش فکر کنم. نمیبنش یدنج یکه بتوانم گوشه  یخواهم با سکوت یآرامش م یحاال فقط کم یول

 

 *** 

 

 تموم شد...-

 

 افتد: یسرش م یساعت باال یپر چروکش رو یها هیو حاش اهیاز چشمان س نگاهم

 

 که... ستین شتریساعت ب میهنوز ن دکتر-

 

 دهد: یم هیتک زیم یدهانش، رو یکند وجلو یرا در هم قفل م شیها دست

 

سم  یماه گذشته و مرحله  هیبهتر! حدود  یلیگالره جان...خ یرس یروزا به نظر بهتر م نی...اهیاز نظر من کاف یدونم ول یم-

 کنه... یم دایکم کم کاهش پ یکه نسبت به مواد دار ی. حاال اون حس وسوسه ایرو پشت سر گذاشت ییزدا

 

 کشم: یجلو م یمبل راحت و چرمِ قهوه ا یرا رو خودم

 

مصرف کنم  یزیچ تونیزیتجو یجز قرصا دیذار ی...پرخاش گر و افسرده شدم. شما هم که نمستمیدکتر من اصال خوب ن یول-

 ورم...تونم بخ ینم یچیآرومم کنه...وضع معدم افتضاحه و ه دیشا

 

 شود: یآورد و مانع صحبتم م یرا باال م دستش

 

خوردن قرص خواب آور و آرام بخش قدغنه برات چون  یول یکن یم یکه احساس افسردگ هیعیخانومِ تابش...گالره جان...طب-

 یحال بد شونیخوریم یدونم اولش وقت یم کنهیکردم کم کم آرومت م زیکه تجو ییتو چاه...همون قرصا یفتیم یایاز چاله در م

آرام بخش نه  یچقدر افراد معتاد هستن که با خوردن قرصا یدونی. میکن یمکم کم اثرش و خودت حس  یول دهیبهت دست م
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 میرژ هیبگم که من  دیکردن؟ در مورد اشتهات با دایپ ادیقرصا هم اعت نیتنها ترک نکردن بلکه عالوه بر مواد به خوردن ا

 کنه.  یکنم احتماال کمکت م یم زیتجوقرص  هیبرات  یول ستمیشناس ن

 

 دهد: یکند و ادامه م یرا با خوردن چند قلوپ آب، تازه م شیگلو

 

 زانتیبا دوستانت و عز زیدکترم...راجع به همه چ هیمن به هر حال  ناتیتر کیبرو سراغ نزد یصحبت کن یبا کس یخوایاگر م-

صحبت  یکه راحت یفقط با هرکس یزن یحرف م یکنه با ک ی. فرق نمزیخودت نر یهمه احساسِ درد و تو نیصحبت کن...ا

ممکنه  ندهیچون در آ زیتو خودت نر گمی...میکن یاحساس سرزندگ شهیخوبه و باعث م یلی...گاهش صحبت کردن خادیکن...ز

 .ارهیرو برات به ارمغان ب یمشکالت بزرگ تر

 

به بخت شوم خودم ناسزا  نیو غمگ ریکس را ندارم تا با او صحبت کنم. فقط سر به ز چیه میگو یاندازم و نم یم نییرا پا سرم

 .میگو یم

 

 از دردم... پر

 

 از داغم... پر

 

 خونه!  ی اچهیدر دلم

 

  ؟ینیب ینم

 

  ؟یفهم ینم

 

 روحه! یسرد و ب امیدن که

 

 :ردیگ یو به طرفم م سدینو یم یکوچک یبرگه  یرو یامروز ترک کنم، آدرس تِیزیو انیمطبش را به قصد پا خواهمیم یوقت

 

 یم یعضو ش نجایا یوقت یباهاش صحبت کن یبتون یهم نداشت یناشناسه...به هر حال اگر کس نیمرکز معتاد هیآدرس  نجایا-

 سرپرستش و هم ی. شماره یخودتن صحبت کن طیشرا یکه مثل خودت و تو ییبا کسا یزی...واقعا هرچیزیراجع به هر چ یتون

 ...یریقبلش تماس بگ دینوشتم با

 

است که درد انسان ها را از خط  ادیز یاز تجربه  ای ندیب یکنم؟ ذهن را م یفکر م یزیمن به چه چ دیکنم...از کجا فهم یم تعجب

 خواند؟! یصورتشان م یها

 

 کند: یجا به جا م ینیب یو نازکش را رو یلیمستط نکیع

 

سال معتاد به همه جور مواد بوده...اون اواخر  زدهیآقا دارم که به مدت س یمراجعه کننده  هینباش...من  دیانقدر هم نا ام-

 خورده! یشصت عدد قرص م یروز

 

 پرسم: یماند و با چشمان گرد شده م یباز م یاز شگفت زدگ دهانم

 

 شصت تا قرص؟ اون وقت زنده مونده؟-

 

خراب بود. فقط شش ماه دوره  یلیوضعش خ نجایاومد ا یوقت یول ناستیمقاوم تر از ا یلیالبته که زنده مونده...بدن انسان خ-

روزه که تو ترکه و ازدواجم  ستیدرست شد. االن پنج سال و شش ماه و ب زیبالخره همه چ یول دیطول کش شییسم زدا ی
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خدارو شکر کنه وسعش و داشته  دیآقا هم با نی. ایندار یآنچنان ادیو اعت یکرد فماه مصر ازدهیکرده. خدارو شکر کن که فقط 

نباش دختر جان  دیکنن...نا ام یندارن و باز ترک م نارمیها هم یلی. خادیروان پزشک ب شیمصرف کنه و پ ادیترک اعت یقرصا

 ! شهیزود درست م یلیخ زیخدا همه چ دیبه ام

 

 شوم: یم رهیخ نکشیو به نگاه مهربان و گم شده پشت قاب ع رمیگ یرا از دستش م برگه

 

 ...روزتون خوش!زیممنون دکتر...بابت همه چ-

 

 فیدارم دوباره داخل ک میکه تصم نیکنم. هم یآروم و روشنش م یم رونیب فیام را از داخل ک یآسانسور گوش داخل

 شود. یآسانسور ادغام م ستادنیا یزنگ اس ام اسش با صدا یبگذارمش صدا

 

با آژانس  دیو با دیایتواند دنبالم ب ینم یخوانم. نوشته بخاطر کار یرا م اریمه جیشوم مس یکه از آسانسور خارج م همانطور

 خودم را به خانه برسانم.

 

 انی. آذر رو به پارمیبگ یقدم بزنم و بعد تاکس ادهیپ ییدهم تا جا یم حیبرگشتن با آژانس ترج یاندازم و به جا یباال م یا شانه

 رسند. یوده به نظر ماست و درخت ها لخت و خواب آل

 

 سرما دارم. نینسبت به ا یحس خوب یلرزاند ول یم یا هیثان یاز نوک انگشت پا تا استخوان جمجمه ام را برا یآذر یسرما

 

 !یتو سکوتِ شب و چراغ و خاموش نجا،یمنم ا نیا

 

 !یفراموش رِیکه شدن درگ یمردم ونِیم نجا،یمنم ا نیا

 

 ها رد شم... یفیکه از بالتکل خوادیدلم م من

 

 خودم سد شم. یِکه واسه فردا خوامینم من

 

شهر دود و  نیبه ا یتعلق چیکشم...من ه ی. باد دود زده را بو مچدیپ یآسفالت پوش م نِیآرامشِ زم یباد در گوش ب یصدا

به شهر رطوبت زده و فکر برگشتن  چیگره خورده و ه نجایمرا خواهد داد. سرنوشتم به ا یشهر تا ابد بو نیا یگوگرد ندارم ول

 کنم. یسرسبزم را نم

 

 ...بچشم!میخواهد...بمانم...ببو یشهر م نیا دیشا

 

 اش را! یبانگیغر یطعم تلخ و گزنده  یدود زده اش را...حت یهوا یشلوغ و پر عابرش...حت یها ابانیدر خ یحت

 

 خوام و  ی...شروع...شروعِ دوباره مشروع

 

 ذره عشق... هی

 

 خوام و  یم اهوی...صدا...صدا و هصدا

 

 خورده نور... هی

 

 ترسم و آزادم، ینم ایاز دن من
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 ترسم و آرومم... یاز آدما نم من

 

 دور! یجا هیبرم  نجایخوام که از ا ینم

 

 یِق هابو نیکند، ا ینم تمیاذ گریدانم چرا د یسپارم. نم یرا به گوش جان م یشلوغ یاست و صدا میپا ریز یبه قدم ها نگاهم

 کند. یدر هم و برهم حالم را دگرگون نم یو صداها یدر پ یپ

 

 و قبراق شده ام؟  یپر انرژ نطوریدکتر است که ا یحرف ها از

 

 کند. یکرده ام م شینثار سراتا پا و صورت آرا یکنم و زنِ مسن نگاه بد و اخم آلود یبرخورد م یکس با

 

پر شتاب  ش،یابروها نیب یبه دستش گرفته و نگاهش به ساعتش است، با اخم گنده ا یسامسونت فیکه ک یدر حال یگرید مرد

 گذرد. یاز برابرم م

 

 شود. یهم حالم بد نم کاریب یو منظور دار جوانک ها رهیخ ینگاه ها از

 

 دردسر دارن، یکه بو ییابونایتو خ نجایمنم ا نیا

 

 !زارنیب دنمیکه از لباس پوش ییعابرا ونِیم نجایمنم ا نیا

 

 که چشمام و ببندم... خوادیدلم م من

 

 عبوس آدما بخندم! یبه چهره  خوادیدلم م من

 

 چسبانم... یم شهیو همانطور لبخند به لب سرم را به سرما و رطوبت ش نمینش یزرد م یِتاکس داخل

 

 است! یخوب و شاد و پر انرژ یبالخره...امروز از آن روزها یخوب انگشت شمارند ول یروزها

 

 امروز من... حال

 

 است.. ریدر کو دنیگل چ مثل

 

 و دنیاز هوا چش مثل

 

 است... دنیبسته د یچشم ها با

 

 خوبِ خوبم!  یخوب بودن ندارم ول یبرا یلیدل

 

 خوب گوش کن، ایپس دن تیکه خوبم مثل فحش است برا نی! هما؟یدن یکن یم گوش

 

 ...خوب!خوبم

 

 . نمیرا بب شیخواهد زود رو یتنگ شده. دلم م اریمه یکنم چقدر دلم برا یکوچه فکر م سر

 

 مهربانش شده ام... شهیدل تنِگ حضور هم یالک
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 کند.  یشود که با آن لبخند کج و کوله و زشتش حال خوبم را خراب م یعلم م میرو یجلو یکوچه نگذشته کس چیپ از

 

 ...یزک یاز شر عرفان راحت شده ام ول شهیهم یکردم برا یم فکر

 

 م؟یها ایبه رو یگند بزن یبود؟ خواست یزورت آمد که حالم عال ؟ینیساعتم مرا خوب بب کی ینخواست ای! دن؟یو راحت من

 

 .یپس بگذار اعتراف کنم خوب از پسش بر آمد خب

 

 ...یکنم، راست یچشمان درشت شده از ترس بر و بر نگاهش م با

 

 شد! یبه کف دستم، گوشتم سوراخ م میهمه فشارِ انگشت ها نیگرفت وگرنه حاال از ا میبرا اریرا مه میخوب شد ناخون ها چه

 

 ! یخانوم یشد لیسه یبه به...گالره خانوم...ستاره -

 

 !تیزند...از خشم...از عصبان یبر خالف لحن گرم کالمش برق م نگاهش

 

 دوباره هارش کرده ام. اش کرده ام. یدانستم عصبان یسال شناخت م کیحاال بعد از گذشت حدود  من

 

قل و  میهمان جا، پشت سد دندان ها ای اورمشیمانم باال ب یو م می...تا پشت دندان هامیگلو بِی. تا سدیآ یباال م بغضم

 کنم؟! رشیزنج

 

 نیا یمن جلو یخواهند ببارند ول یچشمانم م یکند و ابرها یزند، رعد و برق روشن و خاموشش م یدلم آسمان قلنبه م در

 .رمیگ یرا م نیرش سهمگبا

 

 :میگو یزنم و در اوج نفرت م یمردمکشان به چشمان براق و کفتار صفتش پل م با

 

 عرفان؟ یکن یم کاریچ نجایا-

 

 :ردیگ یدندانش م نیلبش را ب یچروک خورده  یکشد و آخر گوشه  یم شیدندان ها ریز یاپیعادت زبانش را پ طبق

 

 بود نه؟ اریسفت تر! اسمش مه یجا هی یکه پات و گذاشتن نمیب یم-

 

دهند. انگار مغز فرسوده ام  یم راژیوقفه در آن و یها پر سرعت و ب نیکه ماش یپهن و شلوغ یشود اتوبان دو بانده  یم سرم

 قلبِ مفلوک و پر تپش من است! مایو هدفش مستق دیآ یگلوله م کیشل یشود. از ته کوچه صدا یم یمتالش شانیها ریتا ریز

 

 ییخواب ها ندیگو ینگاهش که م زیبرق رعب انگ شیشناسد و نما یموضوع که او را م نی... با ذکر ااریبا بردن نام مه عرفان

 کند.  یکشد و زنده م یاند، مرا هزار بار م دهید اریمه یبرا

 

 یرا پر م ایکنم، دن گند سوختنش دماغ عرفان که چه عرض یدارد، بو یسوختن بر م یزنم و سرم بنا یم خیسوزم...از ترس  یم

 کند.

 

 او را بشناسد! دی...نبادیشناسد؟ نبا یرا م اریمه

 

 شود: یاندازند و مشتم باز م یپوست دستم را به سوزش م ادیناخونم بالخره از فشار ز یب یها انگشت



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 219 

 

 

 ؟یخوا یم یاز جونم چ ؟یکن یم کاریچ نجایا دمیپرس-

 

 کوبدم. یم واریو محکم به د ردیگ یام م قهیشوند. از  یم دهیرود و دندان ها به هم ساب یمتظاهرانه کنار م لبخند

 

 افتد! یکشد و کتفم به سوزش م یم ریت میدهند. ستون مهره ها یتق تق صدا م میها دنده

 

 ترسم... یرا خفه کردم. من از عرفان نم غمیج یکشم...خودم صدا یم یخفه ا غیج

 

 ترسم! ینم گرید

 

بخورم  یخوب خوب...گفته بودم باز یجاها یبر یسوارم ش ستمین یجنابعال یِخوشگلم من تاکس رینخ ه؟ینطوریهم یکرد فکر-

 ! ینیب یجزاش و م

 

 یگره  نیاز ب میمانتو یچروک خورده  ی قهیو  ندیب یکند. اوضاع را مساعد نم یشلوغ م یسر و آن سر کوچه  نیبه ا ینگاه

 شود. یمشتش رها م

 

 کند: یآن را صاف م ثشیکشد و با لبخند خب یچروک ها م یرو یدست

 

 طمونیدارم. اونم چون شرا یرو نگه م یخراب ِ عمل هیکردم فقط خودمم  ی...فکر میکردم انقدر زرنگ باش یراستش فکر نم-

 ! یعرفان عمل الیخ یبگفتم  ی! منم بودم میدیجواب زنگا و ِاسام و نم یدختر. حق دار یکرد زمیتو سورپرا یمثل هم بود ول

 

 کند نگاهِ چشمانِ هارش کنم: یگذارد و مجبورم م یچانه ام م ریاشاره اش را ز انگشت

 

 ینحو ممکن. به نفعته خودت مثل بچه  نیاونم به بدتر ،یخوریو م شمیکه...ن ستین ینطوریهم چوندنمیمن عرفانم...پ یول-

 تو هم... رهیبدجور م اریخونه وگرنه کاله من و آقا مه یآدم برگرد

 

 یم قیتشو شهیش دنیو کش یقبل یِکه مرا به برگشتن به زندگ یشوم...همان وسوسه ا ینگاهش نم یبار خام وسوسه  نیا

 کند.

 

 یکه م یو در حال رمیگ یفاصله م واریانداختند. از د یبرزخ نیوسوسه گرند که از اول مرا در چن یها همان چشم ها نیا

 کنم: یبرسد زمزمه م زشیکه به گوشِ ت یلب، جور ریزنم و ز یبه او م یمحکم یامه دهم، تنه خواهم راهم را اد

 

 !ینیبب یخوابِ من وهم حق ندار گهید-

 

 یم شیکه قلبم را نشانه گرفته بودند، راه خانه را در پ یریت یرهایتامل به سمت ته مس یبه سرعت و بدون ذره ا سپس

 .رمیگ

 

رو هم به  یبهش...فقط منتظرِ من باش. داغ اون بچه قرت ی.د.یمکه...شانس آخرت بود که ر. یحاج یحاج یگالره فکر نکن رفت-

 !ذارمیدلت م

 

 کشد! یم ریکنم...کمرم ت ینگاهش را حس م یِنیبه خانه برسم سنگ تا

 

 !دیکوب واریمرا آنطور محکم به د نکهیاز ا اینگاهش است  ریدانم از ت ینم
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به قفل  دیشوم، کل یموفق م یریدهد. بالخره بعد از چند بار هدف گ یصدا م نگیجل نگیدر آن جل دیته کللرزد و دس یم دستم

 یچروک خورده ام م یها هیرا به ر ژنیاندازد، تازه اکس یمن و نگاه او فاصله م نیکه در بسته ب نیو در را باز کنم. هم ندازمیب

 کشم. یم یقیرسانم و نفس عم

 

کند.  یمرطوبش م هیو در عرض چند ثان ندینش یصورتم م یمه گرفته  یجاده  یچشمانم رو یِزییپا یغم زده از ابرها یها قطره

 ادامه دارند... یول رندیگ یم دنیکنند و آرام بار یاست که خبر نم ییاز آن ابر ها ستیرعد آسا ن

 

بکشد  رونیبدهم تا سرما را از وجودم ب هیو به سنگ داغش تک نمیبنش نهیبه خانه برسم، کنار شوم یادامه دار که تا وقت انقدر

 ام! یبرسد همچنان باران اریو مه

 

اندازم و در  یدوم. دست دور گردنش م یو به سمتش م رمیگ یرا از قفل خارج نکرده از سنگ داغ فاصله م دشیکل هنوز

 شود  یگاه چانه ام م هیشوم، شانه اش تک یپا بلند م یانگشت ها یکه رو یحال

 

 شده. رهیکه پشت در مانده و با تعجب به من و حرکت شتاب زده ام خ نمیب یرا م یلحظه پسر جوان همان

 

فکر کردن به  یآورم. حال و حوصله  ینم ادیاو را به  یرنگش به شدت آشناست ول ییکهربا یاش...مخصوصا چشم ها چهره

 چرا انقدر آشناست را هم ندارم. نکهیا

 

بکشم، انقدر  رونیرا از وجودش ب یزیخواهم چ یچسبانم. انگار که م یام را محکم تر م یشانیو پ رمیگ یم شیاز چشم ها نگاه

 دهم. یم یجا انیخودم را در آن م شتریکه هر لحظه ب

 

 دارد: یقدم دور تر از خودش ثابت نگه م کیو مرا  ردیگ یرا م میکند. شانه ها یرا از دور شانه اش باز م میدست ها اریمه

 

 ؟یلباسات و چرا عوض نکرد ؟یکن یم هیچرا گر ؟یشده گل یچ-

 

 شود. یافتد و نطقم کور م یم ستادهیدم در ا فیکه بالتکل ییو آشنا بینگاهم به جوان غر یول میبگو یزیخواهم چ یم

 

 اندازد: یم نییکند و سپس سرش را پا یلحظه معذب نگاهم م چند

 

 !میزن یحرف م امی...بعدا مرمیمن م اریمه-

 

 کوبد... یصافش م یشانیبه پ یگردد و ضربه ا یبه طرفش بر م اریمه

 

 خورد! نزن نامرد! یتکان م قلبم

 

 !یتو ندون ستین یزیتو داداش چ ای...حواسم پرت شد...بایشرمنده س-

 

 یبه من، نه فرصت و نه اجازه  اریبندد. مه یدر را م ریشود و سر به ز یوارد خانه م یفیخطاب شده با همان بالتکل ایکه س یپسر

 کند: یم تیدهد. مرا به طرف مبل هدا یمخالفت را نم

 

 شده. یچ نمیکن بب فیقشنگ کامل تعر نیبش نجایا ایب-

 

 یکنم و در آخر م یم فیتعر شیرا برا زیهمه چ دهیبر دهیزنم و بر یهق م ی. هنوز بعد از آن بارش طوالننمینش یمبل م یرو

 :میگو
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 نکرد... تیاونم کم من و اذ یدادم ول شیباز یادیخواد...قبول دارم که ز یاز جونم م یدونم چ ینم-

 

 :ردیگ یدارد و به طرفم م یبرم زیم یاز رو یکرد، دستمال کلنکس یمرا تماشا م انیکه تا آن لحظه صورت گر اریمه 

 

 شده حاال... یفکر کردم چ ن؟ی...همیها شد ییفضا هیچشمت و شب ریپاک کن ز ایب-

 

 پرسم: یو م یهمه خونسرد نیکنم از ا ی. تعجب مرمیگ یرا از دستش م دستمال

 

 ! ؟یترس ینم-

 

شرت جذب و  یکه با آن ت فتمیمرد فروشنده م ادی شیحک شده رو ظِیغل یِاهیس دنیکشم و از د یچشمم م ریرا ز دستمال

 .زندیر ینم یطیشرا چیها ضد آبند و تحت ه ملیر نیخورد که ا هیشکم گنده اش هزار جور قسم و آ

 

 ترسم... ینه نم-

 

 یگذارد و کم یمسخره کردن حرفش م یپوچش ظاهر شده را به پا یمرد فروشنده و ادعا یادآوریلبم که از  یپوزخند رو اریمه

 :دیگو یم یعصب

 

 فهمم. یهمه ترست و نم نیا لیخواد بکنه که انقدر ترسوندتت؟ دل یکار م یچ ه؟ی...اصال مگه کیرسبت دیتو هم نبا-

 

 افتند.  یچشمانم به خون م ی دهیخشک یها اچهیام همچنان ادامه دارد و در یهق دلواپس هق

 

 دهم: یشوم و جواب م یم رهیگرفته خ یچشمانش که حالت حق به جانب در

 

از دست دادن نداره  یبرا یزیچ چی...هیشناسی. تو اون و نماریخودم، نگران توئم مه ینه برا یترسم...دلواپسم ول یآره م-

 !یبا ارزش دار زیعالمه چ هیتو  یول

 

که برام  یهست ییزایاز همون چ یکیخوب بلدم مراقبشون باشم...تو هم  یدارم درسته ول یادیبا ارزش ز یزایکه من چ نیا-

 !یغلط چیتونه بکنه...ه ینم یغلط چیارزش دارن پس عرفان ه

 

 نیعرفان است و من اصال ا یخرخره  دنیدر حال جو الشیفهمم که در خ یکه گرفته و برقِ نگاه روشنش م یحالت خصمانه ا از

 .نندیرا نب گریدهم هرگز همد یم حیاگر دست من باشد ترج یخواهم. حت یرا نم

 

 .ندینش یم زیم یرو م،یرو به رو یو گرد یا شهیگردم که فنجان ش یهمه نفرتش م نیکردن ا یخال یبرا یجوابدنبال  هنوز

 

 پرسم: یروم. دوباره از خودم م یو باال م رمیگ یگذاشت را م زیم یکه فنجان را رو یدست

 

 "من آشناست؟! یچشما انقدر برا نیچرا ا ایخدا"

 

 کند: یاشاره م زیم یو صد در صد آشنا، به فنجان رو بهیغر پسر

 

 کنه! یکمک م یلیسبز خ یفنجون چا هیموقع ها  نجوری...ادیدیترس ادیبه نظر م-

 

 یسرش به من م یزند و با حرکت آهسته  یم یشوم. او هم لبخند یم رهیخ اریبه مه یجیو با گ رمیگ یلبش م یاز لبخند رو نگاه

 تشکر کنم. دیدوستش ندارد و با یت خرج کرده با محب یفهماند، مشکل
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 کنم: یآهسته زمزمه م یزنم ول ینم لبخند

 

 ممنون... یلیخ-

 

 کند: یفراموش م یو راحت یزود نیموضوع عرفان را به هم اری. مهندینش یم ییمبل رو به رو یرو

 

 ادته؟یپسرخالم رو که  اوشیگالره س-

 

 یو هوا م نیزم نیرود، همان جا ب یفنجان م یِا شهیش یشود. دستم که به سمت دسته  یعرفان فراموشم م ی هیهم قض من

 شوم: یم اریماند و هوش

 

 پسرخالت؟-

 

 عالمت سوال شده اند.  هیدانم چشمانم شب یم یول نمیب ینم خودم

 

 د؟یاومده بود میبا نس ش؟یدیرستوران د یاون بار تو ستین ادتی...گهیآره د-

 

 :میگو یشود و کش دار و بلند م یدر ذهنم زده م یا جرقه

 

 راجع به خودم بگم!  شتریداده بود ب ریکه گ یآشناست...همون افشیق گمیآهـــان...م-

 

زند او را از  یلبش برق م یکه رو یبا خنده ا اری. مهدیبگو یزیزند تا چ یشود و چند بار لب م یم رانیمن ح تِیمیصم نهمهیا از

 کند: یحالت خارج م نیا

 

 تعجب نکن پسرخاله...گالره کال با همه راحته!-

 

 شکفد: یم اوشیلب س یرو یگرم لبخند

 

 کنه. یاز شما صحبت م یلیخ اریهم خوب...خوشبختم. مه یلیخ-

 

 پرسم: یشود و مشکوک م یچشمم جمع م ی گوشه

 

 مثال؟ گهیم یچ-

 

 کند: یم تیهدا میدستم مانده را به سمت لب ها یکه تو یفنجان عیسر اریمه

 

 .اوشیس ریشب بگ یرو واسه  ایدنیچرت و پرت گفتن پاشو برو نوش ی...تو هم به جایشیبخور گالره آروم م-

 

 دهد: یم هیبه مبل تک اوشیس

 

 ...رتشونیگ یم رهیخودشم م زنهیهولش و م یبه من چه! مگه قراره من بخورم؟ هرک-

 

 کنم! یزنم به بچه ها خبرشون م یپاشو برو منم زنگ م نیآفر ؟یکن یبا من بحث م یو بطر یر تا قوطسر گرفتن چها-
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 پرسم: یبحثشان م وسط

 

 امشب چه خبره مگه؟-

 

 ...رمیبگ یمهمون اوشیس یامشب قراره تو باغ بابا-

 

 پرسم: یدهم و با تعجب م یرا جلو م لبم

 

 ؟یریگ یجا نم نیسرما؟ چرا هم نیتو باغ؟ تو ا یمهمون-

 

رو  یخونه پدر گرام نیا یگرفتن تو یدارن تو باغشون. تا حاال صد دفعه واسه سر و صدا و پارت الیجوجو...و شهینم نجایا-

. بابام سیها زنگ زده بودن پل هیهمسا یبود که با حسام دعوام شد...واسه عربده کش یبارشم همون نی...آخریکشوندم کالنتر

دفعه فکر کنم کارم  نیخوام...ا یکه م هیزیچ نیآخر نیخودشون...مطمئنا ا شیخونه پ ردمبرگ دید بزنم باگن گهیبار د هیگفته 

 دارم! یبه دادگاه بکشه از بس شاک

 

 یخانوده اش برگردد، چون برگشتنش و ترک کردن آپارتمانِ مجرد شیپ اریاست که مه نیخواهم ا یکه م یزیچ نیهم آخر من

 گردد. یبر م شیماه پ هیبه وضع  زیماندن ندارم و صد در صد همه چ یبرا یگرید یتمام شدن رابطه مان...من جا یعنیاش 

 

 کند: یحواسم را به خودش جمع م اوشیس یصدا

 

 باشه! بگم؟  انی...بذار گالره خانوم هم در جریشد یدادگاه ادیتو که قبال ز ق؟یرف یترس یم یاز چ-

 

 دهد: یم هیبه مبل تک الیخ یاندازد و ب یباال م یشانه ا اریمه

 

 جوجه؟ نیا ؟یترسون یم یبگو...من و از چ-

 

 چسباند. یم میابروها نیخودش را ب یو اخم دیآ یلفظ جوجه خوشم نم از

 

 دوزد: ینگاهش را به چشمان من م اریمه یتوجه به حرف ها یب اوشیس

 

تو  نکهیباز واسه ا گهیبار د هیبود.  یتو حالت مست یبارش واسه رانندگ هیرسه... یبه سه بار م ادیم ادمیاون طور که من -

 خورد زد... یو گرفت تا م سیپل هی یحالت مست

 

 :دیگو یصحبتش م وسط

 

 هم بودا! گهید یکیبود؟  یچ گهیپسر. د یکن ی...چقدر تو مست متیمختلف مست یکه همش شد واسه حالتا نایا-

 

 رود: یخندد و دل من مالش م یم یبلند یبا صدا اریمه

 

 رو آب؟  یزیمن و بر یپته  یاالن مشتاق یلیخ-

 

 ...یلیخـــ-

 

 کند: یرا به طرف من م شیو دوباره رو دیگو یم اریرا به مه نیا اوشیس
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 بردهیم داشته یبا پنج تا دختر گرفته بودنش...فکر کن پنج تا دختر و قاچاق یبازرس ستیبارم چون تو ا هیاومد  ادمیآهان -

فهمن  یکرده انگار اونا گاگولن نم یو عمه و خواهرش معرف ییهمه رو دختر خاله و عمو و دا سیپررو به مامور پل یشمال! پسره 

 همون بازداشتگاه حل شد. یو تو دیبه دادگاه نکش یکی نیباهاش دارن. البته ا یبزک کرده چه نسبت یدخترا نیا

 

 کشد: یم یپوف اریمه

 

 !شهیم ریراحت شد؟ حاال پاشو برو به کارت برس د التیتموم شد؟ خ-

 

رود. خنده دار و احمقانه به نظر  یکند و م یم یگذارد، خداحافظ یم اریکه سر به سر مه یکنان و در حال یهمانطور شوخ اوشیس

برگه  نیر خودم را ببا زو یاهیسرنوشت س نیرا بازخواست کنم. من با چن اریمه اوش،یس یرسد اگر بخواهم، بخاطر حرف ها یم

 اش جا داده ام. یدفتر زندگ یها

 

 رسد. یبه نظر م یخوشم آمد...پسر خون گرم و مهربان اوشیس از

 

است که  ادمی یکنم ول یام سرزنش م ینکبت یِاو را بخاطر زندگ نکهیافتم...با ا یعرفان م ادیرود، دوباره  یکه م اوشیس

 سوخت. یم شیدلم برا شهیهم

 

کردم و مستقل نبودم. طاهر حدود ده  یبه نام طاهر کار م یمرد ی...آن روزها برادمید یمهمان کیبار عرفان را در  نیاول یبرا

 زد. یم بیبه ج یمن را داشتند را دور هم جمع کرده بود و از فروشمان پول خوب تیکه وضع گریتا دختر د

 

کار کنم پول  ییگوشم خواند که اگر به تنها ریبرد. بعد از آن ز که طاهر به راه انداخته بود، ییاز قمارها یکیمرا در  عرفان

را او به دستم داد.  شهیکردم. ش یم یعرفان زندگ یرا در خانه  یکار را کردم. مدت کوتاه نیو من هم هم دیآ یم رمیگ یبهتر

 یحرف زدن با او آرامم م یول دیشن یرا نم میبرد و نصف حرف ها یشب ها خوابش م شهیهم بودکردم. مهم ن یبا او درد دل م

 کرد. 

 

بار  کیاست فقط  یبکشم. تعارف زد و گفت که کاف شهیشوم ش شیو غصه ها ایدن الیخ یخواهم ب یکرد اگر م شنهادیروز پ کی

 .دیگو یبکشم تا بفهمم چه م

 

اطرافم پر از  یای.تمام دندر دستان من بود.. ایداشت. انگار دن ی. حس فوق العاده ادمیکرد و کش بمینگاهش ترغ ی وسوسه

 یحس فوق العاده ا نیوقت در عمرم چن چیکه مطمئن بودم ه یکردم طور یم یو شاد یاحساس سرخوش یشد و الک ییبایز

 شده بود، ارزش داشت.  اهیس اهِیدست س کی میایکه دن یمن یبرا نینداشتم. ا

 

 گرفتارش شده ام. دمیمصرف کنم و تا چشم باز کردم د یشتریشدم مقدار ب یبه همان احساس مجبور م دنیرس یروز برا هر

 

با من  شیکرد. وضعش هم نسبتا خوب بود. او هم راجع به زندگ یجا به جا م یعرفان قاچاق مواد مخدر بود. همه جور جنس کار

آرزو  ایدن کیو با  شانیوضع زندگ رییتغ یاهل گرگان بودند که برا یزن و شوهر شهرستان کیکرد. مادر و پدرش  یصحبت م

بزرگ  شیپسر ها نکهیبه محض ا یداد ول یو با آن خرج زن و شش پسرش را م تاتوبوس داش کی. پدرش ندیآ یبه تـهران م

پسرش بود و وضعش از همه  نیرفتن و مصرف الکل و مواد. عرفان کوچک تر یکنند به پارت یشوند هر کدام شروع م یتر م

اندازتش. عرفان از دست  یم رونیزند و از خانه ب یکند، او هم م یپدرش م بیخانه و ج لیاز وسا یشروع به دزد یبدتر. وقت

 ندارد... یزندگ نیبرگشت به ا یبرا یراه چیداند ه یرفته است و خودش هم خوب م

 

شده بودم مثل  شیهم. برا یایدن میشده بود نیهم ی. من هم مثل خودش بودم برایا ندهیو نه آ ینه گذشته ا ،یخانواده ا نه

 یِدر زندگ یخودش به ضررش است و ممکن است مشکل یماندن من در خانه  دیاز دست رفته اش...عرفان که د یخانوده 

اجاره کرد. کم کم که حس کردم دارم معتاد  میبرا یخودش خانه ا یدورتر از خانه  ییام کرد و جا غهیص د،یایب شیاش پ یکار

انداختم و فردا  یکردم. امروز دعوا راه م یم تشیمدام اذ لینشد. اوا یام ببرم، ول یندگرا از ز شیکردم پا یشوم سع یم
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 یهمان روزها رابطه  دیکنم، با یدارد فکر م یام بر نم یدست از سر من و زندگ گریکردم، برگردد. حاال که د یالتماسش م

 کردم. یرا تمام م فمانیکث

 

 کشم.  یته فنجان را سر م یکرده  خی یچا یمانده  یو باق دیآ یام بر م نهیاز س یآن روزها آه یآور ادی از

 

 کنم! یتو را سرزنش نم گرتید یبنده ها راتیتقص یکنم...برا یچطور روزم خراب شد؟ از تو گله نم یدید ایخدا

 

گناه مرد  شتریبود. از همه ب اریو ماز وانی! گناه من بود...گناه مادرم و کدیرس نجایوقت ازت گله نکردم که چرا کارم به ا چیه

 ...ینداشت یریتو تقص یبود ول یبه نام ارسالن نکوئ یخوک صفت

 

 عرفان بود.  ریشد. تقص لیطور روز خوشم به کابوس تبد نیکنم که ا یهم تو را سرزنش نم حاال

 

 یام زده شد و اشتباهات یزندگکه به  یگند نی. با ایبوده ا شهی. همدمیند یرا کنارم خال تیجا چوقتیخدا؟ ه یکن یم گوش

 !یشگیصدا و هم یاست...آرام، ب دنیام. بودنت مثل نفس کش دهیوجودت را شن یِدنیو ناشن میمال یصدا شهیکه کردم هم

 

 کجاست؟  گرید ییمرا خدا ،یاست. تو اگر با من مدارا نکن اریبس گرید یمن اگر بد کنم، تورا بنده  ایخدا

 

 اش رفته. یمهمان یِانجام دادن کارها یبرا اریکنم مه یشوم. فکر م یمبل بلند م یکشم و از رو یم یگرید آه

 

خورد، قلبم را در  یم شهیباران که به ش یترنم ساده  یاندازم. صدا یتخت م یآورم و رو یاتاق مانتو و شال را در م داخل

 دهد. یتکان م شیجا

 

 !ادیز یلیباران تنگ شده بود...خ یبرا دلم

 

 . ستمیا یبارش آرامش بخشِ باران م ریدوم و ز یمت تراس مبه س عیسر

 

 امروز مثل آسمان خدا، من

 

 .ستیباران دلم

 

 ...ستییاست و خدا پاک

 

 ...!ستیرانیدور از و به

 

 شده ام. ایر یباران زالل و ب مثل

 

 ناپاک و شرور، ینگاه ها نیهمه ا از

 

 جدا شده ام!  یجدا

 

 یم یساعت میفشارم. ن ینرده ها م یام را رو یسیشده از خ ریفرسوده و پ یخورد و انگشت ها ینم باران ارام به صورتم م نم

 ام.  ستادهیباران ا ریز یزیبدون فکر کردن به چ نطوریشود هم

 

 . ماند یم رهیخ ابانیبه صف شده در خ یسپارم و نگاهم به انعکاسِ نورِ چراغ ها یدلم را به دست باد م یباران، غم ها نیا ریز
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 چتر و قرار... یدخترکِ عاشق، ب کیمثل  امروز

 

 باران خواهم رفت! ریز

 

 کبود، یاحساس ها نیتمام ا از

 

 خواهم جَست...! آسان،

 

 د،یخواهم زد، پر خواهم کش بال

 

 تاب خواهم شد... یب

 

 خواهم گفت، شعر

 

 ،یباران سِ یخ یگنجشک ها یبرا

 

 خواهم خواند. آواز

 

 دل، یعابران خسته و ب یبه همه  من

 

 خواهم زد. لبخند

 

 تلخ را یروزهایتمامِ قانون د و

 

 خواهم زد...!! برهم

 

گذارم و  یم اریقفل دستان مه یشوم. دستم را رو یو خالء خارج م یفکر یکه مرا در بر گرفته از ب ییآغوش آشنا یِحس بو با

 زنم. ینم نم باران لبخند م یبه رو

 

 !زم؟یعز یهنوز نگران-

 

 بارون...به بودن تو... نیلحظه...به ا نیدارم...به ا ینه حس خوب-

 

 فشارد: یقوس گندمگونِ شانه ام م یاش را رو چانه

 

 خوبه! یلیخ یدار یحس خوب نکهیخوبه...ا-

 

 یکدام دلمان نم چیه یول میشو یم سینم نم باران خ ریز اری...من و مهستیا ییایو رو بایز یکنم، چقدر صحنه  یم حس

 گرما دست بردارد. نیسرما از ا نیخواهد، در ا

 

 !؟یخونیبرام م کمی اریمه-

 

 کنسرت مگه؟ یمن؟ من و خوندن؟ اومد ؟یک-

 

 روز را در خانه به خواندن مشغول است.  شتریکه نفس ب دیگو یم یرا در حال نیا
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 کنم: یآخش را بلند م یزنم و صدا یدلش م یآرنج تو با

 

 انقدر ناز نکن...زود باش!-

 

 !؟یآورد رینامرد؟ مظلوم گ یزن یم یواسه چ-

 

 !تهیهمون مظلوم یکه ندار یزیتنها چ-

 

 ...مانیخنده ها انِیم

 

 نم نم! بارانِ

 

 تن او، یرو

 

 تنِ من...! یرو

 

 :میگو یکنم و خواهش آلود م یم یپافشار

 

 !!گهیبخون د-

 

 کند: یکشد و زمزمه م یم یــقینفس عم اریمه

 

 ...دهیم یخوب یموهات چه بو-

 

 چک چک قطرات... یشود و البته صدا یمن و او پر م نیسکوت ب یلحظه صدا چند

 

 گندم زارِ نمناک. یبارون، بو رِیموهات ز یبو-

 

 تنِ خاک. سِیخ یبو س،یسبزه زارِ خ یبو

 

 کند: یمن چفت م یانگشت ها نیرا ب شیها انگشت

 

 دستات... یِآب یِرگا ،یمهربون یها جاده

 

 بارونِ غروب، ته چشمات تو صدات. غمِ

 

 .نمیدستانمان بب یگره  نیتوانم ب یرا م یباشد. آسمان آب یخواهم آسمان آب یغروبم...نم نیرنگِ ا عاشق

 

 ،یدستِ تو بازارِ خوب اس،یتو شهرِ گلِ  قلب

 

 .یخوب وارِیمرمرِ د یتو بارونه رو اشکِ

 

 دل پاک، یتن آلوده  یگِل آلوده گُلِ من...ا یا

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 228 

 

 خاک یِدل، تنِ تو ارزون نیا یتو قبله  دلِ

 

 خاک یِ خاک...تنِ تو ارزون یِتو ارزون تنِ

 

 تو... تنِ

 

*** 

 

 گلــــاره!-

 

 یشوند. چند قدم عقب م یم دهیبوس میپرد و شاالپ شاالپ گونه ها یدر آغوشم م یخواهم به سمت صدا برگردم، جسم یم تا

 کشم: یگونه ام م یرو یروم و دست

 

 پاک شد؟! شمیآرا یکن یم کاریچ-

 

 خورم: یجا م مینس دنیاز د بعد

 

  ؟ییتو مینس-

 

 کشد: یرا در هم م شیابروها

 

رفته خودم باعث و  ادتیرو هم؟  تیختیر اریبا مه یبه من بگ نکهیشرف بدون ا یجونت؟ ب اریباشه؟ مه یک یپس انتظار داشت-

 براتون مورچه سر ببرم! یدادیبه منم خبر م دیشدم؟ با ریامر خ نیا یِبان

 

 ! شهیخندد...مثل هم یغش و سبکسرانه م غش

 

چه  ؟یکن یکارا م یکردم؟ چ یخبرت م ی. چجورمتینیبب یشینم یجا هم آفتاب چیو ه یدیماهه جواب زنگام و نم هیبرو بابا...-

 خبر از حسام جونت؟

 

 :دیگو یزند و بلند م یرا به کمرش م دستش

 

 یِوانگیبستن بهش د دی. امشناسمیرو خوب م طانیش نی...من اارینباش به مه دواریام ادیحسام...تو هم ز یگور بابا-

با خودشون ببرنت آسمون هفتم و بعد  یچجور دوننیمردا خوب م یخورم همه  یازش بکن. قسم م یتونیمحضه...فقط تا م

 ! یو پروار کن یبراشون بال بال بزن یبتون بازمو تنهات بذارن تازه توقعم دارن  رنیباالت و ازت بگ

 

 !یمردارو امتحان کن یخانوم مجبورت نکرده بودن همه  مینس-

 

که از  یرا از دستِ پسر یالسیگ اوشیس ی هیکنا یبرا یجواب الیخ یب می. نسستدیا یزند وکنارم م یبه من م یلبخند اوشیس

 زند: یلبخند م شیقاپد و به رو یشود، م یکنارمان رد م

 

 ...میبا هم بزن یکیپ هیرسونم  یخودم و م یبردار گهید یکی...تا یدنیممنون بابت نوش-

 

 گردد.  یشود وسرخوش راه آمده را بر م یدندان نما باز م یپسر به خنده  لب

 

 اندازد: یباال م یشانه ا مینس
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 ! امیپسره...باش تا ب یطفلک-

 

 :دیگو یم یلب ریکند و ز یاز کنار ما عبور م دهدیتاسف سرش را تکان م یکه از رو یو در حال دیناام اوشیس

 

 از دست شما زنا...-

 

 کند: ینگاهش م رد،یاز ما فاصله بگ یتا وقت مینس

 

 نجاستیا اریاالنم بخاطر مه نیخورم هم یتو کار ارشاد کردنه و مثبته...قسم م یادی...زادیخوشم نم اوشیاز س چی...هــشیا-

 جور جمعا؟ نیبچه مثبت و چه به ا نیوگرنه ا

 

 .ردیگ یوقفه اش خنده ام م یب یبار از غرغر ها نیا

 

 !!؟یراستـــ-

 

قلب کوبانم گذاشته ام، ادامه  یتوجه به من که دستم را رو یو ب اقیاو با همان شور و اشت یخورم ول یبلندش جا م یصدا از

 دهد: یم

 

دارن کارام و راه  نایماچت کنم...آخه مامانم خوامیبجاش م یول ؟یو به مامانم کرد میکله تو بکنم که چغول دیبا یدونیم-

 برم. رانیاز ا ندازنیم

 

 :میگو یو منگ م جیماند و گ یاز تعجب باز م دهانم

 

 ؟یچ-

 

 ...شمیراحت م تیهمه محدود نی...بالخره از ارمیدارم م زمیآره عز-

 

 است. دنیاش کرده اند و مدت هاست در آن قفس در حال پوس یزندان یکند، انگار که در قفس یصحبت م تیاز محدود یطور

 

 :میگو یپرده م یو ب حیصر

 

 بکنن محال بود دخالت کنم...واقعا که...! یحماقت نیدونستم خانوادت قراره همچ یاگر م-

 

 یذره کنترل خدا م کی نیواقعا هم حماقت محض است. دور از هم یتیوضع نیو خارج کردنش از کشور در چن میکردن نس دور

منصرف  یبرا یکار چیاندازد، مطمئنم ه یصاعقه م شیکه امشب در نگاه قهوه ا یاز برق یکشد ول یداند، عاقبتش به کجا م

 کشم. یم یو فقط آه ستیکردن او از من ساخته ن

 

 ...سمیبرات نامه بنو دمینکن گالره جونم قول م یحسود-

 

 کند: یخندد و اضافه م یمن م یِکفر ی افهیق به

 

حرص  سایوا نجایاسکال هم نیدنبال شکارمون...تو هم ع میپسره...ما که رفت ستیهم ن یبد مال نمیبیکنم م یحاال که نگاه م-

 بخور...
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کردن را دارد  یسوزد. او که شانس سالم زندگ یو دلم م ردیگ یاندازم که از من فاصله م یاش م دهیبه اندام الغر و کش نگاه

 کند؟! یچرا انقدر به خودش و روحش بد م

 

 نیبه پست تر میفهم یم یکند. فقط زمان یکند، پست زندگ یخودش انتخاب نم یانسان چی...هستمیاو ن یمن که جا هرچند

 شده است. رید رییتغ یبرا گرید میکن یکه فکر م میا دهیممکن رس یدرجه 

 

 رود به ترکستان است! یره که م نیا دیفهم یم میشود نس رید نکهیاش قبل از اک یا

 

خود  یمرا به سو زشیو وسوسه انگ یرا داشته باشم به استخر وسط باغ که آبِ آب مشیاز قبل تصم نکهیخانه خارج و بدون ا از

 شوم.  یم کینزد خواند،یفرا م

 

دارِ مجاور استخر  هیشکل و حاش یمربع یسنگ ها یگذارم. رو یم میآورم و کنار پا یو پاشنه بلندم را در م دیسف یها کفش

 .نمینش یم

 

دود و پوست بدنم مور  یبرم، از برخورد آبِ سرد با پوست لختم، احساس سرما در تنم م یرا تا زانو داخل آب فرو م میپاها

 شود. یمور م

 

 است. یشود. امروز در کل روز مزخرف یبلند ماز سرم  یظیالو گرفته در سرم خاموش و دود غل آتش

 

 یاش شده، انگار مرا نم یکه انقدر سرش گرمِ مهمان اریلرزد، بعد مه یتنم م شینگاه انتقام جو یادآوریعرفان که هنوز از  اول

 خبر شوکه کننده اش. نیبا ا میو حاال هم نس ندیب

 

 یماندم ول یخانه م دیدانستم، با یگذرد. خودم هم م یم یمزخرف تر از قبل یکی میدانم خدا ار من ناراحت است که روزها یم

 تنگ شده بود. دنیپر نییو باال پا یشاد یکم یدلم برا

 

 !نم؟یتونم بش یم-

 

 دهم: یتکان م مینشانم، خودم را در جا یلبم م یکه رو یکنم و با لبخند یسرم م یبه باال ینگاه

 

 !نیالبته...بش-

 

 کند.  یرا مثل من داخل آب بفرستد امتناع م شیپاها نکهیاز ا یول ندینش یکنارم م اوشیس

 

 ...شهیسردتون م-

 

 اندازم: یکند، م یکه آب را موج دار م میکوتاهم و سپس حرکت پاها کیبه تون ینگاه

 

 به سر و صدا به... ،یندارم...به مهمون یگرم بود، احساس خوب یلی...اون تو خشهینم-

 

 کشم: یم یآه

 

 !ومدمیم دیفکر کنم اصال نبا-

 

 .دیدیخند ی...تمام شب مدیاومد یم یچرا؟ به نظر راض-
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 کنم. یباشه وانمود به شاد بودن م یاون راض نکهی. به خاطر اارهیمه یِنبود...باز یواقع-

 

 .ستیاصال متوجه اطرافش ن یو سرخوش یاونکه از شدت مست ار؟یمه-

 

 کنم، آه نکشم: یدهم و تالش م یرا به هم فشار م میها لب

 

 .ومدمیعشوه م واریدونم...فکر کنم تمام شب داشتم واسه در و د یم-

 

 !دیحساب باز کن یادیروش ز دی...نباگهید ارهی...مهدیخودتون و ناراحت نکن-

 

 رسد. یحرفش ندارم...هرچند که عاقالنه به نظر م نینسبت به ا یخوب حس

 

 دهم. رییرا تغ تمیخواهد، موقع یدلم نم یکنم ول یحسشان نم گریشوند و د یکرخت م میانگشتان پاها سر

 

 :دیگو یکشد و م یخودش را جلو م اوشیس

 

 کنه؟ ینم تتونی! اذ؟یوانمود کردن به شاد یآدما حق شاد بودن و دارن ول ی...همه ستیدرست ن نیاما ا-

 

 اندازد: یم نیرا چ میابروها نیاراده اخم ب یکنم و ب یمانداخته  میشِرتش که همان لحظه دور شانه ها ییبه سو ینگاه

 

 یلیدونن...خ یو م زیکه همه چ یزن یحرف م ییآدما هیو شب یدیتازه از راه رس ؟یزن یبا من الس م یگذار!! دار ریچقدر تاث-

 ...یو با من گرم گرفت نجایا ینشست یزشته که اومد

 

 نکارویوقت ا چیبلد بودم هم مطمئن باش ه نکارایاگه از ا یزنم...حت ی...معلومه که باهات الس نمنمی...صبر کن ببیه یه یه-

  ه؟یتو چ یمشکل اصل یدون یزنن؟ م یکه از پشت خنجر م مییآدما هیکردم. شب یبا تو نم

 

 کنم: دایلحن تند کالمش پ یبرا یماند من جواب ینم منتظر

 

 .گرانهینسبت به د دتید-

 

کردن  ینسبت به سرکش یکنم. احساس خوب یرا سر او خال میها یناراحت دینزنم. نبا یحرف بد گریتا د رمیگ یزبانم را م یجلو

 در برابر او ندارم. 

 

 :میگو یاندازم و م یم نییرا پا سرم

 

 یترسم. زندگ یبدشون م ینسبت به آدما داشته باشم...از رو یخوب دیتونم د یخب نم یتند حرف زدم ول یلیمتاسفم...خ-

 داده! ادمیطور  نیا

 

 کنم... یکند و من فکر م یم رییبه دلسوزانه تغ ینگاهش از تهاجم حالت

 

 "بدتر شد! نکهیا"

 

 رشییتغ یکن یسع دیاتفاقات بهت داده شده...فقط با یسر هیبر اساس  ،یکه به دست آورده باش ستین یزیچ یزندگ نیا-

 ...عاقالنه و از راه درستش!یبد
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 :میگو یم متعجب

 

 دونن. یم زویکه همه چ یهست ییآدما هیتو واقعا شب ؟ینیب یم-

 

 دهد: یکند و جواب م یم دییرا تا حرفم

 

 .میکن ینم یرو از هم مخف یزیبهم گفته، معموال چ اریدونم. مه یم زویواقعا همه چ نکهیبه خاطر ا-

 

 .دیمرا به او بگو یِزندگ قتیکردم حق یفکر نم یاعتماد ندارد ول اوشیکس مثل س چیبه من گفته بود به ه اریمه

 

 خندد: یم ند،یب یصورتم را که م یخصمانه  حالت

 

کنم. از  یراجع بهت نم یدونم بهش نگو لوش دادم...نگران نباش من قضاوت یم زویمن همه چ یگفته بود نذارم بفهم اریمه-

 کنم! یم ییشناسم عادت کردم قضاوت نکنم...راهنما یمتفاوت و م یاناخونم و روان انس یم یکه روان شناس ییاونجا

 

 :میگو یکنم و م یلباسش افتاده، نگاه م یصورت و رو یرگه دار و درخشان تو یاو که انعکاس آب به صورت خط ها به

 

 بهت گفته. نارویدارم که ا ازیتو ن ییفکر کرده به کمک و راهنما اریاحتماال مه ؟یروان شناس-

 

 پرسد: یبه چشمانم م رهیاندازد و خ یرا باال م شیابرو کی

 

 ؟یندار-

 

 دهم:  یمکم و دو دل جواب م یرا م نمییپا لب

 

 داشته باشم. دیشا-

 

 گوش کن... یاوک د؟یشا-

 

 نیمرکز معتاد هیبهم آدرس  رمیم ششیکمک به ترک پ یکه برا یراستش امروز دکتر ؟یکمک کن یخواینه نه تو گوش کن...م-

همراه و صبور  ادیبه نظر ز طیشرا نجوریا یهم تو اری. مهامیاز پسش برب ییبتونم تنها ستمیمطمئن ن یناشناس و داد ول

 ...یعنی...یتون ی...مادینم

 

 :ندینش یلبش م یرو یا روزمندانهیپ لبخند

 

 کنم.  ی...البته که کمکت مهیعال-

 

 برم: یرا جلو م دستم

 

 م؟یپس دوست-

 

 فشارد: یمشتش م نیرا ب دستم

 

 !میدوست-
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*** 

 

چشمانم را  نکهیرا باز کنم. قبل از ا میکند، چشم ها یافتد و مجبورم م یداخل چشمم م دهینکش یپرده ها نیآفتاب از ب نور

 شود. یباز کنم، کمر درد هم به سر درد و معده دردم اضافه م

 

 رود. یم جیالکل گ یاپیپ یها کی...حالم خراب است. سرم از باال رفتن پنمینش یمبل م یرو

 

 کشم: یم میموها نیب یو منگ دست جیگ

 

 چقدر روشنه! نجایا-

 

 زنم.  یکنار م میفشارم و مالفه را از رو یچشمان حتما سرخ شده ام، م یرا رو مشتم

 

روم و پرده  یتوجه به اتفاقات شب گذشته با عجله به سمت پنجره م ی. بدیبه لجن کش یواقع یروزم را به معنا شبید یدعوا

 کشم. یها را م

 

 رفت. نیاز ب یحالت خمار نیا یکم دیکنم، شا یقهوه درست م مانیهردو یخواب است و برا اریدانم مه یم

 

از لج  یوقت یطرافش نبود ولحواسش به ا نکهیبا ا اریمه شبی. دنمینش یم یصندل یگذارم و رو یم نتیکاب یقهوه را رو فنجان

شد و مرا به خانه آورد. مرا متهم کرد  یعصبان دمیشناختم رقص یکه نم یبغل کسان یو تو زیم یاو تا حد مرگ مست کردم، رو

داخل  یلجش را در آوردم. وقت شتریو ب دمیفقط خند شیها دادیو من در برابر تمام داد و ب دمیاش را به گند کش یکه مهمان

 .دمیکاناپه خواب یرو نینشوم بهتر است. به خاطر هم کیشب را به او نزد دمیاتاقش رفت و در را محکم پشتش بست، فهم

 

کنم و به  یو داغ پر م ظیغل یرنگش را از قهوه  یقدم شوم، ماگ قهوه ا شیو مصالحه پ یعذرخواه یبرا دیبا نکهیفکر ا با

 روم. یسمت اتاق خواب م

 

به  یاو تکان یول ستمیا یکند. چند لحظه دم در م یسرش گذاشته و به سقف نگاه م ریاست...دو دستش را ز ردایب اریمه

 دهد. یخودش نم

 

زنم و به  یم اینشوم. به هر حال دل به در کیدهم تمام روز را به او نزد یم حیباشد، ترج یبخواهد مثل شب گذشته عصبان اگر

 :مینشن یتخت م یگذارم و رو یسوخته م یقهوه ا یِبغل تخت یروم. فنجان را رو یسمت تخت م

 

 !یمثل من سردرد داشته باش دیبرات قهوه آوردم...فکر کردم شا-

 

 تنها سکوت است... جوابش

 

 شوم: یم رهیرخش خ میگذارم و به ن یبالش م یکشم، سرم را رو یو کنارش دراز م دیآ یام بر م نهیاز س یآه

 

 ...یگوشت ول یزدم تو یچشم اون همه آدم م یجلو دیدونم نبا یم ؟یا یاز من عصبان-

 

 شکند: یقفل سکوتش را م بالخره

 

 !یدیخند یمن م ادیبه داد و فر یتو گوشم بلکه تمام مدت داشت یهمه زد یو جلو ینه تنها مست کرد ؟یچ یول-

 

 بوسم: یگونه اش را م رانهیو غافلگ رمیگ یم یشتریاست. دل و جرات ب یکمتر عصبان یلیزدم خ یکه حدس م یزیآن چ از
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تو هم  یکه دارم...ول یطیشرا نیا یکردم اونم تو یمست م دیدونم نبا یدارم. م یبد یلیخ یِ مست ی...من عادتااریمتاسفم مه-

 .دی...دست خودم نبود ببخشمیذاشت یبه حال خودم م دیبا

 

 دهم : یر مو پشت لبش را مورد هدف قرا یشانیپلک و پ یوقفه رو یب سپس

 

 م؟یبخش یم-

 

 کند: یگردد و دلخور نگاهم م یسمتم بر م به

 

 هم دارم! یا گهید یانگار چاره -

 

 کنم: یم ییدلجو باز

 

 دم. یشه...قول م یتکرار نم گهیدم د یقول م زمیعز یمرس-

 

 :دیگو یم یهمان نگاه دلخور و لحن شاک با

 

 ی...محبت میاریبرام قهوه م ،ییبه مظلوم نما یزنیبعد خودت و م یکن یم وونمی...با کارات دنهیمشکل من هم قایدق ؟ینیب یم-

 نیو من از ا یهست ینطوریهم شهیازت ناراحت بودم...هم یچ یبرا ادینم ادمیو آخرش من اصال  یکن ی... من و سرمست میکن

 متنفرم!

 

 :میگو یم یو با سرخوش چمیپ یم شیپا یانگشت ها نیرا ب میانگشت ها ند،ینش یلبم م یرو یزیآم طنتیش لبخند

 

 من جادوت کردم! نکهیا یعنی نی...اهیبه نظر من که عال-

 

 !نطورهیبدبختانه هم-

 

 شوم: یم پررو

 

 .یگذروند یبا دخترا خوش م یخودتم بود...تمام شب و داشت ریتقص-

 

 کند: یلمس م یگونه ام را به نرم یرو

 

 کنم! تیخواستم احساسات یو من واقعا م یبود یچند وقت از من فرار نیشه...ا تیخواستم تو بهشون حسود یم-

 

 :میگو یدلم م یتو

 

 "جون عمت!"

 

 یم یچشمانش آب تن یکشم و در حوض پر ستاره  یزند، دستم را پشتش م یآورم که دارد مرا گول م یخودم نم یبه رو یول

 کنم:

 

 ...یکه موفق شد یدید-
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شوم که من هم  یو متوجه م فتمیکه به آب داده بودم م یزخمش و دسته گل ادیپشتش،  یرو یارهایرفتن و ش نییباال پا از

 کنم. یاو کم دردسر درست نم یبرا

 

رابطه  نیچرا که با تمام شدن ا شترمیو من مجبور به تالش ب مییایبا هم کنار ب دیبا میکه دار ییدانم با وجود تمام کمبود ها یم

 ..! بازد، منم. یکه م یتنها کس

 

 

 

 * فصل دهم: باغ بلور *

 

 آزاردهنده اند... یبه طرز وحشتناک خاطرات

 

خاطرات،  یکه دارم، همه  یو احساسات وحشتناک ییهمه تنها نیا یاهویغم، در ه ایباشند  یبد. شاد ایخوب باشند  ستین مهم

 روند. یدر قلبم فرو م شتریهستند که هر لحظه ب یو بران زیت یخوب و بد چاقو

 

 کنند. یام م وانهیفقط د ،یو جوان ینوجوان ،یکودک یروزها خاطرات

 

 ...با توئم!یه-

 

 زنم: یم یشوم و بر طبق عادت لبخند گرم یم رهیخ ییآقا یآقا یو فرسوده  ریو مبهوت به صورت پ جیگ

 

 ن؟یگفت یزیچ-

 

 کشد: یعبوسش را در هم م ی چهره

 

 و مهمونشون ببر... سیرئ یآقا یو برا نیحواست کجاست؟ ا-

 

و مهمانش آن چنان کار  زدانیبه دست  ینیس نیرساندن ا نکهیکنم. با ا یم لوریس یِنیس یشده رو دهیچ یبه فنجان ها ینگاه

 انجام دهم. فمیفراتر از وظا یخواهد آچار فرانسه باشم و کار یدلم نم یول ستین یو سخت ریوقت گ

 

 اندازم: یباال م یکردن، شانه ا پیرا انجام دهم پس در حال تا ینظافت چو  داریسرا کی یندارم کارها فهیوظ من

 

 !ستیمن ن یکار یمحدوده  یبه هر حال تو د؟یبر ی...چرا خودتون نمییآقا یمن سرم شلوغه آقا-

 

 رود: یم زدانیکند و غرغر کنان به طرف دفتر  یم زانمینثار نگاه گر یغره ا چشم

 

 گفتم دختر... ی...اگر کار نداشتم که بهت نمشهیذره احترام سرشون نم هیچشونه... ستیدوره زمونه معلوم ن نیا یجوونا-

 

 دوزم. یروشنِ لپ تاپ م یدوباره نگاهم را به صفحه  شیتوجه به غرغر ها یحوصله و ب یب

 

 شود: یم دایفرهان پ ینگذشته، سر و کله  قهیچند دق هنوز

 

 گالره سرت خلوته؟-

 

 شوند: یمشت م keyboard یرو میها دست
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  د؟یاگر من و تابش صدا بزن شهیبهتر م یلیاشاره کنم که خ دیچند بار با-

 

 اندازد: یباال م ییخاراند و ابرو یچانه اش را م ریز

 

 کنم... یو م میسع یول ادیخوشم نم فاتیاز تشر ادیز-

 

 کتش کرده.  بیرا در ج شیو دست ها ستادهیفاصله از من ا ی. با کمرمیگ یم شیاز صفحه نما نگاه

 

 رسد...! یخودنما به نظر م یادیز بتیه نیبه تن دارد. در ا دیسپ ی قهیروشن با کروات و جل یِو شلوار آب کت

 

 به حرفام گوش بده... کممیتموم شد،  دزدنتیاگه د-

 

 پرسم: یو م رمیگ یپوشش م کیش یادیهول زده ام را از قد و قامت ز نگاه

 

 بود. گهید یحواسم جا دیببخش-

 

 شرکت! ادیچند تا امضا تا روز سه شنبه ب یبرا دیو بگو با ریتماس بگ یتوسل رایبله کامال مشخصه...گفتم با سم-

 

 آشنا به نظرم آمد!! لیاسم و فام نیا چقدر

 

 حتما...-

 

 :دیآ یم جلوتر

 

 ...ریاالن تماس بگ-

 

 خورم: یجا م یهمه پا فشار نیا از

 

 ارم؟یاز کجا ب دیشمارش و با یول-

 

 رفته... ادشیمهم بود. احتماال  یالیفا یسر هیاون اکثر شماره تماسا و  یبهت نداده؟ تو لوفرویتبلتِ ن زدانی-

 

 پرسم: یحرفش م وسط

 

 ه؟یک گهید لوفرین-

 

 دهد: یکند و کوتاه جواب م یم اخم

 

 ! یقبل یِمنش-

 

 زیم یبعد قلم رو قهیکشد و چند دق یم رونیشلوارش ب بیج یاش را از تو یگوش ستد،یا یمن م زیکنار م عیسر یلیخ سپس

 کند. یم ادداشتی یکاغذ شماره ا یدارد و رو یرا بر م

 

 زند: یآن ضربه م یگرداند و چند بار با انگشت اشاره اش رو یکشد، آن را به سمت من بر م یشماره خط م ریز
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 سه شنبه خودش و برسونه!  شمارشه...زنگ بزن و بگو حتما تا نیا-

 

 گردد: یچند قدم دور نشده، بر م هنوز

 

 امضا تا سه شنبه... یسر هی یگفتم؟ واسه  یکه چ یدیفهم-

 

 :میگو یحوصله م یکشم و ب یم یپوف

 

 !دمی...فهمستمیاحمق که ن-

 

 دهد: یتکان م یسر

 

 من که شک دارم...-

 

 فرستم. یم رونیب میشوم آسانسور حرکت کرده نفس آسوده ام را از لپ ها یمطمئن م نکهیمحض ا به

 

 "رسه! یهمه فقط زورشون به من م"

 

 کند. یتوجهم را جلب م رشیز لیکنم و بعد اسم و فام یرا برانداز م کیرند و کد  ی شماره

 

 "تو؟ ییچرا انقدر آشنا"

 

 شد. ادی زدانیاو به عنوان همسرِ از  زدانیفرهان و  نیکه در بحث ب دیآ یم ادمی بالخره

 

 "جالب شد! یلیحاال خ"

 

 دارد: ینخورده بر م یشمارم. پنجم یممتد را م یها بوق

 

 الو؟-

 

 .رمیگ یاز شرکت پاکمن تماس م ؟یسالم خانوم توسل-

 

 دارد: یدو رگه و خش دار یصدا

 

 اومده؟ شیپ ی...مشکلدییبله بفرما-

 

 رسد! یبه نظرم م نطوریهم پشت تلفن ا دیشا ای

 

 .دمشید یم کیبود و از نزد میخواهد حاال رو به رو یدلم م بیعج یدانم چرا ول ینم

 

 دهم: یمکث جواب م یکم با

 

 . دیسر به شرکت بزن هیچند تا امضا حتما تا سه شنبه  یبرا دی...باومدهین شیپ ینه مشکل-
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 ؟یچ یامضا؟! امضا برا-

 

 .شهیمشخص م نجایا دیاریب فیتشر دی. اگر لطف کنیدونم خانوم توسل یمن درست نم-

 

 سر بزنم... هیباشه...فکر کنم تا سه شنبه بتونم -

 

 لرزد: یارتعاش دارد و از اضطراب م میاست که صدا بیخودم هم عج یبرا

 

 ...ی...روز خوبدیکن یلطف م-

 

حرفم قطع  نیبه صحبت من نداده و ب یتیاهم یتوسل رایفهماند، سم یبوق اشغال به من م یحرف در دهانم مانده که صدا هنوز

 کرده.

 

 شوم.  یم رهیخ یو به گوش رونیکنم ب یحرص زده ام را پرت م نفسِ

 

اش ندارد  یادب یزمخت و جسارت و ب یبه صدا یربط چیدانم ه ی...خودم هم مدیآ یزن خوشم نم نیکنم اصال از ا یم احساس

 .دیآ یکه از او بدم م

 

 یسع ینسبت به او نداشتم و به طور مصرانه ا یندیهم احساس خوشا رمیشماره بگ نکهیاشم قبل از ابخواهم صادق ب اگر

 شوند. یاست نم زدانیاو همسر  نکهیمربوط به ا یامواج منف نیدارم به خودم بفهمانم ا

 

ترساند.  یمرا م دیآ یبدم م زدانیاز همسر  یخاص لیدل یکه ب نی. همزندیبر رونیافکار مرموز ب نیدهم تا ا یرا تکان م سرم

 ندارم... یبچه باز یکنم حوصله  یخوب که دقت م

 

 ینم یمشکالت نیوقت خودش را در چن چیوگرنه آدم بزرگ و عاقل ه گرید ستیمردِ زن دار بچه باز کیکردن راجع به  فکر

 اندازد.

 

 بافم! یها که نم الی! چه خدهد؟یبه من محل م یلیهم خ زدانیزنم...حاال نه که  یم شخندین

 

به من  یبیکرده و به طور غر بشی. دست در جنمیب یم زمیم کینزد ستادهیرا ا زدانیچرخانم و  یچشم م ینگاه یِ نیحس سنگ با

 شده. رهیخ

 

 کند. یپرواز م یگرید یذهنش در جا یول نجاستیکه انگار چشمش ا ییآن نگاه ها از

 

 شوم: یبلند م یصندل یو موذب بخاطر حالت نگاهش از رو دستپاچه

 

 د؟یالزم دار یزیچ-

 

 شود. یصورت کنجکاو من م ریو نگاه و فکرش درگ دیآ یم شیحواسش سر جا تازه

 

 پرسد: یم جیگ یکم

 

 ؟یگفت یزیچ-

 

 .ردیگ یرا هدف م زمیم ینامرتِب رو یبار کاغذ ها و پرونده ها نینگاهش ا ریکشد و ت یزل زدن دست م از
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 :میگو یکنم و م یزده مرتبشان م شتاب

 

 .دیرس یبه نظر م بیخورده ترسناک و عج هی...دیشده بود رهیو به من خ دیبود سادهیاونجا وا-

 

 آورم: یرا باال م سرم

 

 هست؟ یمشکل-

 

 شود: یتر م کیمالد و نزد یدستش پشت گردنش را م با

 

 مشکل که نه...مهمونم االن رفت داشتم...-

 

 دهد: یادامه م یزیکشد و با لحن سرزنش آم یم قیکند...نفس عم یم مکث

 

 . یهم از اون موضوع نزد یحرف گهید یحت ی! ولیکمکش کن یخوا یم ی. گفتیتر بش کینزد نایبه ن یخوا یم یفکر کردم گفت-

 

 کرد! یخاطر نگاهم م نیبه ا پس

 

 :میگو یدار م منظور

 

و درشتش  زیر یدستورا یاجرا یتمام روزم برا بای...تقررهیسخت گ یلیخ سمیرئ یخواد کمک کنم ول یواقعا دلم م دیباور کن-

دم در اسرع وقت به اون موضوع  یسرم خلوت تر شه قول م کمیمتفرقه ندارم! اگر  یکارا یبرا یادیگذره. وقت ز یم

 کنم! یدگیرس

 

اش  یخوشحال تینها شهیام علنا بخندد. هم دهی. تا به حال ندندینش یلبش م یشده رو قیلبخند رق کیاز  یکم رنگ یردپا

 واضح تر داخل نگاهش است. یکم دیلبش و شا یرو یلبخند محو

 

 ؟یکن یسوء استفاده م تتیاز موقع یاالن دار-

 

 آروم: یدر م شیرا به نما دمیسپ یخندم و دندان ها یو پررنگ م ظیاو من غل عوض

 

 گفتم که گفته باشم...-

 

 :کند یرا جمع م شیها چشم

 

 ...یلیخ یدونست یم-

 

 !ــزدانی-

 

صدا متعلق به فرهان  نیا نکهیفرستم. البته با علم به ا یرا صدا زده لعنت م زدانینام  ظیغل نیچن نیکه ا یمزاحم یصدا به

 کنم. یلعنتش م شتریاست، ب

 

 ! ؟یچ یلیخ یدونست یم
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 گردد.  یو به طرف فرهان برم ردیگ ینگاهِ هم چنان خندانش را از من م زدانی

 

 پرسد: یو م ستدیا یم شیرو به رو فرهان

 

 سرت خلوته؟-

 

 کردم. دایپ رهیمد ئتیه یبرا دیگذار جد هیآره...سازگار االن رفت. هفت تا سرما-

 

 زند: یم شیبه بازو یضربه ا یالیخ یبا ب فرهان

 

 م؟یحرف بزن میتون یخوش به حالت...م-

 

 ! ؟یچ یلیخ یدونست یم

 

 د؟یخواست بگو یچرا انقدر مهم است بدانم چه م اصال

 

 دانستم. لحن و نگاه خندانش به دلم نشست. یم دیرا با زیچرا فرهان نگذاشت بدانم چه چ ایخدا

 

 یدلم م شتریب دم،یام زن دارد و او را ممنوعه نام دهیفهم یزند! انگار از وقت یم خیشدم  رشانیکه درگ ییاز فکر ها تنم

 نظرش را به خودم جلب کنم. خواهد

 

آدم و حوا ممنوع  یبرا یکه خدا جدا از آن همه نعمت بهشت یبیحوا که ممنوعه بود...همان تنها س بیمثل س ست؟ین بیعج

 اعالم کرده بود.

 

 نداشتم پس چرا حاال...؟! یکشش چیممنوع است ه میبرا زدانیشدن به  کیبدانم نزد نکهیاز ا قبل

 

 یمهمل دست از سرم برم اتیذهن نیا دیشا دم،یکش یم یبلند غیده ها چشم فضول نبودم، ج نیو ب یدر مکان عموم اگر

 دارند.

 

اتاقم...من انقدر امروز قهوه خوردم اسمشم  ارنیفنجون قهوه ب هی...تابش بگو فقط میکن یدفتر من صحبت م میالبته...بر-

 کنه. یحالم و بد م

 

 ...؟!ایکرده  دایگذاره که پ هیاست. بخاطر آن هفت سرما شهیاز هم شتریاش ب یحس شوخ طبع امروز

 

 االن... نی. همدیحتما جناب جاو-

 

 خورم. یمنم قهوه نم ستیالزم ن-

 

 :میگو یاراده م یخواهند داخل دفتر بروند که ب یم

 

 رادمنش با همس... یاالن طبق دستور آقا یراست-

 

 :دیگو یم زیمپرد و بلند و تشرآ یحرفم م نیشتاب زده ب فرهان

 

 !زنه؟یتلفن داره زنگ م یشنو یحواست کجاست؟ نم-
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 زند. یماند. چشمم خودش خود به خود چند پلک ناباورانه م یخورم و حرف در دهانم م یجا م زشیلحن عتاب آم از

 

 چشمشان نشکنم!  یکنم جلو یم یشوم و سع یآزرده م اریبس لیدل یسرزنش ب نیا از

 

 کند: یفهمد ناراحت شده ام، فرهان را سرزنش م یسوزد و م یکه انگار دلش به حال کنف شدن من م زدانی

 

 ...زنهیداره زنگ م شهیتلفن هم نیچه طرز صحبت کردنه؟ ا-

 

 رود: یسابد و داخل دفتر م یهم م یرا رو شیدندان ها فرهان

 

 کار دارم! م؟یصحبت کن عیفقط سر شهیم-

 

 پرسد: یداخل برود رو به من م نکهیقبل از ا زدانی

 

 چشه؟ نیا-

 

دستانم  نیتوجه به زنگ تلفن صورتم را ب یو ب نمینش یم یصندل یبندد. رو یماند و در را پشتش م یمنتظر جواب نم یول

 کنم. یپنهان م

 

هم آن طور  نیهم یبرا د،یایزنگ زدم تا به شرکت ب زدانیبه همسر  میخواست من بگو یدانم چه مرگش بود...نم یم خوب

 حواسش را از صحبت من پرت کرد.

 

 ادمی قهیراه را انتخاب کرده بود چون من هم تا چند دق نی. بهترمیستا یرا م یرکیو ز یهمه حواس جمع نیآنکه بخواهم ا یب

 خبر بود! یکه از همه جا ب زدانیگفتم چه برسد به  یرفت چه داشتم م

 

 فهمم!! یبداند را اصال نم یزیچ زدانیخواست  یچرا دلش نم نکهیا اما

 

به اضافه  نمیب یاثباتش نم یبرا یازیو نه ن یینه توانا یرود ول یم یرآبیکند و ز یم ییکارها زدانیزنم فرهان پشت  یم حدس

 دردسر هم ندارم. یحال و حوصله  نکهیا ی

 

*** 

 

 :میگو یم یبلند یشوند و با صدا یچاقو خورد م ریقرمز و آب دار است که ز یگوجه ها یرو نگاهم

 

 شعور! یرو آبا. ب زمیبگم پته متش و بر زدانیبرم به  گهیم طونهی...شوونهید ی کهیمرت-

 

 :دیگو یگذارد و با دهان پر م یگوجه را داخل دهانش م زِیهوس انگ یاز برش ها یکی میمر

 

بهش  یخوایبه هر حال...م یول یستیعاقل ن نی! حاال تو هم همچستیاصال عاقالنه ن گمیمن که م ؟یبگ زدانیبه  یخوایواقعا م-

 !؟یبگ

 

 شوم: یم رهیخ یآن حالت حرص زده خارج و متفکرانه به نقطه ا از
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نشست که به نظر  زمیپشت م یمکیاجازه و قا یبار ب هیبه کفشش باشه... یگیواقعا ر ستمیدونم...راستش اصال مطمئن ن ینم-

 نیبا ا یو به نظر مشکل دشید زدانی...اون بارم خود زدانیدم رفته بود تو دفتر خواب بو یبارم وقت هیو  ومدینم یموضوع مهم

 ...؟!روزید یموضوع نداشت. ول

 

 کشم: یصورتم م یرو یدست

 

 یشدم...تو چ جیشرکت! واقعا گ ادیبفهمه زنش قراره ب زدانیخواست  یبود که دلش نم بیعج یلیخ ؟یدون یپوووف...م-

 بگم بهش؟ ؟یگیم

 

 گذارد: یم ارشورهایو کنار بشقاب خ زدیر یداخل بشقاب م یچوب یتخته  یگوجه ها را از رو میمر

 

. دهیرس نجایحتما باهوش و زرنگ بوده باشه که به ا دیبا زدانی تیسن و موقع یتو یکنم مرد یدونم...راستش فکر م یمن نم-

 کنن... یصد در صد اخراجت م ؟یبوده چتهمت  یو بعد بفهم یبگ زدانیبهتره...اگر به  یبه نظرم دخالت نکن

 

 سکوت کنم؟ یگیم یعنی-

 

 خوب بهش فکر کن! یکن یکار نکهیقبل از ا گمینه...من فقط م-

 

 پرم: یم نییاپن پا یرو از

 

کنم پس همون  یاول به خودم فکر م شهیهم ؟یشناس ی...من و که مرمیگ یالبته قبل از فکر کردن صالح خودم و در نظر م-

 دوستش بدبخت نشه! نیاز اندازش به بهتر شیواسه اعتماد ب زدانیباشه  یاگه واقعا خبر دوارمیدخالت نکنم بهتره. فقط ام

 

توانم بزنم  ینم یحدس چیشود. ساعت از نه گذشته و ه یزنگ در بلند م یکه صدا ردیصحبتم را بگ یخواهد ادامه  یم میمر

 پشت در است. یچه کس

 

 اندازد: یبه من م یدار ینگاه معن میمر

 

 موقع شب؟ نیا هیمرده. به نظرت ک هیکه انگار  نجایاز ا-

 

 ندارم... یا دهیا چیه-

 

 :ابدی یامتداد م یادیدارش ز یمعن نگاه

 

 نصف شب... ستیبار رئ هی یگفته بود-

 

 روم: یم فونیپرم و به سمت آ یحرفش م نیب

 

 ...!رمیبا خودم درگ یکاف ینکن من به اندازه  کیکنم چرت نگو و منو تحر یخواهش م-

 

 پرسد: یم یلحن شوکه شده ا با

 

 مرد زن دار... هیکردم...نگو که واقعا به  یم یگالره داشتم شوخ-

 

 کشم: یم غیهمان جا سرش ج از
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 کنم تمومش کن! ینگفتم...خواهش م یچیمن ه-

 

شود  یچهارم رخش نم کی یگرفته و از رو نیاست. سه رخش را از لنز دورب فونیپشت آ یچه کس ستیهم معلوم ن کینزد از

 زد. یحدس

 

 دارم: یرا بر م یپشت در باشد، گوش زدانی دیکرده شا کمیتحر میمر یکه حرف ها یحال در

 

 ه؟یک-

 

 کنم. یباز م شیاست. در را برا اوشیکردم س یکه فکر م یزیآن چ برعکس

 

 !؟یکرد بود گالره؟ در و چرا باز یک-

 

 گردم: یسمتش بر م به

 

 بود... اوشیس-

 

 اصال چرا رفت... نکهیدر مورد ا نیبه او نگفته بودم. همچن اوشیدر مورد برگشتن س یزیخورد. من چ یجا م ییطرز آشکارا به

 

که هر  یاز همان شرم سرخ رنگ یباره نزد ول نیدر ا ی. هرگز به من حرفدیآ یخوشش م اوشیاز س میدانستم مر یروزها م آن

 یدلش رفته و نم دمیفهم یو تبار عاشقان است...م لیاز ا دمیفهم ینشست، م یگونه اش م یرو اوشیس دنیبار بعد از د

 خواستم تنها دوستم را از دست بدهم.

 

 قیوجود دانستن حقا بود که با یتنها دختر میبه خودم نزدم. مر اوشیاحساسات س یدرباره  یهرگز به او حرف نیهم یبرا

از با ارزش  یکی مینبودند. مر یقینماندند. دوست حق ینداشتند ول یمشکل طمیها بودند که باشرا یلیماند. خ میام برا یزندگ

 از دستش بدهم. یطیشرا چیخواهم تحت ه یبه من داده و نم یاست که زندگ ییزهایچ نیتر

 

 پرسد: یم دهیبر دهیشود و بر یبهت خارج م از

 

 ...ای! همون...ساوش؟ی..سیس-

 

 کنم: یم دییتا

 

 ...رونیب میرفت یباهاش م یکه؟! اون موقع ها گاه شیشناسیبود...م اریمه یکه پسرخاله  یاوشیآره همون س-

 

 رود: یگزد و شتاب زده به سمت آشپزخانه م یلبش را م میمر

 

 برم گالره! دیمن با-

 

 دوم: یدنبالش م میصرف کردن مرمن یشوم و برا یم اوشیاستقبال از س الیخ یب

 

 !؟یآخه واسه چ ؟یشد وونهید میمر-

 

 دارد: یبر م زیم یو ساده اش را از رو اهیس یمانتو میمر
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 خونه گذاشته؟ نیا یکنه اگه بفهمه پسر پاش و تو یفکر م یبابام چ-

 

 زنم: یرا از دستش چنگ م مانتو

 

 ...یموضوع نداشت نیبا ا یقبلنا که مشکل-

 

 کشد: یکند و مانتو را به سمت خودش م یبرابرم مقاومت م در

 

 برم! دیقبلنا...اون موقع دختر بچه بودم. بده مانتومو گالره با یگیم یخودت دار-

 

 ؟یستیصاحبخونه ن-

 

 کنم: یم میبه چشمان مر یاست. نگاه ملتمسانه ا اوشیس یتعجب زده  یصدا نیا

 

 م!کن ی...خواهش ممیکنم نرو مر یخواهش م-

 

 کند: یشود و مانتو را رها م یم کالفه

 

 .ششیپ امیتاپ ن نیخب...مانتومو بده بپوشم الاقل. عمرا با ا یلیخ-

 

 ؟ینر یدیقول م-

 

 ؟یستیگالره ن-

 

 ندارد وارد خانه شود. یجسارت نیبدرقه اش نروم چن یدانم تا برا یم

 

 :دیگو یم عیسر میمر

 

 تو! ادیمانتومو بده االن م دمیقول م-

 

موضوع  نیبه ا یتیبه تن دارم اهم یو نازک دیسپ یخودم هم رکاب نکهیشوم. با ا یکنم و از آشپزخانه خارج م یرا ول م مانتو

 دهم. ینم

 

 !یتو...شرمنده معطل شد ایب اوشیسالم س-

 

 شود: یطبق عادت با همان کفش وارد خانه م اوشیس

 

 .ومدمیبهت بزنم...شمارت و نداشتم وگرنه سرزده نم یسر هینداره...گفتم  یاشکال-

 

گردنبند خوشگل و  نی. ادیآ یلبش کش م یو لبخند رو فتدیام گم شده م نهیس یکه رو یدیگردنبند طال سپ یرو نگاهش

 خودش است که من هنوز بابتش از او تشکر نکرده ام. یِپروانه نشان سوغات

 

 :میگو یمال خودش م یبه گرم یکشم و با لبخند یم رونیلباس ب ی قهیبلند را از  گردنبند
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 دوستش... یلیخ یممنون بابت سوغات-

 

 خان...  اوشیسالم س-

 

 ...دینام یم یخال اوشیقبال او را س دیآ یم ادمی 

 

 ! کندیزمان چه ها که نم گذر

 

 :ستادهیعقب تر ا یکه کم رمیگ یم میاست و دستم را سمت مر اوشیبه س نگاهم

 

 ادته؟یو که  میمر اوشیس-

 

و خواب  دیآ یآن دو به گردش در م نیکند. نگاهم ب یرا برانداز م میکشد و موشکافانه مر یرا در هم م شیابروها اوشیس

 .نمیب یم شانیهردو یبرا یخوب یها

 

 :ردیگ یم اوشیس یاخم را در چهره  یجا لبخند

 

 نباشه؟ ادمی شهیمگه م-

 

 یکه رو دیسپ یاز داخل جعبه  یگاریحوصله شده ام. س یب ن،یگذرد و من به شدت از جو سنگ یم اوشیاز آمدن س یساعت کی

 دهم. یم شیلبانم جا نیکشم و ب یم رونیافتاده ب زیم

 

 شود: یم دهیکش رونیاز دهانم ب گاریکنم که س گاریو خشکِ س کیخواهم آتش فندک بنفش و طرح دار را نثار تن بار یم

 

 !یدیاز پنج تا کش شتریساعته ب هی نیگالره...تو ا یخفمون کرد-

 

 :میگو یو در همان حال م رمیرا از دستش پس بگ گارمیکنم س یم یسع

 

 .اوشیتونم بکشم...پسش بده س یسرکار نم ؟یخب که چ ؟یشمریمن و م یگارایس ینشست-

 

 یم بشیرا داخل ج گارمیس یکند و جعبه  یلهش م زیم یرو رم،یرا پس بگ گاریتوانم س ینم نکهیاز ا نانیاطم یبرا اوشیس

 گذارد:

 

 !یریپسش بگ یچجور یخوایم نمیحاال بب-

 

 کوبم: یم شیبازو یخورد و با حرص تو یحالت سرخوشش خون خونم را م از

 

  ؟یارشاد کن یپررو...اومد-

 

 !یدار شهی. بس که خورده شدهیکس مثل تو حال نم چیآره جون تو ارشاد کردن ه-

 

 پرسم: یکنم را م یم نیساعته سبک سنگ کیکه  یطعنه اش داشته باشم، سر انجام سوال یبرا یجواب نکهیا نبدو

 

 هنوز؟ شیدیند اوشیس-

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 246 

 

 دهد: یرا به هم فشار م شیشود و لب ها یم یشوخش کامال جد حالت

 

 !دمشید ادی...زدمشید-

 

 نزنم: هیگر ریگزم تا ز یکشم و لبم را از داخل م یم یآه

 

 حالش خوبه؟ -

 

 دهد: یجواب م یبحث را تمام کنم ول نیا دیبا دیگو یم نگاهش

 

 خوب فقط... یلیخوبه...خ-

 

 :دهدیو ادامه م یرنگ و وارنگ قال یماست و نگاهش به گل ها شیاندازد که گوشش پ یم میگذرا به مر یکند، نگاه یم یمکث

 

 یحت یعنیکنه.  یراجع به تو صحبت نم یبیعج یلی...گالره اون به طرز خینه ول ایباهات حرف بزنم  اریدونم درسته از مه ینم-

 بی! عجشناسمینم یگالره ا گهیگفت که د یخونسرد و عاد یلیاون خ یول دمیبار من جسارت کردم و راجبت ازش پرس هی

 گهید گهیطرف م هیاز  یو در خونش و به روت باز گذاشته ول ینک یم یخونش زندگ یتو نجایا یتو دار ست؟ین

 ! باورش سخته...یبراش تموم شد گهی...مشناستتیم

 

 افند... یبندند و سرم به دوران م یم خیتنم  یها استخوان

 

 خودش را؟! یشناسد؟ مرا؟ گالره  ینم مرا

 

 از اول خوب نشناختمش؟!  ایاو را سنگ کرده  یهمه دور نیا

 

 پرسد: یبا چشمان پر سوال م اوشیس

 

 د؟یبهم زد یکرده؟ چطور رییصد و هشتاد درجه تغ اریمه یکرد کاریشد گالره؟ بهم بگو چ یچ-

 

و  فیانقدر ضع دیآورد من چرا با ینم ادیمرا به  دیتواند انقدر راحت بگو یکشم. اگر او م یم یقیخونسرد ماندن نفس عم یبرا

 بدبخت باشم؟

 

 لرزد.  یم یاندازم کم یکه باال م یآرام ماندن شانه ا یتمام تالشم برا با

 

 کرد... انتیاون بود که بهم خ-

 

 :رمیگ یام را از مبل م هیتک یظیدهم و با پوزخند غل یصورتش نم یشده رو دهیبه بهت کش یتیاهم

 

 کنه... یباز آزاد زندگ تونهیکه م دهیم یبهم گفت عذاب وجدان نداره...گفت بهش حس خوب ییکرد و در کمال پررو انتیخ-

 

 هست که من ندونم؟ یزیچ ز؟یهمه چ ریزد ز هوی ینطوریه اریمه ن؟یهم-

 

ترسم،  یاز قضاوتش م نکهینه به خاطر ا میگو یخودم نگه دارم. به او نم یرا برا میکه رازها ای میبه او بگو دیدانم با ینم

 ندارم!  دنیشن حتینص یحوصله  گریچون د میگو ینه...نم
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 دهم: یکشم و کوتاه پاسخ نگاه کنجکاوش را م یصورتم م یرو یدست

 

 وقت نارو نزدم...  چیه یکردم ول یمنم اشتباهات-

 

 شود: یجابه جا م یکم شیسر جا میمر

 

 دور! یو بنداز الشی...فکرش و نکن گالره...قرار شد فکر و خگهیبسه د-

 

 :میگو یزنم و م یم یتلخ لبخند

 

 دونم... یدونم...م یم-

 

 :میگو یرا عوض کنم و با منظور م جو نکهیا یبرا

 

 . دیحتی...هر دو تاتون عاشق ارشاد و نصدیایتا حاال دقت نکرده بودم شما دو تا انقدر به هم م-

 

تر شده  کینقشه ام نزد یاجرا یقدم برا کیکنم،  یشوم و فکر م یم رهیشگفت زده و ساکت هر دو خ یبه چهره  موشکافانه

 ام.

 

 کند: یبحث را عوض م ستین یفهمد از وضع راض یم میمعذب مر یکه از چهره  اوشیس

 

 بذار. ییچا هیپاشو برو  ؟یریبگ ادی یمهمون دار یخوا یم یتو ک-

 

 اندازم: یباال م ییابرو

 

 ...ذارمیو با تو تنها نم میبشه؟ من مر یکه چ یبا دوست من تنها بمون یخوا ی...میرو بهونه کن ییالزم نکرده چا-

 

 دهد. یم هیکشد و به مبل تک ینفس م یشود، به تند یم یو به شدت برزخ یناگهان یلیخ اوشیس ی افهیق

 

 .ستیانداخته که اصال صورتش معلوم ن ریبه ز یکنم. سرش را طور ینگاه م میمر به

 

 شوم: یمبل بلند م ینشانم و از رو یلبم م یرو یزیآم طنتیش لبخند

 

 ! اهیدنبال نخود س یمن و بفرست یرو بهونه کرد ییدونم چا یمن که م-

 

کردم، به سمت آشپزخانه  یآبرودار یتابلو نشدو کم شهیمثل هم اریام از موضوع مه یناراحت نکهیخندم، خوشحال از ا یم زیر

 روم. یم

 

 شود: یمانع فشردن دکمه م اوشیس یِ عصب یساز را نزدم که صدا ییچا یکنم، هنوز دکمه  یرا پر م یکتر

 

 !؟یکن یم یطچه غل یدار-

 

 و نگاهش دلخور است. ستادهیکنم. فکش منقبض شده...سرد و صامت ا ینگاه م اوشیبه صورت س هیثان چند

 

 حرف نزده بود: ینطوریوقت با من ا چیه
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 ؟یگفت یچ-

 

 دهد: یرا با تاسف تکان م سرش

 

  ؟یکن یدخالت م ستیکه بهت مربوط ن یتونه تو روم نگاه کنه...چرا تو مسائل یاز خجالت نم چارهیدختر ب-

 

 کرده ام.  یمهربان را عصبان شهیهم اوشیزند...س یم شخندین

 

 دهد: یهمچنان به سرزنش کردن ادامه م اوشیس یول چدیپ یفکر دلم به هم م نیا از

 

گفتم احساساتم اشتباه بود و  یشم؟ گالره وقت وونهیدوباره د یترس یم ؟یاز شرم خالص ش یخوا یم ؟یترس یاز من م ه؟یچ-

 بودم... یکنم جد تتیاذ ستیقرار ن گهید

 

 :اورمیب رونشیکنم از سوء تفاهم ب یم یروم و سع یحرفش م نیب

 

 !دیشیکنار هم باحال م یلی...من فقط...فقط فکر کردم شما دو تا خستین ینطوریا-

 

 :ردیگ یم یزرد و سبز نگاهش جا یرگه ها نیاز تعجب ب یا رگه

 

 ! م؟یکه باحال ش میباحال؟ مگه نوجوون پونزده ساله ا-

 

 چرخاند: یچشم م یناراحت با

 

 فکر کن... یکن یکه م ییو کارها یزن یکه م ییذره به حرفا هیلطفا -

 

 برم: یباال م میرا با حالت تسل میها دست

 

 .یخواستم ناراحت ش ینم دیباشه...ببخش-

 

 .ستمیمن ن یکن یازش عذرخواه دیکه با یکس-

 

 شود.  یمن از آشپزخانه و سپس آپارتمان خارج م یِبه ناراحت تیاهم یو ب دیگو یرا م نیا

 

 تیدر نها اوشیپوشد و او هم مثل س یرا م شیزند. بدون خوردن شام لباس ها یکالم حرف م کیکند و نه  ینه نگاهم م میمر

 گذارد. یم میخشم و غضب تنها

 

 کرده باشم... یخواستم کمک یشوم. من فقط م یبرخوردشان ناراحت م از

 

 کنم. یم ینگرفته ام، خال شانیبرا یمیکه هنوز تصم اریمه لیرا سر وسا تمیعصبان

 

 که به تو داشتم... یاحساسات یدلم برا ،یبدان دیبا اریمه

 

 که با تو بودم تنگ خواهد شد...! یزمان احساساتم
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*** 

 

 سالم...-

 

 مانم: یم رهیکنم و به صورت زن جوان خ یرا بلند م سرم

 

 هستم. یتوسل-

 

 شوم: یبلند م یصندل یدهم و شتاب زده از رو یدهانم را به زحمت قورت م آب

 

 ...یسالم خانوم توسل-

 

 دارد... ییبایصورت نسبتا ز یکرد دو رگه و زمخت است ول یکه از پشت تلفن صحبت م یمثل وقت شیصدا

 

 یبخاطر لباس ها شتریهم ب زدانیآنهاست. همسر  یآدم ها به آراستگ ییبایاز ز یگفت قسمت عمده ا یم شهیمادرم هم البته

 یبلند و درخشانش انقدر در مقابل نگاهم برق م یدستش و گوشواره ها فیمارک دار، ساعت خوش طرح بسته شده به مچِ ظر

 .ستیهم دلربا ن یلیخ شرسد وگرنه صورت یکننده به نظر م رهیزند و خ

 

 ینی. بختهیر رونیبراق و فر دائم شده اش از شال ب یاز موها یاست. نصف یبرنزه و خوش رنگش صد در صد مصنوع پوست

که خودش هم لبخند ندارد انگار  یوقت یعنیمثبت چشمانش خندان بودن آنهاست.  یژگیدارد و تنها و یپر یکوچک و گونه ها

 کرده.  یانیشا کمکاش شدن چهره  نیبه دلنش نیخندند و ا یچشمانش م

 

 کنم: یها اشاره م یاز صندل یکیندارد. با دستم به  دهیلبم بچسبانم فا یرو یکنم لبخند یم هرکار

 

 !دینیچند لحظه بش-

 

کشم.  یم رونیب زیم یرو یبرگه ها نیبگذارم را از ب یتوسل رایسم اریکه فرهان به من داده بود تا در اخت یپرونده ا یمعطل یب

 است.  صیو متفاوتش راحت قابل تشخ یشمی یبه خاطر پوشه 

 

 .ستیزیچ نیهمچ ایسهام  یدر مورد واگذار یزیداده بود چ حیتوض

 

 است: زدانیو نگاهش به دفتر  ستادهیا میهمچنان رو به رو نمیب یآورم، م یسرم را باال م یگذارم و وقت یم شیرا رو قلمم

 

 ست؟ین زدانی-

 

 شوم: یم رهیدفتر خهم به در  من

 

 دفترشونن. یتو دیجاو یآقا-

 

 کند: ینازک م ست،ین تیکه چند متر با ما فاصله دارد و قابل رو زدانی یبرا یچشم ی گوشه

 

 .ستمیراحت ن نجایاتاق کنفرانس امضاشون کنم؟ ا یتو شهیم-

 

 بخندم: شیتوانم به رو یم سرانجام
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 .هیالبته...اتاق کنفرانس االن خال-

 

 یکند و من از خودم م یشود، حرکت م یبه اتاق کنفرانس م یکار من که منته زیپشت م یقبل از من به طرف راهرو خودش

 پرسم:

 

 "خودش بلد بود؟!"

 

 شرکت شوهرش است. نجایهم بلد باشد، به هر حال ا دیبا

 

 آورد: یو کف دستش را باال م ندینش یدوازده نفره م زِیچرخ دار م یها یاز صندل یکی پشت

 

 برگه هارو بده...-

 

 دهم. یها و قلم را به دستش م برگه

 

 هستن؟ یدر رابطه با چ یدونینم-

 

 دهم: یرا تکان م سرم

 

 برگردم سرکارم. دی...با اجازتون من بادیشیمتوجه م دینگاه به متنش بنداز هینه متاسفانه...-

 

 اندازد: یرا باال م شیاز ابروها یکی

 

 بفرما!-

 

 . نمینش یخودم م زیگردم و پشت م یرفته را بر م راه

 

 شود: یم دایفرهان پ یزود سر و کله  یلیخ

 

 اومد؟ رایگالره، سم-

 

 دهم. یتکان م یتاسف سر یکنم و از رو یچپ نگاهش م چپ

 

 آوردن. فیتشر یاوال که خانـــوم تابش...بعدشم بله خانـــوم توسل-

 

 یتکان م یحواس سر یکند و ب ینم« خانوم» یکلمه  یمن رو دیبه تاک یست توجهکه عاشق کل کل کردن ا شهیهم برخالف

 شود. یبه اتاق کنفرانس گم م یمنته یگذرد و در راهرو یمن م یدهد. از مقابل نگاه شگفت زده 

 

 .دیرس یسر م شیپ قهیکنم کاش چند دق یو من آرزو م دیآ یم رونیاز دفترش ب زدانینگذشته که  قهیدق دو

 

از  شتریب ،یدرشتش در آن کت و شلوار مشک کلیگرفته و ه یاش جا یچرم و مشک فیدست راستش بندِ ک یانگشت ها انیم

 .دیآ یبا ابهت به چشم م شهیهم

 

 !د؟یجاو یآقا-
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 کند: ینگاهم م یگردد و سوال یآسانسور رفته به سمتم بر م کیکه تا نزد او

 

 بله؟-

 

 شود: یگذرد، حالت نگاهش نگران م یکه م یممانم. ک یبه او م رهیساکت، خ همانطور

 

 شده؟ یزیچ-

 

 مشتم فشردم، انگشتانم به گزگز افتاده اند.  نیرا ب زیم ی...انقدر لبه ردیگ یضربان م قلبم

 

 ترسم: یفرهان را با خودم لج بندازم م نکهیدانم چرا اما از ا ینم

 

 !دیداشته باش ینه...روز خوب-

 

آنکه جوابم را بدهد  یو ب ردیگ یشوند. رو از من م یتا به تا م شیکشد و ابروها یدار م نیاش نقِش چ یشانیبر پ یکمرنگ اخم

 رود. یداخل آسانسور م

 

 خواست حرفم را بشنود! یهم دلش م دیفکر کرده سرِ کارش گذاشتم. شا البد

 

 است... نانهیخوشب یادیز یدوم

 

 شود. یتلفن بلند م یصدا

 

 دارم.  یدر آسانسور خشک شده و تلفن را بر م ینگاهم رو هنوز

 

 :دیگو یم عیکوتاه و سر فرهان

 

 !نجا؟یا یایلحظه ب هی شهیگالره م-

 

 روم.  یاتاق کنفرانس م یدوباره به سو رمیتند حرکت کردن خودم را بگ یآنکه بتوانم جلو یو ب یکنجکاو با

 

 دهم: یو به صحبتشان گوش م ستمیا یلحظه پشت در م چند

 

 هی ای یگذار هیسومِ دوم سرما کیراجع به  زیچ یسر هیبرگه ها که توش  نیا یامضا ی: بهم زنگ زدن و گفتن برارایسم

 فرهان؟ نیچ نایشرکت...ا امینوشته ب ییزایچ نیهمچ

 

 رسد: یفرهان به گوشم م یصاف و نه چندان مردانه  یبعد صدا هیثان چند

 

 ...میبرات فکسشون کن میتونست ی! مبهیواسه واگذار کردن اون سهام؟ عج-

 

 یکشاندن او به شرکت م یگرفتم زدم. گفتم به جا لیپوشه ها را از فرهان تحو یاست که من وقت یهمان حرف قایدق نیا

 دخالت نکنم. ستیکه به من مربوط ن ییداد در کارها شنهادیو فرهان پ میفکسشان کن شیبرا میتوان

 

 رایسر سم یشوم و مودبانه از او که باال یبه من شک کند پس با چند تقه به در داخل م معطل کنم و فرهان ادیخواهم ز ینم

 پرسم: یم ستادهیا
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 رادمنش؟! یآقا دیداشت یبا من کار-

 

 :ردیگ یفرهان رنگ سرزنش به خود م یقهوه ا نگاه

 

  ان؟یب نجایچند تا برگه تا ا یامضا یتا فقط برا یزنگ زد یتو به خانوم توسل-

 

کنم پوست  یزند و حس م یم رونیاز تعجب ب میبا من نکرده بود. چشم ها یا یباز نیچن یخورم هرگز در عمرم کس یم قسم

 خورد. یپلکم شکاف م

 

 :میگو یمن کنان م من

 

 من فکر کردم... یبله، ول-

 

 دهد: یکوبان ادامه م یو کم زیآم خیپرد و توب یصحبتم م نیب

 

 .یرو تلف کرد ی...تو وقت خانوم توسلیکه فکر کن میدیبهت پول نم نجایما ا-

 

 شوم...از خودم...از بره بودنم! از بدبخت و کوچک بودنم! یم زاریب

 

 بودنم...! چهیاز باز شتریهمه ب از

 

دهم و با  یفشار م نیزم یرو نهیرا از زور حرص و ک میپا یکنم. پاشنه  یعذرخواه رایاز سم دیکه با دیگو یفرهان م نگاه

 :میگشا یم یلب به عذرخواه یلبخند لرزان

 

 !دیایب نجایتا ا دیکه مجبور شد یمتاسفم خانوم توسل-

 

 زند: یچنگ م یکنار یصندل یاش را از رو یمشک فیشود و ک یبلند م یصندل یاز رو رایسم

 

 به بعد حواست و جمع کن. نینداره...از ا یاشکال-

 

 بلند است. یلیزن خ کی. قدش به عنوان دیآ یکند و به سمت در م یشانه اش سفت م یرا رو فشیک بند

 

 رسم. یم شیگفت به زور تا شانه ها شدیاگر من کفش پاشنه بلند و او پاشنه تخت به پا نداشت م دیشا

 

 زند: یم شیفرهان صدا دهیبه در نرس هنوز

 

 ازت بپرسم... یزیچ هیخواستم  یم یینجایجان حاال که ا رایسم-

 

 :دیگو یکند و کنجکاوانه م یکج م یسرش را کم رایسم

 

 بپرس...-

 

 د؟یا یناراض دیکرد یگذار هیسرما نجایا نکهیاز ا-
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 فرستد: یفرش را داخل شال م یاز موها یاندازد و گوشه ا یباال م یشانه ا رایسم

 

 م؟یباش یناراض دینه اتفاقا برعکس...چرا با-

 

 د؟یریرو پس بگ تونیسرما دیخوا یپس چرا م-

 

 شود: یم کیماند و به فرهان نزد یباز م مهیشدت تعجب دهانش ن از

 

 .میریو پس بگ مونیسرما ستیما قرار ن ؟یگیم یدار یچ-

 

 :دیپا یرا م رایسم یچشم ریدهدو ز یم یدارد، در دستش باز یرا بر م زیم یخودکار رو فرهان

 

 سهند بهت نگفته؟-

 

 کند: یم یمکث

 

 یشما نم ی...به هر حال بدون امضارهیپول و پس بگ خوادیمصر بود که م یلیو خ نجایاومده بود ا شیخوب راستش چند روز پ-

 خواهد داشت. یحیتوض هیکارش  نیا ی. امضاها مشترکه...و صد در صد برادرتون برامیپولش و پس بد میتون

 

 کند: یم دییتا رایسم

 

 .یکنم...ممنون که خبرم کرد یمن باهاش صحبت م-

 

 کنه؟ یم کاریروزا چ نیا تونیپدر دوست داشتن یبود...راست فهیکنم، وظ یخواهش م-

 

 شانیو برادرش سرما رایخواهد سم ینم یلیبرد. فرهان به دال یپ زیساده به همه چ یلیتوان خ یلبش م یرو یِطانیلبخند ش از

 ...!رندیرا پس بگ

 

 

 

 یمن م یترش کرده  یبه رو یکشد و دست به کمر لبخند یم یندشود، نفس بل یراحت م رایاز رفتن سم الشیکه خ فرهان

 زند:

 

 شدم... یخودم دست به کار م دیاز اولم با -

 

 صورتش بکوبم: یخواهد آن ها را تو یدلم م بیشوند که عج یم یکوبم و دستانم مشت یم زیم یرا رو خودکارم

 

  ؟یکن یم کاریچ یمعلوم هست دار -

 

 رود: یباال م یپوزخند صدادار یلبش به نشانه  ی گوشه

 

 نداره دخالت نکن؟ یکه بهت ربط ییکارا یچند بار بگم تو -

 

 برم: یرا باال م میشوم، صدا یبودنش مطمئن م یازخال یاندازم و وقت یخلوت م یبه سر و ته راهرو ینگاه
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 ی. ولیکن یبدبختش م یو حت یزنیدور مدوستت و  نیبهتر یدار ستیکردم...برامم مهم ن یاگر به من مربوط نبود دخالت نم -

سراغ جناب  رمیم میمستق یبرندار نکاراتیخورم اگه دست از ا ی! قسم میکن یقاط اناتیجر نجوریا یمن و تو یحق ندار

 !دیجاو

 

 کنم: یم دایپ یتر و صدادار تر بود حس خوب ظیمن غل یبرا نکهیزنم و از ا یم پوزخند

 

 کنه... کاریباهات چ دیبا دونهیاون وقت خودش م -

 

 ...ستدیا یمن م کیگزد و سپس نزد یرا م رشیلب ز یحرص

 

 روم. یقدم عقب م کیکه ناخودآگاه  کی! انقدر نزدکینزد یادیز یکم دیشا

 

وقفه بتپد. با خودم که تعارف ندارم، از طرز نگاهش  یشود نبض گردنم تند و ب یباعث م شیادامه دار و پرمعنا پوزخند

 ام... دهیترس

 

و  یپس چطوره دهنت و ببند یایو خوشگل به نظر ب ی...به همه لبخند بزنیسیوا زیکه پشت م نهی...تو کارت ازمیگوش کن عز -

 تا خودم نبستمش! یبه کارت برس

 

 رسم... یجوش م یدهم و به نقطه  یهم فشار م یرا رو میکشم. لب ها یقرار خودم را عقب م یو ب یعصب

 

صورتش  یتو یمعطل یدارم و ب یبر م زیم یکرده را از رو خیداخلش  یمانده و چا زمیم یخورده رو مهیز صبح نکه ا میچا وانیل

 پاشم. یم

 

 :میگو یم یا نهیزنم و با لحن پر ک یدستم او را عقب م با

 

 ؟ینظر کن دیپس چطوره تو در مورد حرفت تجد ادیهم ازم برم یا گهید یکه کارا ینیب یم -

 

را  سشیصورت خ زش،یو تم دیسپ یها نیکند و با پشت آست یکت خوش دوختش را دنبال م یرو یرد پررنگ چا نگاهش

ممکن را با او حفظ کنم،  یدارم فاصله  یقدم بلند خودش را به من که سع کیزند. با  یکند. از نگاهش آتش فواره م یخشک م

 رساند. یم

 

 کشد: یو مرا جلو م ردیگ یمشتش م نیام را ب یطوس یمانتو ی قهی

 

 ؟یکرد یغلط نیهمچ یبه چه جرات -

 

 لرزد.  یم دیچهار ستون بدنم مثل ب ینبرد وقت دنمیبه ترس یکنم تا او پ یانقدر تالش م هودهیب

 

 :میگو یقوا م دیتجد یبرا یقینفس عم دنیشوم و همراه با کش یم رهیچشمانش خ یتو

 

 !یکن نیبهم توه یهمونطور که تو جرات کرد -

 

 است... دهیفا یب اورمیدر ب رومندشیرا از چنگ دستان ن میمانتو ی قهیکنم  یتالش م هرچقدر

 

 :دیآ یشکارش سوسه م یکه برا یگذارد، درست مثل سگ یم شیسابد و آن ها را به نما یهم م یرا رو شیها دندان
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 چه... نینبود...فقط صبر کن و بب یزیچ نکهی! ان؟؟یتوه -

 

 چه خبره؟ نجایا ؟یکن یم کاریچ یفرهان دار -

 

 را کم داشتم! یکی نیهم قایبندد. دق یم خیدم خون در عروقم  در

 

ما اضافه  یمثل درونم، او هم به جمع شاد و دوستانه  یخال شهیرا کم داشتم که از شانس هم زدانی تیوضع نی...در انیهم

 شد.

 

 گردد. یبر م زدانیبه سمت  یخند متظاهرانه و گول زنکرود و با لب یکشد، چند قدم عقب م یام م قهیدست از  فرهان

 

 گوشش و بکشم...حل شد! کمیداشت  ازیکرد ن یگرد و خاک م یادیز نجاینفر ا هی...ستین یخبر مهم -

 

 کند خسته شده ام. یحوادث م ریمرا درگ شهیبد که هم یِهمه زمان بند نیشد. از ا ینم شیدایپ زدانی کاش

 

 نییدانم اسمش را چه بگذارم، باال و پا یکه نم یمرا با نگاه یداشته باشد، چند لحظه سرتاپا کیشل یبرا یآنکه حرف یب زدانی

 کند. یم

 

 فرهان است: یسخنانش به سو کیشل

 

 دارن که دمشون کوتاه شه.  ازیدو نفر ن رینخ -

 

 ...زدانی یول -

 

 رود: یکنند، به سمت دفترش م یم لیتحم نیبه زم شیکه پاها یسخت و محکم یبا قدم ها زدانی

 

 خانوم تابش. دیاریب فیدفترم! اولم شما تشر ی...توشهینم نجایا -

 

رسد. آخر  ینوبت به فرهان خان م یک مینیمجازات آماده شوم تا بب یبرا دیو اول من با میکنم در بازداشتگاه هست یم احساس

 کلفت است! شیاو پارت

 

 ؟ییتو همون دور و ورا شهیبه پا م یچرا هر جنجال -

 

 اندازم: یباال م یدهم و شانه ا یرا جلو م لبم

 

 بد...! یِاحتماال به خاطر زمان بند -

 

 کند: یم خیسرم را هم س یبلندش تا موها ادیفر

 

 خودت و مسخره کن... -

 

 نگران نباش... میخواهم بگو یم

 

 ترسم. یچون از واکنش تندترش م میگو یسبد، نمچ یکه باشد، به من م یتو با هر ولوم و از هر فاصله ا کیشل
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 :میگو یم یبا لحن مظلومانه ا شیاندازم و به جا یم ریرا به ز سرم

 

خوام  یخودشون کردن. من نم یمن و وارد باز یرادمنش به طرز زشت ینداشتم، آقا یریمن تقص دیگفتم...باور کن یجد -

 کنه... یم ییکارا هیفرهان داره پشت سرتون  یدخالت کنم ول

 

ام برداشته شده چشم به نگاه  نهیس یراز از رو نیا یِنیبالخره سنگ نکهیشود. خوشحال از ا یراحت م المیو خ میگو یم

 دوزم. یناباورش م

 

 خندد. یم نیو خشمگ یزند. عصب یخنده م ریز یبلند یو سپس با صدا ستدیا یم میلحظه همانطور مات و مبهوت به تماشا چند

 

پرم و مشتم به  یمتر باال م کیمحکم  یضربه  نیکوبد، من از ا یم زیم یشود، محکم رو یخنده اش قطع م یدم که صدا همان

 .ردیگ یاو درد م یجا

 

 النه کرده بود. میگلو یکرد تو نیو علنا بهم توه دیام چسب قهیفرهان به  ی. از وقتستیدارم...مال حاال ن بغض

 

 باال آمد... میحاال تا پشت دندان ها فقط

 

 کند: یسوخته ام لب به سخن باز م یشود از آتش غضب نگاهش به حد کاف یمطمئن م یوقت

 

من  یمن نده. فرهان بدون اجازه  لیخزعبالت و تحو نیبه بعد فکرات و واسه خودت نگه دار و ا نی...لطفا از انطوریپس که ا -

 ...خورهیآبم نم

 

 ...دیکن یاشتباه م دیدار -

 

 اشتباه! یدرسته چ یتو به من نگو چ -

 

 دارم...! یهمانجا نگهش م یول رونیخواهد خودش را فشار دهد تا بزند ب یبلندش بغضم م یبار از صدا نیا

 

 کنم، یم سکوت

 

 سکوت... نیدهد ا ینا م یبو

 

 کنم! یحواله نم یدییتا چیرا به ه بغضم

 

 اند، رشوه گرفته "فاصله "واژه ها آنقدر از  نیا یوقت

 

 .فروشندیتمام قاصدک ها را به باد ِ مخالف م که

 

 نخواهد کرد. دییبغض هم هرگز حرف مرا تا نیانقدر مطمئن است پس با شکستن ا زدانی اگر

 

 برد! یشب خوابش نم اوردیتمام نشده...انگار تا اشک مرا در ن شیانگار هنوز سرزنش ها او

 

 نداشته باش وگرنه... یکار ستیکه بهت مربوط ن ییرا. به کایکن یدراز تر نم متیپات و از گل -

 

 .دیبه من تهمت زد تونیداور شیباشه قبال هم بخاطر پ ادتونیدونم...فقط  ی...چون خودم میوگرنه چ دیبگ ستیالزم ن -
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 :دیگو یآورد و اخمالو م یمبارکش نم یاو به رو یول میگو یرا م وارید ینوشته شده رو یکلمه  ی هیقض

 

 ! یبر یتونی...مادینم شیمشکال پ نیاگه سرت تو کار خودت باشه از ا -

 

انقدر ارج و  زدانیدانست نزد  یبرگشتم آنجا نبود. البد خودش م یشوم...فرهان مجازات نشد. اصال وقت یدفترش خارج م از

 اش به من. یاحترام یبخاطر ب ی. حتدید یبه بازخواست شدن نم یازیقرب دارد که ن

 

 شد و متهم را اعالم کرد. یحکم کرد. قاض دهیاز چه قرار است و ند هیقض دیهم که نپرس زدانی

 

 ...ییتنها یعنی یواریتجمع چهار د میگو یکه م ستین لیدل یب

 

 حساب و کتاب کن... یخواه یحجم دارد! حاال هرچقدر که م نیزم یکل کره  یمن به اندازه  ییتنها یِوارید چهار

 

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتابخانه کتاب توسط  نیا

 

 

 

 

 

*** 

 

 یربع گذشته به ساعت نگاه م کی نیهم یدر حوال ستمیبار ب یچانه زده ام و برا ریانجام دهم، دستم را ز یدیآنکه کار مف یب

 ...قهیو دو دق یشده س قهیدق کیو  یکنم. از چهار و س

 

 یغل و غش و ب یب ییِدوست دارم هرچه زودتر به خانه برگردم و در همان تنها رم،یگ یساعت را به باد سرزنش م یها شماطه

 منتم گم شوم.

 

 ! یمشت آدم زبان نفهم مبحوس شده باش کی نیکه ب یتا وقت یکن یم تیاحساس امن شتریب یخودت که تنها باش با

 

 یبیرفت و برگشت. حاال در دفترش است و من به طرز عج یسه ساعت -که امروز داشت دو ییبه قرارها دنیرس یبرا زدانی

 داخل اتاقش بروم و هرچه فحش بلدم نثارش کنم. نکهیکنم از ا یم یخوددار

 

 ینم رونیبدون فکر مرا از دفترش ب ع،یکرد و انقدر سر یالاقل راجع به آن فکر م ایکرد... یرا باور م میاگر حرف ها شدیم چه

 انداخت.

 

 بنشاند...! اهیفرهان او را به خاک س دوارمیام

 

 گذره.  یاوووف...چرا پس ساعت نم -

 

. دمشیشود. مطمئنم قبال ند یاز آن خارج م یو چند ساله ا یدوزم. مرد س یآسانسور چشم به در آن م نگید یصدا دنیشن با

 شده تا مژه ها و صورت در همش حدس زد. دهیکش یشود از اخم ها یرا م نی...استیچهره اش به شدت عصبان
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اش  یدر حوال شهیمن هم زدانیکه به قول  یدهند. همان یدردسر و جنجال م یگره خورده اش بو یقدم ها و مشت ها سرعت

 هستم.

 

 . دیخواهم کش رونیحادثه خودم را ب نیبار از ا نیخورم که ا یم قسم

 

ترش  یمودبانه از رو یلیکند و خ ینیعقب نش یفشارم تا سردردم کم یتم مانگشت اشاره و شس نیام را ب یشانیپ ی گوشه

 پرسم: یکرده و نچسبش م

 

 د؟یداشت یسالم جناب! قرار قبل -

 

 :ستدیا یزند و دست به کمر م یاسپرتش را عقب م کت

 

 .نمیب ینم یبه قرار قبل یازین -

 

 ریبماند و درگ دهیدهانم کش پیکنم ز یم یرود. به شدت سع یم زدانیبه سمت دفتر  یبلند یو با قدم ها دیگو یرا م نیا

 درست نکند. یشدنم با مرد تازه وارد دوباره دردسر

 

 افتم: یراه م پشتش

 

 تو... دیبر ینطوریهم دیتون یآقا نم -

 

 گزم: یلبم را م یکند و من گوشه  یما م یبه هردو ینگاه زدانیشوند.  یبا باز شدن در دفتر همراه م میکلمه ها نیآخر

 

 اومدن تو...بهشون گفتم که... نییآقا خودشون سرشون و انداختن پا نیا دیجاو یآقا -

 

 تابش...درم پشتت ببند! یبر یتونیم -

 

 کند: یم زیرا ت میگوش ها زدانی یام که صدا دهینکش رهیبندم. هنوز دست از دستگ یروم و در را م یدستورش م یپ

 

 شده؟ یسالم سهند چ -

 

 است. ادیز رایو فرهان و سم زدانی نیبود که صحبتش ب یهمان سهند یمرد عصبان نیا پس

 

 ستیکه به من مربوط ن ییزهایدر چ گریآنها گوش ندهم. د یکنم به مکالمه  یخودم را م یاندازم و تمام سع یباال م یا شانه

 دخالت نخواهم کرد.

 

 یصدا یکنم ول یدگیگاه زنگ رس یگاه و ب نگِید نگیها بپردازم و البته به د هیتا به دنبال کردن ثان نمینش یم میسرجا دوباره

 .دیآ یم رونیاز داخل دفتر ب یبلند

 

 شنوند. یخودشان م مینخواهم هم گوش ها اگر

 

 !یدونست ی...تو خودتم مزدانی اریو برهان ن لی: واسه من دلسهند

 

 کنه؟ یدونستم خواهرت با پس گرفتن پول مخالفت م یم دیکجا با شنوم سهند...از یو م نیکه ا هیبار نیاول نی: ازدانی
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 د؟یفهم یم دیالاقل بوده! اصال چرا با ایزن خودتم هست... یگیم یکه دار یخواهر نی: اسهند

 

 برد! یزن ها باال نم یرا برا شیزند. نه خوشم آمد...الاقل فقط صدا یسهند م ادیدست فر یرو زدانی یصدا یِبلند

 

 مشترک داشته باشه! یامضا دیبا ادیپول ز هی: چون اسم اونم تو سند هست...قانونشه...زدانی

 

دوست  هیبود که به عنوان  نیما چقدر خرابه...بخاطر هم ی ونهیم یدون ی...مهیچجور آدم رایسم یدون ی: تو خودت مسهند

 .رمیاون پولم و پس بگ یبدون اجازه  یکمکم کن یبتون دی...شادیاومدم سراغت تا شا میمستق

 

 ...یذارینم ویچ یذاریم ونیبا خواهرت در م وی: من که کف دستم و بو نکرده بودم تو چزدانی

 

 یبهتر از هرکس یلیو خ یکرد یسقف زندگ هی ریسال ز شیزن ش نی...تو با ازدانی: من و احمق فرض نکن سهند

 کنه! دهیچیپ زویعادت داره همه چ رایسم یدونست ی...تو مشیشناسیم

 

 بفهمه... نیذاشتیم دی: نباسهند

 

 ستیکه به من مربوط ن یدر کار ایبه نگهبان خبر بدهم  دیمانم با یشود خون خونم را بخورد و م یباعث م ادیفر یکی نیا

 بکشد. کیبار یکه به راه انداخته بودند، ممکن بود کار به جاها ییسر و صدا نیهمچنان دخالت نکنم! با ا

 

 رایشده ام. سم جیبندد. کامال گ یشود و در را محکم پشتش م یاز اتاق خارج م یکه سرانجام سهند توسل رمیبا خودم درگ هنوز

 طالق گرفته اند؟ ست؟یزنش ن گرید یعنیبوده؟  زدانیهمسر 

 

 زدانیبه  نکهین اکارها را بدو نیا یکه مطمئنم فرهان همه  یخبر دارد در صورت زیوانمود کرد خودش از همه چ زدانی چرا

 انجام داد؟ دیبگو

 

 یمانیندامت و پش یو اگر اشتباه نکنم کم ستادهیحرکت ا ی. همان جا بنمیب یرا در چهارچوب در م زدانیچرخانم و  یرا م نگاهم

 نگاهش خواند. یِاهیشود در س یرا م

 

 کنند!  یهرگز رازشان را فاش نم اهیس یمن باور دارم چشم ها هرچند

 

 چرخانم. یم یگریشوم فقط سرم را با قهر به سمت د ینگاهش معذب نم ریز

 

 کارش دارم... ادیبه فرهان بگو ب -

 

 زنم. یخواهد کرد پوزخند م یحاال بخاطر قضاوت عجوالنه اش از من عذرخواه نیزد هم یم ادیکه در درونم فر یاحساس به

 

 رساند... یرا م زود خودش یلیکنم و او خ یدستورش فرهان را احضار م طبق

 

 مجسم احترام بگذارم: طانیش نیبه ا نمیب ینم یازیواقعا ن گرید

 

 کارت داره... دیجاو یآقا -

 

 کار من و تو هنوز تموم نشده!  -

 

 کنم: یم کیتازه و داغم را به لبم نزد یِاندازم و فنجانِ چا یباال م یا شانه
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 جاهات و بسوزونه! یلیداغه...ممکنه خ یلیخ یکی نیکارت...ا یپ یبهتره بر -

 

 نیسگِ خشمگ کیرا مثل  شیدندان ها ایشکار شده  ینگاهش هار و آماده  دی. شانمیکنم تا حالت صورتش را بب ینگاه نم یحت

 سابد. یهم م یرو

 

آن دو را  نیب یت و گوروم تا گف یتوانم خوددار بمانم و جلو م ینم گریاندازد د یمن و او فاصله م نیدر ب یهر حال وقت به

 بشنوم.

 

 کرد. یتوان خوددار ینم یکی نیکه، در مورد ا ستیخودم ن دست

 

 فرهان... نی: بشزدانی

 

 برم! دی: کار دارم زود بگو بافرهان

 

 همان آرامشِ قبل از طوفان است. هیشب شتریب یخونسرد نیا یتفاوت است ول یب زدانی یصدا

 

خواد پولش و پس  یکه سهند م یوسط. چرا بهش گفت یدیرو کش رایسم یپا یچ یبرا ینداد حیبهم توض ی: نه تا وقتزدانی

دلش  ی. هرچنجایمن باور نکردم...سهند االن اومد ا یکرد بگه ول یسع یعنینگفته... یزینکن تابش بهم چ یفکر الک ره؟یبگ

 دیبا یدونستم چ یخبر بودم و اصال نم یا بکه من از همه ج ادیخواست بهم گفت و رفت...واقعا شوکه شده بودم...زورم م

 و جمع کردم. تیگندکار یجوابش و بدم. با بدبخت

 

 ...ختهینبوده که بهمت ر ندیخوشا ادی: انگار مالقاتتون زفرهان

 

 !یانجام بد رایسم تیانتقال اون پول و بدون رضا یتونست ی: تو مزدانی

 

 یتو با زنت مشکل دار نکهیبه ا یکردم؟ احتماال ربط یم یرو از زنت مخف هیقض ؟یخواست یکه ازم م هیزیچ نی: پس افرهان

 نداره؟

 

 رسد. یجا هم در تعجب بودم که چرا انقدر خونسرد به نظر م نیرود. تا هم یباال م زدانی یصدا ولوم

 

واسط مهمه! بهت گفتم ولش  رایسم یپول بابا یداره نه به سهند خودت گفت رایبه سم ینه ربط نای: چرت نگو لطفا...اصال ازدانی

 ؟یدیمن گوش نم یبارم که شده به حرفا هی یکن...چرا برا

 

با اون همه  میتون یکنه...م یما فرق م یبرا یکنه پولش و کجا بذاره؟ ول یم یبزرگ چه فرق یِ جناب توسل یبابا...برا ی: افرهان

 ...ادیپول خودش و هم ز میتون ی. تازه ممیسود کن یپول کل

 

 نیدنبال ا گهی...دگمیارزه...بار آخره بهت م ینکن...به دردسرش نم یادآوریدادم و بهم  ایکه خودم بهت  ییزای: چنزدای

 !یریگ یرو نم هیقض

 

 شرکت محافظت کنم...  نیکردم از ا ی:من فقط سعفرهان

 

 یکه نرفته؟ دفعه  ادتی میکه بهشون اعتماد دارم...ما همکار ییدروغ بشنوم...مخصوصا از کسا خوادی: و من هم دلم نمزدانی

 آماده کنم. گرانید یحرفا یبذار تا الاقل بتونم خودم و برا یکن یکه م ییکارا انیلطف کن و من و هم در جر یبعد
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 یادامه  یبکشم ولگوش دادن  یمکیام، دست از قا فتادهیتا در دردسر ن رمیگ یم میکنند و من تصم یسکوت م هیچند ثان یبرا

 شود. یمانعم م زدانیصحبت 

 

شارالتان  نیبه ا یچون بخوا ریبگ ی...حرفم و جدیکن یمن به عنوان اهرم استفاده م یِ: در ضمن بار آخرت باشه از منشزدانی

 تو هم... رهیکالمون م یادامه بد ایباز

 

 ام...! دهیاو را بخش شیها نیکه بخاطر توه ستیمعنا ن نیبه ا نیا یحرفش خوشم آمد ول از

 

*** 

 

را  لمیو وسا فیروم تا ک یم زمیسر م یگانیگذشته است. تازه از کار فارغ شده ام و از اتاق با یکم میاز هشت و ن ساعت

 بردارم.

 

د و سر صحبت را باز کن اوردیب ریخواست مرا تنها گ یم زدانیغرورم در آمدم، هرجا  یاز شرمندگ یحساب ریچند روز اخ نیا در

 کردم. خشیسنِگ رو 

 

و  دمیکارها وسط حرفش پر یمن به بهانه  یبردم خواست حرف بزند ول شیگرفته شده را برا نتیپر یبار که چند تا برگه  کی

حرفش تره هم  یشدن شرکت بمانم، برا یگوشزد کرد بعد از رفتن همه و خال یتلفن یوقت گریبار د کیاز دفترش خارج شدم و 

 یزدم. خوب یاش پوزخند یخودم را داخل آسانسور انداختم و در مقابل نگاه عصبان گرانیزودتر از د یخورد نکردم. اتفاقا کم

 کردند. یشود، بچه ها شک م میپاپ یادیخواست ز یاگر م یکار طیبود که در مح نیاش ا

 

 کردم زرنگ تر است.  یکه من فکر م یزیاقرار کنم او از چ دیخوب با یول

 

که  یرود؟ کس یم شیکارها طبق قانون پ ،یک یآن هم به زور در کار من وجود ندارد ول یبه نام اضافه کار یزیچ یکینظر تکت از

شرکت به من تذکر داد به  یِگانیمسئول قسمت با یکار، رجائ یِانیپا یساعت ها کیبرد. نزد یم شهیاست هم ادتریزورش ز

ماه امسال بر  نیرا از فرورد یگانیموجود در با یتمام مدارک، کاغذها و پرونده ها و ستمیبا یاضافه کار دیبا زدانیدستور 

 اساس حروف الفبا مرتب کنم.

 

 یخبر و با ب یتواند مجبورم کند. او هم از همه جا ب یو اگر نخواهم نم ستین فمیجزو وظا نکاریبه او گفتم که ا یو عصب کالفه

 باال انداخت: یشانه ا یالیخ

 

 بگو... دیبه خود جاو یدار یتیاگر شکا -

 

 کردم... یهفته از آن فرار م کی نیبود که در ا یزیهمان چ قایدق نیا و

 

 !! زدانیبا  صحبت

 

 کار مجبور کند. نیگوش ندهم و او حق نداشت مرا به ا شیحق داشتم که به حرف ها من

 

 اندازم. یدوشم م یرا رو فیگذارم و ک یم فمیرا داخل ک دشیکنم، کل یرا قفل م زیم ی. کشو هانمینش یم زیم پشت

 

 آوردم... رتیبالخره گ -

 

آنکه  یترسم و ب یم شیباز هم از صدا یشود را داشتم ول دایسر و کله اش پ نکهیدانستم هنوز نرفته و انتظار ا یم نکهیا با

 کنم. یبخواهم نگاهش م
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 کشد.  ینم دکیرا  یحالت خاص چیو صورتش ه کتش فرو کرده بیرا داخل ج شیها دست

 

 شده. رهیبه من خ یتفاوت و جد یب

 

 شوم: یبلند م یصندل یو از رو رمیگ یبه حرف منظور دارش بدهم نگاه از صورتش م یجواب نکهیا بدون

 

 !دیداشته باش یشب خوب -

 

 رود: یاز پشت سر در گوشم فرو م زشیتحکم آم یصدا

 

 رفتن بهت داده باشم! یاجازه  ادینم ادمی -

 

 شود: یباز م یپر طعنه ا یبه خنده  شمیچرخم و ن یپا م یپاشنه  یرو

 

 ندارم... یازیشما ن یمن به اجازه  -

 

 شوند: یمشت م شیکند و دست ها یدرهمش را درهم تر م یابروها

 

 ؟یتمومش کن یخوا ینم ه؟یچ یبرا ایلوس باز نیا -

 

 دهم: یرا با تاسف تکان م سرم

 

...من و بگو فکر دیدلتون خواست بهم بگ یهرچ دیدیبه خودتون اجازه م دیهست یباالتر گاهیجا یواقعا متاسفم...چون تو -

 .دیمونیپش تونیداور شیکردم از پ

 

 زدم و قضاوتم عجوالنه بود... یبد یخب...قبول دارم حرفا یلیخ -

 

 پرم: یحرفش م نیب یادب یب با

 

 !ستیبارتون که ن نیکنم...اول یدارم کم کم عادت م ستین یمشکل -

 

و به راهم ادامه  رمیگ یگفتن ندارد رو م یبرا یشوم حرف یمطمئن م یآورد. وقت ینم میبه رو یول ردیگ یکالمم را م ی طعنه

 دهم. یم

 

  ؟یمسخرت ادامه بد یِباز نیبه ا یخوا یم نکهیا یعنی نیا -

 

 کنم: ینگاهش م ـــقیروم و عم یگردم. چند قدم جلو م یبه سمتش بر م باز

 

 کن... یازم عذرخواه -

 

 :رندیگ یشوند و رنگ تعجب به خودشان م یگشاد م شیها چشم

 

 ؟یچ -
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 بخشمت. یاون وقت م یدیسرم داد کش لیدل یکه اونطور ب یکن...بگو متاسف یعذرخواه یکه زد ییبخاطر حرفا -

 

 صورتش جمع شده: نطوریکند که ا یموضوع هم حالش را بد م نیفکر کردن به ا یحت انگار

 

 نکردم...  یکس عذرخواه چیو دو سالم از ه یعمر س یمسخرست...من تو -

 

 :میگو یم تیجد تینها در

 

اگر  یول دمینحو انجام م نیبه بهتر یمنش هیو به عنوان  فمیمن وظ نی...ببیو دو سالت بد یعمر س یتو یتحول هیپس بهتره  -

 بخشمت. یوقت نم چیه ینکن یبابت حرفات عذرخواه

 

 انداخته ام... ریبا وجدانش گ یدهد...انگار او را در جنگ سخت یهم فشار م یرا از زور حرص رو شیها لب

 

 :دیگو یم یگرید زیچ زبانش

 

 به بخشش تو ندارم! یازیمن ن -

 

 اندازم: یباال م شانه

 

 !ادیبه حساب م دههویمکالمه عمال ب نیباشه...پس ا -

 

 یدر حال بسته شدن م یدرها نیچپم. از ب ینشان دهد داخلش م یتر از آنکه بتواند واکنش عیروم و سر یسمت آسانسور م به

 ...چیه گریو د دیآ یکه به سمت آسانسور م نمیب

 

به جهنم که  ست؟یکردن ن یبه عذرخواه یبابت اشتباهاتش راض یباشدکه حت نیتواند مغرور و خودبزرگ ب یآدم م کی چقدر

 به بخشش من ندارد... یازینکرد. به جهنم که ن یعذرخواه شیبخاطر حرف ها

 

 جهنم که...  به

 

 کنم: یزمزمه م یلب ریز

 

 ...ازت متنفــرم!شعوریب -

 

 

 

 نند.ک یفرق م نییآن پا یباال از نظر ظاهر با آدم ها نیا یشوم. چقدر آدم ها یآمنه م یمدرن زده  ابانیخ وارد

 

 مانده ام. فیبالتکل ،یناجور یوسط مثل وصله  نیبا خودش مشخص است و انگار من فقط ا فشیتکل یهرکس

 

 قدم زدن و فکر کردن دارم. یاتوبوس وقت برا ستگاهیاست که تا ا خوب

 

دهم و خودم  یآسفالت به راهم ادامه م یپرم، گوشه  یرو، از لب جوب آب م ادهیپ تِیجمع یگم شدن البه ال یبجا شهیهم مثل

 کنم. یخالص م یرا از شر شلوغ

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 264 

 

کردم. انقدر احساساتم را خوردم که تمام  یمدت خوددار نیدر ا بیدهم. عج یبه سرش زده اخطار م اریمه یدلم که هوا به

 چیه یبرا میتالش ها یهمه  افتم و آن وقت است که انگار یم ادشیگذرم،  یاز کنار آدم ها که م ،یباز هم گاه یشدند ول

 بوده.

 

 گذرند...! یم میگذرند، آدم ها از چشم ها یها م آدم

 

 افتد. یبر اعماق قلبم م کشان،یکای ی هیسا و

 

 شود، یم مگر

 

 همه آدم، نیا از

 

 !؟یتو نباش یکی

 

 درخشند،  یگونه که م نیچشم ها، ا نیاز ا یشناسمت وگرنه بعض یمن نم البد

 

 تو باشند...! یتوانند چشم ها یم

 

 یرنگ یچشم بنز نوک مداد یچرخانم و از گوشه  ی. سرم را مرمیشود چشم از نگاه عابران بگ یچند بوق ممتد باعث م یصدا

 .نمیب یم

 

 کشم: یکنند و سرش داد م یام م یجوش یبعد یدهم. بوق ها یمن زده شده به راهم ادامه م یکه برا ییتوجه به بوق ها یب

 

 !؟یکن ی...چرا ولم نمیسرم و برد -

 

 آورد: یم رونیب یشده کم دهیکش نییپا ی شهیرا از ش سرش

 

 رسونمت! یسوار شو...م ایب -

 

 خودم برم راحت ترم. گفتم راحتم بذار... یخوام با پاها ینم -

 

 منم گفتم سوار شو! -

 

 خوام... ینم -

 

 !ی! باشه خودت خواستنطوریپس که ا -

 

 شود.  یم ادهیپ نیبندد و خودش از ماش یجلوتر راهم را م یکند. کم یدهد و سر آن را به سمت من کج م یگاز م نیماش به

 

 :دیگو یگذارد و م یسقف م یرا رو دستش

 

 از دهنشون بپره... یزیچ هیممکنه  ستنیرو مود ن یسوار شو...خب آدما گاه ایب -

 

 بود؟ یاالن عذرخواه نیا -
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 ...ابونینه وسط خ میزنیحرف م نیماش یتو -

 

 :دیآ یدر م کفرم

 

 !ینکرد یازم عذرخواه یندارم با تو بزنم...نه تا وقت یمن حرف -

 

 ...لطفا سوار شو!یآبروم و برد -

 

 کنند.  یم مانیزنند و مردم تماشا یپشت سر بوق م یها نیاندازم. ماش یبه دور و برم م ینگاه

 

 :میگو یم یبلند یروم و با صدا یم نشیبه سمت ماش یناچار یرو از

 

 !یلعنت -

 

 .دیکش یکار مردم منتظر داشت به فحش م گریاندازد. د یرا به راه م نیشود و ماش یاو هم سوار م نمینش یکه م یصندل یرو

 

 ...یگفت یچ دمیشن -

 

 به رو به روست: میمستق نگاهم

 

 !یاتفاقا منم گفتم که بشنو -

 

 دنده ام... هی یمن عاشق کوتاه کردن زبون دخترا یول یدار یزبون دراز -

 

 !؟یخب پس چطوره از خواهر خودت شروع کن -

 

 که زدم زشت بود.  یفهمم حرف ی. خودم هم مدیگو یلبش م ریز یزیکند و چ یلحظه دلخور نگاهم م چند

 

 دهم. یرنگم نشان م دیسپ یمانتو یگزم و خودم را مشغول دکمه  یم لب

 

 که مورد نظرش است پخش شود. یدهد آهنگ یکند. سرانجام اجازه م یرا روشن و چند بار آهنگ ها را جلو عقب م ضبط

 

 یبه خودش گرفته فقط به صدا یناگهان یلیکه خ یا یاز حالت جد جی. معذب و گچدیپ یم نیماش یِواریدر چهارد یاب یصدا

 سپارم. یگوش م یقیموس

 

 سکوت اصرار دارم...  نیاز او به پابرجا ماندن ا شتریمن ب راستش

 

 ستیآشنا ن ینگاه چیما، ه یِگانگیب واسه

 

 ستیشکل ما ن یچکیرنگ و وارنگن اما ه آدما

 

 میستین شهیاما جنسِ ش میتو باغِ بلور گرچه

 

 میدستِ آب شکست یتو مونیکاغذ یتنا با
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 چیسکوت را نشکند ه نیخورم تا او ا یو قسم م نمینش یمهتاب م ریحر یبه تماشا نیو شفاف ماش زیتم ی شهیپشت ش از

 نخواهم زد. یحرف

 

 نیا اری. انقدر با مهستیمن ن یبه سمت مرزداران و خانه  رشیعنوان مس چیفهمم به ه یها م ابانیگذرد از شکل خ یکه م یکم

 را از حفظم. شیها ابانیکه چشم بسته هم تمام کوچه خ میاطراف گشته ا

 

 ...!میکن یچه م قایآفر ابانیفهمم در خ ی. نمچدیپ یم یتیبلوار گلستان به سمت بلوار گ از

 

 پرسم: یشوم و طلبکار م یم مانیقسم خوردم سکوت را قبل از او نشکنم پش نکهیا از

 

 م؟یریم میکجا دار -

 

 ...یفهم یم یصبر کن -

 

 نیفکر که نکند سوار ماش نیاعتماد داشتم. از ا گرید یاز مردها شتریب زدانیبه  یکم یکامال ول نکهیشوم. نه ا یم دستپاچه

 کند: یآغاز م یشده ام قلبم تپش متفاوت یمردِ اشتباه

 

  ؟یبریمن و کجا م یکنم...دار یصبر نم -

 

 :کند یشود و هزار جور فکر ناجور به مغزم خطور م یرسد زوم م یبه نظر م ثانهیخب اریلبش که بس یلبخند رو یرو نگاهم

 

 کنم به جفتمون خوش بگذره! یکار م هی دمیبرمت...قول م ینم یبد ینترس جا -

 

 ...دیآ یشود و قلبم تا حلقم باال م یام حبس م نهیدر س نفس

 

 خوش خواهد گذشت؟! مانیچه که به هردو یعنی نیا

 

 برم: یم رهیدستم را به طرف دستگ دهیدهم و نفس بر یقورت م مهیدهنم را نصفه و ن آب

 

 شم. ادهیخوام پ ینگه دار...م -

 

 چرخاند: یرا به چپ و راست م سرش

 

 !یشد یاز اول سوار م دینچ نچ نچ...اصال نبا -

 

 کشم: یم غیج

 

 کشم... یم غیج ی...اگه نگه نداریبا زور سوارم کرد -

 

 اندازد: یرا باال م شیابروها

 

 !یکش یم غیج یحاال هم دار نیتو که هم -
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 من است. ی دهیهول زده و ترس یچشم حواسش به واکنش ها یبزنم. از گوشه  هیگر رینمانده مقابل چشمانش ز یزیچ

 

کنم و با  یگردد. پوست لبم را م یکند و کامل به طرف من بر م یمجنون پارک م دِ یب ریز یدنج یرا گوشه  نیکمال تعجب ماش در

 .فتمیم شیایح یشوند به جان نگاه ب یدرشت نم نیاز ا شتریکه ب یچشمان

 

 .دیآ یقفل فرود م یرو ره،یکشد و دستش هم زمان با حرکت انگشتان من به سمت دستگ یرا جلو م خودش

 

 شوند.  یداغ م میچسبانم و بند بند استخوان ها یآمپر م یکیهمه نزد نیا از

 

 گل انداخته. میدانم لپ ها یم دهیند

 

 ...دیایخوشم ب نکهیا نه

 

 و ابدا!  اصال

 

 طیشرا نیهم در ا دنیبر مخالفتم انجام دهم. مخالفت که چه عرض کنم نفس کش یمبن یتوانم حرکت یدانم چرا نم ینم فقط

 کلمه!  کی یرسد چه رسد به گفتن حت یبه نظر م رممکنیغ

 

 یرا تمام شده م زیهمه چ گریآورد، از برخورد آرنجش با شکمم د یتر م نییقفل نشسته، پا یگردن من رو ریرا که از ز دستش

 بندم... یدانم و چشمانم را م

 

کنم و هرچه  یچشمم را باز م یام برداشته شده. گوشه  نهیس یاز رو یکنم حجم کم یو سپس حس م دیآ یم یتق یصدا اول

 .نمیب یخودم نم یدستش را در حوال گریگردم د یم

 

مرا باز  یمنیهمه ادا و اصول در آورد که فقط کمربند ا نیتا انفجار خنده اش نمانده. ا یزیچرخد که چ یبه سمت او م نگاهم

 کند؟!

 

 دهد: یبه صورتش م یحالت جد ،یادیز یخوددار با

 

! ینکن یگستاخ ستیانقدر در برابر رئ گهیدرس عبرت شد برات د نمیلجبازم...ا یگفتم که عاشق کوتاه کردن زبون دخترا -

 شو... ادهیپ

 

 کنم.  یفقط نگاهش م دهیو منگ و نفس بر جیگ

 

 گفت: یداشت م زدانیخورم حاال نگاه  یزدند قسم م ینگاه ها حرف م اگر

 

 "به جنگ تن به تن... ایب"

 

 :کشد یدر را م ی رهیاعتنا به تب و تاب من، دستگ ی. او باورمیپوزخند دار لبش فرود ب یگوشه  یدارم مشتم را رو دوست

 

 ! دیا ینیب شیاز اندازه قابل پ شی...شما زنا بگمیواقعا م -

 

از آرامش بر باد  یکشم تا کم یم قیگذارم و با عجله چند نفس عم یقلبم م یشود دستم را رو یخارج م نیکه از ماش نیهم

 رفته ام برگردد.

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 268 

 

 کنم. رستوران خاقان... ینگاه م میو چلچراغِ رو به رو کیسر در رستوران ش به

 

 کیش یلیظاهرا که خ یبودم ول دهیاسمش را هم قبال نشن یحت یعنی...میبود امدهین نجایوقت ا چیه اریاست که با مه بیعج

 است.

 

 دونهی نیفقط هم رانیا یتو یخوردم ول ادیخوب ز کیاست رانیسخته...البته من خارج از ا یلیخوب خ کیاست هیکردن  دایپ -

 باشه... دیکه با هیهمون قایدق کاشیکه است شناسمیو م رستوران

 

 مورد ندارم.  نیهم در ا یتخصص ینخورده باشم ول کیقبال است نکهیدهم. نه ا ینم شیدر مورد حرف ها ینظر چیه

 

 ظاهرم را حفظ کنم، پس محال است جا بزنم.  دیبا یزندگ یها یها مخصوصا، باز یگرفتم در تمام باز ادی شیها پ مدت

 

 روم. یخودم دست و پا کرده ام دنبالش داخل رستوران م یمدت کوتاه و به زور برا نیکه در هم یا یالیخ یب با

 

...دعوا به راه میبا هم بحث کرد نکهیهمانطور که ادعا کرده بود، به من خوش گذشت. با ا مان،یها یریدرگ درکنار

 بود. یشب خوب یکرد ول یشانه خال رشیاز ز یکند و او به سخت ی...خواستم زورش کنم از من عذرخواهمیانداخت

 

 دهیپر است هرچند که هم عق یآدم چقدر از نظر اطالعات عموم نیبنگ* دهانم باز ماند که ا گیب یِدر مورد تئور شیبحث ها از

 یرا م زیکرد. عمال در برابر او که انگار همه چ یم یپا فشار شانیو رو زدیو مدرک م لیرا با دل شیحرف ها یاش نبودم ول

 و مات شدم. شیدانست ک

 

 دیدیرا م ییعنوان قبول ندارم. اگر او هم مثل من آدم ها چیبنگ را به ه گیب ی هیلحظه هم گفتم که نظر نیهمه تا آخر نیا با

انفجار به وجود آمده باشد و بهشت و  کیاز  ایمحال است دن دیفهم یخودشان ساخته اند، م یبرا یچه بهشت یکه با کثافت کار

 در کار نباشد. یجهنم

 

 محـــال است...! یزیچ نیچن

 

 :میگو یگردم و م یزند. به سمتش برم یترمز م یرا مقابل در خانه ام رو نیماش

 

 ...یکرد لیرو بهم تحم یشب خوب -

 

 :دچیپ یچانه اش م یِشست و اشاره اش را دور گرد انگشت

 

 زبونت که کوتاه نشده! -

 

 کنم: یرا باز م در

 

 هاست؟ یآسون نیبه هم یفکر کرد -

 

 دردسر به سرت زده؟ یباز هوا -

 

 رود: یلبم کنار نم یکنم از رو یبرم...لبخند هرچه که م یداخل م شهیشوم و سرم را از ش یم خم

 

  ؟یزن یاز کدوم دردسر حرف م -
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 دهم: یو ادامه م ستمیا یم راست

 

 !ادینم ادمی یزیمن که چ -

 

 ؟یچ یعنی نیا م،یو شام خورد رونیب یآخه...دستم درد نکنه بهت شام دادم...خب حاال که باهام اومد ادهیروتم ز -

 

 دهم: یو جواب م رمیگ یدندان م نیرا ب نمییپا لب

 

 ...یشد دهیبخش نکهیا یعنی -

 

 !ی. قول داده بودیکمکم کن ناین یدرباره  دی...باستین یکاف یخوبه ول -

 

 بود؟ چقدر من زودباورم! نیهمه اش فقط بخاطر هم ن؟یکشد...هم یلبم پر م یاز رو لبخند

 

 نه... ایاست  زیآم تیموضوع موفق نیجلوه دادن ا تیاهم یبر ب یدانم تالشم مبن ینم

 

 دهم: یتکان م یحالتم سر یصورت ب با

 

 دراز تر نکنم. ممیبهم گفته پام و از گل رایاخ یکیکنم... یدخالت نم ستیکه بهم مربوط ن یموضوعات یمن تو -

 

 خورد: یجا م ییطور آشکارا به

 

 فکر کردم اون موضوع حل شد... -

 

 گالره؟! -

 

 شود. یم کیدر درستش است و به ما نزد hypeرنگ  یآب یِ. قوطمیشو یم رهیخ اوشیو به س میگرد یدو به سمت صدا برم هر

 

 زنم... یدارم زنگ خونت و م نجایساعتم ا هی. یزنگ زدم برنداشت لتیبه خونه و موبا ی...هرچیه منو ترسونددختر تو ک -

 

 ماند: یثابت م زدانی یشود نگاه کنجکاوش رو یکه تمام م صحبتش

 

 ؟یکجا بود -

 

 بوده... لنتیرو سا میاحتماال گوش -

 

 کنم: یم یرا معرف زدانیگذارم و  یجواب م یدومش را ب سوال

 

 ...سمنیرئ شونیا اوشیس -

 

 . دیگو ینم یزیچ یدهد ول یفقط سرش تکان م اوشیس

 

 دوزد:  یدزدد و به رو به رو م یدهد، نگاهش را از چشمانم م یهمان سرش را هم تکان نم زدانی

 

 ...فتهیانقدر تو زحمت ن یبا من یداد یبهتر بود به دوست پسرت خبر م -
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 شود. یشب گم م یاهیفشرد و در س یگاز م یادبانه پا رو یب یلیکند. خ یم تمیلبش اذ یگوشه  پوزخند

 

 !ستیدوست پسرم ن اوشیدهم س حیتوض نشیخارج شده از اگزوز ماش یدودها یاصرار دارم برا بیمن عج و

 

 گردم.  یبر م اوشیبه سمت س یحالت طلبکار با

 

کار  طیمح یکه تو یبا منظور من فرق داره...روابط یلیخ یلیخ نیا یول یآشنا ش دینفر جد هیبا  دیدونم گفتم با یگالره م نیبب -

 ندارن... یمعموال آخر و عاقبت خوش انیم شیپ

 

 زدن ندارد...! یبرا یحرف قابل تامل حتیاغلب اوقات جز نص اوشیس میگو یاست که م نیهم بخاطر

 

 :میگو یم زیکنم و سرزنش آم یرا درشت م میها چشم

 

 ...یخرابش کرد تیارتباط بود با حضور نوران ینگران نباش اگر هم قرار به برقرار -

 

کنم! صبح  یرا ندارم جنون امشب را شروع م دنشیکه دل ِ کش گار،ینخ س کیو  یانفراد یچا وانیل کیمشترک،  ی هیگر کی با

 ...دیگو یم ریصبح بخ ایشوم که به تمام دن یدوباره همان آدم سابق م

 
_______________________________________________ 

 

با   -پوست  یرو یکوچکتر از حفره ها یابعاد  -کوچک  اریبیگ بنگ جهان از انفجار حجم بس هی: بر اساس نظریبنگ تئور گیب

 –بادکنک است  کیفضا همانند کش آوردن سطح  یریشکل گ هینظر نیآغاز شده است. بر اساس ا ادیز اریبس یدما و چگال

انفجار همانند  نیا  -بادکنک کیسطح  یباشند، همانند ذرات غبار رو یم ساطدر حال انب یفضا بیرونی سطح و دردرون مواد،

شود  یانفجار متولد شده است و ماده را همچنان که منبسط م نیبلکه خود فضا به همراه ا ستین یخال یفضا کیانفجار ماده در 

بیگ بنگ آغاز شده است. امروزه، اکثر  اعقیده هستند که زمان نیز ب نیبر ا یها حت کدانیزیکند . ف یبه همراه خود حمل م

 کیکاتول یسایدفتر کل 1951محکم بودند که در سال  یبیگ بنگ را قبول دارند. شواهد موجود به قدر کاف هیدانشمند ها نظر

 بیگ بنگ با کتب مقدس مطابقت دارد . هیاعالم کرد نظر

 

 

 

*** 

 

 ...!زدانی یلغزش به چهره  یو ب میمستق ینبودند...نگاهم ول یکیبود  یکی میها قدم

 

آل روزش  دهیا یبه آب داده که آقا یاش چه دسته گل یباز خواهر گرام ستی...معلوم نیکه به برج زهر مار گفته زک نیبابا ا یا

 هر روز صبحش شروع کرده. یقهوه ها یرا به تلخ

 

. دیآ یبلند به شرکت م یو شاس لوریس یمازرات کی. هر روز با ستین زشیاز بنز خوشگل و تر و تم یشود خبر یم یروز چند

از زبان  ستین ادشیداند، گفت  یاز کجا م دمیهم از او پرس یرا له و لورده کرده...وقت نشیگفت خواهرش زده ماش یفرناز م

 .دهیشن یچه کس

 

 شیها واریبه قول معروف د ایشرکت رادار دارد... نیا یعنیبفهمم... دیمن نبا یگفته ول یداند چه کس یم قایدق یعنی نیا

 موش دارند، موش ها هم که خب...!

 

 من! یدارد...درست مانند صدا یداخلش موج بر م یگذارم. قهوه  یرا مقابلش م دیسپ یِکیسرام فنجان



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 271 

 

 

 ...ریصبح بخ -

 

 که حوصله ندارم، برو رد کارت... یعنیسالم، و البته  کیعل ینعیاندازد  یو باال م نییپا یرا جزئ سرش

 

 پرسم: یکشم و م یم رونیدستش ب ریکه مشغول امضا زدن به آنهاست را از ز ییاز برگه ها یکیدهم.  یبه خرج م یرگیخ

 

 !یرس یشده؟ چند روزه ناراحت به نظر م یزیچ -

 

 بپرد... رونیکنم مبادا ب یزبانم پنهان م ریرا ز« برج زهرمار» ی کلمه

 

 گذارد: یم زیم یرا رو اهشیو قلم س دیآ یباال م نگاهش

 

حال و احوال انتخاب  یرو برا ی. در ضمن وقت خوبیکن یدخالت نم ستیکه بهت مربوط ن یتو موضوعات یگفت ادمهی -

 !یکن یم هیدوباره مثل بچه ها گر گمیبهت م یزیچ هی...حوصله ندارم ینکرد

 

 جو. زهیو البته ست قیکنم...موشکافانه، دق یم نگاه

 

 ...مگه نه؟ یاز من دلخور -

 

 پاشم: یاش لبخند م یکفر یو به چهره  ستمیا یروم...دست به کمر م یتر م عقب

 

 ...ادیبهت م -

 

 دهد: یم هیاش تک یزند و سرش را به صندل یم یپوزخند

 

 که بخوام ازت دلخور شم! یستی...انقدر مهم نریبگ لیهه...کمتر خودت و تحو -

 

 شده... یجالب حیتفر شیخندند...بحث کردن با من انگار برا یم چشمانش

 

کرده بود دور کنم، پر  شانشیکه پر یزیموفق شده ام فکرش را از چ نکهیزنم...خوشحال از ا یهم به نگاهم رنگ لبخند م من

 :میگو یطعنه م

 

 !یگیتو که راست م -

 

 کارا! نیدختر برو بچسب به کارت زوده برات ا ؟یدینخ م ستیبه رئ یاالن دار -

 

 کنم: ینازک م یچشم ی گوشه

 

 رفتم. یاعتماد به نفس...خودم داشتم م یمرس -

 

 که؟! ی...متوجهیحرف بزن ینطوریشرکت با من ا یبچه ها شیپ ی...حق نداریراست -

 

 شود. یدر مانع جواب دادنم م یشدن ناگهان باز
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 شود. یلبش دارد وارد دفتر م یگوشه  شهیکه هم یشخندیو ن یبا سرخوش ناین

 

 تو؟ یستی: در زدن بلد نزدانی

 

 :دیگو یم عیو سر یحاضر جواب با

 

 تو؟  یستیسالم دادن بلد ن -

 

 اندازد: یبه من م یزیرآمیتحق نگاه

 

 خلوتتون و بهم زدم؟ هیچ -

 

 ؟یدار کاریچ نجای...انایحرف اضافه نزن ن -

 

 زند: یم زیم یچند بار رو یو با حالت طلبکار ستدیا یم زیم یزند...رو به رو یو مرا کنار م دیآ یم ناین

 

 و بهم بده... تیکارت اعتبار -

 

 !یتو که خودت پول دار -

 

 آورد: یکف دستش را باال م ناین

 

 نداره...بدش به من! یمونه...پولش تموم یم اریمثل بانک س تیخوام...کارت اعتبار یپول تو رو م -

 

پول چرم و  فیکند. ک یکتش م یِمخف بیفرستد و دست در ج یم رونیباد کرده اش ب یحرص زده نفسش را از لپ ها زدانی

 کشد. یم رونیشده را ب فیرد یاز کارت ها یکیرنگش را باز و  یقهوه ا

 

 گذارد: یم زیم یرا رو آن

 

 ...ای: بزدانی

 

 پنت هاوسم بده! دی: کلناین

 

 : من که از رو اونا برات ساخته بودم...زدانی

 

 کند: یم دییتا ناین

 

 کردم...گم شدن. کارشونیدونم چ ینم یآره ول -

 

 خرج کند. یانقدر صبور یتواند در برابر کس یچطور م زدانیمثل  یکنم مرد یم تعجب

 

 گذارد: یم زیم یرو زیجدا کرده و آن ها را ن دشیدست کل نیاز ب یدیکل

 

 ...دیکل منیا -
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 کند: ینازک م یچشم یمن که همان جا خشکم زده گوشه  یبرا ناین

 

 !رمیچون دارم م دیبه کارتون ادامه بد دیتون ی...میمرس -

 

 ؟یریم ی: حاال کجا دارزدانی

 

 ...یپرسر و صدا و دود یجا هی: ناین

 

 کند: یخمار و خوش حالتش را درشت م یها چشم

 

 مست کنم! رمیچون دارم م یکن یو خال بامینکن ج یدفعه سع نیا نکهیو ا -

 

 رود: یشود و چند قدم به سمت خواهرش م یاش بلند م یصندل یاز رو زدانی

 

 خواستن؟ یکه مادر و پدرمون برات م هیزیچ نیا یکن یواقعا فکر م ناین -

 

 افسوس خوردم... زدانیگذار  ریحن تاثل یاز او برا شتری...راستش من بردیگ یقرار نم ریتحت تاث چیه زدانیاز حرف  ناین

 

 یبه خودش م یکه او را شناخته ام حالت جد یبار در طول مدت نیاول یکند و برا یاش جمع م نهیس ریرا ز شیدست ها فقط

 :ردیگ

 

 مرده هاست... یایاز مزا یکی نی...اخوانینم یزیمرده چ یآدما -

 

از حد توانش در تالش است تا خونسرد بماند. با  شتریفهمم ب یم زدانی یِ شانیپ یرو یفک منقبض شده و رگ برجسته  از

 ممکن است. ریغ بایدختر تقر نیساکت ماندن در برابر ا یکنم ول یخواست دخالت یواقعا دلم نم نکهیا

 

 زشته... یلیکارت خ -

 

 ؟یگفت یچ -

 

 گردد... یگردند به سمتم بر م یکه دنبال دردسر م ییآدم ها هیشب

 

 :ستمیعنوان دنبال دردسر ن چیمن به ه یول

 

 !یکن کاریچ یخوا یو م یریکجا م یدار قایدونم االن دق یمن م -

 

 کند. یم قمیتشو زدانیزند. نگاه  یرا به کمرش م دستش

 

 ؟یدون یم ی: تو مثال چناین

 

 مانم: یم رهیخ نایو به ن رمیگ یم زدانیاز چشمان  نگاه

 

 یآن چنان یها یو دورهم یاهل پارت یلیشناختم که خ یرو م یدختر هیدونم...قبال  یم یکه فکرش و بکن یاز اون شتریب یلیخ -

 بود...

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 274 

 

موضوع توجهش را  نیزد...انگار ا یپلک هم نم نایکرده. ن ایر یو ب مانهیلحن صحبتم را صم نیزنم و هم یحرف م میمورد نس در

 ...نطوریهم هم زدانیجلب کرده. 

 

کس نبود  چیکرد...و بعدش به فنا رفت! اون موقع ه یم ییتنها بود...چون واقعا احساس تنها یلیکرد چون خ یکارارو م نیا -

 خودش و نابود کنه... دیراه و بره...نبا نیا دیکه بهش بگه نبا

 

 گزم: یبغض دار لبم را م ی گوشه

 

اتفاق  نیخوام ا یمن نم ی...ولیبخوام کمکت کنم...ول یردکه باهام ک یباشه بعد از کار بیبه نظرت عج دیدونم که شا یم -

 ...یندازیاون دختر م ادی...تو من و فتهیتو هم ب یبرا

 

 کشم: یم یآه

 

 یول یشناسیتو اصال من و نم ی...حق دارستیعنوان واست مهم ن چیخوام به ه یکه من م یزیدونم چ یو البته م -

 یزیدوستت داره! پدر و مادرت مردن و مرده ها چ یلی. اون خیریدر نظر بگ نایا یهمه  یدلت بخواد برادرت و تو دی...شادیشا

 !یبردار نکاراتیبه خاطرش دست از ا دیبابرادرت که هست... ی...ولیگیتو راست م خوانینم

 

کنم تحت  یحس م هیچند ثان یدهد. برا یهم فشار م یرا رو شیچند بار پشت هم مژه ها ش،یتمام پلک نزدن ها یبه جا ناین

 .دیگو یم یگرید زیچ شخندشین یقرارگرفته ول ریتاث

 

 :دیآ یسمتم م به

 

 ...دنیم تیکه اهم یشده بود ییآدما هیواقعا شب هیچند ثان یمن...برا یخدا -

 

 کند: یرا برانداز م میپا سرتا

 

واسه بغل داداش  یادیتو ز زمیعز یبهش؟ کورخوند یخودت و بنداز یخوای! م؟یقرار بد ریو تحت تاث زدانیکه  یگیم نارویا -

 ...ییمن کوچولو

 

 !نای: نـــزدانی

 

 رود: یو به سمت در م ردیگ یرا از ما م شیرو ناین

 

 ! روز خوش!یخب...حاال هرچ یلیخ -

 

 سر بود. رهیخ یدختره  نیقابل تحمل تر از ا میاعتراف کنم نس دی. بادیآ یم شیبندد تازه نفسم سر جا یرا که پشتش م در

 

*** 

 

 ام؟یکه منم باهات ب هیخوب ی دهیا یمطمئن -

 

 فشارد. یاش را م یشانیپ گرشیدستش به فرمان بند شده و دست د کی

 

حرفات قرار  ریتحت تاث شناسمیم نارویکردم...من نگاه ن یباشه اصال مطرحش نم یخوب شنهادیکردم پ ی: اگه فکر نمزدانی

 گرفته بود...
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 ...یدار یخواهر زبون دراز شییگفت...خدا یا گهید زیزبونش که چ یول -

 

 زبون دراز! گهیم یبه ک یک نیهه...بب -

 

 دراز نکنم.  شیزبانم را برا یرستانیدب یمانم تا مثل دخترها یم خوددار

 

 تحمل نکنم... نارویساعتم ن مین ی: البته من حاضرم دو روز با تو سر به سر بذارم ولزدانی

 

 بود! وانیک یحرف ها هیشوم...چقدر شب یحرفش ناراحت م نیا از

 

 ...یرحم یو با ب خودخواهانه

 

 ...اون خواهرته!ستیحرف اصال عادالنه ن نیا -

 

و  نمیاز سرم بازش کنم...ماش یجور هی خوادی...فقط دلم مدمیکش یمدت از دستش چ نیمن تو ا یبفهم یتون یتو اصال نم -

. رونیشانس آورد که از اون تصادف سالم اومد ب یلیخودشم مست بود و خ یول ستمیناراحت ن نیزده داغون کرده...بخاطر ماش

 هیتونستم نذارم واسش پرونده درست کنن...نذارم سابقه دار شه اون وقت  دادنتا با رشوه  دمییور اون ور دو نیانقدر ا

...چون تو به یکمکش کن یتو بتون دیکنم شا یکه فکر م نهینمونش بود...به خاطر هم هیفقط  نیازم طلبه. تازه ا شهیهم زمیچ

داشته  یو به دور از بچه باز ادرانهبر یمکالمه  هیتونم باهاش  ینم یکنم. حت ی...من درکش نمیکن یقول خودت درکش م

 با آدم دعوا کنه. خوادیباشم...همش م

 

 دهم: یجواب م یلحن تند با

 

 ...یداره از سرت باز کن ازیخواهرت و که بهت ن یخوایتونم بفهمم چرا م یتونم بفهمم...نم یمن نم یگیراست م -

 

روز به روز پروارتر  شیخورد و چرا غم ها یمشکلش از کجا آب م فهممیدختر چقدر تنهاست...حاال م نیفهمم ا یتازه دارم م حاال

 شوند! یم

 

...بهت کنهی! اون داره تو رو امتحان م؟ینیب ی...چرا نمکنهیم...اون داره امتحانت مکه بفهم خواممیاصال نم یراستش و بخوا -

گم  دشیکه اصال کل یدر صورت رهیگیپنت هاوس و ازت م دیکه خودش پول داره...کل یدر صورت خوادیو م تیکارت اعتبار گهیم

و در  خوادیکه م ییزایفقط چ الیخیب یلیو تو خ زنهیحرف م یمست کنه و بره مهمون خوادیم نکهینشده...راحت باهات از ا

 ینطوریو ا دهینم تیکس بهش اهم چیه کنهیکنه...فکر م یم یی...اون احساس تنهایتا از سرت بازش کن یذاریم ارشیاخت

 توجه تو رو جلب کنه... خوادیم

 

 پرسد: یم یحرفم، شاک نیب یهنوز حواسش به رو به روست ول او

 

 من مقصرم؟  یبگ یخواینم ! تو کهنمیبب سایوا -

 

فوق العاده  یرمنطقیغ ی! بهم اعتماد کن...من تو برخورد با برادرایکنیخواهرت و بدبخت م ی...دارگمیو م نیدارم هم قایدق -

 تجربه دارم... ادیز

 

 پرد: یصحبتم م نیب دوباره
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 ی...تودمیام که دارم بهش فضا م ی. اتفاقا برعکس...منطقستمین یمنطق ری...من غیکن حتیمن و نص اوردمیتو رو با خودم ن -

کنم و دست روش بلند کنم درست  شیاگه تو خونه زندان یکن یشم...فکر م چشیها بهش فضا بدم بهتره تا پاپ تیموقع نجوریا

...اگه بخوام ادیمبه حساب ن یرفتن ناهنجار یبزرگ نشده. واسش مست کردن و پارت یرانیدختر ا هیوقت مثل  چیه ناین شه؟یم

 !شهیبهش زور بگم...با زور بشونمش تو خونه افسرده م

 

 زنم: یم پوزخند

 

 معتاد؟! ایافسرده شه بهتره  یکن یفکر م -

 

 !یکن یم یرو ادهیز یدار گهی: دزدانی

 

 یم ریدرگ شتریشوم احساساتم هم ب یم یقاط هیقض نیدر ا شتریخب هر چقدر که ب یانقدر تند بروم ول دیبا اوست. نبا حق

 شوند.

 

 ...گرید یمینس ریهجده ساله...درگ یگالره  ریدرگ

 

 :میگو یم متیو با مال آرام

 

...نه با پول یدیم تی...فقط ثابت کن...ثابت کن که بهش اهمیکن شیزندان ای ینبود که دست روش بلند کن نیمنم منظورم ا -

وقتا هرقدر  ینفر و آروم کنه...بعض هی تونهیم یظاهر یاوقات فقط محبت و ابراز عالقه  ی. گاهشتریب یخرج کردن و دادن فضا

 ! ی...بذار بدونه دوسش دارستین یکاف یعشقت و ثابت کن میمستق ریغ

 

 اش نکنم. یتا عصبان میگو ینم یزیچ گریاست و من هم د میحرف ها لیو تحل هیکند...معلوم است در حال تجز یم سکوت

 

 یشوم و بعد که م یبرج م یِ. چند لحظه غرق بلندستدیا یم هیکامران یدر منطقه  یساکت و بدون حرف، مقابل برج بلند همانطور

 روم. یم نییمنتظر من است پا نیماش رونیب زدانیفهمم 

 

 :میشو یم یهم وارد الب همراه

 

پنت  یوقتش و تو شتریاومده ب یباشه...به هر حال از وقت نجایا ستمیو خاموش نکنه...مطمئن ن شیصد بار بهش گفتم گوش -

 .گذرونهیهاوس م

 

 یکند روانه م یپشتش نشسته، و با تلفن صحبت م یکه مرد جوان و تاس یسوخته ا یو قهوه ا یچوب زیبه سمت م زدانی دنبال

 شوم.

 

اش  ییبایز ریرنگارنگش چشم را درگ یگل ها که ییبایقرار دارد. گلدانِ ز یبزرگ زیم یپوشِ الب کیباز و سرام یمحوطه  وسط

افکنده  هیشده و نورش، غروب سا زانیگلدان از سقف آو یباال قایدق یو پرشاخه ا نیگذاشته اند، لوستر سنگ شیکند رو یم

 کند. یرا چلچراغ م یالب طیبر مح

 

 ...دیجاو یسالم آقا -

 

 شود. یاست جمع م زدانیکه حاال تلفن را قطع کرده و طرف صحبتش  یبه صحبت مرد حواسم

 

  ومده؟ین نجای: سالم...خواهرم ازدانی
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 اومدن رفتن باال... ییآقا هیبا  شیپ ی قهیدق ستیب نیچرا اتفاقا هم -

 

 پرسد: یکشد و با تعجب م یرا در هم م شیابروها زدانی

 

 بود؟ یک یدیآقا؟ نفهم هیبا  -

 

 شود: یبلند م یصندل یصحبت و لحنش، از رو ریتحت تاث مرد

 

 ...یتونم به نگهبان یهست م ینگفتن...اگه مشکل یزینه چ -

 

 کند: یدهد و عقب گرد م یحرفش گوش نم یبه ادامه  زدانی

 

 ...ستین ینه مشکل -

 

 دهد: یبه من ادامه م خطاب

 

 باال... میبر ایب -

 

 کند: یاضافه م میشو یکه از مرد دور م یکم

 

 کنم باشه... یکه من فکر م یبه حالش اگه اون ی! واکنهیم کاریباز داره چ ستیمعلوم ن -

 

 شکند: ی. سرانجام قفل سکوتم مستدیا یآسانسور سوم م مقابل

 

 کنم؟ یکه من فکر م یکن یفکر م یتو هم به همون -

 

 رود. یگذارد و داخل آسانسور م یجواب م یپر سوالم را ب نگاه

 

 ...! شهینکنم...بالخره مشخص م یفکر دمیم حی: فعال ترجزدانی

 

 ...یانقدر خونسرد شهیباورم نم -

 

 دهد: یرا تکان م سرش

 

 مونم! یمطمئن نشدم ساکت م یزیاز چ یانقدر مطمئن نباش...فقط تا وقت -

 

 کند.  یبا وجود فاصله اش گوش را کر م کیموز ی...صدامیشو یآسانسور خارج و وارد خانه م از

 
I guess you didn't care 

 

 ینداد یتیاهم کنمیم فکر

 
And I guess I liked that 

 

 کار خوشم اومد نیاز ا کنمیفکر م و
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And when I fell hard 

 

 که سخت عاشق شدم یوقت و

 

You took a step back 

 

 یبه عقب برداشت یقدم

 

Without me, without me, without me 

 

 من، بدون من، بدون من بدون

 

 ییها غیج یکند و با سرعت به سمت صدا یمعطل نم گرید زدانیرسد.  یو داد هم به گوش م غیج یصدا یقیموس یصدا بجز

 دود... یاست م ناین یِنازک و گربه ا یصدا هیکه به شدت شب

 

دردسر  ادیبود که خواهرش ز زدانیدوم...حق با  یکه رفت م یبه سمت م،یایکه به خودم ب یتا زمان ر،یتاخ یهم البته با کم من

 کند. یدرست م

 

 کشد: یم غیو ج دهیکاناپه خواب یرو نای. نردیگ یزند و سرم آتش م یم خیشوم...تنم  یسالن م وارد

 

 ...ولــم کن...!شیولــم کن آشغال...من گفتم فقط حش -

 

 :دیگو یم یاو ول کرده، با لحن بد فیتن ظر یگنده اش را رو یدارد و باالتنه  نایتاپ ن دنی کشدر باال یکه سع یپسر

 

 ...یشیم گرتریج یکشیکه م غیجـــون...ج -

 

 کثافت خواهرم و ول کن... -

 

 !زدیآم یدر هم م ناین غیبا ج زشیآم دیبلند و تهد یصدا

 

 ...نییکند پا یمبل پرت م یو او را از رو ردیگ یاز لباسش م دیایتا به خودش ب پسر

 

 . یبه نام ارسالن نکوئ یدست مرد ریز نمیب یکنم...خودم را م یاما همچنان نگاه م من

 

 خودم همچنان نقش ثابت دارم.  یول نمیب یرا م گریمرد د کی...طاهر و هزار و عرفان

 

 یتنه  ریشکند و ز یم ضیعر ی شهی. شندینش یشکمش م یکند و رو یوسط سالن پرت م یا شهیش زیم یپسر را رو زدانی

 کند. یدرست م یفرش هزار تکه ا شانیهردو

 
Cause I knew you were trouble when you walked in 

 

 یکه دردسر دانستمیم یوارد شد یوقت چون

 
So shame on me now 

 

 شرم متوجه منه یکل حاال
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آورد. پسر دست  یصورت پسرک فرود م یو مردانه اش را تو یفشارد و مشت قو یهم م یرا رو شیشدت خشم دندان ها از

 دو برابر خودش است، خالص کند.  بایکه تقر زدانی کلیه ریزند خودش را از ز یو پا م

 

 کشد: یم غیج ناین

 

 !ـــزدان؟ی -

 

 مشت...دو مشت...پنج مشت...! کی

 

 !انهیرحمانه و البته وحش یوقفه...ب یو ب محکم

 

انگار زمان  یول ندیآ یصورت خون آلود جوانک فرود م یتو یگریپس از د یکیاش ثابت مانده که  یخون یمشت ها یرو نگاهم

 .ستمین یکار چیو من قادر به انجام ه ستادهیاز حرکت ا

 

 شود: یبلند م یزنانه ا غِیو ج ریز یصدا

 

 کشتش! یبکن...االن م یکار هی -

 

 فتد،یگردنش م یرو ی. چشمانم به رگ برجسته شده میآ یدارد و تازه به خودم م یه حرکت وا مزمان را دوباره ب غ،یج یصدا

محض است اما  یِوانگیاعمالش ندارد د یرو یشدن به او که کنترل کیو نزد ستیاز اندازه عصبان شیتوانم حدس بزنم ب یم

 کشم: یم ادیروم و فر یکنم که با حالت دو به سمتش م یم دایهمه دل و جرات پ نیدانم از کجا ا ینم

 

 بسه! زدانیکنم  ی...خواهش مشیکش یتمومش کن...االن م -

 

 . دهیرا نشن ادمیفر یصدا یحت انگار

 

 رود! ی. حساب مشت ها از دستم در مردیگ یاش را هدف م یشانیپ یبعد مشت

 

را  یچسبم و مشت یم زدانی یها خط گرفته. به بازو شهیش یگردنش رو ریبسته مانده و خون از ز ادیچشم پسر از وخامت ز کی

 کنم.  یاز صورت پسر را خورد کند متوقف م یگریقسمت د یقبل یرفت تا کنار مشت ها یکه داشت م

 

 کند. یرا آزاد م شیدهد و بازو یدست سرخ شده اند. مرا به عقب هول م کی شیکند...چشم ها ینگاهم م هیصدم ثان چند

 

 است. زدانیهمچنان نگاهم به  یول فتمیم نیزم یدهم و رو یشوم، تعادلم را از دست م یتر پرت م عقب

 

به  گریبار د کیشوم و  یبلند م نیزم ی. از رورمیگ یم دهیندارم اگر دخالت نکنم پسرک را خواهد کشت. درد کمرم را ناد شک

 روم... یسمتش م

 

 کشد. یند و پسرک از درد عربده مخوا یزند...آهنگ همچنان م یم غیج ناین

 
Pretend he doesn’t know 

 

 دونه یکه نم کنهیم وانمود

 
That he’s the reason why 
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 لیاون دل که

 
You’re drowning, you’re drowning, you’re drowning 

 

 شدن توئه، گرفتار شدنت، گرفتار شدنت  گرفتار

 

 رود. یپسر کنار م یاز رو یکشمش. کم یو عقب م رمیگ یرا م زدانی یدو بازو هر

 

 خودش...!  لینه بخاطر زور من بلکه به م البته

 

 زنم: یتشر م ادیو رو به پسر تشر، با فر رمیگ یم دیام

 

 ...یریبم یخوایزودباش بزن به چاک...البته اگه نم -

 

کشد و  یم رونیخودش را ب زدانی یزانوان شل شده  ریکه از ز ردیگ یم رویدانم از کجا ن ینم ،یبا همان سر و صورت خون پسر

 رود. یمثل فشنگ در م

 

 شود.  یم کیاش نزد وانهیو د ختهیچند قدم به برادر افسارگس ناین

 

 دهم: یم اخطار

 

 !ییتو نهیبب خوادیکه االن م ینفر نیاتاقت...مطمئن باش آخر یبرو تو -

 

 کرده اند.  سیدست خ کیاشک صورتش را  یها قطره

 

 شه... ینطوریا خواستمینم -

 

 دود. یلرزاند به سمت پله ها م یم دیکه چانه اش را مثل ب یکند و با بغض یگرد م عقب

 

 آهنگ همچنان بلند و گوش خراش است. یکشد. صدا ینفس م یدو زانو نشسته و به تند نیزم یپشت به من، رو زدانی

 

شود و حساب  یبلند م نیزم یاز رو یا ینیب شیپ رقابلیبا حرکت غ دانزیجلوتر رفتن نگرفته ام که  یبرا یقاطع میتصم هنوز

 .زدیر یمرا به هم م یِ ذهن یو کتاب ها

 

 . رندیگ یم ریخانواده مس نمایمحکم و بلندش به سمت ضبط بزرگ کنار س یها گام

 

Oh, oh, trouble, trouble, trouble 

 

 ...اوه...دردسر، دردسر، دردسراوه

 

Oh, oh, trouble, trouble, trouble 

 

 ...اوه...دردسر، دردسر، دردسراوه
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 یکند. ضبط شکسته و صدا یپرت م نیزم یدهد و آن را رو یضبط فشار م لوریس یبدنه  یکفش پوشش را رو یپا کف

 شود.  یخواننده در دم قطع م

 

 مانم. یم رهیخ نیزم یگذارم و به ضبط ولو شده رو یدهانم م یترس دستم را رو با

 

 بودم... دهیحد نترس نیمرد تا ا کیوقت از خشم  چیبرد. ه ینم ییدر آرام ماندن راه به جا یهمه سع نیاست...ا دهیفا یب

 

 ام! دهیند یمرد نیتا به حال چن قتایبا وجود با تجربه بودنم...حق یحت

 

 ...دادی. آنطور که دست پسرک را گرفته بود و فشار مفتمیم دمید یکه او را در آن شب برف یبار اول ادی ناخودآگاه

 

در سکوت مطلق و بدون داد و  یبودم مرد دهینکرد. آرام و خونسرد کارش را کرد. تا به حال ند یحاال عربده کش نیهم مثل

 ...ندازدیدعوا به راه ب دادیب

 

 !ستین یر هرکسکا یکشیم تیدست و پا ریرا ز یکس یدار یحد، آن هم وقت نیآرامش تا ا حفظ

 

راستش لکه  ی قهیشق یابروها و گوشه  نیکشد. ب یصورت سرخ شده اش م یو سپس کف دو دستش را رو قینفس عم چند

 بندد. یخون نقش م ی

 

 دارم: یبه سمتش برم یکوچک گام

 

 حالت خوبه؟ -

 

 کند: یرفته را دنبال م نایکه ن یریبلند مس یشتاب و قدم ها با

 

 هنوز نه! -

 

 اندازم: یرا سر راهش م خودم

 

 ؟یکن کاریچ یخوا یم -

 

 یپهنش م ی نهیس یشوم...دو دستم را رو یسبز م شیکنم و دوباره جلو یزند. سماجت خرج م یاز سر راهش پس م مرا

 زنم: یگذارم و عقبش م

 

 ! بعدا باهاش صحبت کن...یا یاالن عصبان -

 

 کشد: یگوشم سوت م ادشیفر یصدا از

 

 ؟یچ دمیرس یاگه اصال نم ؟یچ دمیرس یم ریاگه د -

 

 ندارد. نایبه رفتن دنبال ن یاصرار گریافتد...د یاش م نهیس یاز رو دستم

 

جم  نجایکه مطمئن باش تا شب از ا دهیانقدر ترس نای...نستی...االن حالت خوب نمیبر نجایاز ا ای! بیدیحاال که به موقع رس -

 ن. باشه؟!باهاش حرف بز ی...آروم تر که شدخورهینم
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 گذارد: یهم م یرا رو شیها چشم

 

 حق با توئه! -

 

 :ردیگ یرا به سمتم م نشیماش چیی. سومیشو یهم از ساختمان خارج م با

 

 !؟یکن یرانندگ شهیم -

 

 کند: یاضافه م ندیب یمتعجب مرا که م نگاه

 

 ...ارمیسرت ب ییترسم بال یم ستیحالم خوب ن -

 

 ؟یبر یخوایحاال کجا م -

 

 کشد: یم یآه

 

 دونم...جهنم! ینم -

 

 دارم. گارینخ س کیبه  یمبرم ازیکنم ن ی. حس ممیگو ینم یزیچ گریگزم و د یم لب

 

 در موردم بکند! یترسم فکر بد یهم م دیدانم شا یبکشم...نم گاریاو س شیرا ندارم پ شیرو یام ول دهیصبح نکش از

 

داد.  یرا دست من نم شیوقت پرادو چیه اریچه! مه یعنی یرانندگ فهممی. تازه منمینش یو پشت فرمان م رمیگ یرا م چییسو

 عروسک کجا؟! یمازرات نیکجا و ا اریمه یباز هم پرادو یزن جماعت اعتماد ندارد! ول یگفت به رانندگ یم

 

با پول  دیند بادا ینم یکیفروشد و  یخودش را م یندار یمثل من از رو یکی...رمیگ یهمه تمول قرار م نیا ریتحت تاث واقعا

 چه کند. شیها

 

 اندازد. یم شیپا ریز یونیچند صد مل نیخرد و ماش یم یاردیلیهاوس چند م پنت

 

کردن داروخانه  دای. بعد از پبردیرنج م یفشارد...کامال مشخص است از سر درد بد یانگشتانش م نیاش را ب یشانیپ زدانی

 زنم... یرا کنار م نیماش ،یا

 

 پرسد: یکند و با تعجب م یرا باز م شیها چشم

 

 ؟یسادیچرا وا -

 

 دهم: یپرم و جواب م یم نییپا

 

 گردم... یاالن برم -

 

 :نمینش یو دوباره پشت فرمان م خرمیم یو دستمال کاغذ یآب معدن یبطر کی یبه اضافه  مسکن

 

 ...کنهی...ژلوفن گرفتم، سر دردت و بهتر مایب -

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 283 

 

که بازتاب افکار و احساساتش را  اریاست. برخالف مه یاهیتنها س یبه احساساتش ببرم...ول یخواهد از حالت نگاهش پ یم دلم

 کرد...! دیراحت از عمق حوض نگاهش ص یلیخ شدیم

 

 داشتم! ازیممنون...واقعا بهش ن -

 

 ماندهیباق یلکه  یکند...نگاهم رو یشورد. صورتش را خشک م یرا م شیمشت ها یخون یخورد و صورت و بندها یرا م قرص

 شوم. یبزنم به سمتش خم م یحرف نکهیو بدون ا رمیگ یشود. دستمال را از دستش م یاش زوم م یشانیپ یرو

 

 مونده... نجایا کمی -

 

گرمش  یصورتش برده ام که نفس ها کیانقدر صورتم را نزد نکهیا ستیکشم...اصال حواسم ن یزخمش م یرا رو دستمال

 است. سمیدهد، رئ یگونه ام را نوازش م

 

 کشم: یاش م یشانیپ یکنم و شستم را رو یرا پاک م لکه

 

 درست شد... -

 

 رود. یم نییاش باال و پا نهیکشد و س یم قیعم یشوم. نفس ها یمتوجه حالت متفاوت و متعجب نگاهش م تازه

 

 ی. ضربان قلبم تند مندینش یلبم م یشود و رو یام رد م ینی...از بدیآ یتر م نییرنگ چشمانم پا ییصحرا یاز دو گو نگاهش

 کشم. یسرم را عقب م عیشود و سر

 

سکوت کرده  یبیدورمان کامال عوض شده و هر دو به طرز عج یواریلرزد. جو چهارد یماند و م ینم چییسو یدرست رو دستم

 .میا

 

 ستمشیکنم...س یعوض کردن جو ضبط را روشن م یتابلو برا یلیکنم. خ یم میعقب را تنظ نهیفشارم و آ یپدال م یرا رو میپا

 روشن کردنش را که بلدم! یدارد ول ادیاست و دکمه ز دهیچیپ

 

 ام را به دست باد بسپارم. یاز گرگرفتگ یکشم تا کم یم نییرا پا شهیش

 

 بکشم ادیاز دست تو از پنجره فر خوامیم

 

 تو بودُن از لب سردت بچشم یب طعم

 

 بکشم نمیس یرو تو دنتیباز د ی نطفه

 

 پا به پام من تو رو همرام نکشم هیسا مث

 

و شرم  دنیرفته خجالت کش ادمیاز شش سال است که  شتریدانم چرا انقدر معذبم. االن ب یبدتر شد! نم نکهیکنم ا یم فکر

 است! زدانیکه کنارم نشسته  یچون مرد دیدهد. شا یبه آدم م یکردن چه حس

 

 گردم... یرسونم بعد برم یخودت اول تو رو م ی: برو سمت خونه زدانی

 

 !نای...نشی...پیبرگرد یخوایم -
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 طیکنترل مح یطیشرا نیچقدر خوب بلد است در چن یکنم. او ول یمن و من م م،یشد رشیکه درگ ییحال و هوا ریتحت تاث هنوز

 .ردیرا به دست بگ

 

 تنها نمونه بهتره! دهی: االن ترسزدانی

 

 ...یآروم ش کمینم بهتره ک یمن فکر م یول -

 

  ارم؟یسرش ب ییقراره بال یفکر کرد ه؟یچ -

 

 بهتره... یکه تو دار یحال نیبا ا -

 

 :دیگو یپرد و قاطع م یحرفم م نیب

 

 وقت...! چیکنم...ه یزن بلند نم هی یوقت دست رو چیمن ه -

 

 دانم: ینم زیرا جا نیاز ا شیب دخالت

 

 برم. یتونم با تاکس ی..من میدونیهر جور خودت صالح م -

 

 پاره کنم؟ کهیحرفا شو لطفا...به نظرت االن من رو مودشم تعارف ت نیا الیخ یب -

 

 حرف زدن ندارد! یکنم...انگار حوصله  یبحث نم گریاندازم و د یباال م یا شانه

 

 جنبه باشد که... یفکر نکنم انقدر ب کرد؟یم یکار دمیکش یاگر عقب نم یعنی...فتمیلبم م یرو بشینگاه عج ادیاراده  یب دوباره

 

جمله ختم  کی نیافکارم به ا یگردد، ادامه  یرود و بر م یو سرم که تا فرمان م چدیپ یگوشم م یکه تو یبیمه یصدا دنیشن با

 شود: یم

 

 "خدا به دادم برسه!!"

 

 کان هم نخورده...!ت شیاندازم...از جا یبه او م ینگاه زدانیاز سالم بودن  نانیاطم یاز همه برا اول

 

 مانم.  یم رهیبسته به رو به رو خ مهین یو با چشم ها رمیگ یدندان م نیرا ب لبم

 

 زنم: یم غیج

 

 زد رو ترمز؟ هوی...! چرا یعوض ی کهیمرت -

 

که  یسوار 216پسر جوان و  یخواهد چشم ها یدر...دلم م ی رهیبرم سمت دستگ یکنم و هجوم م یرا باز م یمنیا کمربند

 .اورمیترمز زده را از کاسه در ب یرو یناگهان

 

 گردم: یبه سمتش برم نمیب یسکوتش را م یشود. وقت یشدنم م ادهیو مانع پ ردیگ یم میاز بازو زدانی

 

 زد رو ترمز! هوی یواسه چ ستیمعلوم ن شرفیدستمو ول کن...ب -
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 ...ستمیتصادف ن نیبه او بفهمانم من مقصر ا خواهمیحرف م نیدوبار تکرار کردن ا با

 

خواهد دست ببرم و  یدلم م بیمن عج یچسباند ول یم زدانیو خودش را به لب  دیآ یپوزخند صدادار از کجا م نیدانم ا ینم

 لبخندش را پاک کنم.

 

 لبخند! نیدهد ا ینم یخوب یبو

 

 ؟یخندیم یواسه چ -

 

افتد. ناخودآگاه دستم را  یکنم و نگاهم به چراغ قرمز م یدستش را دنبال م ریکند. مس یاشاره م ییانگشت شستش به جا با

 کشم. یم ینیگذارم و ه یدهانم م یرو

 

 من... یخدا -

 

 !یدیرو ند یگندگ نیچراغ قرمز به ا شهی: باورم نمزدانی

 

 !!نمیبب نییپا ایپس؟ ب یچرا معطل ه؟یچه وضع رانندگ نی...اکهیزن یهو -

 

 دیدانم چه با یمانم. واقعا نم یم رهیاز من هم کم سن و سال تر است خ دیدهم و به پسر جوان که شا یم را قورت مدهن آب

 ...میبگو

 

 کنم! ی...االن خودم...خودم حلش مسیرئ دیببخ...ببخش -

 

 نداشتم. یجواب ست،یاسمت چ دندیپرس یاز من م تیزدم...در واقع اگر در آن موقع شیصدا سیدانم چرا باز رئ ینم

 

 :برمیم رونیب شهیرا از ش سرم

 

 آقا... امیاالن م -

 

 چسبد: یم میبه بازو گریبار د کی زدانی

 

 .ستین شی...زن و مرد حالخارهیتنش بدجور م اروی نیا کنمیمن حلش م  -

 

 کند: یشدن اضافه م ادهیدر حال پ بعد

 

 ...یش ادهیپ یعصبان یآقا نیمنو ا نیماش ریبابت تعم دیحساب کن چقدر با نیتو بش -

 

 و مصمم بود! یجد اریگفت؟! چهره اش که بس یجد

 

 را بدهم. نشیماش یتوانم خرج چند تا خش رو یام را هم که بفروشم باز نم یشود. تمام زندگ یام حبس م نهیدر س نفس

 

 دم؟ی. واقعا چطور چراغ قرمز را نددادیرا دست من نم نشیحق داشت ماش اریمه انگار

 

تو  یکردم چند تا خش برداشته و کم یهمانطور که فکر م زدانی نیپرم. ماش یم نییآورد و از پشت فرمان پا یطاقت نم مدل

 کرده ام. سیرا سرو 216صندوق عقب  یدارد ول یرفتگ
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 وقت ندارم... زایچ نیپسر جون من واسه ا نیبب -

 

زند که پسرک  یم شیبه بازو ینسبتا محکم ی. ضربه دیگو یدم گوشش م یزیدهد و چ یرا به پسر م نسشیزیکارت ب زدانی

 مالد. یرا م شیکشد و بازو یم یآخ

 

 ...یبر یتونی: حاال مزدانی

 

 .ردیگ یو گازش را م ندینش یپسرک زود پشت فرمان م یرد و بدل شد ول نشانیب ییدانم چه شد و چه حرف ها ینم

 

 گذرد: یام مفرورفته  نیدر زم یخیاز کنار من که مثل م زدانی

 

 ...یبغل تا مارو به کشتن نداد نیبش -

 

 . نمینش یم یصندل یرو رینزنم و سر به ز هیگر ریز یکنم تا از ناراحت یبغض دار لبم را جمع م ی گوشه

 

 غر زد. میتا به خانه برس زدانی

 

 حواست کجا بود؟! -

 

 نیمن ماش یبرا گهیو د خورهیاز تو...بنزه که فقط به درد فروش م نمیو له و لورده کرد ا نیماش یکیکه زد اون  نایاون از ن -

 تا خرجشه. ستیب یباال میکی نی...اشهینم

 

 رفت... یداشتم به باد م یوگرنه تا حاال هرچ گهید دمیراه نم میزن جماعت و تو زندگ نهیهم -

 

 ...من که رو گنج نشستم.یو بد نیخرج دو تا ماش دیگفته باشم خودت با -

 

 !!دمیچراغ قرمز را ند ست،یکه ن یزیزبانم قاصر بود؟ کم چ یگفتم وقت یم دیتمام مدت سکوت کردم...چه با در

 

 

 

 : فرار از خواب *ازدهمی* فصل 

 

 

 

 سوم سال

 

 .رهی...به خدا زشته! بچه ها بفهمن آبروم ممایکرد یریشو...عجب گ الیخ یگالره جان مادرت ب -

 

 :رمیگ یم نیموچ نیرا ب یت مشکدار و کلف شهیر یاز موها یکی

 

 کنم...! یمرتبشون م کمیدارم...فقط  یکم برم -

 

 ...!یا شهی. عجب ردیآ یدر م شیکشم و مو از جا یرا م نیموچ
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 ...یآآآ -

 

 زند: یکشد و داد م یم شیچشم و ابرو یدارد، دست رو یمن بر م یچهارزانو شده  یپاها یسرش را از رو اریمه

 

 اصال... یابروهام و بردار خوامی...نمی! چشم و چالم و درآورد؟یکنیم کاریچ -

 

کنم  یم یکشم و سع یرا م شیسابم...موها یهم م یرا از حرص رو میکوبم و دندان ها یم انشیعر یبه بازو یمحک ی ضربه

 بخوابانم: میپا یدوباره سرش را رو

 

 !یننر...خوبه حاال درد نداره...مردم انقدر نازک نارنج -

 

 یم رونیرا از دستم ب نیدارد. موچ یام ثابت نگه م نهیس یو رو ردیگ یرا م می. مچ دست هادیآ یبار در مقابلم کوتاه نم نیا

 کند. یپرت م رونیباز اتاق ب یآن را از پنجره  رمنتظرهیو غ یناگهان یلیکشد و خ

 

 :دیگو یآورد و م یشود. کف دو دستش را باال م یاز پنجره رد م نیزند و موچ یبه هدف م شهیهم مثل

 

 !یکن یبحثم نم گهیتموم شد...د -

 

 کشم: یم غیاندازم و ج یم ارینگاه به مه کینگاه به پنجره و  کیگرد شده از تعجب  یچشم ها با

 

 رون؟یب یو چرا انداخت نمیموچ وونه؟ید یکرد کاریچ -

 

 درد داشت... یلیبمونه...درضمن خ یشتذایتا شب ابرو برام نم نداختمیچون اگر نم -

 

 روم: یم شیآرا زیشوم و به سمت م یتخت بلند م یحرص از رو با

 

 خب... یلیخ -

 

 آورم: یاول در م یرا از کشو شمیلوازم آرا ی سهیک

 

 کنم... شتیپس بذار آرا -

 

 :نمیب یدو تا عالمت تعجب م هیرا شب شیگردم، چشم ها یبه سمتش بر م یوقت

 

 ؟یکن یم یشوخ -

 

 چرخانم. یرد حرفش به چپ و راست م یکنم و سرم را به معنا یو مصمم نگاهش م یجد

 

 خدا...مگه من عروسکم؟ ی...ایکن ینم ی: شوخاریمه

 

 نه؟ ،یذارینم -

 

 :دیگو یم قاطع

 

 عمــرا! -
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 اندازم: یباال م یا شانه

 

 ...خوابمیباشه پس منم از امشب رو کاناپه م -

 

 کن... شیخودت و آرا نیبابا؟! بش هیری. چه گستیاصال عادالنه ن نینه...نه ا -

 

 رون؟یب یو انداخت نمیموچ یچ ی...براخوامینم -

 

 اش بخندم. یکالفه و کفر یخواهد به چهره  یدلم م بیکنم و عج ینگاهش م نهیآ یتو ار

 

 ...خرمیبهترشو م یکیخودم فردا برات  ؟یکن یم یتالف ی: داراریمه

 

رو کاناپه  رمیاز امشب م ایکنم  شتیبذار آرا ای...ی...دو تا راه دارستیقبول ن گهید یاریخودمم ب نیموچ یاالن بر نیهم -

 !خوابمیم

 

 کشد: یم یقینفس عم یو درماندگ صالیاست با

 

 ...یکس نگ چیبه ه یقسم بخور دیبا یباشه...ول -

 

 :زنمیم یبخش نانیپلک اطم یو راض خوشحال

 

 .دمیقول م -

 

 فیرا از داخل ک یصدف ی هی. اول از همه سادارمیثابت نگه م میزانوها یو سرش را رو نمینش یتخت م یرو فیبا ک همراه

 کنم. یکشم و پد را به آن آغشته م یم رونیب یصورت

 

 قرار است چشمش را پاره پاره کند.  ییکند که گو ینگاه م ییبه پد مثل چاقو اریمه

 

 :ردیگیدستم را در هوا م مچ

 

 پاک شه؟ یدیقول م یگل -

 

 :ردیگ یم لجم

 

 ...شهیمنو...آره پاک م یاَه کشت -

 

زنگ در  یکنم. صدا یکشم و با انگشت دستم تا ابرو پخشش م یپلکش م یبندد. پد را رو یرا م شیکشد و چشم ها یم یپوف

 پرد: یم نییجهد و از تخت پا یم شیاست تا از شر من خالص شود، از جا یکه انگار منتظر فرصت اریشود. مه یبلند م

 

 درو... رمیخدارو شکر...من م -

 

 گردد: یدم در رفته و سپس به سمتم برم تا

 

 کنم. یرو پاک م هینه تو برو درو باز کن من سا -
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 کنم. یباز م شیشوم. در را برا یخوشحال م اوشیس دنیروم...از د یحرفش م ینتوانستم به مرادم برسم، پ نکهیاز ا ناراحت

 

 :دیآ یاز آشپزخانه م اریمه یصدا

 

 بود گالره؟  یک -

 

 اومده... ایس -

 

 :ستدیا یفاصله دارد م نیآشپزخانه که با زم یسنگ لبه  یو رو دیآ یدستش م یتو یحوله  با

 

 کنم. یتنت کن من درو باز م زیچیبرو  -

 

 یبه چشم پاک یدر عمرم مرد نکهی. با ایرنگ با شرتکِ فسفر یبازِ سرخاب قهیتنه و  میاندازم. تاپ ن یم میبه سر تا پا ینگاه

 دوم: یبه سمت اتاق م یو تند رودیشدنش ضعف م یرتیغ یدلم برا یول نمیب یدر ظاهرم نم یو مشکل دمیند اوشیس

 

 باشه... -

 

فهمم چقدر  یتازه م نمیب یرا که م اوشیبندم. س یرا از باال م میپوشم و موها یم نیبا شلوار ج یسه ربع مشک نیآست شرتیت

 نامه اش است. انیپا یکارها ریشود که درگ یم یتنگ شده. چند وقت شیدلم برا

 

 روم: یشور و شوق به سمتش م با

 

 ...ایسالم س -

 

 شود: یمبل بلند م یرو از

 

 سلــام! -

 

 اوشیخودم را در آغوش س عیسر د،یآ یچند بار گوشزد کرده که خوشش نم اریکنم تا در آغوشش نپرم. مه یم یخوددار یلیخ

 هرچقدر هم خوب باشد آخرش مرد است. دیگو یچپانم. م یم

 

مرد ها را از  یکفرم گرفت و گفتم همه  اریمه یِریبار از سخت گ کیفقط دوستانه است.  اوشیکه عالقه ام به س داندیم خدا

 .میکرد یسخت یبعدش دعوا شد و چند روز با من الم تا کام حرف نزد و یقماش خودش نداند. او هم عصبان

 

 نشوم.  یمیصم یلیخ اوشیبا س گریهم پشت دستم را داغ کردم د من

 

 یمبلِ سه نفره م یهم کنار من رو اری. مهدینشن یمبل م یشود و رو یدمغ م یرا دارد کم یشگیکه انتظار برخورد هم اوشیس

 کند: یو طبق عادت دستش را دور شانه ام حلقه م ندینش

 

 !ایدی...از همه برنورایسرخاله از اچه عجب پ -

 

 ماند: یم رهیخ اریچند لحظه مبهوت به مه اوشیس

 

 ؟یکرد شیآرا -
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 کند: یانکار م عیشود و سر یهول م اریمه

 

 کجا بود؟! شینه بابا...آرا ش؟یآرا -

 

 کند: یم یرا موشکاف اریمه یاندازد و به دقت چهره  یابرو باال م اوشیس

 

 ... لهیپر اکل تیشونیپ یپلکت و رو یباال -

 

شوم،  یم فوریاش ک یکند. خوب که از نگاه برزخ ینگاهم م یپرد و کفر یم شیاز جا اریزنم که مه یخنده م ریبلند ز چنان

 گردد: یبرم اوشیدوباره به سمت س

 

 و ببند! شتیبرات دارم قورباغه کوچولو...تو هم ن -

 

 خندد: یبلندتر م اوشیس

 

 ...!لیزن ذل یا -

 

خنده ام  یشوم و صدا یمبل پرت م یدسته  یزند که رو یتنه م میبه بازو یکند و طور یدستش را از دور شانه ام باز م اریمه

 شود: یدر دم قطع م

 

 کارت و بگو...  ؟یبه من بخند نجایا یاومد -

 

 :میگو یم زیسرزنش آم زند،یخنده در آن موج م شیکه کم و ب ییصدا با

 

 ه؟یمهمون نواز چه وضع نیا اریمه -

 

 . ردینگاه نکنم تا دوباره خنده ام نگ اوشیدارم به س یسع

 

بهتون  یسر هیکه نداشتم. اومده بودم  یادب بود...کار خاص یب نطوریاز اولم هم نیحرص نخور گالره من عادت دارم...ا -

 بزنم...

 

 کند: یاندازد و سپس آرام تر زمزمه م یبه من م ییکند، نگاه گذرا یم مکث

 

 و بهت هشدار بدم که محمد از سوئد برگشته... -

 

 شوند: یو باز تر م رندیگ یحجم م اریمه یها چشم

 

 ؟یکِ ؟یچ -

 

 ...یکنیم یخواست بدونه کجا زندگ ی...مدیپرس یفقط از تو م یول نهیاومده بود مثال منو بب روزایدونم...پر ینم -

 

 ؟یتو که بهش آدرس نداد -
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وسط هست که  نیا نیریعالمه دوست مشترک و خودش هینداره که...هنوز  یکردن آدرست براش کار دایپ ینه ندادم ول -

 ...رهیرو دا زهیآمار ازت داره بر یحاضره هرچ

 

 چرخد: یو برعکس م اوشیبه س اریو منگم از مه جیگ نگاه

 

 چه خبره؟ نجایبه من بگه ا یکی شهیم -

 

 کشد: یم یقیکند و نفس عم یبه من نگاه م اریمه

 

 ...ستین یمهم زیچ -

 

 دهد: یادامه م اوشیبه س رو

 

 که بترسه؟ هیبکنه...ک خوادیم یبذار هر غلط -

 

 اندازد: یباال م یشانه ا اوشیس

 

 ...خب چه خبر گالره؟ی...فقط خواستم حواست و جمع کنیدونیهرجور خودت م -

 

 کنم: یسردرگم نگاهش م فقط

 

 ؟یچ -

 

 دادن به من در رفت؟ حیبار توض ریاز ز اری! چرا مهدم؟یفهم یم دیچه بود که من نبا موضوع

 

گذشت. هنوز ساعت سه نشده و تازه  یهفته از آن روز م کیاز چه قرار است.  هیتا بفهمم قض دیهم طول نکش یلیخ البته

کرد و  یم میاش تنظ ینیب یرا رو نکشیبار ع کی هیکه هر دو ثان وانهیتمام شده بود. با وجود آن استاد د یکالس قارچ شناس

کالس،  نیبه طور کل از نشستن سر ا رون،یب نداختیاز کالس م یرا اشتباه هاکه داشت معموال دانشجو  یچشم یبخاطر خطا

داشت، به شدت سخت بود.  یبود و کتاب آن قطر کم یاریجزو دروس اخت نکهینسبت به ا یکرده بودم. قارچ شناس داینفرت پ

 درس را برداشتم. نیخواستم با او باشم، ا یم نکهیو ا میفقط بخاطر مر

 

پرواز  نشیدهم و به سمت ماش یتکان م یاندازم. دست یو سپس خودش م اریمه نینگاه به ماش یبوق ممتد یصدا دنیشن با

چندش آورش حالم را  یِسینازکم عبور کند و خ یمانتو ریکمرم از ز ی رهیت یباعث شده رطوبتِ رو یمرداد یگرما نیکنم. ا یم

 بهم بزند.

 

 گردانم: یکوچک کولر را به سمت خودم بر م ی چهیدر عیکنم و سر یولو م یصندل یرا رو خودم

 

 دنبالم! یایم یسالم...نگفته بود -

 

 :چرخاندیکولر را به جهت اولش م ی چهیدر

 

 بچه! ییچایسالم...م -

 

 چسبم: یم یاندازم و به صندل یباال م یا شانه
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 مزخرف بود...صبح حراست گرفتم... یلیامروز خ -

 

 من هم هست: یها یکند حواسش به پرحرف یم یهمانطور که رانندگ اریمه

 

 گرفتت؟ یواسه چ ؟یجد -

 

شد  سیکوتاه...دهنم سرو یلیخ ینازک. مقنعه  ی. مانتوادیز شیبلند. آرا یو ناخونا ینگرفت...الک سرخاب یتو بگو واسه چ -

درس و  یشد رفت! مردشور هرچ یکلنگ و کال روزم قهوه ا یگرما...ساعت آخرم که قارچ داشتم با قربان زاده  نیتو ا

 !هیحراست یطور هرچ نیدانشگاست و ببرن...هم

 

 کند: یمرا برانداز م یاخمالو ی افهیخندد و چند لحظه ق یکوتاه م اریمه

 

 ...از اوناته؟ایاعصاب ندار -

 

 زنم: یم شیازوب یکشم و تو یم ینیه

 

 ! خهی شترشی...از اونا که نصف بخوادیخنک م ی وهیگرمه...دلم آبم یادیهوا ز ریفرصت طلب...نخ یپررو -

 

 که بخره؟ هیتو بخوا ک -

 

 کنم: ینازک م یچشم ی گوشه

 

 ...دهیم وهیبهم آبم میریبا هم م ادیم ایس زنمیاز تو خواست؟ اصال زنگ م ینخر...ک -

 

 ...الزم نکرده!ــخودیب -

 

 کردم! یم یرود...من فقط داشتم شوخ یاش در هم م افهیفهمم چرا ق ینم

 

 بندم. یشوم و درش را محکم م یم ادهیپ نیکند. از ماش یحوصله ترم م یب نیماش یسکوت زده  یفضا م،یبه خانه برس تا

 

 نبند...  ینطوریو ا نیچه خبرته؟ صد دفعه گفتم در ماش -

 

 خواهم جوابش را بدهم که... یرسد. م یدرست از پشت سرم به گوش م شیصدا

 

 خان...جناب درخشان... اری...مهنیبب نجارویبه به...ا -

 

به  اریهمچنان از پشت سرم است. هم زمان با مه یبا گوش من دارد ول اریمه یاز صدا یشتریب یپر طعنه فاصله  یصدا نیا

 گردم. یسمت صدا برم

 

 ...حالت چطوره؟گانهی: محمد اریمه

 

 ینگران به نظر م رانیاز برگشتنش به ا اوشیس شیپ یهفته  کیاست که  یشده و انگار همان مرد دهیکه محمد نام یمرد

 اند هم...! ستادهیکه پشتش ا یدو مرد قل چماغ د،یآ یچند قدم جلوتر م د،یرس

 

 بعدا... میتونیمحمد گوش کن در مورد اون موضوع م یه -
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. انقدر ماتم برده که فقط رمیگ یدهانم م یکشم و دستم را جلو یم غیج د،یآ یفرود م اریفک مه یکه تو یمشت محکم دنید از

 کنم. یزده تماشا م رونیب یبا چشم ها

 

کنند. نگاهم سر و  یبلند م نیرا از زم اریاند به دستورش مه ستادهیکه پشت مرد کت و شلوار پوش و خوش لباس ا ینفر دو

 بزنم. یکند، دست به اقدام یوادارم م یاست. مشت بعد یخال یمرداد زده از هر جنبندها یزند. کوچه  یرا دور م ته کوچه

 

 !د؟یکن یم کاری...چی...هیه -

 

 یزورش به دو مرد قو ییتنها یرا آزاد کند ول شیخواهد دست ها یم اریدوم. مه یپرسم و به سمت آنها م یم غیرا با ج نیا

 کوبم: یفراخش م ی نهیاندازم و محکم تخت س یم اریمرد محمد نام و مه نیرسد. خودم را ب ینم کلیه

 

 ؟یعوض یکن یم کاریچ یدار -

 

 کند: یترم م یلبش جر یگوشه  پوزخند

 

 ...شهیموضوع به تو مربوط نم نیبکش کنار کوچولو...ا -

 

 مانم: یم رهیدهم و در نگاهش خ یام را جلو م نهیس

 

  ؟یکنار چاگه نکشم  -

 

 غرد: یدهد و م یهم فشار م یرا رو شیها دندان

 

 ! هیحسابِ شخص هیدختر بچه بلند کنم...تسو هیجوجه...مجبورم نکن دست رو  نیبب -

 

 : گالره دخالت نکن...!اریمه

 

خواهد مرا عقب براند اما من  یو م ردیگ یم میدارد، از بازو یبه سمتم گام بر م گانهیکنم. محمد  ینگاه نم اریبه مه اصال

کنم و  یرا آزاد م میآورم. بازو یشده اش فرود م غهیسه ت یگونه  یبرم و رو یکنم. کف دستم را باال م یم یهمچنان سرکش

 رانمش. یعقب م

 

 ...یمن رد ش یجنازه  یاز رو دیدستت بهش برسه با یخوایاگه م -

 

 ...دشی...بزنستیکار ن نیبه ا یازین -

 

از  یکیصورت  یمشت تو کیتواند  یشوند و دو مرد در تالشند او را بزنند، فقط م یکه رها م اریمه یچرخم. دست ها یم عیسر

چسبد تا فقط مشت و لگد  یگذارد جلو بروم آرنجم را سفت م ی. محمد نمدیآ یبه حساب م چیمردها بکوبد که آن هم عمال ه

 را تماشا کنم. اریمه یخوردن ها

 

 شود.  یم شانیدایپ میها غیج یاز صدا ابانیخواهم. کم کم چند نفر از سر و ته خ یزنم و کمک م یم غیمحابا ج یب

 

 .دی...ولش کنگهیبسه د -

 

 کند.  یم شیدلم را ر شیزنم. ناله ها یزانو م نیزم یدوم. مقابلش رو یم اریشود و من در دم به سمت مه یرها م آرنجم
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 :دیگو یزند و م یم اریمه یبه پهلو یقبل از رفتن لگد محکم محمد

 

 راحت سرم و بذارم رو بالشت...! الیبا خ تونمیبا زن من! حاال بعد از سه سال م دنیخواب یمجازاتت برا نمیا -

 

 رود.  یم اهشیس نیگذرد و به سمت ماش یاز کنارمان م تیاهم یاو ب یاندازم ول یم گانهیبه محمد  یناباور نگاه

 

 کند..! یناله م اریشوند. مه یدورمان جمع م مردم

 

 :دیگو یم یزیچ هرکس

 

 خانوم زنگ بزنم اورژانس؟ -

 

 بار تو دعوا... هیاون قدرا هم کتک نخورده من خودم  یاورژانس واسه چ -

 

 پدر و مادرا... یبه روز جوون مردم آوردن ب یچ نیبب -

 

 ...میدیند ...دعوارو از اولمیدیرس ریشد د فی! حیکه ه یاَ -

 

 خورد... ی...در ذهنم زنگ مجمیاما هنوز گ من

 

 "با زن من! دنیخواب یمجازاتت برا"

 

 "...!یمجازاتت برا"

 

 ریبه احوال درونم ببرد. دست ز یخواهد از عمق نگاهم پ یکند. انگار م ینگاهم م اری. مهندینش یگوشه لبم م یپوزخند

 ریهمانطور در سکوت، ز اری. مهمیرو یبه مردم، داخل آپارتمان م تیاهم یکنم. ب یبلندش م نیزم یبرم و از رو یم شیبازو

 حواسش به من است. یچشم

 

 کنم. یم شیکاناپه رها یاندازم و به محض ورود رو یم یبه در چوب دیکل

 

 هم...!  اریسکوت کرده ام، مه یبیطرز غر به

 

زخم  یها را رو خیو  نمینش یم اریکنم. دوباره کنار مه یاش م یخال زریفر یآورم و داخل مشما یدر م زریرا از فر خی قالب

 گذارم. یشده، م جادیا گانهیمحمد  یلبش که از مشت اول و کوبنده  یگوشه 

 

 دهم.  یزخمش فشار م یرو شتریها را ب خی تیاهم یفشارد. ب یهم م یرا از درد رو شیکند و لب ها یم یآخ اریمه

 

 کند: یو آن را از صورتش دور م ردیگ یم یدستم را به نرم مچ

 

 بگو... یزیچ هی -

 

 کوبم. یم یا شهیش زیم یرا رو خی یو مشما خندمیم یکیستریو ه یخندم...عصب یم
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خواهم بروم  یروم. م یشوم و به سمت آشپزخانه م یمبل بلند م ی...ندارم. از رویحرف چیزدن ندارم! واقعا ه یبرا یحرف چیه

 اریکردم مه یکه خط خواهد خورد. چرا فکر م گریباور غلط د کیاضافه کنم.  میزخم به زخم ها کیدور از چشمش... ،یمکیو قا

 !ست؟یهم پست ن یلیخ

 

 گرداند: یو با مالحظه مرا به سمت خودش برم ردیگ یم میاز بازو د،یآ یم دنبالم

 

 بگو!! زیچ هی! میترسونیم یکنیسکوت م ینطوریا یگالره سکوت نکن...انقدر ساکت نباش...وقت -

 

 کشم: یم رونیاز دستش ب یسردگونه ا متیخودش و البته مال یبه کار برده  یرا با همان مالحظه  میبازو

 

 زدن ندارم... یبرا یحرف -

 

 دهم: یاش فشار م نهیس یاشاره ام را تو انگشت

 

 ...یعوض یمخصوصا با آدما -

 

 بندد. یم میتا بروم اما حرفش راه را بر قدم ها رمیگ یرا م میرو

 

شناختم. تو خودت  یتو رو نم ی...اون موقع حتشیبه سه سال پ شهیموضوع مربوط م نی. ااریدرن یگالره؟ بچه باز ی: که چاریمه

 مگه من به روت آوردم؟ انکار نکن...نگو نه که... ؟یدیپر یزن و بچه دار نم یبا مردا

 

 ماسد.  یکنم که حرف در دهانش م ینگاهش م چنان

 

 :میگو یشده ام، با خشم م دیدندان کل نیب از

 

زمونه بهتر و  نینامرد ا یتو به چشم آدما نکهی. ادمیبهت نم یاجازه ا نی...چنیکن سهیمنو با خودت مقا یحق ندار یحت -

خودم و  یبه خواسته  یکن یبودم...فکر م ریاگز...من نستیعادالنه ن ؟یفهم ی...مستیعادالنه ن یایتر از من به نظر م ستهیشا

کم بود؟  تیچ ؟یکردم. تو چ ینم ایکثافت کار نیاگر دست خودم بود که عمرا از ا یول نمک ینم هیواسه عشق و حالش بود؟ توج

خودت و  یتونیچطور م دونمیوحشتناک...نم یِتابوشکن هی...یتابوشکن گنیم نیبه ا اریمه دن؟یپلک یکم دختر مجرد دور و ورت م

 ؟یایبا وجدانت کنار م ی! چطوریببخش

 

 دهد: یمن، پاسخ م ینسبت به تمام جلز و ولز کردن ها یالیخ یدهد و با ب یرا جلو م لبش

 

 ...هیکه بدونه وجدان چ رهیگیم یراحت...عذاب وجدان و آدم -

 

 ترساند! یاش مرا م یالیخ یب نیوجدان بودنش...هم یب نیهم

 

 کنم. یم الشیخ یو ب ایح ینثار چشمان ب یه اجانان یغره  چشم

 

نزدم.  یزن چیه ی نهیدست ردم به س یشوهر دار نرفتم...دنبالشون نرفتم ول یوقت دنبال زنا چی: گوش کن گالره من هاریمه

و  یپنهان یدو پهلو و ابراز عالقه ها یکردم چشمکا و حرفا یسع یلی...خومدیچشمم م یخورم گندم خودش همه جا جلو یقسم م

 نخواستم...نتونستم! نکهی...نتونستم...نه اکردیم یرو ادهیاون ز یول رمیبگ دهیآشکارش و ناد

 

 ! ستین التمیخ نیمن...تو ع یخدا ؟ی! نتونست؟یراحت نیبه هم -
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 پرسم: یدهم و مشکوک م یادامه م یلحن دودل با

 

 ؟یبود که باهاش بود یخب پس اون تنها زن شوهردار -

 

 یسکوت جواب سوالم را م نیهم یشود و من از ال به ال یم یطوالن یادیکشد. سکوتش ز یرا داخل دهانش م رشیز لب

 نبوده. اریمتاهل مه ی...نه گندم خانوم تنها معشوقه رمیگ

 

 اندازم: یو سرم را باال م رمیگ یانگشتان دو دستم م نیرا ب میها قهیشق

 

 واقعا که...واقعا... -

 

 ی هیحاش یرا آزاد کنم. مردمک نگاهم رو میکنم بازو ینم ی. سعردیگ یرفتنم را م یبار سوم جلو یو براا یول رمیگ یم رو

 ثابت مانده. اریشرتِ نازک مه یرنگ ت یمشک

 

 که عاشق شده... میحاال هم همون آدم عوض گمیبودم...صادقانه م یعوض هی نمیتو رو بب نکهی: قبل از ااریمه

 

شوم...نه  یخواهم احساسات یکنم. نم یم دایپ یبیزند. احساس عج یم یرحم یشوند و قلبم تند و با ب یمنقبض م عضالتم

عاشقانه  شهیبعد از دوسال! هم یاعتراف نکرده بود که عاشقم شده. حت حیتا به حال انقدر صر اری! مهیحاال...نه وسط دعوا...ول

 . دادیم لمیو تحو کردیجا م وپهلوو جمالت د هیهزاران کنا نیرا ب شیها

 

 به راه انداخته!  یدر دلم به پا کرده...چه بهمن یفهمد چه طوفان یاما انگار نم او

 

 شنوم: یم انیدر م یکیو من هم  دهدیصحبتش ادامه م به

 

. االن یکرد لیکه هستم تبد یآدم نیتو منو به ا ؟ینیب ی...نمشمیم ی...اگر عشقت نباشه...همون آدم عوضیاگر تو نباش -

همون آدم  شمیبازم م ی...اگر نباشیاگر بر ی. ولییکنم...اونم تو یدختر فکر م هیکنم فقط به  یکه م ی...هر کاررمیهرجا که م

 که بودم.  یا یعوض

 

ام کند وحشت  یپرده اش احساسات یاعترافات ب نکهیترسم...از ا یتا دور صورتم قاب شوند. م ندیآ یجلو م شیها دست

 گردم. یروم و به سمت در بر م یدم عقب مدارم. چند ق

 

 ؟یریکجا م -

 

 دهم: یقورت م یادیو با مشقت ز یکنم و بغضم را به سخت یرا باز م در

 

 ...یجا که تو نباش هی -

 

 کشد. یرا خش دار عقب م یو صندل دیآ ینشاند...جلو م یلبش م یرو یشود و لبخند یدهم. متوجهم م یتکان م شیبرا یدست

 

 کشد: یم رونیانگشتانم ب نیرا از ب گاریو س ندینش یم میشود. رو به رو یم یخطم، خط خط یب شهیهم اعصاب

 

 جزو ممنوعه هاست... گارمیها...س ینر ارنیم ادیکه اعت ییزاینکش دختر...قراره دنبال چ گاریس -

 

 اندازم: یپا م یدهم و پا رو یم کهیت یکنم، به صندل یصورتش فوت م یرا تو ظیگرفته شده از دستم، دود غل گاریس الیخ یب

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 297 

 

واسه  ستیممنوعه ن یچیدوره و زمونه ه نیا یترن...اصال انگار تو یممنوعه خواستن یزایآدما چ ی...انگار واسه ریسخت نگ -

 آدما...

 

 پرسد: یاندازد و متعجب م یابرو باال م اوشیس

 

 ؟یشد لسوفیشده باز ف یچ -

 

 داشت به فلسفه؟ یچه ربط -

 

 کند: یاش جمع م نهیس ریرا ز شیها دست

 

 ن؟یکنتاک کرد اری...با مهیرسیطفره نرو انقدر! پکر به نظر م -

 

 اندازم: یم ،یا شهیش یداخل محفظه  یِرنگ یها یبستن فیبه سمت رد ینگاه

 

 کند: ینگاهم را دنبال م ریباشه...!مس خی یلی...خریآب پرتغال خنک برام بگ هی -

 

 تنبل خانوم؟ یسفارش نداد یزیهنوز چ نجایا امیب یداد ریو گ یبه من زنگ زد یاز وقت -

 

 ...فتمیزدم و لجش را در آوردم م اریبه مه نیکه داخل ماش یحرف ادی

 

 ار ژستم لوس و پرعشوه است: تیکنم، لحنم هم به تبع یشانه ام کج م یرو یرا با حالت لوس سرم

 

 !یریخواستم تو برام بگ ینبود...م یبخاطر تنبل -

 

 شود: یبلند م یصندل یشوند و سردرگم از رو یتا به تا م شیابروها

 

 ...یشد بیغر بیعج -

 

 اریکه مه یا وهیآب م دنینوش یحاال برا نیکنم گلو و حلق و حنجره ام همه با هم خشک و ملتهب شده اند و از هم یم احساس

 کنم. یم یتاب یخرج کرده بود، ب تیعصبان اوشیشدنش به دست س دهیبابت خر

 

 :ندینش یم میدوباره رو به رو اوشیس

 

 جلسه هاتو؟! یری! خودت که مN.A امیتونم باهات ب ینم رمیچند وقته درگ دیببخش -

 

خودش  یبترس گرانیاز قضاوت د نکهیوحرف زدن از اشتباهاتت بدون ا کیاجتماع کوچ هی...ناشناس بودن تو رمیآره م -

 ...هینعمت

 

 چیانگار ه یکنیآدم و نگاه م یگالره...جور یهست یا دهیچیکنم تو واقعا آدم پ یکه نگاه م یروان شناس دیاز د ه؟یچ یدونیم -

 .ستین دیازت بع یکار

 

 دوستت ندارم... گهید یریتو جلد روان شناست که م -

 

 به من؟ یساعت زنگ زد نیشده که ا یخب طفره رفتن بسه...بگو چ یلیخ -
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 ماند یثابت م یکیگلدان سرام یرو نگاهم

 
______________________________________ 

 

N.Aناشناس. نی: مرکز معتاد 

 

 ...!یباهام صادق یکیکردم تو  یم الیخ ؟یبهم نگفته بود اریمتاهل مه یچرا راجع به گندم و معشوقه ها -

 

 است که جا خورده. نیا یخورد...سکوتش نشانه  یم جا

 

 حساب... هیبا دو تا نوچه اومده بود دم خونه واسه تسو گانهیامروز محمد  -

 

 کجاست؟ اریمه ؟یگیم یجد -

 

 ...حقش بود.زدنیم خوردیتا م ذاشتمیم دی...بامونمیپش یبزننش ول ادینگرانش نباش متاسفانه حالش خوبه...نذاشتم ز -

 

 خندد: یم کوتاه

 

 ؟یا یموافقم...حاال تو االن عصبان یلیخ -

 

 ...هیرو ادهیز گهید نیا ینداره ول یپاک یگذشته  اریدونستم مه یباشم؟ من م دینبا -

 

 اندازد: یباال م یا شانه

 

حساب باز  اریمه ینشو...صدبار بهت گفتم انقدر رو یگالره درست فکر کن....احساسات ؟یازش داشت یا گهیچه توقع د -

 ی. حاال که دارستین یشگیهم یمدت عوض شده باشه ول هی دی. شاناسمششیو چهار سال خوب م ستینکن... من بعد از ب

خودت و  میگل یتونیم یتنها ش یروز هی. الاقل اگر یاستفاده کن تتیکن از موقع یسع دهیخرجت و م ارمیو مه یخونیدرست و م

 ...رونیب یاز آب بکش

 

 دهیهرجا که منو د یجنابعال یکه خاله  نجاستی....مشکل من اگستید زیخوردتر نکن..حرف من سر چ نیاعصاب من و از ا -

 ذارهیهم نم رهیهمه آبروم و برده و من دم نزدم...بهم گفته بم یبهم هزار جور حرف ناحق زده. جلو میمستق ریو غ میمستق

تو  یگنده تر از دهنمه. ول یلقمه  اری. که مهخورمینم اریموافق. که من به مه شگلش و ازش بدزدم. همه هم باها یپسر دسته 

 زنا قبح داره؟ یواسه  زیمملکت همه چ نیا یکه من زنم و اون مرده؟ که تو نیا ه؟یچ اریبگو...فرق منو مه

 

 کنار اومد. طیبا شرا دیاوقات با ی...گاهنهیفعال که وضع هم -

 

نباشد هم  اریکه مه یفکر کردن به روز یحت د؟یآ یبار هم که شده با من کنار نم کی یبرا طیکنم چرا شرا یفکر م ط؟یشرا

تا چه حد جسور و  دمیفهم نکهیباشم. خب هم یبه نبودش راض نکهینه ا یول میکند. درست است که از او عصبان یام م وانهید

 دلش را بزنم...! یبالخره روز ترسمیترساند. م یمرا م شتریوجدان است ب یب

 

که  فتمیم یآن دوران ادیخنده دار است...کار کجا بود؟  رون؟یخودم را از آب بکشم ب میبخوانم تا اگر تنها شدم بتوانم گل درس

 گشتم.  یدنبال کار م یقبل از خودفروش

 

تلفن زدم و گفتند  یداده. من هم فور یمطب آگه یِ منش یبرا یدکتر دمیزدم، د یدنبال کار روزنامه ها را ورق م یروز وقت کی

 به آدرس مورد نظر بروم.  دیفردا که روز مصاحبه است با
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 ! کنندیتا زن و دختر نشسته اند و دارند پرسشنامه پر م یحدود س دمیرفتم و د شیفردا

 

نامربوط بود.  گرشید یسوالها یبعض ،یخانوادگ تیو وضع التیاز سواالت مربوط به سن و تحص ریهم دادند دست من. غ یکی

 ! دیدار ییچه هنرها ای دیپوشیم یمثال در خانه چه لباس

 

 دهم. فقط مرا نگه داشت. یبعدا به شما خبر م دیهمه را گرفت و گفت برو یدکتر آمد، برگه ها یآقا آخرش

 

 و گفت: میاست بعدش آمد نشست رو به رو ادمی خوب

 

م که خوام استخدامت کنم. فقط شک دار یاز همه خوشم اومده و م شتریمن از تو ب یدیزنو دختر که د نهمهیا ونیراستش م -

 ! یایکارها بر ب یاز پس همه  یبتون

 

 نشده بودم، جواب دادم: شیبودم و متوجه منظور اصل یکه هنوز دختر خام و ساده ا یحال در

 

تونم انجام  یم دیبد حیرو برام توض یخونمون و به من سپرده بود! هر کار یمادرم اداره  ی. از ده سالگمیمن دختر باهوش -

 بدم. 

 

 را که زد و گفت: یخند زشتاست آن لب ادمی

 

 من مثل ماساژ پا و کمر.  یِ شخص یکارها یمطبه به اضافه  یکارها یکی نجایتو ا فهیوظ  -

 

 اضافه کرد: بعد

 

 ! رهیگ یدرد م شتریتا نشونت بدم کجاهام ب سایپاشو وا  -

 

 شدم، من هم بلند شدم و گفتم: دشیپل تیمتوجه ن تازه

 

 ! ومدمین نجایکارا ا نیا یآقا من برا  -

 

خواست. آدرس را  یم یکردم که منش دایپ یشرکت خصوص کینشدم. چند روز بعد  دیناام یبرگشتم مسافرخانه ول یعصبان

حاال با  نیکار آمده ام گفت شما از هم یدر را باز کرد. تا گفتم سالم من برا سییر یرفتم. در زدم و خود آقا شینوشتم و فردا

 ای نیشرکت راه بر نی! شما فقط تو ایچیهست؟ گفت ه یچ نجایکار من ا نیبگ لطفا شهی! گفتم مدیحداکثر حقوق استخدام هست

ساعت هم نگذشته بود که دستور داد ناهار  می! نکنمیکارها را م ی. من خودم همه دیو جواب تلفن بده دینیبنش زیپشت م

 آوردند. بعد در شرکت را قفل کرد و گفت:

 

 "بسه، االن موقع استراحته!  گهیکار د "

 

و  زیاش غم انگ یو زن و بچه، زندگ یخوبِ مال تیکرد که با وجود وضع فیشروع به تعر میبرا میخورد یغذا م میداشت یوقت

کنان به من حمله کرد و گفت که اگر نگذارم  هیدفعه گر کیدرددل کند. بعد  شیدارد تا برا یبه دختر جوان ازیاست و او ن یخال

در چه جور  دمیزدم و فرار کردم. بعد از آن روزها فهم غیرا خواهد کشت! من هم ج شمن بگذارد، خود ی نهیس یرا رو سرش

 شود. یم دایو همه جور آدم پ میکن یم یزندگ یا یوحش یایدن

 

 داشتم. یهر طور شده نگهش م دیآخر من است...با یخانه  اریبا مه یزندگ

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 311 

 

 ?گمیم یچ یدیگالره گوش م -

 

 شوم: یم رهیخ اوشیسپس به س دم؟یآوردند که من نفهم یاندازم. ک یو بلند آب پرتغال م کیبار وانیبه ل ینگاه 

 

 حواسم پرت شد! دیببخش ؟یگفت یزیچ -

 

 رابطه بده. نیبه ا یتیرسم هی...زورش کن یحرف بزن اریبا مه دیگفتم با یداشتم م -

 

 :میگو یم به هشدارش تیاهم یاندازم و ب یشانه باال م 

 

  م؟یقدم بزن هیدیجمش کمی میبر -

 

 ؟یخوریاز دست تو...اصال انگار نه انگار...آب پرتغالت و نم -

 

 نه... -

 

 .امی...بذار اول حساب کنم االن میخوایم یچ یدون یخودتم نم ؟یا دهیچیپ یلینگفتم خ -

 

 ...!شهی...مثل همدمیو خند میکرد یشوخ می...بحث کردمیخوب بود. حرف زد شهیقدم زدن مثل هم اوشیس با

 

 یازدواج کرده...با دختر نییاش بوده و در سن پا یمیصم یاز دوست ها یکیکرد که محمد  فیاز گندم و محمد گفت. تعر میبرا

زود با  یلیبازد و خ یرسد خودش را م یم یکند و به پول و پله ا یخورده. گندم تا شوهر م یجهت به او نم چیکه از ه

دوست و  ثیاز حرف و حد یزخم نی. گفت که محمد بخاطر خوردن چنبردیم فولمشترکشان را رو به ا یاشتباهاتش عمر زندگ

 .دیایب اریروز برگردد و سراغ مه کیگفت انتظار داشته محمد  یکند. م یآشنا فرار م

 

 بود نه خودش...! نشیخانه نبود. نه ماش اریوقت بود که برگشتم خانه...مه رید

 

 یایپر از الزان یکنم و با شکم یرا عوض م میروم. لباس ها یکه داشتم به سمت اتاق خواب م یو کالفه از روز پرحادثه ا خسته

 خزم. یپتو م ریز میخورد اوشیکه با س یا یلیچرب و چ

 

من فکر  یآمده ول اریشود...مه یدر بلند م یزنم که صدا یرختخواب غلت م یتو ادیز یِنی...هنوز از سنگدارمیخواب و ب هنوز

 را داشته باشم. دنشید یبرا یکاف یکنم هنوز آمادگ ینم

 

 بندم.  یرا م میآورم و چشم ها یچانه ام باال م ریکشم، پتو را تا ز یتخت م یخودم را گوشه  عیسر

 

 بدهد... ییاعتنا یرا به ب شیمنتظر مانده ام تا خشم جا همچنان

 

 اما...! شود ینم تمام

 

 شده!! رهیو محکم جاگ قرص

 

آغوشش در چهار  یها...نه نه...عطر خودِ خودِ تنش...بو ستیادکالن مارکدارش ن یشود از عطر تنش. منظورم بو یپر م اتاق

 کند. یو سوراخ سمبه ها را پر م چدیپ یاتاق م یِوارید

 

 و... نمیخواهمش. خشمگ یو م نمیخشمگ
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 تنه اش.  ینیرود، از سنگ یو باال م نییپا تخت

 

 . ندازمیتخت ب یگوشه  نیرا از تنش خارج کنم و همانطور خشمگ راهنشیتوانم، دست دراز کنم و پ یخواهمش که م یم آنقدر

 

 خواهم...!  ینم اما

 

 گالره؟  یداریب -

 

 یکشد و به من م یخودش را جلو م. دارمیفهمد ب یکشم. م یم یسوز نهیو س قیآنکه بخواهم آه عم یکشم...ناخود آگاه ب یم آه

 خورد. یگوشم م ریگرم شده اش ز یچسبد. نفس ها

 

 شهیالبد دارند مثل هم یرا ول شیچشم ها نمیب یزند...نم یرا پشت گوشم م میآورد و موها یرا تا کنار گردنم باال م دستش

 شوم...! یم دنشیتابِ بوس یشوم...ب یتابِ نگاهش م یزنند. ب یبرق م یکیدر تار

 

کنم...قسم  یکه کردم افتخار نم ییبه کارا خورمی... قسم میادیکنم از تو بهترم تو از سرمم ز یخورم فکر نم یگالره قسم م -

 . گالره به خدا عاشقتم...رمینم یا گهیدنبال کس د یخورم که تا تو کنارم باش یم

 

کالم آخرش  نیکه چقدر با هم دهیتش حس کرده...البد فهمدس ریرا ز میبازوها یشوند. البد حرکت ناگهان یسفت م عضالتم

 ام کرده. وانهید

 

 .رمیبند و بارم...به مرد تازه عاشق شده ام بچسبم و کام بگ یحاال به مرد ب نیجا...هم نیخواهم هم یم

 

 کنم: ی...زمزمه ممیاراده، آرام و مال یدهم. ب یانگشتانم فشار م نیبالشت را ب ی گوشه

 

ازت  ی...وقتادیازت خوشم ب دمیترس یباهات حرف زدم م یباهات حرف بزنم...وقت دمیترسیم دمتیبار د نیکه اول یوقت -

 عاشقت بشم... دمیترس یخوشم اومد م

 

زنند.. .نگاه من  یگردم. چشمانش برق م یگذارم و آرام به سمتش بر م یام قالب شده م نهیس ریکه ز یدست یرا رو دستم

 چشمانش... دنیود از دش یهم شعله ور م

 

 دهم: یکشم و ادامه م یو مردانه اش م یاستخوان یگونه  یرو متیرا با مال انگشتانم

 

 ترسم از دستت بدم. یحاال که عاشقت شدم...م -

 

 وقت... چیه ستیقرار ن نجامیگالره من هم -

 

 پکم. یمن از درد م ی! آن وقت اگر برویباش نجایا شهیکه قرار است هم ارینکن.. .نگو مه دوارمینگو...ام نه

 

 کند.  ینم میماند. انقدر شکه شده که همراه یبوسم. حرف در دهانش م یبرم و  م یدرنگ جلو م یرا ب سرم

 

 کالم و حرف... کی یو داغ ... ب ضیدندان ، با لب ها و با تمام صورت ... ساکت و پر غ با

 

 خورم در کنارش...! یزنم...ُسر م یباال آمده اش را با خشونت پس م...دست رونیکشانم ب یخودم را از او م بعد
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 :ردیگ یدر برم م ضیپرغ

 

 جانِ دلم... -

 

 :میگو یدلم م یتو

 

  "زهر مار و جانِ دلم!!"

 

 بشنوم. یحرف چی...هچیخواهم ه ینم ،یعنیکه  شیلب ها یشوم رو یکند به حرف زدن، بُراق م یرا که باز م دهانش

 

 "خشم و نخواستن! انیتو را خواسته ام م"

 

 ...گریاما و اگر د کیو هزار و  دهایخشم و نخواستن و البدها و نبا انیم

 

 هم...! ریپذ حی، توض«جانِ دلم» ستیبردار ن استیمن با تو، س تیحکا میامت تا بگو دهیدندان کش به

 

 جوان ها و کتاب ها و وبالگ ها...! یگذارم برا یاداها را م نیا

 

 !! ستیبردار ن یکه شوخ یواقع یِزندگ

 

 ...رمشی. سفت و محکم در آغوش بگرمیخواهم هم چنان در آغوشش بگ یو م نمیخشمگ

 

 شود...!! یمثل کتاب ها نم یچنان حواسم هم هست، زندگ هم

 

 کشم... یم رونیقفل شده ب شیزانوها نیرا که ب مید. پاکش یو مرا جلوتر م چدیپ یم میدستش را محکم دور بازو کی اریمه

 

 کی یو در آغوشش بخوابم. برا زدیدلهره در آغوش مردم آرام تر شوم...خشمم بر یخواهد ب یخواهم...فقط دلم م ینم رابطه

 فرار نکنم...! بدون کابوس بخوابم... دنی...از خوابنمیکابوس نب گریشب هم که شده د

 

 یکمرم م یتا به گود ندیآ یتر م نییو پا نییکنند. نوازش وار پا یپشت گردنم مع.اشقه م یبا تک تک مهره ها انگشتانش

 شوم...  یم دیکند و من ناام یروند. آن را باز م یم رمیلباس خوابم به سمت قفلِ لباس ز ریرسند. از ز

 

 ...دمیهم ندارم! فقط ناام ضی...غستمین نیخشمگ گرید

 

 "شوند...!! یوقت آدم نم چیها هآدم  یبعض"

 

 

 

*** 

 

به خون  ی رهیروند. نگاهم در دا یم یخانه رو به خاموش یدر فضا دهیچیزمزمه وارِ پ یشود و صداها یباز م یبیمه یبا صدا در

 شود. ینگاه عرفان، قفل م ینشسته 

 

 نیدستم، از ب یتو وانِیکشد و ل یم ریام حبس...! قلبم ت نهیشوند و کم کم در س ینصف م مینفس ها هیعرض چند ثان در

 کند. یشکستنش سرم را پر م یشود و صدا یواژگون م نیزم یرو لغزد،یجان و سست شده ام م یانگشتان ب
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 دارد. یبه سمت من گام بر م تیجمع نیو غران، از ب یعصب عرفان

 

 ینگاهش زندان یِنگار که مرا در مرداب خونشود. ا یکنم از دستش برمم...فرار کنم و خودم را نجات دهم، نم یکه م هرچه

 ندارد!  یا دهیشود...فا یکنم نفس بکشم. نم یم یفشارم و سع یم میگلو یکرده. دستم را رو

 

کنم حنجره  یخفه شده و حس م میصدا در گلو یبکشم ول غیکنم ج یم یزند...سع یچنگ م میرسد و به بازو یبه من م عرفان

 دارد. یام زخم برم

 

انگشتانش  نیرود. انقدر محکم چانه ام را ب یچانه ام م ریکشد و دستش ز یمالحظه مرا سمت خودش م یو ب عی...سرنیخشمگ

خورند...او اما  یبه هم م «کیتل کیتل»از زور ترس  میدر گوشتم فرو رفته. دندان ها شیکنم ناخون ها یفشارد که حس م یم

 :کند یم زیدندان ت میبرا یمثل گرگ نر و گرسنه ا

 

 پارت کنم.  کهیوقته هاِر هارم گالره...اومدم ت یلیاالن خ -

 

 است: دهیفا یبکشم...ب رونیکنم خودم را از دامش ب یم یسع

 

 ؟یخوا یاز جونم م یدست از سرم بردار...چ -

 

 زنند: یبرق م چشمانش

 

 !یدی...پس میدیو پس م یکه با من کرد یهمون جونتو...تاوان کار -

 

و  هیتجز یبرا یآنکه به من فرصت یافتد. ب یخورد و سرم به دوران م یدستش تاب م یتو یبراق و برانِ چاقو یِزیت یرو نگاهم

 پاشد. یم رونیدلم ب ریشود و از ز یم باریچشمم جو یکند. خون جلو یبدهد، چاقو را تا دسته در دلم فرو م لیتحل

 

 ...!فتدیبه شماره م نفسم

 

 ماند. یدل من ثابت م یتو یچاقو یدسته  یشود...نگاهش رو یم شیدایاز دور پ اریکشم...بلندِ بلند. مه یم غیج

 

 زند: یم ادیدود و فر یما م یسمت هردو به

 

 گالره...گالره!! -

 

 یاست و از لذت برق م نیرسد. نگاه عرفان همچنان خون یدود باز هم به من نم یانگار هرچه که م اری...مهنمینش یم نیزم یرو

 زنند...!

 

 گالره...گالره...! -

 

 دهد: یرا سخت تکان م میشانه ها یپرم. دست کس یکشم و از خواب م یم غیج

 

 !!ینیب یخواب م یپاشو گالره...دار -

 

سوزد.  یم یدهم. تمام تنم عرق کرده و در کوره ا یم صینگاه تار شده ام، تشخ نیرا از ب اریکنم و صورت مه یباز م چشم

 زنم. یم هیگر ریگذارم و ز یقلب کوبانم م یدست رو
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 نهیس یدارد. آن را رو یبالشت بر م یکشد و سرم را از رو یم یاز سر آسودگ یپوف اریلرزم. مه یم یا دهیگنجشک ترس مثل

 کشد: یگونه ام م یگذارد و دستش را رو یاش م

 

 ...فقط خواب بود.زمیعز یدیخواب د -

 

 نالم: یزنم و م یاش چنگ م نهیس به

 

 !!ی...تو نبودیتو اونجا نبود ی...عرفان اومده بود سراغم ولاریبودم مه دهیترس یلیبودم...خ دهیترس یلیخ -

 

 زند: یام را بوسه م یشانیپ

 

 نترس. یچیاز ه شتمیپ شهیمونم...هم یم نجایخوشگلم...هم نجامیمن ا -

 

 رم،یم یدارم تو آدمک ها م من

 

 ؟یگیها قصه م یبرام از پر تو

 

کوچک  یِگرد نیشود در برابر ا یشود. مگر م یزند.گونه اش چال م یزند...لبخند م یبرق م یکیکند. نگاهش در تار یم نگاهم

 تفاوت بود؟ یب یو دوست داشتن

 

 نشانم. یلبان عرق کرده ام م یرو یهم لبخند لرزان من

 

 یگوشه  یِها نیچ نیرود تا ب یمدرست شده...شستم  یکوچک یکه چاله  ییگونه اش...همان جا یگذارم رو یرا م دستم

 .ندیآ یچشم و ابرو م میچشمش...که برا

 

 :دیگو یکه خودش م شیموها اهِیرود داخل شبِ س ینرم، لغزان و پروانه وار...م گریچهار تا انگشت د آن

 

 "کنمشان!! ینوازش م یکنم وقت یخوابش م"

 

 کشد: یم نییگونه اش پا یگذارد و آن را از رو یدستم م یرا رو دستش

 

 دستت!! دمیکار م یانقدر انگولکم نکن بچه...نصفه شب -

 

کنم و به  یاش جابه جا م نهیس یکنم. سرم را رو یاست خواب زده شده. از حالت متوحش چشمانش قشنگ حس م معلوم

راپرتش را به  تیع. حاال که در واقدیایترسم دوباره عرفان سراغم ب یکنم. م یفرار م دنیدهم. از خواب یقلبش گوش م یصدا

سرم  یاش که رو هیاز خودش و سا دی. انگار تا عمر دارم بادیآ یم...در خواب سراغم یدادم و فرستادمش هلفدون سیپل

 افتاده، فرار کنم.

 

 ترسم... یمن م ؟یاول من بخوابم بعد بخواب یبذار شهیم اریمه -

 

 نهیس یگذارد سرم رو یکند و م یجا به جا م یدهد. مرا هم با حالت راحت تر یم هیکشد و به تاج تخت تک یرا باال م خودش

 اش بماند. 

 

 ! دارمی...من بزمیالبته عز -
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ترسم خواب بروم و  یگذارم. هنوز هم م یهم م یرا رو میکند و چشم ها یواسطه اش جا خوش م یب ی نهیس یرو سرم

 ...!میایکابوس ب

 

کند. با  یزودتر خوابم م ینطوریبهتر است...ا ینطوریکشد. ا یم نشانی..دستش را نوازش وار بکند. یم یباز میبا موها اریمه

 شوم. یم ایغرق رو یندیحس خوشا

 

*** 

 

بخشِ احمقانه  تیرضا یِاز آن خنده ها یام. از طرف امدهین ایبه دن ایسر و کله زدن با دن یمن برا نمیب یکنم، م یچه فکر م هر

 بزنم. یبه زندگ ستمیهم، بلد ن

 

 آمده ام... ایبه دن یاشتباه من

 

 دار بزنم و ساکت بمانم...! یمعن یو روالش پوزخندها یگرفته ام که چطور به زندگ ادیروزها  نیا

 

 کرد. سیرا خ کلمیگذاشت و تمام ه دنیبار یبنا یمزخرف بود. هنوز تابستان تمام نشده باران رگبار یکال از آن روزها امروز

 

زدم که  یهم به خودم غر م نطوریرا عوض کنم. هم سمیخ یخواستم لباس ها یانداخته بودم و م زیرا به رخت آو میمانتو تازه

 برداشته ام. یچرا ترم تابستان

 

 خب غر زدن که آزاد بود...! یراحت شود ول المیخواست هر چه زودتر کلک درس را بکنم و خ یکه دلم م هرچند

 

بود...راستش از آمدنش آنقدرها هم جا نخوردم.  اریرا دوباره بپوشم. مادر مه اوردهیزنگ باعث شده بود لباسِ درن یصدا

 رفت سر اصل مطلب... میمستق

 

 چشمم آورد بعد رفت سر لپ کالم.  یهم که نه...اول مادر و پدر و جد و آبادم را جلو میمستق مِیمستق البته

 

پدر من  یو زحمتکش قائلم ول زیعز یچوپان ها یبرا یاحترام خاص نکهیمودبانه گفتم با ا یلیمن گفت دختر چوپون و من خ به

 معلم بود.

 

 ها را کف دستشان بگذارم... یبه خرج دهم...چطور با پنبه سر ببرم و حق بعض استیام چطور س ادگرفتهیروزها  نیا

 

 یهم نبود، کدام مادر حیحد وق نیاگر پاچه پاره و تا ا یحت یطرفم ول یکه با چجور زن قبل از رفتنش هشدار داده بود مینس

 مثل من وقت بگذراند؟! یکیشود پسرش با  یم یراض

 

و مرا عروس خودش  ردیرا گاز بگ اریشده، امکان داشت به قول معروف خر مغز مه یو جد یانقدر طوالن مانیحاال که دوست تازه

 کند.

 

دانست، اتفاقا خوشحالم بود که از  یراجع به گذشته ام نم یزیکه چ ییما نداشت. آن روزها یبا رابطه  یمشکل اریمادر مه لیاوا

پسرش را  ی شهیعاشق پ یکرد، راحت شده. اما کم کم که رفتارها یدرست م شانیکه پسر پر شر و شورش برا ییدردسرها

 ر آورد. از آن روز هم شد کابوس شب و روزم.آمارم را د دهینکش یزینخ من رفت و چ یتو دید

 

و قلمبه سلمبه حرف بزنم...چطور خودم را از آن چه که هستم  لسوفانهیگرفته ام چطور کتاب بخوانم و چطور ف ادیروزها  نیا

 بزرگ تر نشان دهم...
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 .دیک کشپول قلنبه داد و چ شنهادیرفت. پ شیپ یزتریدرخشان امروز آمد و از راه مسالمت آم خانوم

 

 شیرا پ یصد برابرش هم کار چیپول ها که ه نی. او که از قدرت عشق خبر نداشت...ادمیخند شیها تیهم در دلم به ن من

 برد. ینم

 

 .دمیخند شیها یالیپول را گرفتم و دوباره و صدباره در دلم به خوش خ یول

 

دانم خودش  یاش گم و گور کنم...انگار من نم یاز زندگ یجور کیخودم را  دیبفهمد و با دینبا اریکرد مه دیهم تاک آخرش

سکه را  یخودش آن رو الیهستم و به خ ی...که چطور دخترزدیآب بر یمرا رو یو پته  ندیرا بب اریاست تا مه یمترصد فرصت

 حیترج رایگذارد، چقدر پول دوستم و پول را به مه یکف دست پسرش م ودتردانستم خودش ز ینشان پسرش دهد. انگار نم

 داده ام...!

 

 پشت سر را سالم نگه داشت...! یبرگشت را بلد بود...چطور پل ها یرهایمس یشود، همه  یگرفته ام چطور م ادیروز ها  نیا

 

دستم را داخل  یتو گارِیس یشوم، هُل هُلک یبلند م یصندل یکند. از رو یانداختن به قفل مرا از فکر خارج م دیکل یصدا

 .ندیآن را نب اریچاه تا مه یفرستم تو یرا م لترشیکنم و ف یخاموش م نکیس

 

که بعد از رفتن خانوم درخشان، هنوز به تن دارم را تند تند با لباس  ینمدار نِیدوم و بلوز و شلوار ج یسمت اتاق خواب م به

 کنم.  یعوض م یراحت

 

 ری. زاوردیدر م یکفشش را کنار جاکفش اری. مهندازمیب ییلباس شو نیبرم تا در ماش یگرفته اند را م گاریس یکه بو ییها لباس

 شود. یم رهیمن به سمت آشپزخانه خ یکنم و او فقط به حرکت شتاب زده  یسالم م یلب

 

 شنوم: یرا از داخل هال م شیصدا

 

 ؟یلباس بشور یخوایم اد؟یم ینشده چه بارون زییهنوز پا ینیب یسالم...م -

 

 دهم: یچپانم و جواب م یم نیدهند. آن ها را داخل ماش یم گاریس یاندازم که هنوز بو یدستم م یتو یبه لباس ها نگاه

 

 شدن... سیآره لباسام خ -

 

دلم هم،  یته مها یکم ی...حتی...چطور کلک سوار کنم و کممیکنم...چطور دروغ بگو یگرفته ام که چطور نقش باز ادیروزها  نیا

 .رمیعذاب وجدان نگ

 

 گرفته ام...! ادیگرفته ام...باور کن  ادی ییها زیچ من

 

 کند: یآورد و به سمت من پرت م یرا همان جا وسط سالن از تنش در م شرتشیت

 

 هم بنداز... نویا -

 

 دهد.  یو باران را با هم م اریمه ی. بودیآ یصورتم فرود م یتو رمیبتوانم لباس را در هوا بگ نکهیاز ا قبل

 

 رود: یبه سمت اتاق خواب م قشیقد یِریاز نشانه گ یراض اریمه
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 هوا! نیچسبه تو ا یبذار م ییچا هی -

 

 کنم. یآن را روشن م ن،یزنم و بعد از پر کردن مخزن پودرِ ماش یغر م یلب ریز

 

 ...!اهینوکر بابات غالم س -

 

کند.  یم ینیسنگشلوارکم  بیاست. چکِ سبک و کم وزن داخل ج یمرغ زیهم بعد از رفتن خانوم درخشان اخالقم چ هنوز

که مقصر  اریکنم مه یگذارد تعادل داشته باشم. بعد فکر م یشده و نم زانیطرفم آو کیبه  یبزرگ یکنم وزنه  یاحساس م

 ...ستین

 

. که دیکش نجایکه کار به ا د،یخواهد به من بگو یهم هست. هست که انقدر به مادرش رو داده...انقدر گذاشت هرچه م دیشا

 غرورم را مچاله کند و من فقط ساکت بمانم. یسادگ نینفر به هم کی

 

 گذارد.  یدر دهانش م یدهد و قند یلم م یصندل ینمدار و خوش بو، رو یکنان و با همان موها نیف نیف اریمه

 

 یم میدر صدا هیکنا یاز خشم و حت یرگه ا چیه یماسد و ب یزند م یم رونیب وانیگشاد ل یکه از دهانه  یبخار یرو نگاهم

 : میگو

 

 ...نجایمامانت اومده بود ا -

 

 پرسد: یسرفه، م نیپرد و ب یم شیدر گلو قند

 

 مامان...من؟ ؟یچ -

 

 دهم: یزنم و جواب م یم پشتش

 

 ...ینه پس مامان من! آره مادر جنابعال -

 

 دوزد: یرا به گردنم م زانشیگر نگاه

 

 نجا؟یده بود ااوم یچ ی! برامیترسون یم یدار ؟یخونسرد بیچرا انقدر عج -

 

 گذارم: یکشم و کنار دستش م یم رونیشلوارکم ب بیرا از داخل ج چک

 

 کم کنم. تیبهم پول بده شرم و از زندگ نجای...اومده بود انیبخاطر ا -

 

 دهم: یو ادامه م دیبگو یزیچ گذارمینم

 

و به  رمیبود که چک و بگ نیا نهیگز نیخب بهتر یخز شده...ول گهید ایخاله زنک باز نیبهش بگم خانوم درخشان ا خواستمیم -

از دهنش در اومد بهم گفت و من فقط نگاه کردم...اونم به احترام  یهرچ نجایاومد ا اریمه نی. ببیخودت نشون بدم تا باور کن

کوتاه  خواست به نافم ببنده و من در برابرش یهرچ یبمونم...عادت ندارم هرک نسردخو دمیبعد قول نم یدفعه  یتو ول

 ...فقط بخاطر تو بود.امیب

 

 بزند. یسکوت کرده ام تا او حرف نیآتش یرود. حاال بعد از آن سخنران یم نییباال و پا شیگلو بیس
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 سکوت! نیبگو مردِ من...کالفه ام از ا یزیچ

 

 :دیگو یلپ چپش را پر کرده، م یکه گوشه  یکشد و با همان قند یم یقیعم نفس

 

 .زنمیباهاش حرف م -

 

دانم که به هر  یبه مادرش بزند. م یحرف نامربوط نکهیرا نداشتم. حاال نه ا یبرخورد خونسرد نیانتظار چن قتایخورم. حق یم جا

 حال چه بخواهم و چه نخواهم آن زن مادرش است!

 

 نزنم: یفشارم تا تند نروم و حرف نامربوط یرا به هم م میزنم. لب ها یبه کمر م دست

 

 یدختره م نیبه بعد پام و از تو کفش ا نیچشم از ا گهی...مطمئنا اونم مهیخوب یلیآره...خوبه...فکر خ ؟یزنیباهاش حرف م -

 .رونیکشم ب

 

 اندازد: ینوشد و شانه باال م یم یقلپ چا کیکند.  یاز قند، پر م یرا با حجم آب شده و کمتر یکیشود و آن  یم یلپش خال نیا

 

 کنم؟؟ کاریچ یگیپَ م -

 

 فقط خودم را سبک کرده ام. رد،یکند و طرف مرا بگ یستادگیمادرش ا یجلو میاگر بگو نکهیا یعنیکلماتِ طلبکار  نیلحن و ا نیا

 

 زند. یبرق م قاینگاهش عم یداغ آبدار شده و نقره  یاش از خوردن چا رهیخ یها چشم

 

 :زمیر یشانه م یرا رو شیزنم و انتها یم یچنگ شانمیپر یموها نیدست به کمر، ب همانطور

 

 ؟یکرد یهمش متانت به خرج بدم...راجع به من چه فکر تونمیمن که نم -

 

لپش، چال  یقبر کنده شده رو ینگاهم تو رمیزند. با خودم درگ یکند و لبخند م ینگاهم م طانیرود. ش یباال م شیابرو کی

 نشود.

 

 زند. یلبخند م قیعم نطوریا شهیچقدر دوستش دارم که هم داندیهم م خودش

 

 یگرد نیداند در برابر ا یم رم،یدهم تا بخندد و من گونه اش را گاز بگ یو غلغلکش م فتمیبه جانش م یکه گاه ییآنجا از

 .فمیضع نیکوچک و نمک

 

 بردار! تیها رکانهیز نیخنده دارم...خسته شده ام مرد...دست از ا یتا دوست داشتن ها تیدوست تر داشتن یخنده ها از

 

 دهم. یپشت گوشم سر م را میموها

 

 زنند. یشوند و کنار گوشم وز م یم شانیهم، پر میشود، موها ی...صد باره! دستم خسته مدوباره

 

 ام. ستادهیاز او ا یمنتظر جواب هنوز

 

 دهد: یبا خنده جواب م دویآ یم نییباالرفته اش پا یابرو

 

 ...فیکث یفکرا -
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 است. یماریب یبه بعد سکوت و متانت نشانه  ییجا کی از

 

 کشم: یم غیشود و ج یم یام برزخ افهیق

 

 تم؟یزندگ یکجا گهیواقعا که...من به جز رخت خواب د -

 

بگذارند به حساب فهم و شعور و درک  گرانید ایطرف مقابلم  دیاست. شا یضیمر یبه بعد سکوت نشانه  ییجا کیاز  یآر

 در راه است...! یمیکه انفجار عظ دیآ یزنگ هشدار م یتمام مدت صدا نم،یته ذهنِ ساکت و مت ییجا کیاما  ت،یموقع

 

را با مکث چند  شیاندازد. چشم ها یم هیصورتش سا یپر مژه اش رو یبرد و پلک ها یباال م میرا با حالت تسل شیها دست

 :دیگو یکند و م یباز م یا هیثان

 

بالرو سر  نیتونم ا یباشم؟ باشه...من نم یجد یخوایض شه...مفضا عو کمینگام نکن...خواستم  یکردم بابا اونطور یشوخ -

 ...ستیحقش ن نیگالره ا دهی...برام زحمت کشارمیمامانم ب

 

 زنم. یانگشتانم چنگ م نیرا ب میها قهیکشد. شق یسوزد...از حرفش مخم سوت م یم سرم

 

 ...دمیوقت نبخش چیرا ه زیچ کی

 

 ها را...! حرف

 

 !دمی...آدم ها را بخشدمیبخش کارهارا

 

 شوند...نشد که ببخشم! یذهنم نوشته م یتو ییجا کی یول کلمات

 

 ام. منظورش من بودم... یشانیاندازم به پ یم ینیشوم و چ یم منزجر

 

 شود! یآغاز م میو انفجار عظ ردیگ یم تیسرم طعم جد یهشدارِ تو ،یسادگ نیبه هم و

 

 :ردیگ یکم کم اوج م میصدا

 

 ز بال منم...منظورت ا -

 

 روم: یاشاره ام را به سمت خودم نشانه م انگشت

 

 ...من بالئم...آره؟ فاجعه ام...آره؟ستمیمن حقش ن -

 

 نبود... نیمنظورم ا -

 

 شود. ی. چالش ناجوانمردانه پر مزانندیگر شیها چشم

 

 ...نیمنو بب اریبود؟ مه یپس منظورت چ -

 

 نگاه کردن به من را ندارد انگار! الی. خزدیگر یگردانم. نگاهش همچنان م یو آن را به سمت خودم بر م رمیگ یاش را م چانه
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. ستمی. من خراب نی...تالش نکن درستم کنیکن رمینکن تعم ی...سعستمی...ناقص نستمی...من شکسته نینگام کن لعنت -

با گندم و  تیهم خوابگ ی هیقض نه،یبیدار م بیکه منو ع یر جنابعال! اصال مادنم؟یمونم. بب یسالمم م میسالمِ سالمم...اگه نشکن

 دونه؟یرو م گهیمتاهل د یگندم ها

 

 کند...! ینگاهم م بالخره

 

 کوبد: یم نتیکاب یرا رو مشتش

 

 !یگیچرت و پرت م ی...دارگهیتمومش کن...بسه د -

 

 یشد و چکه کرد رو زیمن تمام شد...لبر یدارد. برا یصبر یکاسه  یچکند. هرکس یم نییآورند. پا یتاب نم میاشک ها گرید

 گونه ام.

 

 لرزش است: یهنوز محکم و ب میصدا یلرزد ول یام م چانه

 

ام...خرابم.  ی...آخه من عوضی...حق داریگیتو راست م زمی. آره عزادیسرت ب دیمثل من نبا ییبال ی...خودت گفتگمیچرت نم -

 ...یجنابعال یِخونگ  قیم رفام...حاال هم که شد یابونیخ یِ رو.سپ

 

 زند: یبلندش سوت م یاز صدا گوشم

 

 خفه شو...خفه شو... -

 

است که نسبت به برباد رفتن،  یمرد یشده  دیتهد رتیغ هیشب شتریاست. ب یلیس کیفراتر از  یزیمحکمش چ ی ضربه

 واکنش نشان داده.

 

 افتد. یو استخوان گونه ام از عمق به گزگز م دیآ یچپم فرود م یشانه  یرو سرم

 

 !ختهیدهانم فرور یتو میکنم دندان ها یکنم در عوض حس م یرا حس نم فکم

 

 ...خشکِ خشک مثل برهوت...!دهیکنم. دهانم تلخ شده و زبانم به سقف دهانم چسب یو خون را با پشت دست پاک م اشک

 

 .نمینش یم میزانو ها یخورم و رو ی. سُر مستیتحت کنترل ن گریفاجعه د نیا

 

را دوست  یجد یزهایدانم که شده. چ یاندازد. پشت سر هم. کالفه شده...م یچنگ م شیموها اهیبه طبق طبق شبِ س اریمه

 شود را دوست ندارد! یم یجد زیکه همه چ نطوریندارد. ا

 

 سوزد.  یزنم. صورتم م یخون و اشک را پس م دوباره

 

 ...! شتریب قلبم

 

 کنم: یم ناله

 

عاشقت شم. تو وادارم  یتوئه. تو مجبورم کرد ریتقص نیمونم و ا یتونم از دستت بدم. زنده نم ی...لعنت به تو....نمیلعنت -

 به قلبم راهت بدم. یکرد
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ا به سوزناکم ر یهم حرارت دستش گونه  یسانت کیگونه ام...از همان  یِ سانت کی. تا دیآ ی. دستش جلو مزندیزانو م کنارم

 کشد. یآتش م

 

 یگذارم و به عقب هولش م یاش م نهیس ی...با حرص و حب و بغض. آن را روهیزنم. با گر یکنم و دستش را پس م یم رم

 دهم:

 

 !نمتیبب خوامی...نماریبرو...برو مه -

 

 گال... -

 

 کشم: یم غیج یکیستریه

 

 نگو...برو...برو گمشو...! یچیه -

 

 شود. یو از آشپزخانه خارج م دیگو یم یا یلب ریز« جهنم به»

 

 و سالم...! حی. صحریبگ لیگلت را تحو یپسر دسته  ای. بیخواست یشد که تو م یخانوم درخشان...همان بفرما

 

 ! ؟؟یکن یخان گوش م اریمه

 

 ام! دهیخواب شیکه تو ییبایگور ز نیهم ی...برایخواست یقبرستان م نیهم یمرا برا تو

 

 ام...! دهیمردنم را چ یبایز یدورش گلها که

 

 ینم زیچ چیکه به ه ییزهایچ نیهم یارزد. برا یکه به مردنم هم نم یآرامگاه یقفس سردم است. برا نیکه دلبازتر نجایا یبرا

 ارزد.

 

 ...!ستندیکدام ن چیه د،یکه با یشوند. و وقت یکوچک خرج م یکه در لحظه ها ییها نیهم

 

 گردنم را خم کنم... دیقدر باحقارتشان، آن دنید یکه برا ییزهایچ

 

 بشکند!! تا

 

 دل...! زیعز ببخش

 

 زند... یباتالق از گردنم هم باال م نیاز ا شتریمرده ام...ب نیاز ا شتریچرخد. ب ینم نیاز ا شیب گردنم

 

 دورم است. یشغال ها و کالغ ها یماند، تملقِ دوباره  یکه م یزیتنها چ و

 

 مردن... نجایا

 

 رد شدنش هم... به

 

 ارزد...!  ینم
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 * فصل دوازدهم: ذهن خطرناک *

 

قهوه،  یفوق العاده  یعطر و عرق و بو یخورد. بو یدود و توتون به مشامم م یشوم. بو ینسبتا شلوغ م یوارد کافه  ینیسنگ با

 دهند. یبعد از دود خودشان را نشان م

 

را  زیو تم یخال یزهایاز م یکیو  برمیبا خودم داخل م یکشانده ام را به سخت نجایتا ا اریپس دادنشان به مه یرا که برا یلیوسا

 کنم. ینشستن، انتخاب م یبرا

 

کند. در  یم یتوجه به اطراف خلوت کرده اند. دوباره حرصم تنگ ینشسته و ب ییچندتا زیو دور چند م ییها اکثرا دوتا جوان

 زدم. دنیخودم را به ند یو ه دمیجفت عاشق و دست در دست د نیدوج کیزدم،  یرو هم که قدم م ادهیپ

 

 جفت ها ساخته اند...! یرا برا یشهر لعنت نیا یهمه  یانگار

 

 گوشه و کنار رستوران و کافه ها را هم...! یها یو صندل زیم نیا ی همه

 

 یخودم نم یکنند. به رو یتماشا مام را به تمسخر  ییکنم همه تنها یچون حس م نم،ینش یم یصندل یرو ینیاخم و سنگ با

 دهم. یهلدار با نبات سفارش م یآورم و چا

 

 یهنوز وقت نکرده آن را پاک کند، منتظر م یلکه دار که انگار کافه چ ی شهیش نیکردم. پشت ا دایپ یخوب یرا شکر جا خدا

 دهد. مجبورم در عمل انجام شده قرارش دهم. یرا که نم میخودش را نشان دهد. جواب زنگ ها اریتا مه نمینش

 

 دهد، روشن کنم. یکه از گذشته مانده و عذابم م یزیخاطرات و با هرچ نیبا ا ل،یوسا نیرا با ا فمیهرطور شده تکل دیبا امروز

 

 شیکم و ب یکه پر از دست نوشته ها یشکل یا رهیو دا یچوب زیم یرو م،یرو به رو ،یو استکان و نعلبک یقور یحاو ینیس

 . ردیگ یناخوانا شده، قرار م

 

 برم.  یلبم م یکیکنم و تا نزد یدارم، پرش م یرا بر م استکان

 

ما آدم تنهاها را  یو چشمان از حدقه در آمده اش طور دهیتاب لیبیشاه با آن س نیها که ناصرالد یاستکان و نعلبک نیا ی همه

 از ما طلب دارد. خیتمام تار یکند، انگار به قاعده  ینگاه م

 

 جفت جفت...! یآدم ها نیا ونیم میندار یینفره ها جا کیما  انگار

 

استکان دوم را از  شهیهم دیکه با میبنوش یچا م،یحق ندار مییما که تنها ی...انگارمیشهر نیا یناجور و بدقواره  یوصله  حتما

 .میخاطرات پر کن

 

 .یها را هم تو بده یچپ چپ کافه چ یجواب نگاه ها دیبا ییتنها یوقت یانگار

 

 شهر...! نیبر ا نینفر

 

 ...!یخاطرات جفت نیبر ا نینفر
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 مانند...! یم ماندهیشوند، بدون باق یبر دو م میتقس یکه وقت ییزهایچ یبه همه  نینفر

 

 !یشوند از چا یپر نم ندیتنها یکه وقت ییاز دو بوده اند...فنجان ها یمضرب شه،یکه هم ییبه تمام کاسه و بشقاب ها نینفر

 

 اند...! دهیشهر را دو نفره چ نیا یزهایم یشهر که همه  نیا یها یبه کافه و کافه چ نینفر

 

 م،یبخور میهم نخواست یآنطور پر نفوذ نگاهم نکند. چا گریکوبم تا د یشاه، م نیعکس ناصرالد یرا رو یچا یخوش بو استکان

 با ذائقه ام جور است. شتریهمان غصه خوردن ب

 

دانم  ی. نمردیگ یآرام نم یشناسد، رو به رو شوم، ضربان قلبم دم یمرا نم یکه ادعا کرده حت اریبخواهم دوباره با مه نکهیا از

 دیزده است، نبا اوشیبه س اریکه مه ییدانم که با توجه به حرف ها یرا خوب م نیاز خودم نشان دهم. خب ا یچه واکنش دیبا

خودم نگه  یغرورم را هم که شده برا یته مانده  نیهم دیو آه و افسوس بردارم. با هیگر ازدست  دیداشته باشم...با یدیام

 دارم.

 

 خواهم ماند. فیهستم و ضع فیبوده ام...ضع فیدر برابر او ضع شهیو هم شهیاست...من هم اریاو مه یول

 

برخورد تاسف  کیبه خانه برگشت،  لشیجمع و جور کردن وسا یکه برا یافتد. بعد از دوبار یم دمشیکه د یبار نیبه آخر ادمی

 هم با او داشتم. گریبار د

 

 امروز...! یو گرفته  ینیفرورد یهوا هیشب یزیبود. چ زییپا یابر یاز روزها یکیاست.  ادمی خوب

 

 گاریبودم و فال گرفته بودم و س دهیو قهوه نوش ی...چایکافه نشسته بودم و قهوه...چا نینقطه و داخل هم نیدر هم اتفاقا

 کرده بودم. ادیهم ز هیبودم و گر دهیکش

 

 ...دل تنگش شده بودم.نمیرا بب اریخواستم مه یم

 

خانه  یباران یهوا نیدر ا ایرفته  رونیو قبل از آمدن من ب ستیخانه ن ایکه  دمیرس جهینت نیمنتظر نشسته بودم تا به ا انقدر

 شیاتوبوس را در پ ستگاهیراه ا انیزدم و دست از پا درازتر و گر رونیده بود که از کافه بداده. شب ش حیرا ترج ینینش

 گرفتم.

 

 یافتاد که اتفاقا پسر یرنگ یمشک یلحظه چشمم به پرادو کیاتوبوس نشسته بودم که در  ستگاهیا سِ یسرد و خ مکتین یرو

 داشت. اریبه مه یاندازه ا یکه پشت فرمان نشسته بود، شباهت ب

 

هم که از  یتوانست باشد. کس ینم یگریزده بود، کس د نشیکه کنار چراغ عقب ماش یبا آن آرم جوکر یعنیخودش بود.  مطمئنا

 کردم کنارش نشسته بود. دایپ نانیلحظه اطم کیپسر بودنش در همان 

 

...دل دمشید یم دیتماس گرفتم. با اریهآوردم و با م رونیب فمیام را از ک یرا داشته باشم گوش مشیاز قبل تصم نکهیا بدون

 تنگش بودم. 

 

 بوق خورد تا جواب داد: چند

 

 الو... -

 

 ...شناختمیرا هم م اریمه ینفس ها یصدا ینبود. من حت اریمه یصدا
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 من و من کردن، گفتم: یاز کم بعد

 

 !ار؟یبه مه دیو بد یگوش شهیم دیسالم...اووم..ببخش -

 

 خانوم. ستین نجایا اریمه -

 

ربع بعد در  کی. کنار دوستش نشسته بود. دمشیسرم خورد. دهانم باز مانده بود. خودم د یبوق اشغال مثل پتک تو یصدا

را دور زده بود و کنار  ابانیکه دوباره خ دمیرا د نشیبودم، ماش اریکه هنوز شوکه و سرخورده از پس زده شدن توسط مه یحال

 .ستادیا یسوپر مارکت

 

 یدارم. فقط م یمیدانستم، چه تصم یدر آن لحظه نم قای. خودم هم دقدمیو به سمتشان دو دمیهدر ندادم، از جا پررا  وقت

 دانستم دلم تنگش است.

 

در را باز کردم و و پشت  عیدادم، سر میبه قدم ها یشتریشد. سرعت ب نشیآمد و سوار ماش رونیاز سوپر مارکت ب اریمه

 نشستم.

 

چه  دمیکنند، فهم یگشاد شده از تعجب نگاهم م یو دوستش هر دو به عقب برگشته اند و با چشمان اریمه دمید یوقت تازه

 کرده ام.

 

 گفتم: اریآدمم النه کرده بود، رو به دوست مه بیکه پشت س یجراتم را جمع کردم و با بغض تمام

 

 ؟یچند لحظه تنهامون بذار شهیم -

 

 و با اخم گفت: دیکش یپوف کالفه ا اریشد. مه رهیخ اریبه مه فیجوان بالتکل پسر

 

 .زنمیشرمنده داداش...بهت زنگ م -

 

 یبودنم را نم نکهیا یعنی نیاخم کند، ا اریآمد مه یم شیکه کم پ ییهنوز اخم داشت. از آنجا اریشد. مه ادهیحرف پ یب پسر

 اش کرده بود. یبودنم عصب نکهیا یعنیخواست. 

 

 زدن نداشتم. یبرا ی. هول شدم. واقعا حرفمیبگو یزیمنتظر بود، چ یعنیکرد.  ینگاهم م رهیخ رهیخ

 

 یِدگیاز گند یریجلوگ یبرا دیدانستم با یبودند که نم ادیشده ز دهیمانده و گند یچرا...داشتم اما انقدر حرف ها دیشا ای

 از کدام شروع کنم. شتریب

 

 تنگ شده. شیش کردم و فکر کردم چقدر دلم برارا به هم بافته باشند، صم و بکم فقط نگاه میلب ها انگار

 

 خب؟؟!! -

 

 "!گهیبنال د": نکهیا یعنی نیگفت خب...ا یشاک

 

 کردم؟ یگفتم؟! از کجا شروع م یچه م دی! خب باخب؟

 

 :دمیشد و نال یجار اشکم
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 ؟یباهام کرد نکارویچرا ا -

 

 :دیبود، چون غر یشروع افتضاح انگار

 

 !رونیبرو ب نمیشو...از ماش ادهیپ -

 

 دنشیخواستم که انجام دهم، بوس یکه از ته دل م یکردم و تنها کار ینشسته بودم، در چشمان روشن و براقش نگاه م آنجا

 بود.

 

کرد، شکستن قلب من بود و  یکه آرامش م یکرد و تنها کار یو رو م رینگاهم را ز ی...رخ به رخ نشسته بود. صحرامیبه رو رو

 داد. ینم ،یدل شکستگ نیبه ا یتیانگار که اصال اهم

 

 :دمیکردم و نال هیگر یبلند تر یصدا با

 

 !!!ـــاریمه -

 

 .دیلرز یخفت م نیبار ا ریز کلمیو تمام ه می...چانه ام...شانه هامی...لب هادمیلرز یم

 

 .قینارف نینکرد...به دادم برس بهتر هیخورد و گر نیزم شهینم

 

 !ـــقیزخم عم هیتو قانعم...هنوز عاشقم با  یبه دستا هنوزم

 

 رو اصال ندارم! یکیتو  ی...حوصله یانتخاب نکرد یباز زونیرو واسه آو یگالره روز خوب -

 

 !ی...تو قول دادمیمال هم باش میباهام نکن. ما قول داد نکاروینکن...ا اریمه -

 

 کرد: میمن تنظ انیگرصورت  یعقب را رو نهیرا گرفت و برگشت. آ شیزد، رو یپوزخند

 

 ...!دونمیم -

 

 :دمیکش غیج هیگر با

 

 مرده و قولش... -

 

 نگاهش را بدزد، جسورانه جواب داد: نکهیبدون ا ال،یخ یو ب خونسرد

 

 ...شکونمینامردم و قولم رو م -

 

 خانوم؟! خانوم با شمام! -

 

به صورت زنانه  شتریو پنج سال ب ستیکه ب یا ی. به پسر جوان و پرانرژرمیگ یم اریفکر خارج شده و نگاه از در آپارتمان مه از

 انداخت و ترکم کرد. رونمیب نشیچطور از ماش اریمه اورمین ادیدهم به  یم حیکنم. ترج ینگاه م د،یآ یو با نمکش نم

 

 براتون سفارش بدم! یا گهید زیچ نکهیا ای...ایکرد...بگم عوضش کنن... خی تونییچا -
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 . زدیر یدارد کرم م ده،یتنها د یلیهم چون مرا خ دیاست. شا شتریب ییقصدش آشنا ند،یگو یم شیاه چشم

 

 دهم: یجواب م زیکنم و تشرآم یم اخم

 

 سفارش بدم خودم بلدم. یزیآقا...بخوام چ ریخ -

 

 :دیگو یم یلب ریو ز کیخط بار کیشوند  یم شیشود. لب ها یم کنف

 

 چه بد اخالق...! -

 

 یتیکند. اهم ی. هنوز نگاهم مندینش یزنند، م یهم م یسر و کله  یکشد و دوباره کنار دوستانش که خندان تو یرا م راهش

 دهم. یبه او نم

 

 شود. یجلب م ز،یم یرو هیپررنگ تر از بق یاندازم و توجهم به دست نوشته ا یم نییرا پا سرم

 

 گاریبدون کارش از س کنهیم هیگر یمرد یدید یکردن گذشته و وقت هیبدون کارش از گر کشهیم گاریزن س هی یدید یوقت

 گذشته. دنیکش

 

 دهیکش گاریمرد؟ کارش به س ایمتن را نوشته، زن بوه  نینشسته و دل شکسته ا زیم نیکه پشت ا یشوم بدانم کس یم کنجکاو

 !ختن؟یبه اشک ر ای

 

 !دهیرس دنیکش گاریگذشته و به س هیوقت است از گر یلیزنم. کار من خ یآتش م یگاریکشم و س یم یآه

 

 دنیکه در برابر د یهمه ضعف و اضطراب نیبرد. از ا یشود. دلهره امانم را م یم شیدایتا بالخره پ نمینش یمنتظر م یلیخ

 .دیآ یدوباره اش دارم، بدم م

 

 دهم.  یم یخودم تسل به

 

 "!شهینگران نباش حل م"

 

با او را از  ییارویشود و شانس رو نشیسوار ماش نکهیروم و قبل از ا یم رونیرا بردارم، از کافه ب لیو وسا فیک نکهیا بدون

 کشم: یم ادیدست بدهم، فر

 

 !ـــاریمه -

 

 یشرت ساده  یکت ت ریراستش، از ز بیرو ج یدیبا خط ممتد و سپ یدیو جذاب است. کت چرمِ سبز س پیخوشت شهیهم مثل

 .دیسپ یها یو خوش دوخت و کتون یبا شلوار آب دهیپوش یدیسپ

 

 گردد: یماند. پر شتاب به سمتم بر م یثابت م رهیدستگ یرو دستش

 

 گالره؟؟! -

 

 شناسد؟! خودش گفته بود!  ی. پس چرا وانمود نکرد مرا نمدیآ یبند م نفسم

 

 بندد. یم خیرود. خون در عروقم  یم ادشیپمپاژ  قلب
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 زنم: یم بیخودم نه به

 

 "!یگالره...حق ندار ی! حق نداریوابد دیبه روزت آورد؟ نبا یمرد سنگدل چ نیرفته ا ادتی"

 

 زنم: یم هیکشد و کنا یلبم را باال م یگوشه  یپوزخند

 

 !یشناسیمنو نم ی...آخه گفته بودیخوبه شناخت -

 

 .زدیر یم نییروند و دل من پا یباال م شیابروها

 

 پرسد: یکشد و م یپشت گردنش م یدست متعجب

 

 نزدم. یحرف نیوقت همچ چیمن ه ست؟ین ادمیگفتم که  یمن گفتم؟ ک -

 

رود. دستم به  یفرو م شیپاشد. نگاهم در سبد موها یخودم دست و پا کرده ام، از هم م یکه برا یسرد و خونسرد ظاهر

 کند. یم ینگاهم حسود

 

 دهم: یکشم و جواب نگاه همچنان متعجب و پرسانش را م یم یپوف

 

 ؟ینگفت یبگ یخوایم -

 

! من عادت ندارم صورت مسئله رو پاک یدونینگفتم! خودت که م یزیچ نیوقت همچ چیبدم...من ه حیتوض نمیب ینم یازین -

 نزدم. یحرف نی...من همچگمیکنم. موضوع تو هم حل شدست. بازم م یکنم...حلش م

 

 د؟یبگو یدروغ نیچن دی! اصال چرا بااوشیانتظارش را داشتم جز س یدروغ گفته؟ از هرکس اوشیس یعنی

 

 کنم: یزمزمه م یلب ریز متیدهم و با مال یهم فشار م یرا رو میها لب

 

 حرف بزن... دیبا ؟یساعت از وقتت و بهم بد کی شهیم -

 

 دارد: یرا در دهانم نگه م حرف

 

 .میزن یباشه...حرف م -

 

*** 

 

 کند: یاشاره م لیو به وسا ندینش یم میبه رو رو

 

 بدزدنشون؟! یدی. نترسیولشون کن نطوریهم یخوبه جرات کرد -

 

 زدن ندارد. یبرا یحرف خاص نکهیگذارم به حساب ا یها را م ییپرت گو نیا

 

 من نباش... لینگران وسا -
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 خوبه...باور کن! یلیخ نیو ا شمیکه مربوط به تو باشه نم یزیچ چینگران ه گهیوقته د یلی...کال خستمین -

 

ماند. دهانم را محکم به هم  ینشاند. نگاهم مات لبانش م یلب م یدخترکش و جذاِب مخصوص به خودش رو یآن لبخندها از

 کنم. یوانگیکنم، مبادا کنترلم را از دست دهم و د یقفل م

 

 ! ؟یدانیم

 

 کند... یاز عمق درد م تیبوسه ها یجا

 

 به هم خورده باشدها...نــــــــــه! مانیلبها نکهیا نه

 

افتند. ل.ب  یم یگریتو به جان د یروند...لب ها یخودشان م یبه هم ندارند و هرکدام سو یکار گریما مدت هاست د یها لب

 رسند! یم یمن به خودخور یها

 

 آدم ها دست در دهانمان برده اند... یانگار فقط

 

آنکه  یکرده ام، تا اثبات شوم ب هیگر ش،یرودخانه را برخالف جهت اشک ها نی.من تمام ابزن.. یخورد را بدزد نه مرا به کور نه

 .اورمیب لیاز دل آن ها دل

 

را  یا دهیتن کلمیکه به دور پا که چه عرض کنم، تمام ه ییبندها نیباور برسم. تا ا نینقطه و ا نیتالش کرده ام تا به ا یلیخ من

 پاره کنم.

 

 درد هم نشو...! نیاز ا شتریکنم ب یالتماست م ،یستیالاقل اگر درمان ن پس

 

 فهمد! یارزشش را ندارد. او که نم یول میها را به خودش بگو نیا یخواهم همه  یم

 

 شناسمت؟یبهت گفته من گفتم نم یک نمیخب بگو بب -

 

 کنم: یچشمانش م یبه طوس نگاه

 

 گفت... یم اوشیس -

 

 خورد: یجا م عمال

 

 ؟یدیو د اوشی! مگه ساوش؟یس -

 

 زنم: یم یدار یکنم و لبخند معن یم دییتا

 

 اومد. دنمید یبودم که بالفاصله بعد از برگشتنش برا ینفر نیهرروز. در واقع من اول بای...تقرنمشیب یمعلومه که م -

 

 د؟یشما دو تا باهم یعنیپس  -

 

 یرا م شیحالت ها یجلوه کند. من همه  الیخ یموضوع ب نیکند، نسبت به ا ینگاهش کامال مشخص است تمام تالشش را م از

 باشد. اوشیمن و س یموضوعِ دوست نیدهد، هم یکه در مورد من نسبت به آن واکنش نشان م یزیتنها چ دیشناسم. شا
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 دهم. یاندازم اما جوابش را نم یباال م یا شانه

 

 دهد: یتر ادامه م یعصب

 

. شما دو تا همون موقع ها هم کشهیازت دست م ستیکه دور ن یروز هیاحمقه...اونم  اوشیهم خوبه...س یلیخوبه...خ -

و...خوش  ییخود دارد. تو از هر جهت آزاد و تنها یاالن که جا گهی...دیتو با من بود نکهیبا ا دیبمون یدوست معمول دینتونست

 ! ؟یبهم بگ نارویو ا ینیمنو بب یباشه...االن اومده بود احمقانقدر  ایکردم س ی...واقعا فکر نمدیباش

 

 زند. یپشت هم حرف م ینطوریشود، ا یو نگران م یعصب یوقت شهیشده. هم یعصب یادیز اریمه

 

 پرم: یحرفش م نیب

 

 نیب یزی. چیکن یم راتمیخ یتو ندارم که دار یندگیبه بخشا یاجیو منم احت میندار رتیخ یبه دعا یازین اوشیمنو س اریمه -

 عوض شده... یلی. خستیآدم سابق ن گهی. اون دستین اوشیمن و س

 

 کشد: یم شیموها نیب یدست

 

کنم  ی. من اون پنج سال و انکار نمشناسمیکرده...که من گفتم تو رو نم ییادعا نیهم شده...چرا همچ یعوض نکهیمثل ا -

 انکارت کنم.  نمیب ینم یلیگذشت. دل یگالره. با تو بهم خوش م

 

 کند: یماضافه  م،یبگو یزیچ نکهیاز ا قبل

 

 دنم؟ید یاومد یچ ی. بگو برایکنیو باور م یحرف ک ستیبرام مهم ن -

 

 کنم: یاشاره م لیکشم و به وسا یم یآه

 

هم هست که  یو آوردم. چند وقت یدیاون پنج سال خر یکه برام تو یلیوسا یجمع کردم آوردم پست بدم...همه  نارویا -

 کنم. یم یروزا آپارتمان و خال نیگردم. هم یدنبال خونه م

 

 آورد: یم نییپا شیچشم ها یکشد و تا رو یبلند و شکسته اش را در هم م یابروها

 

به اون  یازیرو صد بار بگم تا تو کله ت بره. من که ن یهر حرف ادی...خوشم نممیقبال حرفامون و زد ه؟یچ یبرا ایلوس باز نیا -

 خونه ندارم...

 

و سرد  رمیگ یاحساساتم را م انیطغ یزنم و جلو یرا گرفته، پشت گوشم م دمید یرا که جلو یو فر رنگ یتار قهوه ا چند

 دهم: یجواب م

 

شروع تازه داشته باشم. به هر  هیتمام خاطراتم و پاک کنم تا بتونم  دیبره...با ادمیاون پنج سال و  دیراحت ترم...با ینطوریا -

 !ست؟ین نطوری...امیگرد یبه هم بر نم گهیبگذرم چون من و تو د میمرحله از زندگ نیاز ا دیبا یحال

 

 خواهد. یپرسم تا مطمئن شوم هنوز نظرش عوض نشده و هنوز مرا نم یسوال را م نیا

 

کنم،  یکه مارا به هم متصل کرده، تالش م یبند نیا دنیبر یمن برا شهیبار برخالف هم نیا نکهیکالمم و ا یاز سرما انگار

 کردنم:  ریکند به تحق یکه درصدد جبران شروع م دیآ یدردش م

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 321 

 

 یشبا یمن...فردا شب و همه  یهمون خونه  شهیتو که باز م یخونه  ایمن... یخونه  میامشب بر میتون یچرا که نه؟! م -

 .میادامه بد میتونیهم ازدواج کردم، م یو درست و حساب دهیدختر آفتاب مهتاب ند هیمن با  ی. اصال وقتنطوریبعدش هم هم

 

 اندازد: یباال م ییگزد و ابرو یم لب

 

 !!!یخوشگل و لوند بمون نطوریهم شهیهم یقول بد دیالبته با -

 

 خودم...! یو پست ی...از کوچکشیایح یو ب رهیبودارش...از نگاه خ یخورد. از حرف ها یبه هم م حالم

 

آورم. او خوب بلد است، چطور مرا  یکم م اریدر برابر مه شهیچقدر تالش کنم تا خوددار بمانم...هم ستیچکد. مهم ن یم اشکم

 بسوزاند.

 

خودش  اری. مهنندیب یم بیآس شتریهستند که از همه ب ییخواهند، آدم ها یچه م یدانند از زندگ یکه نم یینظر من آدم ها از

 خواهد.  یچه م یداند از من و خودش و زندگ یهم نم

 

 :میگو یم یتوزانه ا نهیلرزان و لحن ک یصدا با

 

 ...پنج ســال!!! یداد می...پنج سال بازیاحساساتم و به لجن بکش یحق ندار یستیفقط چون از احساساتت مطمئن ن -

 

 . ستندیا یگرفته بودند، از حرکت م تمیر زیم یانگشتش که رو چهار

 

 دهد: یجواب مافتد و برنده  یرحمش به جان چشمان لرزان و پراشک من م ینگاه براق و ب با

 

با ارزش  زیچ چی...هیستین یچیه گهید یواسه سرگرم لهیوس هیاز نظر من تو جز  ستم؟یگفته من از احساساتم مطمئن ن یک -

و با تو هدر  میزندگ ستمیحاضر ن گهید یتو هنوز مطمئن نشد نکهیمثل ا ی! من از احساساتم کامال مطمئنم ولیندار یا گهید

قبال  ؟یدیو نخواهم شد. فهم ستمیوقت عاشقت نبودم...ن چی! گالره من ه؟یزیهم بر هو اعصاب منو ب یایب یخوایم یبدم. تا ک

 بهت گفته بودم... نویهم ا

 

بلندش توجه  یکنم. صدا یحد و حصرش نگاه م یب تی. الل شده ام و به عصبانزمیر یپرم و فقط اشک م یبلندش م یصدا از

 ما جلب کرده. زیهمه را به م

 

پس  دم،ینال هیبا گر یکرد گفت عاشقم نبوده و وقت رونیب نشیرفتم و مرا از ماش دنشید یکه برا یگفته بود. همان روز یآر

 جواب داد: یرحم یشود، با ب یآن پنج سال چه م

 

د که به بو یینبودن. پر از لحظه ها یول نیکردم واقع یکه فکر م یتب پر از اوهام و توهم. احساسات هیسراسرش تب بود... -

 هیحاال عقلم سرجاش اومده و حالم خوبه خوبه. خوبم و نسبت به تو  یانگار تب کرده بودم ول ته؟یارزن. حال یلعنت خدا هم نم

 بردار... میحالت تهوع مضمن دارم. دست از سر منو زندگ

 

 کنم. یرا پاک م میکشم و اشک ها یصورتم م یرا رو دستم

 

 "!شهینگران باش حل نم"

 

 :میگو یآلود م خواهش

 

 !!!یبر یآبروم و م ی...دارومدمین نجایحرفا ا نیا ی...من که برااریتمومش کن مه -
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 شود: یبلند م تیزند و با همان عصبان یرا عقب م یصندل

 

 .نمتیبب خوامینم گهی...من گفته بودم دیومدیم دیاصال نبا شه؟یمگه آبرو هم سرت م یاِاِاِ...؟! جنابعال -

 

 !!!ار؟یمه -

 

 :دیکو یم زیم یرا رو مشتش

 

همن االن بهت ثابت کنم که از احساسم مطمئنم؟  یخوایبهت بفهمونم چقدر ازت متنفرم گالره؟ م یخوا ی! ماریکوفت و مه -

 .یستین یچیشده ه فیو کث اهیس یادیز گهیکه د یدستمال کاغذ هیکنم که از نظر من تو جز  یمطمئنت م

 

 اندازد: یرا باال م شیابرو یتا کیکند و  یپشت سر من نگاه م ییجا به

 

 !پیخوش ت یه -

 

سفارش  میداد برا شنهادیآمد و پ زمیاست که سر م یکنم. همان پسر یشده، نگاه م رهیکه خ ییگردم و به جا یتعجب بر م با

 بدهد. یگرید

 

 تو رو خدا تمومش کن... ار؟یمه یکن کاریچ یخوایم -

 

 تو خفه لطفا! -

 

 کند: یاشاره م به خودش پسر

 

 داداش؟ یبا من -

 

 :ردیگ یفاصله م زیچند قدم از م اریمه

 

 !!هیتو بغل نی...خوشگله نه؟ همچیبهش زل زد مینشست نجایا یآره با خودتم...از وقت -

 

 کند: یانکار م پسر

 

 آقا؟ خجالت بکش! یگیم یچ -

 

 نالم: یم

 

ارزش و بدبختم. فقط  یمن ب یگیکنم...تو راست م یهمون کارو م یتو بگ یتو رو قرآن تمومش کن...باشه اصال هرچ اریمه -

 تمومش کن.

 

. از ندیب یاو انگار اصال مرا نم یرا تمام کند ول یباز نیخواهم وادارش کنم، ا یکنم. م ینگاهش م قیعم سمیخ یچشم ها با

 کنم. ینم دایرا پ ارمیمه یا شهیش یپشت آن چشم ها

 

 شناسمت! ینم گری...داریشناسمت مه ینم گرید
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 کابوس؟ نیا ی...هم شب و هم فانوس. کجا گمت کردم...کجامیهم بود مال

 

 ...!زیر کی ی هیگر نیهق هق؟! ا نیا یکجا ز؟ییپا یِکدوم ابر بارون پشت

 

 دهد: یو ادامه م ردیگ ینگاهم قرار نم تیمعصوم ریتاث تحت

 

 رمی. سخت گخورهیتو تختت م شیکه با خودت ببر نیخوبه و واقعا به درد ا یلی...خشناسمیدخترو خوب م نیپسر من ا نیبب -

سگ نر سرکوچه بهش  هیبهش اعتماد نکن. کاف ی...ولیباش دهیند نویقبال مثل ا دمی. قول مکنهیم متیزود خودش و تقد ستین

 بهش... ببندهفرصته خودش و  هیمحل بده اون وقت منتظر 

 

 زند: یو تشر م دیآ یاز بناگوش در رفته اش، جلو م یها لیبیو س یچهل یدهه  ی افهیکافه با آن ق صاحب

 

 سر و صدا راه ننداز... نجایآقا خجالت بکش...ا -

 

 دست سرخ شده.  کیکند. صورتش از زور حرص  یحرفش تره هم خورد نم یبرا اریمه

 

 :دیگو یم رد،یگ یکه کم کم اوج م یمیمال یشود و با صدا یم رهیچشمانم خ در

 

خودم و  دیمن ازت طلب دارم...اصال چرا با رینخ ؟یازم طلب دار یکنیاون پنج سال و بهت بدهکارم...فکر م یکنیفکر م -

 که من بکنم؟ هـــان؟؟!  کنهیم یکار نیهمچ یکردم؟ ک یمثل تو م یزن ریدرگ

 

 کارم فقط سکوت است!  گریو د دهی...حنجره ام خشکمیگو ینم یزیچ

 

با ساعت  بیعج میبارم...ساعت چشم ها یکند. من هم م یم دنیکنان شروع به بار کیت کیزند و باران ت یرعد و برق م رونیب

 ابرها کوک است. 

 

 ایدارم؟ خدا یچه فرق گرید یمثل من؟؟؟ مگر من با زن ها یمثل من؟ زن یمثل تو...زن یجمله متنفرم...زن نی! من از اــــایخدا

 به حق و ناحق از همه زخم بخورم؟!  دیکجا را انقدر اشتباه رفتم که با

 

بند و  یبا ب تونهی...کدوم مرد میداشت یداشته باشه پس از من توقع الک ندهیمثل تو آ یبا زن ستیحاضر ن یاحد چیگالره ه -

 ...هـــان؟؟!ادیزنش کنار ب یبار

 

موضوع  نیبا ا یبودم. خودش گفته بود، مشکل ریاست. اما خودش گفته بود، من ناگز نیمثل من ا ی...منظورش از زنآهان

 کند.  یندارد. خودش گفته بود، درکم م

 

 !؟؟یحق نشسته ا یکه جا یکن یکنند و تو هنوز فکر م یدارند خودشان را هم نقض م تیآدم ها ایخدا

 

داشته باشه و  زیمن همه چو مثل  ارزهیکه سرش به تنش ب یا یمرد درست و حساب هی ی...اگر تونستمیشرط ببند هی ایاصال ب -

 یکن یکار نیهمچ ی. اگه تونسترتتیکه بگ یکن دایکرده براش سر و دست بشکونن، پ لیو پاک و تحص بیعالمه دختر نج هی

 کنم. یم یزانوهام ازت عذرخواه ی. اون روز من رویخورد یپنج سال باز یادعا کن یتونیاون موقع م

 

 کند: یشود و زمزمه م یصورتم خم م یزند، رو یم یزهر دار لبخند

 

 خوشت اومد؟ حاال بهت ثابت شد از احساسم صد در صد مطمئنم؟ شمیاز نما -
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 ...ی! بد هم ثابت کردیثابت کرد یآر

 

بس است.  گریروم...د یشده انگار...از کوره در م حیتفر شیکردن من برا ریشود. تحق یدود از سرم بلند م تیشدت عصبان از

 و متانت به خرج دادم بس است. دمیهرچه که شن

 

 . دیلحظه به بعد اگر سکوت کنم هرگز خودم را نخواهم بخش نیا از

 

 :میگو یدهم، م یدر هوا تکان م یرا با حالت عصب میکه دست ها یشوم و در حال یبلند م یصندل یرو از

 

ام...برو به  یو سطح زونیدختر آو هیعالم بگو من  یبرو به همه  تموم مطمئن شدم...تو هم راحت باش زیآره جناب همه چ -

دستت و همه جا اعالم کن. اما بهت  ریبلندگو بگ یهست یمرد بزرگتر یکن یاحساس م ینطوریهستم. اگر ا یهمه بگو چجور زن

منم  یول یرحم شد یو ب یکه چقدر عوض ی...بهم ثابت کردیو خوردم کن یپات بذار ریز ینطوریو قلبم رو ا یزندگ دمیاجازه نم

 کنم... ی. بهت ثابت مستین یگیکه تو م امینطوریکنم ا یبهت ثابت م

 

 خندد: یم زیآم طعنه

 

 اون وقت؟؟! یکن یبهم ثابت م یآهان...چطور -

 

 نیکردم ا شهیکه هم ینکردم. تنها کار یاشتباه چیوقت ه چینکردم...الاقل در برابر تو ه یاشتباه چی...من هنیصبر کن و بب -

احمق فرضم  ذارمینم گهیمتنفرم...ازت متنفرم. د یشد لیکه بهش تبد یامروز و حاال از کابوس یبود که عاشقت باشم...ول

 به تو ندارم. یازین گهی...دیکن

 

 شوند: یمشت م میها دست

 

شهر  نیا یآدما ی...به تو و همه ادهیکنم ارزشم چقدر ز ی. بهت ثابت مینیب ی...حاال میدیامروزت و پس م یتقاص حرفا -

و ازم  یفتیپاهام ب یرو یکه دچارش شد یحال به هم زن یِنیکنم با تمام غرور و خودبزرگ ب یکنم...مجبورت م یخودم و ثابت م

 ...یکن شیطلب بخشا

 

عشق را در  نیشده نفرت؟! من ا شیباشم که سراپا یتوانم عاشق مرد ی. چطور مدیجا عشق از دلم پر کش نیامروز و هم نیهم

 دلم کشتم...کشـــتم...!

 

 شهر متهم...!  نیروزگار منم، تمام ا یِشاک

 

 قدم قدم! ادیحادثه چند ساعته، با من م هی

 

 دل از دشنه پره... یکنن، وقت یدهن وا م زخما

 

 سُره!! یکه پام، رو خون عشقم م ریمنو بگ دست

 

 :ستدیا یم میکند و همانطور پر از تمسخر به تماشا یشلوارش م بیدر ج دست

 

 خوامینم گهی...دمیوسط زندگ یندازیبار باشه که خودت و م نی. در ضمن آخریآره...باشه مشغول باش کوچولو. موفق باش -

 انقدر مهربون باشم. دمیقول نم نباریچون ا نمتیبب

 

 کند: یاشاره م زیم یرو لیوسا به
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ها و عقده هام ازشون  یندار یهمه  یجا داشتمیتو بودم نگهشون م یدور...هرچند که من جا زیآت آشغاالرم خودت بر نیا -

 کردم. یاستفاده م

 

دهد و  یدر آرام کردنش دارد را به عقب هول م یکه سع یزند، با خشم شاگرد کافه چ یانزجار م تیچند کالم آخر را در نها نیا

 شود. یاز کافه خارج م

 

توانم خوب نفس بکشم.  یبزرگ است، هنوز نم میگلو یبس که بغضِ تو یکنم ول یام حبس شده را آزاد م نهیکه در س ینفس

 گذارم. یم زیم یسرم را رو هیکنم و با گر یرها م یصندل یخودم را رو

 

 ...!ستیمهم ن زیچ چیه گریکنند. د یم میهمه تماشا ستین مهم

 

 زنم. یرا پس م میدارم و اشک ها یبرم زیم یبه آرامش برسم؟ سرم را از رواز کدام طرف بروم که  ایخدا

 

 احساسم را هدر نخواهم داد.  یمرد چیه یبرا گریکردن بس است. د هیگر گرید

 

 باشند، دردم را غرق نخواهند کرد.  ادیهرقدر هم که ز میندارد...اشک ها یا دهیفا چیکردن ه هیگر

 

 کورم خواهند کرد...! یحوال نیدر هم رمیرا نگ میاشک ها یجلو اگر

 

 . رمیپذ یشکست را نم من

 

که مادرم و  یهرگز شکست را قبول نکردم. چه زمان یو محکم نبودم ول یقو د،یآنقدر که با یوقت ها در زندگ یلیخ دیشا

ام حمله   یبه دخترانگ انهیآنطور وحش یکه نکوئ یازدواج کنم و چه وقت اریمجبورم کنند با ماز لم،یخواستند برخالف م یم وانیک

 کرد.

 

 یم یوانگیو د یتا سال ها دچار افسردگ ایکشت  یخودش را م ایمن بود  یجا ی. هر دختررفتمیوقت شکست را نپذ چیه من

که  کنم یبار نه تنها قبول نم نیچه کنم. ا دیدانم با یکردم. امروز هم م دایکنار آمدم و راهم را پ طیمن با شرا یشد ول

 و محکم خواهم ماند. یشکست خوردم بلکه قو

 

 کنم.  یرا با زور باز م یکیببندد، خودم  میخواهد همه درها را به رو یخدا م اگر

 

حواسم به خودم باشد تا درست سقوط کنم وسط  دیشلوغ روزِ آخِر با من بودن است. با یکافه  نیا ی...تونجای...اامروز

 ...!گرانید یخوشبخت

 

 ...!فتمیاز چشم خدا ب یاست به زود قرار

 

 دادند. یزد که مرا در آن راه نم یخودش را به آن راه د،یتا به من رس شهیکه هم ییخدا

 

 کرده ام. دایپ یمن هم هدف تازه ا یول ستمیخواهد من ن یکه م یزیکه آن چ دمیخواهد و من فهم یچه م دیامروز فهم اریمه

 

 کنم. یزشت مردم، فرار م ینگاه ها یِنیبار سنگ رِیخم شده از ز ییه هاکنم و با شان یرا جمع م لمیوسا

 

 کنند.  یم میتماشا نطوریاند که ا دهید یخودشان علنا مرا در حال کثافت کار اریمه یحرف ها دنیبعد از شن انگار
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شد که  یتر زیر یبه تکه ها لینمانده. هر بار شکست و تبد یقلب گریکنم. قلبم از صد جا شکست و د یقلبم را حس نم گرید

 شکافتند. شتریام را ب نهیس یقفسه 

 

نحو شکست  نیامروز مرا به بدتر اریکه مه قتیحق نیجا نکشم، از درد خواهم مرد. ا نیدانم اگر قلبم را...احساساتم را هم یم

 بردم. یم یوانگیبه سمت د

 

 یاحد چی. ازحاال به بعد هدمیکه پشت سرت خند یدیند یول ؟یو رفت ی...زخم زدیو رفت یکه خرابم کرد یتو فکر کرد اریمه

 زخم نخواهم خورد. گریاضافه کند. د میبه زخم ها یحق ندارد زخم

 

 داشته باشم، زخم خواهم زد! ازیگناه هرجا که ن یبا گناه و ب یامروز به هرکس از

 

در اصل قصد جانش را  ده،یهمه مدت گردش چرخ نیکه ا یمعشوق دهیرا دارم که تازه پس از سالها فهم یپروانه ا حس

 سوزان خوابش برده...! یشعله ها انیم یحال یداشته...حاال همان پروانه ام که از شدت ب

 

 

 

*** 

 

قرمز و کوچک را لمس  یها ونیکشم، پاپ یبه موازات هم باال م میسر شانه ها یپشت بازم را رو راهنیرنگِ پ یمشک یها بند

خواهم به جان خودت  یچطور م ،یا دهیخر میکه خودت برا ییبایز یبا لباس ها ینیکه بب ییکجا اریزنم. مه یکنم و لبخند م یم

 !فتمیب

 

رز سرخ  یغنچه ها هیکه لب را شب ییمالم. از آن ها یلبم م یرو یکشم و رژ سرخ یم میپشت پلک ها یچشم کلفت و مشک خط

 کنند! یم

 

صبح رفتم  نیخورند. هم یسُر م میسرشانه ها یرو میرنگ موها ییبراق و طال یشوم و همان لحظه فرها یبلند م نهیپشت آ از

 و چه از درون...! یخواست. واقعا هم عوض شده ام. چه ظاهر یم رییکردم. دلم تغ ییدست طال کیرا  میو موها

 

 ...ندیآ یام م یدرون قتیحق ام به دهیکه پوش یکوتاه راهنیموها و رژ قرمز و پ ییِرنگ طال نیا بیعج

 

دادم.  یمدت کام م نیاست تا کامم دهد. مثل خودم که تمام ا یلبم خال یگوشه  گارینخ س کی یزنم...فقط جا یم پوزخند

 را کامروا کردم.. اریاست، من پنج سال مه نیهم قتیحق

 

چقدر تالش کنم. بالخره بعد از شش سال تازه امروز  ستیسابق نخواهم شد. مهم ن یآن گالره  گریفرار کنم از اصلم؟ د یتاک

را به خودم  "مثل من! یزن"معروِف  ی. همان جلمه ندیگو یهستم که همه م یباور کنم همان زن دیام که با دهیرس جهینت نیبه ا

از  "مثل من یزن"دانند،  یآنها نم یشده ام ول یزن نیشش سال است که چن ستیکه ن مدهم. حق با آن هاست...ک یم لیتحو

 .دیآ یبر م ییپس چه کارها

 

که  یهم نخواهم کرد. تنها راه ینیعقب نش یتوانم در مورد آن فکر کنم ول ینم یخواهم بکنم وحشتناک است. حت یکه م یکار

 است. نیدهد، هم ینسبت به آن واکنش نشان م اریکه مه یزیاست. تنها چ نیضربه بزنم، هم اریبه مه مودنشیتوانم با پ یم

 

شوم.  یشود و مشمئز م یخواهم بود، صورتم جمع م یدر چه حال گریساعت د کیبخواهم فرض کنم، احتماال تا  یحت نکهیا از

 بندم. یرا م میچشم ها

 

 پنهان کرده ام.  میپشت پلک ها یزیداند، چه چ یرا هم ببندم، خدا خودش م میاگر چشم ها یندارد. حت یا دهیفا
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 ریتا از خ میایهم در ب زدانیاز خجالت  یجور کیتوانم  یام برگشته ام م یقیر است. حاال که به خود حقبهت ینطوریا راستش

 اش بگذرد! یونیطلب چند مل

 

 باشد. یمرد نیرسد، همچ یبا فروختن خودم؟ اصال به نظر نم د؟یخر نطوریرا ا زدانیشود  یم یعنی

 

 وانهیزن د کی یاست که در برابر سحر و جادو یتوانم. کدام مرد یمردها مثل همند. البته که م یهمه  م؟یگو یدارم م چه

 نشود؟؟!

 

 موضوع فکر کنم. نیتوانم به ا ی...االن نمیگریکنم به وقت د یموضوع را موکول م نیکردن به ا فکر

 

 فشانم.  یام م نهیس یسر و رو یاندازم و عطر محبوبم را رو یبه خودم م نهیآخر را در آ نگاه

 

 ...خودش است. دیآ یدر به صدا در م زنگ

 

 آمد!! بالخره

 

و از همه  یرحم ی...گناه...انزجار...بنهیاند. نفرت...حسادت...ک دهیچشمم صف کش یمنظم و پشت هم جلو یمختلف یها حس

 دهد...!!  یجنون م یدر من بو زی...! همه چیانگریمهم تر عص

 

و متعجب نگاهم  ستادهیا میکه رو به رو یافتد کس یم ادمیلحظه  کی. چدیپ یدر دلم م یاو حس بد دنیکنم و از د یرا باز م در

 من است. یِایر یکند، مثل برادرم است. مرد مهربان و دوستِ ب یم

 

 کردم. یسوزد. اما نه...! بس است هرچه بره وار زندگ یخبرش، م یو از همه جا ب رانینگاه ح یبرا دلم

 

 یپنجه م گرانید یمحبت ها یمثل گربه ام و به رو دیو چشم سپ ایح یکنم. ب یدرم و تکه تکه م یبار گرگم...م نیا

 کنم! یم یها نحس یبار...شوم و بد قدمم و در زندگ نیکشم...کالغم ا

 

خواهم بدون  یتو بود. م یقصه جا یکجا ست،یمن مهم ن یاصال برا گرید یاما راستش را بخواه یببخش دیبا زیعز اوشیس

 طوفان باز کنم. نیرا در ا تیدعوت پا

 

 روم: یسر راه کنار م از

 

 تو! ای...بایسالم س -

 

پا تا ساق  یقرارش که از انگشت ها ینزده بودم. نگاه متعجب و ب شیصدا ایهرگز س شیسه سالِ پ قایبرگشته و دق یوقت از

 دوزد. یم نیدزدد و به زم یرا م دیآ یخمارم باال م یهاخوش تراش و باال و باالتر و بالخره چشم  یها

 

 :دیگو یدهد و م یرد حرفم تکان م یرا به معنا سرش

 

 خوام برم...! یپس زود بگو...م یحرف بزن یمهم زیباهام در مورد چ یخوایچون م امیب یکار دارم گالره...گفت -

 

 :میگو یم زیزنم و اعتراض آم یحلقه م شیرا دور بازو دستم

 

 .میزن یتو حرف م ایسرده ب نجایا ؟یکجا بر ومدهیرفت...بعدم ن ادتیاوال که سالم  -
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 دهد. ینشان نم یمخالفت چیو گنگ است که ه جیبندم...انقدر گ یکشمش و در را پشتش م یم داخل

 

کشم. گفته بودم که  یم رونیب زیم یرو دِیسپ یگاریاز داخل جاس گارینخ س کی. صامت و ساکت...ندینش یمبل م یحرف رو یب

 زنم.  یآتشش م میپویکم دارم. با فندک بنفش و براِق ز گاریس کیتنها  بتیه نیبا ا

 

 !بیو غر بیعج یدودم...پر از حس ها یپر از هندسه  گاریس نیا یشش ها مثل

 

حاال که بلوز  نیمثل همنبوده... اریمه یِپیوقت به خوش ت چیکشد. خب او ه یروشنش م یموها نیب یدست ر،یسر به ز اوشیس

 . یمشک یِرا تا آرنج باال زده با شلوار پارچه ا شیها نیو آست دهیمردانه پوش یو ساده  یو سورمه ا یآب یچهارخانه 

 

است سه  ادمیکه  یا یدود نکیاندازد با ع یمدل نم کیدستش است و هر روز  یکی نیکه اکثر اوقات هم یبند چرم ساعت

بودم؟ چرا  دهیها را قبال ند نیدهد. چرا ا یکردنش را نشان م یزندگ یو معمول یسادگ تینها نیهم آن را داشت. ا شیسال پ

 ی بندهیکردم و گول ظاهر فر یرا باز م میکاش چشم ها یا ار؟یمن است تا مه یبرا یانتخاب بهتر شهیهم اوشیکه س دمیند

 خوردم. یرا نم اریمه

 

 :دیگو یگذارد و م یم یا شهیش زیم یدستش را رو یتو نکیع اوشیس

 

 ؟یپس؟ مگه کارم نداشت یریکجا م -

 

 شود: یسردِ کف آشپزخانه مور مورم م یلختم با سنگ ها یبرخورد پاها از

 

 !گمیقهوه دم کنم...بعدش بهت م هیتو. اول  ی...چقدر هولامیاالن م -

 

گذارم.  یگاز م یکنم و رو یتکانم. قهوه جوش را از آب و قهوه پر م یم ییرا در ظرف شو گاریو خاکستر س رمیگ یم یقیعم دم

رنگ را از داخل  یگلدار آجر یاندازم. فنجان ها یم رونینصفه را ب گاریرساند. س یرا به نصف م گاریس گرید قیپک عم کی

 کنم. یقفسه خارج م

 

 کنم. یعطرش را حس م ینگاه و بو ینیشود. سنگ یوارد آشپزخانه م اوشیس

 

 یسع نش،یموقر و سنگ شهیکه بخاطر رفتار هم یا یزنگ زد و با خوشحال میمر نی. روز دوم فروردیگرید یرود، جا یم حواسم

با هم باشند. گفته  یبا او صحبت کرده و اجازه خواسته، اگر او هم موافق باشد مدت اوشیدر پنهان کردنش داشت، گفت که س

است که  یخوشش آمد و حس کرد، همان مرد اوشیاز س میبا هم باشند و اگر مر یمدتاست. گفته بود  یبود که قصدش جد

 کند. یبا خانواده اش صحبت م یخواستگار یرا داشت، برا اوشیس یارهایمع یخواهد و متقابال او هم تا حدود یم

 

 حق داشتنش را از من گرفتند...! یکه در سن هجده سالگ یزیسالم و با حفظ احترام...چ یرابطه  کی

 

من  د،یکرد یو فکر م دیانداختم که شما دو تا که مخالف نظر من بود کهیگذاشتم و ت میاست آن روز چقدر سر به سر مر ادمی

 یخوشحال شدم. برا یخبر نیچن دنیداند که آن روز چقدر از شن یخدا م یگفتم ول یم یها را به شوخ نیکنم. ا یم یرو ادهیز

 میمثل مر یدختر یماندن به اصول اخالق بندیهمه سال پا نیحق داشت، بعد از ا واقعاهم... اوشیس یخوشحال بودم. برا میمر

 کردم؟!! یم یحاال؟! داشتم چه غلط یخوشحال شدم ول یلیشود. آن روز خ بشینص

 

 ییوقت طعم تنها چیبهتر از من. او ه یلیخ یها تی...پول و موقعیمیگرم و صم یدارد. خانواده  زیهمه چ میکنم...مر یم هیتوج

مال خودم  شهیهم یرا برا اوشیاگر فقط س شدینمانده بود. چه م میبرا زیچ چیه گری. من واقعا ددیو شکست را نخواهد چش

 کردم؟ یم
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کردم،  ی. احساس مدهیاش د ییرا در تنها اوشیداشتن س یایداشت حاال مهم نبود، مدت ها رو زیبود که همه چ میمر نیا

 .رمیخواهم پسش بگ یو حاال م دهیآن را از من دزد میاست که مر لمیاز وسا یکی اوشیس

 

 خواهم بدانم هنوز هم دوستم دارد!!! یعاشق من بود...م یروز کیرا دوست ندارد.  میکه مر اوشیس یآر

 

شود. اگر  یم وانهیقرار دارد. اگر عروس پسر خاله اش شوم احتماال د تیدر الو اریشکست دادن مه یول ستیدرست ن کارم

 روم. یدر چشمش فرو م یچشمش، مثل خار یباشم و جلو اوشیهر روز در کنار س

 

 شود. یدور در ذهنم روشن م یلیخ یخاطره  کی

 

 راهی. بغض کرده بودم و بد و بخونم به جوش آمده بود اریمه یبودم و از رفتارها ینشسته بودم. عصبان اوشیس نیماش یتو»

 .شدیمن گران تمام م یبرا یلیخ نیو ا نمیرا بب اوشیحق ندارم، س گریگفته بود د اریگفتم. مه یم

 

برادر از دست  بایدوست و همراه و تقر نیبه بهتر لیآمد و کمکم کرد. تبد میدر روند ترکم موثر بود. پا به پا یلیخ اوشیس

 اریداشتم. مه ازیام عادت کرده بودم و ن یبه وجودش در زندگ یبیتر و بهتر از برادر. به طرز عج کینزد یرفته ام شده بود. حت

 .ردیکرده، عروسک مورد عالقه ام را از من بگ قصدکه انگار  دمید یم ییوالیرا ه

 

 دیفهم د،یمرا د یها یسرکش یوقت یول دیرابطه را هرچه زودتر تمام کن نیو ا نیرا نب اوشیس گریگفت که د لیبدون دل اول

 اوشینخواهم شد. آن موقع بود که گفت س م،یزندگ یدوانده در نقطه نقطه  شهیر یرابطه  نیا الیخ یب یراحت نیکه به هم

معموال چرت و پرت  اریشود. مه یاش م یلقب دادم و گفتم حسود نیو بدب کاک. او را شدمیعاشقم شده و من به حرفش خند

کفش کرده بود است او به من  کیرا در  شیپا چیموضوع که نشد ه نیا الیخ یبار فرق داشت. ب نیا یگفت ول یم ادیز

شناسد  یاش را م سرخالهکه او پ ییو تا جا نمیرا بب اوشیحق ندارم س یطیشرا چیتحت ه گریکه د کیفراتر از  یاحساسات

 دارد. یمعمول یمطمئن دوست

 

 ییحرف ها یشدم همه  نشی. همان دم که سوار ماشنمشیبب دیخبر دادم که با اوشیزدم و به س رونیاز خانه ب هیهم با گر من

 دیگو ینگفت...گفتم م یزیشده. چ وانهید اریگفتم مه هیبازگو کردم. بغضم شکست و با گر شیبه من گفته بود را برا اریکه مه

 نگفت. چیفقط ه اوشیو س دیگو یم وغنگفت. گفتم در یزی...چیتو عاشقم شد

 

 یعنوان متوجه رفتارها چیو من آن موقع به ه ختیگر یقرار بود. مثل امروز از نگاهم م یرا چنگ زد...ب شیو موها دیکش آه

 ممکن باشد. یزیچ نیکه چن دیگنج یمتفاوتش نشدم. خب اصال در باورم هم نم

 

 را شکست: نشیسکوت سنگ اوشیمن س یها و گله ها تیشکا نیب دیآ یم ادمی

 

 بکشه. دیکه نبا ییکار به جاها خوادی...اصال دلم نممینیهمو نب گهید ای. بمینکن تشیاذ ایحساس شده ب اریاگر مه -

 

 کس را از دست دهم. چیتوانستم ه ینم گریاز دست داده بودم. د یادیکردم. تا آن روز ز هیشد...گر ینم باورم

 

 :دمیداد کش سرش

 

داره چرت و پرت  اریمه ؟یفروشیو اساس م هیپا یشک ب هیو چند سالمون و به  قیعم یانقدر راحت رابطه  ؟یگیم یدار یچ -

 داره... شهی...مثل همگهیم

 

 .دیفرمان کوب یاش فاصله گرفته بود، برق زد و رو یشگیبا محبت هم یادیاش که در آن لحظه ز یرنگ و وحش ییکهربا نگاه
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 انگار باد با خودش برد: بلند تر بود و آن همه آرامشش را یلیاز مال من خ شیصدا

 

اگر  ؟یدیچشم. فهم گمیمن چشم بسته م ینیگالره رو بب یبگه حق ندار اریچرت و پرت باشه. اگه مه ستمیمطمئن ن ادمیمن ز -

گالره  ستین زی...عشق که همه چیشیوقتم نم چی! هیستی...مال من نیستین یول دمیجنگ یواست م ایتا ته ته دن یحقم بود

مثل برادرم  اریپاشون گذاشت. مه ریز شهینم یبهانه ا چیپا گذاشت...به ه ریز شقع یبه بهانه  شهیرو نم اتیاز اخالق یبعض

قبل از تو  اریوگرنه مه نجاینگرانت شدم و اومدم ا یکن یم هیگر یدار دمیادامه بدم. االنم چون د ینطوریتونم ا ی...نممونهیم

حرف  یبهم اجازه  یجانانه ازش خوردم و حت مشت هی یو برادر یسال پسرخالگو چهار  ستیبه من هشدار داده بود. بعد از ب

رابطه  نیا دیمونه که با ینم یحرف یو اصال جا یمورد باهاش بحث کنم. گفت تو مال اون نیحق ندارم در ا یزدنم نداد. گفت حت

 زود تموم شه.  یلیماست خ نیب یو هرچ

 

 آورد: نییرا پا شیو صدا دیکش آه

 

 حق داره گالره...حق...با...اونه! -

 

سال ها که از ترس  نیا ی...مثل همه شهیخواستم مثل هم یکردم و م یکردم. ناباورانه نگاهش م یزده نگاهش م وحشت

 بردم، بار هم در برابر خودش و ترس از خودش...به خودش پناه ببرم. یبه او پناه م ،یمشکالت زندگ

 

 گاه محکم باشد. هیشده بود تا تک دهیبود. اصال آفر یعال اوشیس یه نبود ولنبود...پنا یسنگر محکم اریمه

 

 :دیکش ادیشوم و سرم فر کیپسم زد. نگذاشت به او نزد اوشیس

 

 کی. گالره یاریبه سرم م یچ یبفهم دار ؟یفقط خودت مهم ؟یفهم یحالم و نم ؟یفهم ی. چرا نمیبس کن...بس کن لعنت -

. اون وقته شهیبه پا م امتیبدونم...اون وقته که ق یاحد چینتونم تو رو متعلق به ه گهیتا د هیکاف یتماسِ اضاف هیتماس...فقط 

 .امیزخم برب نیتونم از پس ا ینم گهیکه د

 

 اوشیاش شده بودم. از همان روز س دهیو به هم چسب سیخ یکردم. ماتم برده بود. مات مژه ها ینم هی...من گردیچک اشکش

 دم،یاصال نفهم دمشید ی. چون نمدیرفتنش را انجام داد و پر یکارها یک دمیبگذارد و گذاشت. اصال نفهم قصد کرد مرا تنها

 «تنها ماندم شد،یم رنگ کیکه هر روز  یاریچطور شد که باز با مه

 

 شهیهم یبرا اوشیاست تا س یتماس کاف کیرا سفت کنم. فقط  میتوانستم جا پا یم یسادگ نی...به همنیتماس؟ هم کی فقط

 مرا متعلق به خودش بداند. خودش گفته بود. خودش...!

 

 یراست نم شهیزبانش...خب زبان آدم ها که هم یگفتند که هست ول یم شیرفتارها ینبودم هنوز عاشقم باشد...بعض مطمئن

 اواخر...! نیانگار. مخصوصا ا دیچرخ یمثال زبان من جز به دروغ نم د،یگو

 

 :میگو یکشد، م یسنگ کف م یرا رو شیپا فیو بالتکل ستادهیا یکه دم درگاه وشایکشم و به سمت س یم یپوف

 

 تلخ؟ ایبا شکر  -

 

 :دیگو یکشد و قاطع م یدهد. دستش را به پشت گردنش م یجوابم را نم یول دیآ یم جلوتر

 

 برم سهراب و از آموزشگاه بردارم. دیکدوم....عجله دارم...با چیه -

 

 ...!یلعنت
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براقت را از من  یِها یی. نگاهم کن...کهربادمیو من نفهم یبود شهیهم هم دیشا اوش؟یس یانقدر سرسخت شده ا یاز ک تو

 ندزد.

 

 شود نه؟! یشده ام...باورت نم بایتو انقدر خودم را به زحمت انداخته ام و ز ی! برانمی...ببنیبب

 

 از حسِ بارون شدن! سهیو کسل...دلم خ اهیس یروزها نیا تو

 

 ...فقط امشب و حرفِ رفتن نزن...!یکه بهش مومن یرو جونِ هرک تو

 

 دهم: یرا جلو م میکنم و لب ها یم بغ

 

 اس بده بگو خودش بره. هی ستی...سهراب که بچه نگهینکن د تیاِ!!! اذ -

 

 :میگو یخودم م با

 

 "چه لوس!!"

 

 است. یقیشود حق یشده، باورش م ریجاگ میگلو یبغضم خوب تو دم،یرا د اریکه مه یکنم. چون از روز یبغض م بعد

 

 کنم: ینگاهش م معصومانه

 

 ...رهیخدا تنهام. همش حوصلم سر م ی شهی...خب من همیدینم تیبه من اهم گهیتو د -

 

 . ندیبنش میحرف ها یتا به پا ستین ی. کسمیتنها یآر

 

 ... دندیرفتند و در ابتذال حنجره ام پوس غمایکلمات انقدر که در گلو ماندند به  نیا

 

 شود: یم میآورد و تسل یبرابر خواهش نگاهم کم م در

 

 من...فقط...فقط...! زیعز دمینم تیکه بهت اهم ستین ینطوریا -

 

 کشد: یم یاندازد و آه یم میبه سرتاپا یعیو سر یلحظه ا نگاه

 

 !یم کرد...کنجکاویبگ یخواست یم یچ یگی...حاال نمستیمهم ن -

 

دارم؟  یخوب است...پس چرا حس وحشتناک نیرسد. ا یقرار م یرفته و به نظر ب یبه سمت سرخ یو صافش کم دیسپ صورت

 اندازد. یبه دلم چنگ م یانگار کس

 

 دیایزنم تا جوش ب یکنم و همانطور که آب سرد و قهوه را با قاشق هم م یقهوه جوش را روشن م ریگردم، ز یسمت گاز بر م به

 :میگو یم

 

 ...اریمه دنیرفته بودم د -

 

 .رمیبگ نیذره ب ریرا ز شی. دوست داشتم، حالت هادمید یشوم چرا برگشتم و حاال حالت صورتش را نم یم مانیپش
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 دهم: یدر همان حال ادامه م ریناگز

 

و گفت که  شناسهیه منو نموقت نگفت چیگفت ه یم اریتوقعش و داشتم جز تو...مه یاز هرکس اوش؟یس یچرا بهم دروغ گفت -

 !یگیدروغ م یتو دار

 

غلظت جزو  نیمتهم کرده، آن هم با ا ییاو را به دروغگو اریمه نکهیگفتن ا یجمله را نگفته بود ول نیا قایدق اریخب...مه یلیخ

 واجبات است.

 

 ...کینزد کِیکنم...نزد یرا درست پشت سرم حس م حضورش

 

 پرسد: یشده، م جیگ ای ستیعصبان شتریشود گفت ب یکه نم یگرداند و با لحن یبه سمت خودش برم مرا

 

 ! ار؟یمه دنید یچرا رفته بود -

 

 اندازم: یرا باال م میابرو یتا کی

 

 !؟یچرا بهم دروغ گفت پرسمیمهمه؟ دارم ازت م یلیاالن خ نیا -

 

 رود: یکند و عقب م یرا رها م میبازو

 

و فکر  یکه هنوز منتظرش دمید یچشمات م ی...تویو منتظر بود نیغمگ یلی. تو خخب...خب...بخاطر خودت بود -

 به نفع خودته! متاسفم اگر... ینطوریکردم...ا

 

 کنم: یپر م یشده را با گام بلند جادیا ی فاصله

 

کنم.  یفکر نم اریبه مه گهی...دیحق با توئه...تو کمکم کرد ییجورای ی...راستش رو بخواستمینگران نباش ازت ناراحت ن -

 رو دوست دارم. یا گهیکس د دمیرس جهینت نیوقته که به ا یلیخ

 

روم. از بار  یکنم و دوباره جلو م یم یرگیرود. خ یو عقب م دیگو یم یکند. آهان ینم ی...کنجکاوستیپرسد آن شخص ک ینم

 کنم. یم ریو در دام نگاهم اس گردانمیبرم و نگاهش را که به سمت سالن است، بر م یچانه اش م ریتر...دست ز کیقبل نزد

 

 دارم لحنم همچنان دوستانه باشد: یزود است و من سع هنوز

 

 هوم؟! ؟یکن یرنگ کردم؟ چرا اصال بهم نگاه نم یدیموهام و د ایس -

 

 خورد: یقل م میموها یگزد و نگاهش رو یم لب

 

 . مبارکه!ادیبهت م یلی...خدمید -

 

 خندم: یم ینمک

 

 ؟یبلوند دوست دار ی...مویمرس -

 

 نیب می. موهاچدیپ یانگشتانش م نیکشد و ب یرا آرام م میرود، چند تا حلقه از موها یکنم. دستش هرز م ینگاهش م منتظر

 .چدیپ یحلقه م کیگذارد. دور هر انگشت  یدستش فرق نم ی دهیانگشتان کش
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 !قیدلم را با نمک صورتت رف یِ...نوازش کن، زخمیستیباران که کمتر ن از

 

 باشم. ییتنها یشب ها یتلخم...تلخِ تلخ...آنقدر که قهوه  تلخِ

 

 کند: یزند و سطح نرم و صافِ گونه ام را با سر انگشتانش نوازش م یرا با آرامش پشت گوشم م موها

 

 !یبازم قشنگ یکه باش یباشه...تو هر رنگ یموهات چه رنگ ستیمهم ن -

 

 نیاز ا شتریب یزی. صد در صد به چستیا یکال پسر ساده و احساسات اوشیشده. س ریاول. احساساتش درگ از قدم نیا خب

 کند. یفکر نم یو سر انگشت زینوازشِ محبت آم

 

 :رمیگ یدزدم و رو م یرا م نگاهم

 

 .ارمیاالن قهوه هارو م نی...برو بشنسایسرپا وا -

 

عطرش هنوز هست. نفس کالفه ام را  یکنم...بو یکه حبس شده بود را آزاد م یرود. نفس یم رونیدهد و ب یتکان م یسر

 روم.  یبه سراغ شکارم م نمیچ یم ینیس یکه رو یقهوه ا یدهم و با فنجان ها یم رونیب

 

 گذارم: یم شیو فنجان قهوه را جلو نمینش یم کنارش

 

که مرخصم  نمیفرورد ستمیخوابم. تا ب یروز م شترینصف ب. من که کنهیخواب آلو م ی...آدم و حسابیبهار یهوا نیاز دست ا -

 دوقلوش. یخواهرا شیو رفتن لندن پ دیع التیو خواهرش تعط زدانی...رهیو همش حوصلم سر م

 

 نوشد: یرا همانطور تلخ م قهوه

 

 بود؟ ستیرئ یدوستش دار یکه گفت یرفته؟ منظورت از کس شی! انقدر رابطتون پیقیچه اطالعات دق -

 

 خورد.  یرنگ داخل فنجانش موج م یقهوه ا عیما نیب نگاهش

 

 شوم: یجا به جا م میدر جا یخندم و کم یحرفش م به

 

 زدانی...دمیشرکت شن یاز بچه ها نارویو منم مرخصم. ا ستین ستمیکدوم رابطه بابا دلت خوشه...اون فقط بهم گفت تا ب -

 !خورهیاصال به من نم

 

 آن باال باالهاست... یادی. زخورد یبه من نم زدانی یآر

 

 هم درست نبود! یکار طیمح یآره خب...اصال تو -

 

 کند: یو من م من

 

 !ام؟ی...من بنکهیبوده...قبل از ا نجایا یکس -

 

که احتماال  یکس یمزخرف را برا بتیو ه بیو غر بیظاهر عج نیکند ا یخودش فکر م شی...البد پیبیخورم. چه سوال عج یم جا

 خودش باشد. یبرا نهایا یگنجد همه  یاش هم نم لهیدر مخ چارهیبوده درست کرده ام. ب نجایقبل از او ا
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 ؟یمثال ک -

 

 ؟یدید یک ارویدونم...مثال...مثال...مه ینم -

 

 د:شو یم یخرج کرده و وظاهر نا آرامش، ته دلم خال تیمهمانم بوده. از حساس اریکند مه ی! فکر محیصر چه

 

 خواب بودم. یایتو ب نکهیندارم. قبل از ا یکار اریبا مه گهینترس گفتم که د اوشی...سدمید شیسه چهار روز پ ارویمه -

 

 چرخد: یم میچشم ها یتو نگاهش

 

 ؟یندار یبرنامه ا دیع ی...واسه نطوریکه ا -

 

 دهم:  یاندازم و در حال هم زدن جواب م یدارم، دوحبه قند در فنجانم م یقنددان را بر م در

 

 ...گهیمونم د ی! خب خونه مایزن ی...حرفا میقنار ریبندم برم جزا یو م لیچرا دارم بار و بند -

 

 برم: یم میلب ها کیرا تا نزد فنجان

 

 کنم! یخال نجارویا خوامیدنبال خونه هم هستم...م یآهان راست -

 

 سپرم. یبهتره. منم چند جا م ینطوری. ایکن یم یخوب کار -

 

را  دشیذهن آشوبم. دست مردانه و بزرگِ سپ یشود تو یم یتق کردنش سوهان یگذارم. صدا یگلدار م یِنعلبک یرا رو فنجان

 فشارم: یمشت کوچک خودم م نیدارم و ب یبر م شیپا یاز رو

 

 کردم.  یدق م ییتا حاال از تنها یممنون...اگه تو نبود -

 

 است که برگشته. یگذاشت و تازه چند ماه میتنها طیشرا نیبدتر یتو اوشیس ست،ین دمایهم  اصال

 

 که دوستش دارم... یکه دوستش دارم...کس یکس اوشیس -

 

منزجر کننده و تهوع آور است.  یادیآروم. فکرش هم ز یرود و نفس کم م یم ادشیکه به سرم زده قلبم ضربان زدن  یفکر از

 گذارم: یم میران پا یاش را رو یو بدون فکر کردن دست قو یآن میتصم کیبندم و در  یرا م میچشم ها

 

 ...! ییتو -

 

به  یتینها یماند. بعد انگار برق کشنده و با ولتاژ ب یم رهیمن خ یپا یبرد و به دست خودش رو یچند لحظه ماتش م اوشیس

به سمت  یبلند یبا گام ها دیکالم بگو کی یحت نکهی. بدون اپرد یمبل م یافتد و از رو یتنش وصل کرده باشند، به رعشه م

 رود. یکنم که اگر نجنبم از دستم م یفکر م نیرود و من فقط به ا یدر م

 

 دوم: یم پشتش

 

 !!اوش؟یس -
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تازه کند،  ینفس نکهیدهد. بلند و پشت هم بدون ا یآورد و در هوا تکان م یگردد. انگشت اشاره اش را باال م یطرفم بر م به

 :دیگو یم

 

 یکنم. تو هم منظور یمورد نم نیهم در ا یفکر بد چیو اصال ه رمیگ یم دهی...من حرفات و نشنیگیکلمه هم نم کی -

 خب؟ تمومش کن... یلی...خینداشت

 

رابطه را  نیخواهد هر طور شده ا یانگار م یدارم ول یداند چه منظور یکند. م یدهم. باورم نم یم شیداند که باز ی...مدهیفهم

 به من بدهد و من...! گریشانس د کیخواهد  یسرپا نگه دارد. م

 

 نکنم: دایپ یجسارت نیهرگز چن گرید دیبه خواسته ام نرسم، شا نکیدانم که اگر ا یم خوب

 

 گفتم. صبر کن! من... یمنظور داشتم...جد -

 

 بندد: یرا م میشود و لب ها یم یبلندش مشت یصدا

 

 خرم؟ یاحمقام؟ آره؟ فکر کرد هیمن شب -

 

 نیشوم. دو طرف صورتش را ب یپا بلند م یپاشنه  یو بدون هدر دادن زمان رو ستمیا یم شیدهم. رو به رو یرا نم جوابش

 . رمیگ یو کام م رمیگ یدستانم قاب م

 

 یصورتش فرو م یتو یحس چیورتم را بدون هکنم. فقط ص یشوند، احساس نشاط و سرزندگ یکه باعث م ییاز آن بوسه ها نه

 ...!میبه او ثابت کنم تا چه حد جد دیبرم. با

 

 هستم...منظور دارم! یجد یلیخ یول ستی...مردِ من نستمین عاشقش

 

و با هم لب به  میزن یرا پس م گریکدیلحظه هر دو  کیو حالم بد شود. در  فتدیکشد تا دلم به آشوب ب یطول م هیچند ثان فقط

 :میکن یسخن باز م

 

 !؟یکن یم یچه غلط -

 

 !اوش؟یس یبر نجایاز ا شهیم -

 

 .دیآ یتا ته حلقم باال م یزیکنم چ یکند. حس م یام م وانهیچسبد و د یرا سفت م بانمیتهوع و عذاب وجدان گر حالت

 

 برد: یرا باال م شیصدا اوشیس

 

 چه مرگت شده گالره؟ ؟یشد وونهید ؟یکرد یم کاریچ یداشت -

 

 ماند: یم رهیو براقم خ ییطال یموها یاندازد و رو یم میبه سرتا پا یخصمانه ا نگاه

 

 منه؟ یبرا نایا -

 

شود. چشم  ینگاهش م ریکوبد و مردمک چشمانم هدف ت یاش م نهیس یاز حس انزجار جمع شده. دستش را رو صورتش

 و سرخ شده اند. نیخشمگ شیها
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 :ردیگ یاوج م شیصدا

 

 ؟ی...چطور تونستاوشمیمنو...من س نیبب یلعنت ؟یمزخرف و درست کرد بتِیه نیمن ا یمن؟ برا یبرا -

 

 نالم: یم

 

 تو رو خدا فقط برو... اوشیس -

 

گذارم... نفس  یهم م یبلندش پلک رو یدهد. از صدا ینم یتیکنم...اهم یدهد. ناله م یو فشار م ردیگ یرا م میبازوها

 خورد: یبه گوشم م شیها

 

که  یتیبرق معصوم هینگاهت بود... یتو یزیچ هیزن خراب بدونمت.  هیفکرم  یتو یروزم نشد حت هیساال  نیتمام ا یتو

...جسارت نمیب ی. جنون منمیب یاون برق و نم گهی! اما حاال دیبه چشمم معصوم بود یکنم. پاک نه ول یفکر نیهمچ ذاشتینم

 نمیب یگرگ فقط مرگه...االن دارم م ی! تازه االن برام روشن شد توبه یهست یزن ورواقعا چج نمیب یرم م...حاال تاره دانمیب یم

. یچشم و رو و گرگ صفتم هست یآدم ب هیبلکه  ذارهیم گرانید اریکه خودش و راحت در اخت یو خراب یابونیزن خ هیتو نه تنها 

 ...!یشد ییایح یتا چه حد زن ب ینینگاه به خودت بنداز تا خودتم بب هی نهیآ یبرو تو

 

 قفل محکم دستانش، آزاد کنم: نیرا از ب میکنم بازوها یم یشود و سع یاز درد جمع م صورتم

 

 فقط...برو...! -

 

کند، انگار به  ینگاهم م ی. طوررمیگ یچشم از نگاهش نم یخورم ول یم واریشوند. به د یدهد و دستانم آزاد م یم هولم

 از دست رفته. یزیعز

 

 دهد: یرا با تاسف تکان م سرش

 

 رم؟ینم یکنم؟! فکر کرد یو تماشا م فتیکث یها یمونم باز یم یفکر کرد پس

 

 ؟یگذار یم میو تنها یرو یتو هم م اوشیرود؟! س یهم...م اوشیرود؟ س ی. واقعا دارد مدهیدر رس به

 

 کنم: یکنان ناله م هیگر

 

 کرد. واقعا متاسفم... وونمیبود. د اریمه ریکردم...تقص یچه غلط دمی...نفهماوشیس دیببخش -

 

پرتاب  نییرا دارم که دارم از پرتگاه به پا یطاقت من. احساس آدم یلرزند درست مثل دل ب یشوند و م یمشت م انگشتانش

 زنم. ینجات بدان چنگ م یاست که برا یسمانیتنها ر اوشیشوم و دست س یم

 

رو دوست  یکس یتون یتو نم ؟ینیب ی... مشهیمربوط م اریبه مه زیهمه چ شهی...همارهیراجع به مه شهی...همنطوریمنم هم -

حاضر  اریفهمم چرا مه ی. حاال میکرد دمی...نا امرید یلی. خرهیکردن د ی...واسه عذرخواهیگالره. تو خودخواه یداشته باش

 مثل تو کنه. واست متاسفم... یزن ریخودش و درگ ستیر نکس حاض چی...هدمیم شفکر کنه. حق و به ینشد، راجع به تو جد

 

هستم.  یگری...البد که نه حتما هستم...هستم...من زن دگریالبد هستم د ؟ینیب یم یتو هم مرا زن متفاوت اوش؟یهم س تو

 . میزن ها گریمتفاوت با د

 

 شود... یرها م سمانمیر



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 336 

 

 

 کنم! یم سقــــــــوط

 

 یاز حلقم باال م یزیچ کیگذارم. هنوز  یدهانم م ی. دستم را روزمیر یکلمات برنده اش اشک م دنیشده ام و فقط از شن الل

 اوشیفهماند...س یپراند و به من م یلرزاند، مرا از جا م یم شیشدن در که چهارچوبش را در جا دهیبلند کوب ی. صدادیآ

 هم...رفته!

 

 ایدن ی...که منفورِ همه یو افسرده باش نیغمگ شهی. که همیشتو با شهیدارد که آدم بده هم یداند چه حس یکس نم چیه

 ...ییدروغ بگو شهیهم ی...که مجبور باشیباش یارزش و دوست نداشتن ی...که بیباش

 

 داند! یکس...نم چی...هیاوریب مانیو گناه ا یاهیبه س یگاه که

 

 کس...! چیه

 

شوند،  یم اهیکنم. انگشتانم س یحتما سرخ شده ام را از اشک پاک م یزنم و چشم ها یگونه ام را پس م یرو دهیچک یها قطره

 شوند... یهم رنگِ بخت و اقبالم م

 

 ریکه در حلقم گ یزینقطه، به راه انداخته بودم، چ نیهم یتو شیپ قهیچند دق نیکه هم یفیوحشتناک و کث شینما یادآوری از

 دوم. یم ییو من به سرعت به سمت دستشو دیآ یکرده، باال م

 

 باشد. حال به هم زن است...! دهیرا دارم که برادرش را بوس یآدم حس

 

آنکه  یخورد. ب یآورم. دوباره صحنه در ذهنم فلش م یو هرچه را که در معده دارم، باال م نمینش یسرد و سخت م نیزم یرو

 یبار جمع و دوباره باز م کیمفلوکم  یه کنم با هر بار عق زدن، معد یزنم. حس م یدر معده ام مانده باشد، عق م یزیچ گرید

 پشت هم...! یعق زدن ها زبار ا نیچکد. ا یشود. اشک همچنان م

 

 شود.  یمور مور م وار،ید یِلباس و لرزانم از سرد یزنم. پشت ب یم هیتک واریمعده ام فشار داده و به د یرا رو دستم

 

. دییگو یقبول! شما راست م ؟یرا زد اریمه یو هم حرف هات اوشی. سرمیپذ یخورم...من هرگز شکست را نم یشکست نم"

 "...!دیکند...فقط صبر کن یو رو م ریرا ز ایساکتِ آواره دن نی...همیو دوست نداشتن فیمن بد...من نجس...من کث

 

 شده ام. رهیکند، خ یکه نگاهم م ینشسته و به زن نهیآ یشود که رو به رو یم یساعت چند

 

 . یکه نداشته باش ینشو...تو خلق شده ا رهیخ تیزن...به نداشته ها یا

 

 .یخور یوجدانِ من م یلرزان و چندشناکت را از من دور کن. تو تنها به درد وجدانِ ب دستان

 

 توست...! بیعجا نیسرزم نهیآ نی...باور کن...اایب

 

 آورم! یات، گلِ سر م یفرض یموها یشده، برا داشته باش از سر وجدان هم که مانیدر آن خلق کن و ا یندار هرچه

 

از  یزند، صاعقه ا یکه م یشده. تنها برق اهی. رنگ خاکِ باران خورده و براق نگاهم، سرندیگ یم یزن رنگ متفاوت چشمان

 لرزد. یدر نم نگاهم، نم یو پاک تیمعصوم گریاست. د یوانگید

 

 !ستیمثل گذشته ها ن زیچ چیه گریاست که د ی. فکر کنم دو هزار سالدیآ ینم ادمی ؟یک از
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 رمق انقدر تنها و حسود...! ینبود. انقدر سرد و ب یشکل نیاست...اون وقتا ا نهیآ یکه تو ینیا

 

رذالت  تینها گرید یکی نیا دیگو یخواهم شد. م مانیپش ممیاز تصم یکه روز دیگو یم حیبازتابم رک و صر یوارونه  نگاه

 اوشیس یرنگِ عطر محبوبم که برا یصورت ی شهیسابم و ش یهم م یرا رو میشوم. دندان ها یم یاست. از دستش عصبان

 آورم. یفرود م نهییآن را در دل آ یانگریعص تیو در نها مکش یم غیزنم، ج یچنگ م زیم یکارساز نشد را از رو

 

بار هم همچنان دخالت نکن خودم تا  نیا ایشوند. خدا یعطرها هم چاره نم نیکه ا ادیگندِ گناه گرفته ام...انقدر ز یروزها بو نیا

 تازانم...! یم امتیق امیق

 

. بدون میآ یمرا به حالِ حال به هم زنِ خودم بگذارد. از پسش بر م یخوانم تا چند صباح یم ییالال میخدا یبرا دارم

 ...! ییخدا...خودم تنها

 

*** 

 

 خدا...؟! ینیب یم

 

 افتند! یو اتفاقاتِ تلخ، ساده م یستین

 

که بودن نداشته  دیآ یکه برگشتن نداشته باشد. نبودنم م دیآ ینداشته باشد. رفتنم م یداریکه ب دیآ یام...خوابم م خسته

نداشته  ازین یکه زنده بودن دیآ یکه حرف نداشته باشد. مردنم م دیآ یکه طلوع نداشته باشد. سکوتم م دیآ یباشد. غروبم م

 باشد. 

 

 !ستیروزها، روزِ من ن نیخسته ام...ا من

 

خورم. تمام  ینزنم. من به درد نم بیآس نیاز ا شیکه دوستشان دارم، دور بمانم تا ب ییاز تمام آنها دی. من بازمیبگر دیبا

 نخواهند داشت.  بیمن نص یِهودگیکه دوستم داشتند، جز از ب یکسان

 

 رهیچشم ها که خ نیجمع خواهند کرد. هم ییمرا از جا یتفاله ها ی. روزرمیم یکه م یشوم. کمتر از هر روز یهر روز کمتر م من

 ی...جدمی...لبخندهامیو خنده ها دیکرد یلب ها که مزه شان م نیهم دشان،یفشرد یدست ها که م نیهم دشان،یشد یم

تن تکه تکه ام را تا ته دره  ،یخاکستر یتابوت ها ینمانده است. روز یزیزنم. چ یم یلبخند مترسک شهی. من همدشانیرینگ

 .دیبه دوش خواهند کش یو ناکام ییرسوا یها

 

 ...!دیرا نشان ده دی...به من امدینشان ده زییجز پا ی. به من فصلدینشان ده یزیگر ی...به من سوزمیبگر دیبا من

 

را ندارم. اصال و  اوشیا ستماس گرفتن ب یکشم. رو یکنم و آه م یو رو م ریام را ز یشده در گوش ویس یشماره ها ستیل

 شود. یابدا...بعد از گذشتن دو هفته هنوز با هر بار فکر کردن به آن روز حالم بد م

 

خوب و سر به راه به  یزن ها هی...شبیحادثه ا چیاست. بدون ه یخورم. هر روزم مثل روز قبل یزخم م یاز روزمرگ دارم

که بگذارم شعله ها شروع  یروز دیاتفاق...به ام کی دیکنم به ام یم یهولناک و پر از تکرار را ط یام. روزها دهیچسب یروزمرگ

 کنند. دنیبه زبانه کش

 

 یزمان بده. روز ی...اما به من کمیدانم چطور و کِ یداد. هنوز نم یکارت را پس خواه یبها یول یبار از دستم در رفت نیا اریمه

شوند و در  یم لیبه خاکستر تبد تیلذت ها یناگهان همه  ،یکن یم یشاد و امن زندگ یکن یکه فکر م ی. وقتدیخواهد رس

 پرداخت شود. یروز دیبا یا یدانست که هر بده یروند. آن روز تو خواه یچشم و گوش و دهانت م
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نخواهد  یعملت برس یبه سزا نکهیاتفاق قبل از ا نیمطمئنا ا ی...! ولدی...شایدشمنم نباش گریتو را ببخشم و د یروز دیشا

 را از دست خواهم داد!  میاز دشمن ها یکیبخشمت و  یافتاد. بعد از آن م

 

دردناک تر و وحشتناک تر از، از  یلیدوست خ کیقبول کنم که گم کردنِ  دیتوانم دست از افسوس خوردن بردارم. با یمن نم و

 دشمن است. کیدست دادن 

 

و  نیو سر و کله زدن با خودم، سرکار برگشته ام. غمگ یروز مرخص ستیاست که بعد از ب یاول حال و حوصله ندارم. روز امروز

 ی. به او غر مامدهیسرکار ن یاز سفر برگشته ول زدانیدهم.  یمراجعه کننده ها جواب م یحوصله به تلفن ها و گه گاه یب

 نجایا یتا من الک دیایقرار است، سر کار ن یش تا کدهد، خبر مرگ ینم یخبر چیه هماش به من  یخوش یرود پ یزنم...خودش م

 ام. دهیشرکت دست فرهان است و من هنوز او را ند ارینبافم. اخت سمانیآسمان و ر یفکر یو از زور ب نمیننش

 

سر و  یکه تو ییاست. آن فنجان چا یدانم با من مشکل دارد. شک ندارم هنوز از برخورد جسورانه ام، به شدت شاک یم

 چیرا به ه یشانس نیگشتم، چن یبود. اگر دوباره به عقب بر م میخوب زندگ یاز رخدادها یکیکردم، در واقع  یصورتش خال

 کردم. یکار را م نیدادم و دوباره هم یعنوان از دست نم

 

 سالم گالره جون... -

 

 یبه پشت سرم م یو دست ردیگ یرگ کردنم درد م شوم. یم رهیخ نایبه ن رتیدارم و با ح یبر م زیم یرا شتاب زده از رو سرم

 گالره جون؟ با من بود؟ دم؟یکشم. درست شن

 

 شوم: یبلند م یصندل یرو از

 

 ...یاومد دنشونید یهنوز برنگشتن سرکار...اگه برا دیجاو یسالم...اوووم...آقا -

 

 گذارد: یهم م یبلندش را رو یپرد و با لبخند مژه ها یحرفم م نیب

 

 ...میکه خونست اومدم خودت و ببن زدانی...زمینه عز -

 

 خوانده. زشیو مرا عز ستادهیا میاست که رو به رو نایزنم تا مطمئن شوم، خود ن یماند و چند بار پلک م یباز م دهانم

 

 دهد: یکنم، ادامه م دایجواب دادن پ یبرا یفرصت نکهیاز ا قبل

 

 ...زیکنم...بابت همه چ یاومده بودم ازت عذرخواه -

 

 :دیگو یدهد و معصومانه م یرا جلو م لبش

 

 . شدیم یمعلوم نبود چ یگرفت یو نم زدانی یکه؟ اگر جلو ادتهیو البته اومدم بخاطر اون بار تشکر کنم... -

 

با چال  یلیگونه اش خ یکرده. چال کمرنگ و کوچک رو نیطرز صحبت کردنش را بامزه و نمک یاش حساب یسیانگل یلهجه  ته

و لختش  اهیس یِو موها دهیرنگ پوش یشمی ی. مانتودیآ یبرجسته اش م یفاصله دارد اما به صورت گرد و گونه ها اریمه قِیعم

 .ختهیرا فرق وسط باز کرده و دور صورتش ر

 

 دهد: یکند و من من کنان ادامه م یم یناخون الک زده اش باز با
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تولدم  یفکر کردم برا نیهم ی...براشنینم دهیساده بخش ینطوریهمزشت بودن و  یلیکه کردم خ ییدونم کارا یخب...خب م -

 .شمیخوشحال م یلیخ یایب ی...اگر قبول کنیمن رو ببخش یبهت خوش بگذره و بتون دمیدعوتت کنم. قول م

 

که نکردم...آنروز  یاست. کم کار مانیکنم...او واقعا پش یرسد. باورش م یکنم...خب به نظر صادق م ینگاهش م مشکوک

 .فتدیاتفاق ها ب یلیممکن بود، خ

 

 زنم: یم لبخند

 

 تونم درکت کنم. یروز هم سن تو بودم و م هی...منم زمینبود عز یبه عذرخواه یازین -

 

 زنند: یبرق م یاز خوشحال چشمانش

 

 ؟یای...پس میوقت منو نبخش چیکردم ه یفکر م ؟یگیراست م -

 

 گریکه گذشته باعث شده د ی...زماننیباشم. فقط هم یاز او عصبان دیچرا با ستین ادمیواقع اصال در  ؟یهمه بخشندگ نیو ا من

 کردن فکر نکنم. یبه تالف

 

دوشم کنار رود و  یاز رو نیبار سنگ نیشود ا یهم نباشم؟! م اریکردنِ کار مه یبرسد که دنبال تالف یشود روز یم یعنی ایخدا

 دست بردارند؟ بانمیمحکم از گر یدست ها نیا

 

 دهم: یجواب م شتر،یب یزیو نه چ یکردن زخم روزمرگ میترم یبرا

 

 .ی...ممنون که دعوتم کردامیالبته که م -

 

 شود: یتر م قیعم چالش

 

...در ضمن آدرس و هم برات میباهم دوست باش شتریب خوادی. دلم مسی...شمارت و برام بنوشهیخوب م یلی...واقعا؟ خیوااا -

 کنم. یم جیمس

 

 کند: یم رهیاش ذخ یگوش یو او تو میگو یام را م شماره

 

 بشناسمت! شتریب شمیکن...منم خوشحال م وشیس یشمارم دوست داشت نمیا -

 

 گذارد: یم فیرا دوباره داخل ک لشیموبا

 

من بود تا صبح  اجازه بده ادامه داره...به زدانیمونم...جشن هم سه شنبه از ساعت هفت تا هر وقت که  یپس منتظرت م -

 دادم. یکشش م

 

 :ندینش یلبم م یلبخند رو زدانیآوردن اسم  از

 

 خواد برگرده سرکار؟ یبرادرت نم -

 

بعد از اون اتفاق هنوز  نکهیخودمون بمونه بخاطر ا شیتولدم سرش و گرم کردم...پ یبا کارا یول ادیخواست زود ب یچرا م -

 یزندان ینطوریوقت قبال ا چی. من هشهی...هنوز باورم نمرونیاومدم ب یواشکیم کنم. االن یخوام سرش تالف یم م،یحبس خونگ

 نشده بودم.
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 یمن است. رو یبخاطر حرف ها نهایا یاز او گرفته. مطمئنا همه  یادیخواهرش را تا حد ز یِدست به کار شده و آزاد زدانی پس

 دهد؟ تیاز حاال به من اهم شتریکه ب ادیبگذارم؟ آنقدر ز ریاو تاث یتوانم رو یم گریگذاشته ام...چقدر د ریاو تاث

 

 بخاطر خودته... -

 

 اندازد: یکشد و شانه باال م یم یپوف

 

 ...نمتیب یمن نده. پس سه شنبه شب م لیو تحو گنیکه مامان باباها م ییحرفا نیدونم...خواهشا ادامه نده و از ا یآره م -

 

 کند: یاش شروع به زنگ خوردن م یگوش

 

 .رمیزودتر م گهی...من دزدانهی -

 

 کند.  یرود و تماس را برقرار م یمنتظر بماند به سمت آسانسور م نکهیا بدون

 

 سه شنبه شبِ مذکور دارم...!  نینسبت به ا یشنبه شب...حس خوب سه

 

 

 

*** 

 

مالم  یکم آن را پشت پلکم م یلیاست. محو و خ شیوقتِ پ یلیدرش ترک خورده و مال خ یدارم. تلق رو یرا برم یدود ی هیسا

 کنم. یو با پد پخشش م

 

 ؟یبپوش نویا یخوا یگالره واقعا م -

 

 رنگِ من است: یو رو کردن لباسِ صدف ریکنم که در حال ز ینگاه م میبه مر نهیآ یتو از

 

 خب آره...چطور؟ -

 

 شود: یم رهیاندازد و بدان خ یتخت م یرا رو لباس

 

 .ستیکارت درست ن طیکه بالخره تو مح یدونیاش بازه و کوتاهم هست. م قهی. ستیمناسب ن ی.ول..یلیخوشگله ها...خ یلیخ -

 

 :میآ یاز خجالت کوتاه بودنشان در م یکشم و حساب یکوتاه و پرم م یرا رو و پشت و از همه طرف به مژه ها ملیر

 

 شد! بمینص یشانس نیشد چن یبچه ها...گفتم که منم چ نیکجا بود؟ فقط منم از ب یکار طیمح -

 

 کشد: یلباس م نِیکمر براق و پر نگ یرا رو دستش

 

تو بودم اون  یمن جا یول یدینم تیاهم زایچ نیبه ا دونمی...منطوریکه هست...فرهان هم هم ستیرئ یدونم...ول یآره م -

 داره و قشنگم هست. یتور نی. آستدمیپوش یبلندرو م یمشک

 

 اندازم: یکنم و سرم را باال م یشده، م دهیکش نیکه از داخل کمد تا زم یبه لباس یلیم یب نگاه
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 موهام و باز کنم؟ یکن یپوشم...کمکم م یم نویازش...هم ادیخوشم نم -

 

 پرد: یم نییتخت پا یرو از

 

 ...گهید ستیدرست ن یعنی ستیدرست ن گمیم ی...وقتیکنیکار خودت و م شهیهم -

 

واقعا فوق  ادشانیو حجم ز ی. به خاطر بلندرندیگ یمو دورم را م ییبراق و طال یکند و حلقه ها یباز م یکی یکیها را  یگودیب

چرخد. سرخ به نظر  یم زیم یرو یرژها نیکشم. نگاهم ب یخوش حالتم را مداد م یکمرنگ و کم پشت ول یالعاده شده. ابروها

 دارم جسارتم را کمتر کنم. میتصممن  یول دیآ یم یانتخاب جسورانه ا

 

 زنم.  یمالم. رژگونه را هماهنگ با رنگ رژم م یلبم م یکنم و چند بار رو یرا انتخاب م یو مات یگوشت رژ

 

 لباس و نپوش...  نیباش و ا یو دختر خوب ایگالره ب -

 

 کنم: یرا عوض م حرف

 

 باال جمعشون کنم؟ فوکول درست کنم و ایتو صورتم بهتره  زمیهامو بر یبه نظرت چتر -

 

 زنما... یدونم! دارم با تو حرف م یچه م -

 

 ؟یزنگ بزن ایبه س یخواست یمگه نم یراست -

 

 رفت... ادمی یوا یا -

 

 اندازد: یبه ساعت م ینگاه

 

 دونم چرا اون زنگ نزد! ینم -

 

 کشم. یاز دستش م یرود و من بالخره نفس راحت یاش م یگوش سراغ

 

و  یمعمول یرفتارها نیهم یدانست ول ینم یزیبود البته چ شهیهم میداشتم...او مر یحس بد دمیرا د میکه مر یاول ی لحظه

آرام و  نطوریام ،  هم دهیمردش را بوس دیفهم یداشته باشم. مطمئنا اگر م یاش باعث شد تا احساس راحت تر یشگیهم

 ماند. یمهربان نم

 

را از من پس نگرفت.  شیکادوها اریکنم که مه یاندازم و خدا را شکر م یرُلکسم را با آرامش م فِیو ظر لیبند است ساعتِ

 .اوشیو س میصحبت مر شیرود پ یناخودآگاه حواسم م

 

 !؟یچرا زنگ نزد -

 

- ... 

 

 حرف نزن...قهرم! -

 

- ... 
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 قهــــــرم!! -

 

 شود: یزوم م طانشیلبخند ش یکند و نگاهم رو یرا قطع م یگوش

 

 ...لــوس!میناز کردنا مر نیا ادیبهت نم -

 

 :دیگو یخنده م نیخندد و ب یحرفم بلند م به

 

...االن زنگ شهیندارم. شارژم تموم م ادیو ناز کجا بود؟ خواستم اون زنگ بزنه. من که خطِ کدِ دوازده و پولِ ز یلوس باز -

 نه نگاه کن! یگی...مزنهیم

 

 خورد.  یدستش زنگ م یتو لینکرده ام که موبا دایرا پ شیفرصت درک حرفها هنوز

 

 دهد: یاندازد و جواب م یباال م میبرا ییابرو

 

 ؟یزن یمگه نگفتم قهرم؟ چرا زنگ م -

 

 یلباس را درست م ی قهیپوشم.  یسرش گرم، لباس را م میدارم و تا فرصت هست و مر یبر م لیدل یب یِاز کنجکاو دست

عالمه  کیباالتر از زانو است و دامن آزادش  یکنم. قدش تا کم یدامنش را باز م یها نیام بخوابد و چ نهیس یکنم تا قشنگ رو

کار شده.  یمات یپارچه  رشیشدنِ پوست بدن، ز دهیاز د یریجلوگ یاست و برا یباال تنه اش تور یدارد. پارچه  بایز نیچ

 باز است.  یپشتش هم به صورت هفت

 

 میخورد و من هم پا یبه چه دردت م یلباس گران و پر زرق و برق نیزد که چن یملباس چانه  نیا دنیسر خر اریمه دیآ یم ادمی

 با او حرف نخواهم زد. گرینخرد د میلباس را برا نیکفش کرده بودم که اگر ا کیرا در 

 

 کشم. یم یآه

 

 توانم انکار کنم... یرا هرقدر تالش کنم، نم یزیچ کی

 

 یم یبه قوت خود باق شهیخاطرات...آن ها هم یول رندیم یکنند و عشق ها م یم رییشوند...احساسات تغ یها عوض م آدم

 مانند.

 

را داده بودم...سوراخ سمبه ها را با خاطرات پر کرده بودم تا از سرما و  اریخانه قول بازگشتن مه نیا واریبه در و د یروز

فقط  ستمیمنتظر بازگشتش ن گریو من هم د دیآ ینم نمدا یکه خانه از نبودش به خود گرفته بود، در امان بمانم. حاال م یرخوت

 شود با آن ها کرد. ینم یر شده اند. کاریخاطرات در سوراخ سمبه ها جاگ

 

دنبالم  ادیداره م اوشیکردم. زود مانتوتو بپوش س حتیآخرش...من که زبونم مو درآورد از بس تو رو نص ایکار خودت و کرد -

 .میرسون یتو رو هم م

 

 :میگو یم عیو سر رمیگ یم لرز

 

 ...رمیمن خودم م مینه مر -

 

 ذارم؟یم یسر و وضع؟ فکر کرد نیبا ا -
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دانست که اصال دلم  یخدا م یقبول کردم با آنها بروم ول ی. مجبوردمیهم نگذاشت انقدر گفتم نه که شک کرد و من ترس واقعا

فوق  یکه پاشنه ها میکفش ها یوقت میاو را نداشتم. مر حرف زدن با ی. رونمیرا بب اوشیخواست حاال حاالها دوباره س ینم

 . دیندبلند خ د،یداشتند را د یالعاده بلند

 

کفشم خودم را در بغل  یپاشنه  یداند چند بار قرار است به بهانه  یو او گفت خدا م دمیرا پرس دنشیعلت خند متعجب

 .ندازمیب یپولدار و باالشهر یمردها

 

 .زدانیاندازم در بغل  یخودم را م میهم گفتم از لج تو هم که شده، مستق من

 

دهد و من هم آن  یم یرا به گرم میجواب سالم مر اوشیکنم. س یسالم م یلب ریشوم و ز یم نیو شرم سوار ماش نییپا یسر با

 گذارم. یم یرا به حساب سالم دست جمع

 

 ره؟یم ییگالره جا -

 

 خفه بمان. نطوریتو لطفا هم یعنیبا من نبود... یعنی ؟یریم ییگالره جا دینپرس

 

 دهد: یبندد و جواب م یکمربندش را م میمر

 

 ....اوشیو آژانس نره بهتره. گالره آدرس و بده س یو سر و وضع با تاکس شیآرا نیتولد...فکر کردم با ا رهیداره م -

 

 آهان... -

 

 نهیرا از داخل آ اوشیس یخواندم و بعد ساکت شدم. چشم ها ناین جیمس ینکرد. آدرس را از رو یا دهیاظهار عق چی...هنیهم

در نگاه  گریکه او د یبرق...مثل همان برق کی دیدر نگاهش گم شده بود. شا یزی. چدیرس یو سرد به نظر م نی. غمگدمید یم

 . دید یمن نم

 

شوم. دلم  یشدن م یخورد، پر از خال یبا نگاه من گره م نهیکه از داخل آ...نگاهش ندیآ یباال م شیکه تا مژه ها شیها مردمک

 دزدم. یو نگاهم را م زدیر یم

 

 حاال؟! ی. ولدیپرس یعالمه سوال م کیکرد و  یم هیتوص یکل اوشیس میاحتماال تا برس م،یبود یشگیدر حالت هم اگر

 

 هیدستش را به قاب پنجره تک کیرسد. آرنج  یمشتاق به نظر م اوشیدهم نه س یکند. نه من گوش م یصحبت م زیر کی میمر

 کند. یدست فرمان را کنترل م کیدهد و فقط با  یاش فشار م یشانیپ یداده، دستش را رو

 

 شوم. یپنجره مشغول م رونیب یفضا یِدر سکوت به تماشا میکشم و تا برس یم یآه

 

*** 

 

 یشبانه روز بخوابد. خودش عمال کار کیخواهد  یبروند، م همانانیم یکه وقتفکر کند  نیتوانست به ا یفقط م یزور خستگ از

 ریاز ز شهیفرهان که هم یهمه را از کت و کول انداخت. حت بایو دستور داشت که تقر شیآنقدر خرده فرما ناین ینکرده بود ول

رخ  خیدر تار یو تازه ا بیزد انگار قرار است، تحولِ عج یاش حرف م یهجده سالگ تولددر مورد جشن  یرفت. جور یکار در م

 دهد.
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شب هم  مهیاگر مهمانان ن یاز هشت گذشته بود. حساب کرد حت یکتش رفته بود انداخت. کم نیآست ریکه ز یبه ساعت ینگاه

آمد.  یها خوشش نم یلوس باز نیماند. اصال از جشن تولد و ا یمنتظر م گریچهار ساعت د دیدهند، باز هم با تیبه رفتن رضا

 ...!یباز لوس یشده بود، برا دهیهم که انگار آفر ناین

 

 چیحاضر پ تیجمع نیبرداشت. نگاه ناباورش از ب اهشیبراق و س یرا بلند کرد و دست از نگاه کردن به نوک کفش ها سرش

 شناختش...!  یافتاد که با زور م یدختر یخورد و رو

 

گرداند.  یسو و آن سو م نیسرش را مدام به ا یبگیبود و با احساس غر ستادهیپله ها ا یجلو شهیمتفاوت با هم یبا ظاهر گالره

 زد. یو خوش تراشش، چشم را م انیعر یِسر شانه ها یرو شیحرکت مواج موها

 

سر شانه  یلباسش از رو دارِ اریو ش یحلقه ا یها نیرا تنگ در بر گرفته بود و آست شیبایاندام ز ،یرنگ و تور یصدف لباس

در معرض  یادیپر و خوش فرمش را تا حد ز یها نهیلباس، س یِباز و حالل ی قهیاش ادامه داشت.  نهیس ریها گذشته و تا ز

 گذاشته بود! شینما

 

دارد تا  ازین یدنینوش السیگ کیحاال به  نیزدند و حس کرد هم رونیدستش ب یِو آب چیمارپ یمشت شدند. رگ ها شیها دست

 بر اعصابش مسلط بماند.

 

 شد. ریبه بند بند وجودش سراز یگالره حس بد یبرهنه  ی نهیآن لباس بدن نما و سر و س دنیداشت...از د یبد یلیخ حس

 

 کردند. یم یدورش رها شده و دلبر انهیآزاد و فر خورده اش، وحش یموها

 

 و جذاب... یو رها...وحش آزاد

 

خوددار بماند. گالره  شهیتوانست مثل هم یانکار کردن گالره را ناخواسته کنارشان نشاند. نم نیدر عبود که  ییصفت ها نهایا

 .دیکش یرا به سمت خود م شیگونه اش، نگاه سرد و سنگ یوحش تیمعصوم نیبا ا

 

 نیخواست ا ی...دلش میریو آن را بگ یندازیدستت را ب یبخواه قایباشد و عم دهیکه رم یگوشیمعصوم و باز یآهو نیع

 آرام را، رام کند. یِوحش

 

 فشرده شدند... شتریب شیها مشت

 

 درست مثل فرشته ها شده بود. یآن لباس روشن تور در

 

 نداشت...امکان نداشت...! امکان

 

 نییکرده بود، گرفت و سرش را پا جادیا ییبایاز آن صورت معصوم و بچه گانه که با آن لباسِ درخشان و جذاب تناقض ز چشم

بود و  دهیرا چسب بانشیگالره گر دنید یکه از لحظه  یاو با احساس بد یول فتدینمانده بود نگاه گالره به او ب یزیانداخت. چ

 مهمانان گم شد. نیکرد، ب یداشت خفه اش م

 

 یدارد. انقدر احساسات متناقض و بد و خوب دورش را گرفته بودند که حت یحد حس بد نیکرد چرا تا ا یهم درک نم خودش

 کند! یچه م نجایفکر کند که گالره ا نیفرصت نکرد به ا

 

بود و سرش را داخل  یالسیکرد. دستش گ دایرفتند، پ یباال م یکه به طبقه  یضیعر یبه ستوِن کنار پله ها دهیرا چسب فرهان

نفس سر  کیداخلش را  اتیدستش را گرفت. محتو یتو یدنیهوا نوش یرا به او رساند و ب اش فرو برده بود. خودش یگوش

 فرهان گذاشت. یمانده  وادر ه یدست ها یو بعد آن را دوباره تو دیکش
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 :زدانینگاه به  کیانداخت و  السینگاه به گ کیبا تعجب  فرهان

 

 اون که آب نبود!! -

 

 کتش کرد و جواب داد: یها بیدست در ج زدانی

 

 بود... یچ دونمیخودم م -

 

 حواسش به اس ام اس دادنش بود: شیرا باال انداخت اما هنوز کم و ب شیابرو کی فرهان

 

بار برداشته بودم. زود برو  یالکل سرو شه...اون و خودم از تو دیدختر هجده ساله نبا هیتولد  یتو یگفت یشد تو که م یچ -

 برام پرش کن!

 

 چپ چپ نگاهش کرد: انزدی

 

 خودت برو پرش کن... یخواست -

 

 گذاشت: بشیاش را در ج یاو گوش یِ ناگهان رییو منگ از تغ جیداد و گ زدانیکامال توجهش را به  فرهان

 

 شده؟ یزیچ -

 

 شانه باال انداخت: زدانی

 

 شده باشه؟ یزیچ دینه...با -

 

 باشم.  دهیدستمم در حال الکل خوردن د هی یبه اندازه انگشتا یقبال تو رو حت ادینم ادمیآره خب... -

 

 انداخت: نییسرش را پا زدانی

 

 نشده... یزیگفتم که چ -

 

 گفت: زدانیاز کنار آن دو گذشت و رو به  شیبایو فوق العاده ز اهیبا لباسِ س نایلحظه ن همان

 

 ...یسرشون خراب کن یو رو شونیفروش ینیریکل ش دینرسن با گهیساعت د هی...اگر تا اوردنیو هنوز ن کیک -

 

 است. یفقط هدر دادن انرژ نایجوابش را نداد. تجربه ثابت کرده، سر و کله زدن با ن زدانی

 

 دور شد: نایفرهان با ن نگاه

 

 شده؟ یچه داف دایخواهرت جد یدقت کرد زدانی -

 

او را بر انداز کرد که  یگردنش شکست و جور ید مهره هاسرش را باال آورد که فرهان فکر کر یحرف طور نیا دنیبا شن زدانی

 ادامه داد: عیسر
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 وقت...! چیموضوع دقت نکردم...ه نیوقت به ا چیچون من ه -

 

اش خارج کند و  یظاهر یاو را از پوسته  یتوانست گاه یکه م ی. تنها کسدیو خند ردیخودش را بگ ینتوانست جلو گرید زدانی

 فرهان بود. ندازد،یبه خنده ب

 

 شد. ینم الیخ یها ب یزود نیبود، به ا زدانیرفتار او را بداند. اگر خود  یناگهان یرییتغ لیخواست دل یرفت م ادشی فرهان

 

  ست؟یاِ...اِ...اِ...اون گالره ن -

 

 :دیکش یکرد نگاه کند، آه یکه فرهان اشاره م ییآنکه به جا یو ب دیماس زدانیلب  یرو لبخند

 

 چرا خودشه... -

 

 !یتو که اصال نگاه نکرد -

 

 ...دمشیقبال د -

 

 ...مایاون مانتو و مقنعه بوده ما توجه نکرده بود ریز یزیعجب چ نیبب -

 

 کرد: کیرا بار شیچشم ها زدانی

 

 !یتا آخر عمر ازش متنفر باش یخواست یتو که م -

 

 اون بحثش جداست... -

 

 تکرار شه. لوفرین ی هیخواد قض یفرهان...من اصال دلم نم یپلک یدور و ورش نم -

 

 ؟یتو دعوتش کرد کنه؟یم کاریچ نجایا نیخب حاال تو هم...ا -

 

 زنم... یم ییحدسا هیخب  یدونم ول ینه...منم نم -

 

 مثال؟ ییچه حدسا -

 

 :دیزد و سرش را جلو کش یپوزخند زدانی

 

 گرده؟یدنبال دردسر م شتریاز همه ب یک -

 

 فکر کند، جواب داد: یآنکه حت یب رهانف

 

چلوندش و بعدم با همون  یحساب نیاالن رفت گالره رو بغل کرد همچ نای...خب پس بذار روشنت کنم...نناین گهیمعلومه د -

 !یطرف نیا انیماچش کرد و...بله...انگار دارن م یرژ یلبا

 

داشت  یقدم بر م نایگردنش شل شدند و سرش را برگرداند. گالره کنار ن یو مهره ها چینتوانست خوددار بماند. پ گرید زدانی

مانده بود،  رهیبه شکوه و عظمتِ خانه خ نطوریگالره ا نکهیکرد. از ا یخانه نگاه م لیو وسا واریبه در و د یو با تعجب و شگفت

 ...کردانکار  شدینم یول امدیخوشش ن
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 دیکش یبه...پوف هیبه...شب هیشب یزیانداخت. لرزش برق نگاهش، چ یآهو م کیاه نگ تِ یمعصوم ادیچشم ها او را به  نیا برق

 بود؟! دهیرا ند هشیکرد که قبال شب یم فیرا توص یزیچ دیانداخت. چطور با نییو سرش را پا

 

اش موقع  یشگیکه طبق عادت هم یبه شانه اش زد و در حال یگالره متوجه نگاهش شود رو گرفت. فرهان دست نکهیاز ا قبل

 داد، تند و پشت سر هم گفت: یرا در هوا تکان م شیحرف زدن دست ها

 

 یم یکردم که االن حدود سه ساله که از زنت جدا زندگ یفکر م نیداشتم به ا یایکه ب نیولشون کن...قبل از ا نارویحاال ا -

 یفهمم به چ یخودش و تو همچنان من نم یِخوش ی. زنت که رفته پیروزه که رابطه نداشت 1195من  یِبیو با حساب تقر یکن

 ...ی..ولیمتعهد موند

 

 کرد گفت: یکه به خودش اشاره م یتر کرد و در حال ظیرا غل کلماتش

 

پسر...فکر نکن  یترش یم ی...داررمیتو رو بگ یِدگیگند یکه هر چه زودتر جلو نهیا فمیدوستِ خوب وظ هیمن به عنوان  یول -

دختر  نیزم یکره  یهم رو فیجنس لط هی یذاشتم حت یتو رو داشتم نم تیترشن. به خدا اگر من موقع یفقط دخترا م

 ...هیشروع عال یبرا دهیپوش یکه لباس آب رهاون دخت یمن و بخوا ییِبمونه...خب اگر راهنما

 

 نیمتعجب از ا زدانیاشاره کرد.  د،یخند یبود و با دوستانش م ستادهیا یکه گوشه ا یبا چشمانش به دختر قد بلند و جذاب و

 به دختر انداخت و سرش را تکان داد: یلیم ینگاه ب ق،یدق یِریاندازه گ

 

دور  یتا حاال برا یتولدش، هرچ یِمهمون یحواسم به خواهرم باشه که تو یچهار چشم دمیم حیخوام. ترج یرو نم تییراهنما -

حرفات و بشنوه فاتحت  زهیهم اومده حواست باشه خانوما گوشاشون ت راینگه داشتنش از مواد تالش کردم و به فنا نده. سم

 خوندست.

 

 هم به گالره انداخت.  ییمراقبت از خواهرش، نگاه گذرا یرا گفت و دوباره به بهانه  نیا

 

*** 

 

رود و از سقف  یمبلند باال  ی. مدام مردمکم از ستون هارمیو جالل بگ ییبایهمه ز نیتوانم نگاه از ا یکه نم ستیخودم ن دست

 خورد.  یو براق ُسر م یپرشاخه تا کف سنگ یخانه و لوستر ها عیوس

 

اصال  زدانی یدزد ول یآن را م عیافتد و سر ینگاهش به ما م ی. فرهان گاهنمیب یاز ستون ها م یکیو فرهان را کنار  زدانی

از دستش  السیکه از شدت مجذوب شدن، منجر به افتادن گ یو برخورد یآن چنان ی. خب من انتظارِ نگاه هاستیحواسش ن

 یتوانست، حساب یتوجه م یکم یول ستیها ن پینداشتم. کال از آن ت زدانیاز  راشود و نتواند چشم از ظاهر متفاوتم بردارد 

 خوشحالم کند. 

 

 یم زدانیدم گوش  یزیفرهان چ که میبه آنها برس دهی. چند قدم رسستیمن حواسم به او ن یزند ول یپشت هم حرف م ناین

 تفاوت است. یتفاوتِ ب ی...بستین یگردد. باز هم از آن نگاه ها خبر یو او بالخره به سمتمان بر م دیگو

 

 زدانیداد، که صحبتمان به  یم لمیدستِ اول را تحو یکردم و او طبق معمول خبرها یبار با فرناز صحبت م کی دیآ یم ادمی

است. با شور و  «قهیعت» زدانیگفت  یکنند و خودش م یصدا م «گریج»را  زدانیشرکت  یگفت اکثر دختر ها ی. او مدیکش

زد چون  ی. به نفع خودش حرف مدیآ یدرشت و قد کوتاه خوشش م نهیو س کیکمر بار یاز دخترها زدانیداد که  حیشوق توض

 زدانی یها را داشتم ول یژگیو نی. من هم ادید یباشد را م زدانیمورد توجه  نکهیا یایها را داشت و البد رو یژگیو نیا

 گفت.  یبه من نکرد پس فرناز چرت و پرت م یتوجه
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مرتب  شهیمثل هم زدانیرسد.  یبه نظر م زدانی لورِیبلند و س یشاس نِیماش هیو براقش شب یدر آن کت و شلوار طوس فرهان

باز هم بخاطر قد و  ی...با تمام سادگیطوس یو راه ها یمات با کروات مشک یِاست. کت و شلوار مشک دهیساده لباس پوش یول

 .دیآ یبه چشم م شتریدرشتش از فرهان ب کلیبلند و ه یباال

 

کند و ما ناخودآگاه کنار هم  یم یرا خال نمانیب نایقصد. ن ی. البته نه از روستمیا یم زدانیکنم و کنار  یاز آن دو سالم م قبل

 .میریگ یقرار م

 

 :دیگو یدهد و م یتکان م یبا احترام سر زدانی

 

 نداشتم. نجایو ا دنتی...هرچند که انتظار دیخوش اومد -

 

 گزم: یشوم و لب م یحرفش معذب م نیا با

 

 بهتون نگفته بود؟ اون دعوتم کرد! ناین -

 

 گرانیچه بخواهم و چه نخواهم، با د زدانینتوانم با او راحت صحبت کنم.کال طرز برخوردم با  گریباعث شده د یمدت دور نیا

 نیکنم، خودش ا یم یرو ادهیهم که ز یخواهم با او حرف بزنم. گاه یکند، نتوانم هرطور م یم جابیکند. رفتارش ا یفرق م

 دهد.  یجسارت را به من م

 

 اندازد: یمزه م فرهان

 

 .دیزد یم ریهم و با ت ی هیا دو تا ساشم ادمهیکه  یبار نیآخر ؟یبسوز یشیچه آت یخوا یباز م نایجانِ من؟ ن -

 

 دهد: یزبانش را نشان او م ناین

 

 تا چشات کور شه... -

 

 دهد: یاخطار م زدانی

 

 !نا؟ین -

 

 زند: یو غر م ستدیا یصاف م ناین

 

 کنه... یم تمیفرهانه اذ ریهمش تقص -

 

 خندم. یماند، م یهم پنهان نم زدانی دیحرکتش که اتفاقا از د نیکشد. به ا یم رونینوک زبانش را ب یمکیدوباره قا بعد

 

 پرسم: یم زدانیبه  رو

 

 سرکار؟  نیبرگرد دیخوا ینم -

 

 :دیگو یم یدهد و با حاضر جواب یجواب دادن، نم یاجازه  زدانیبه  فرهان

 

 پس من بوقم؟  -
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 دهم: یدارم و جواب م ینگه داشته، بر م میآن را جلو یشده و مردِ مسن دهیچ ینیرا که داخل س ییها وهیاز آب م یکی

 

 ...استیتا ر ادیم شتریبه تو ب یاز نظر من دزد -

 

 اندازم. یباال م شیرا برا میخندد. من هم ابروها یم یبلند یبا صدا ناین

 

 سابد: یهم م یرا رو شیشدت حرص دندان ها از

 

 کنم. یاشکال نداره...خودم آدمت م ؟یتو هنوز آدم نشد -

 

 دهد: یآتش بس م زدانی

 

 ...دیتمومش کن -

 

 :دیگو یاش است، م یدر حال خاموش و روشن شدن گوش یکه نگاهش به صفحه  یخورد. در حال یفرهان زنگ م لیموبا

 

 گالره. یو جواب بدم...احضار شدم! شانس آورد نیا دیبا -

 

و او هم سراغ  ندیآ یم ناینگذشته که چند تا از دوستانِ ن قهیرود تا جواب تلفنش را بدهد. چند دق یماند و م ینم منتظر

 رود.  یدوستانش م

 

 همه آرامش را پر دهم. نیا د،یآ یم فمیسکوت کرده که من هم ح یطور زدانی

 

 آورد: یدهد و سرش را جلو م یم رونیرا ب نفسش

 

 ؟یتوجه مردارو به خودت جلب کن یخوا یم -

 

 بایتقر ،یکلمات کوبنده ا نیترک بردارد، آن هم با چن یکردم حاال حاال ها حت یکه فکر نم یو متعجب از شکستنِ سکوت رانیح

 کشم: یم غیج

 

 !؟یچـــ -

 

 زند: یدهد و پوزخند م یرا خجالت م میاز سر تا پا نگاهش

 

 !یشد یابونیخ یزنا هیتاسف داره...شب یجا -

 

 درد داشت...! ــــبیآمد...عج دردم

 

 راحت شد؟  التیخ ؟یرا هم زد یشود نه؟ سوم ینم ی...تا سه نشود، بازخــــدا

 

 خوردن... نیهمه زم نیبخورم؟ خسته شدم از ا نیزم دیبا گریبدوم؟ چند بار د دیبا گریچقدر د میاهایتا رو نجایا از

 

 داشت خدا...درد داشت!!! درد

 

 باشم: دهینفس دو کیرا  یناتمام ییِ...انگار که سرباالفتمینفس نفس م به



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 351 

 

 

 ؟یکن نیبهم توه یکن یچطور جرات م -

 

 رود.  یرود که نم یکنار نم پوزخندش

 

را  کلتیتمام ه یخواه ی. میگرد یم یاشتباه زِیانقدر عمق دارند که ناخودآگاه در ظاهر و باطنت دنبال چ زدانی یها پوزخند

 بدهد. دنینفس کش یکنار برود و اجازه  شیآن پوزخندِ پر معنا د،یتا شا یعوض کن

 

 روند: یباال م شیابروها

 

 نگه دارم؟ دیمن با یداریخودت احترام خودت و نگه نم یاجازه رو نده...چطور وقت نیبهم ا -

 

 درد داشت. یلیشوند...گفتم که خ یآنکه بخواهم چشمانم پر م یب

 

 کنم: یزمزمه م یلب ریروم، ز یم یکه چند قدم را عقب یحال در

 

 لعنت به تو...ازت متنفرم! -

 

 یهم فشار م یرا رو شیخورد. لب ها یماند و علنا جا م یکشم، ناتوان م یم دکیکه در کالم و نگاهم  یدرکِ وسعتِ نفرت از

 . رمیگ یچکد و بالخره نگاهم را م یقطره م کیشود.  یاز حنجره اش خارج نم ییصدا یجنباند ول یم یدهد و آنها را کم

 

 خبر... یبلندِ ب یقد و قامتت نناز، آهـــا به

 

 تبر...! ی هیتو سا یکشن، حت یباز قد م درختا

 

خواهم بروم...بروم و  یدارم. فقط م یبلند برم یتراس، گام ها ایشود  یباز م اطیدانم به ح یکه نم یگردم و به سمت در یم بر

 شوم. یم، خفه ماحساساتِ زبان نفه نیهجوِم ا انی. دارم در مرمیبگ ینفس

 

. رمیگ یم یو پرلرزش قیو دم عم ستمیا یشده، م دهیرنگ در آن چ ییآلبالو یِو صندل زیدست م کیو بزرگ که  دیتراسِ سپ در

 یرا م شیحس برسد که قطره ها، چشم ها نیبه ا ادیز ی هیاز گر یدانم تا به حال شده کس یچکد. نم یم گریچند قطره د

 کشند. یرا به آتش م میچشم ها یدارند، حدقه  فیبه ظاهر لط یاشک ها نینه! ا ایسوزانند 

 

 :سمینو یم اوشیس یکنم و برا یام خارج م یدست فیک یام را از تو یاراده گوش یب

 

. متاسفم که ستیتو ن یکشم کار خودمه...پا یهات م یتوجه یکه دارم از ب یهمه عذاب نی. ااوشیعذاب وجدان دارم س -

 کردم.  دتیناام

 

من  یکه از رو یبلند ی هیسا دنیگذرد، فقط با د یفهمم چقدر م یگردانم. نم یاولش برم یرا به جا لیزنم و موبا یرا م سِند

 کنم. یرا پاک م میآنکه به عقب نگاه کنم، اشک ها یرود، ب یم ابانیگذرد و به سمت خ یم

 

 گشتم. یدنبالت م ؟یینجایا -

 

 گردم: یزنم و به سمتش برم یم یصدا دار پوزخند

 

 ؟یبگ باتیز یحرفا یدر ادامه  یهم مونده بود که بخوا یا گهید زِیچ -
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 خورد: یترم جا م یچشم و گونه ها دنید از

 

  ؟یکرد یم هیگر -

 

 :میگو یو م رمیگ یم دهیرا ناد سوالش

 

  ؟یتنهام بذار شهیم -

 

 اندازد: یرا باال م شیابروها

 

 خودمه! یتراس خونه  نجایا نکهیمثل ا -

 

 :میگو یکنم و با حرص و لج م یقروچه م دندان

 

 ! رمی...من مستین یمسئله ا -

 

 یِمرا به جا یفی. با فشار خفچدیپ یم میکند و آن را دور بازو یشلوارش خارج م بیشوم، دستش را از ج یکنارش که رد م از

 کشد. یم میدست از بازو عیگرداند و سر یاولم بر م

 

 ؟یناراحت شد -

 

 دهم: یکنم و طلبکار جواب م یام جمع م نهیس رِیرا ز میها دست

 

  ست؟یهم خوشحال شدم...معلوم ن یلینه خ -

 

 کند، به صحبتم ادامه دهم: یاش وادارم م رهیخ نگاه

 

 شیکی...دنیبدتر از من لباس پوش یلیخ یحت ایکه مثل من  ییِاون سالن پر از خانوما یکه من چک کردم تو ییتا اون جا -

 ؟یزن یحرفارو به خواهرتم م نیخواهر خودت...ا

 

 دهم: یگزد و من همچنان ادامه م یم لب

 

 !؟یکن ینداره دخالت م یربط چیکه بهت ه ییزایچرا تو چ -

 

 نکهیفرق داره. من از ا یلیداشتم. خواهر من با تو خ لیدل یتند رفتم ول خوردهیبهت برخورده... یلیواقعا خ نکهینه...مثل ا -

 یدختر نیمن تو رو همچ یول ستیکه بهت زدم ن یحرف زشت یبرا یموجه لیدونم بازم دل ی. مادیآدما رنگ عوض کنن بدم م

انقدر با تجربه  ناین ادیروشن کردنِ من در مورد اعت یتو نکهی. همیپر و با تجربه بود ردخت هیتو  شهینشناختم. از نظر من هم

سالنن رو مثل  یکه تو ییاون زنا ی...اگر همه یستین ینشون بد یدار یکه سع ینی...تو ایعاقل یلیخ دهینشون م ،یعمل کرد

 زدم. یحرف و م نیشک نکن به همشون ا دمید یتو م

 

 :ردیگ یم یقیعم دم

 

 جا خوردم... یلیخ رییهمه تغ نیاز ا نکهیحال قبول دارم تند رفتم...بذار به حساب ا نیبا ا یول -
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 :دیگو یم یلب ریکند و ز یم شیاطراف وارد شش ها یاز هوا گرید قیدم عم کی

 

 ...یلعنت -

 

 شود: یم رهیمن خ به

 

 توئه؟ یبو...برا نیا -

 

 رود، چقدر دلخور بودم: یم ادمیخورم که  یاش جا م ینیب شیقابل پ ریاز سواِل غ انقدر

 

 بو؟ ؟یچ -

 

 زنم. یم شهیخودم که هم یعطر زنانه  یآشناست و بو بیکه اتفاقا عج زدانیعطر تلخ و تندِ  یکشم. بو یبار بو م چند

 

 ؟یگیعطرم و م -

 

 :ندینش یسرم م یرو یچند سانت یاش با فاصله  ینیکشد. ب یو سرش را به سمت من م دیآ یم جلوتر

 

 بنفشه است...از موهاته! ی...بوستینه...نه...عطر ن -

 

لوازم  یعطر و بو ریزدم و حاال ز میاست که صبح به موها ییبنفشه از شامپو یبو نی!!! ایماند...عجب شامه ا یباز م دهانم

 حبس شده. یشیآرا

 

 مال شامپومه...چطور مگه؟ -

 

 کرد. یبنفشه ام...موقع حرف زدن حواسم و پرت م یمن عاشق بو -

 

 :میگو یزنم و م یم لبخند

 

که  یبگ دیواقعا با گهید یکی نینداره...بابت ا دهیکه بخاطر حرف زشتت ببخشمت؟ فا ؟یحواس منو پرت کن یخوا یم -

 .یمتاسف

 

 دارد: یبر م میموها دنیکشد و دست از بو کش یرا عقب م سرش

 

 محاله... -

 

 ؟یدیانجام م گرانیکه در برابر د یبخاطر اشتباهات یحت -

 

 ...یشنو یکلمه رو ازم نم نیوقت ا چی...دلت و صابون نزن هیلیبه هر دل -

 

 :میگو یو با لج م ردیگ یم حرصم

 

 وقت! چیوقت نگو ه چیه -

 

 کند که در حال فکر کردن به حرف من است. یچانه، وانمود م ریدستش ز دنیدهد و با کش یرا جلو م لبش
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 زند: یم یبخش نانیاندازد و پلک اطم یم نییرا پا دستش

 

 وقت... چیه -

 

 نشوم: چشیپاپ شتریکند تا ب یرا عوض م حرف

 

 چیو از من بشنو...ه نیا یدونم ول یو نم ختنیهمه اشک ر نیا لی...دلادیزود اشکت درم یلیخ یول یستین یدختر لوس -

اشک هارو داشته باشه اصال تو رو  نیا اقتینفر ل هیتو رو نداره. چون اگر  یاشک ها اقتیل یا گهی...چه من چه هر کسِ دیآدم

 !ندازهینم هیبه گر

 

 :یجسورانه ا حتِینص چه

 

 ؟یکن هیکه گر یانقدر ناراحت ش یپس تا حاال نشده از کس -

 

 دهم: یاز او جواب خودم را م قبل

 

 کنن... ینم هیوقت گر چیکه ه یواقع یآهان...مردا -

 

 !زدیر یهرگز اشک نم یمرد واقع کیگفت  یبه من م شهیگفت...او هم یم شهیرا هم نیا اریمه

 

 دهد: یرد حرفم تکان م یرا به معنا سرش

 

 کنه! یم هیخلوتش گر یتو یمرِد واقع هی...ستیکنه اصال آدم ن ینم هیوقت گر چیکه ه ینداره...اون قتیحق نیا -

 

 بود...! ییخوشم آمد. حرف به جا یلیخ یکی نی...از ایستیتو اصال آدم ن ار؟یمه یدید

 

 کند. یزند و توجهم را به خودش جلب م یپنهان شده، چشمم را م دشیبلوزِ سپ ریکه دور گردنش را رد کرده و ز یریزنج برق

 

کشم و  یم رونیرا ب ریشود. زنج یم رهیحرف به دستم خ یبرم. ب یم ریدهم و دستم را به سمت زنج یبه خرج م جسارت

 را گرفته.پالک  یجا دیطال سپ یبراق و مردانه  یحلقه  کیزند. پالک که نه  یپالکش کف دستم برق م

 

 شوم: یم رهیو مرموزش خ اهیبرم و در چشمانِ س یرا باال م سرم

 

 ازدواجته؟ یحلقه...حلقه  نیا -

 

 اوهوم... -

 

 پرسم: یکشم و م یکرده، دست م نیساده اش را مز نگِیکه سطح ر یبراق نِیسه نگ یرو

 

 گردنته؟ یپس چرا تو -

 

 ؟یپرس یم یچ یبرا -

 

 کنم: یرا رها م ریو زنج حلقه
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 ...یمحض کنجکاو -

 

 اندازد: یرا داخل بلوزش م ریزنج

 

حواسم و جمع کنه  شهیازدواج به گردنمه...که هم نیبمونه هنوز ا ادمی نکهی...بخاطر اگمیبهت م تیپس محض رفع کنجکاو -

 کنم. یرو ادهیز دینبا

 

 دستت؟ شیندازیخب پس چرا نم -

 

 ...نطورهیمن که ا یمتعهد چرا...ازدواج مقدسه الاقل برا یدونم ول یچون خودم و متاهل نم -

 

 گردانم: یبر م ابانیرا به سمت خ میرو

 

 ؟یهنوز دوستش دار ؟یتا راحت ش یدی...خب چرا زنت و طالق نمایریگیسخت م -

 

 وقت نداشتم! چینه...دوستش ندارم...ه -

 

 پرسم: یشوم و دوباره م یتر م جیگ

 

 پس چرا... -

 

 :دیگو یم یتند به

 

  ؟یانقدر سوال نپرس شهی...مهیشخص زایچ نیا -

 

 گذارم: یم یآهن ینرده ها یو دستم را رو رمیگ یرو م یدل خور با

 

 پرسم... ینم گهیباشه د -

 

 پرسد: یکشد و م یم یسکوت پوف هیاز چند ثان بعد

 

 ؟یبازم ناراحت شد -

 

 دهم: یم تیرا با عصبان جوابش

 

 .یشیتند م هویباور کنم رفتارت دوستانه است،  امیتا م ؟یبیآره شدم...چرا انقدر عج -

 

 دهم: یتوجه به او جواب م یخورد. ب یزنگ م لمیموبا

 

 الو... -

 

 بود؟ پس چرا حرف نزد؟ اوشیکنم...س یاندازم. تعجب م یم یگوش یخورد. نگاه به صفحه  یشنوم و بوق اشغال م ینم یجواب

 

 کند. یرد تماس م یول رمیگ یاش را م شماره
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 دوست پسرت بود؟ -

 

 :رمیگ یرا دوباره م شماره

 

 ...هیشخص نمیا -

 

 خندد: یشود و مثل من قهر کند به حرفم م یعصبان نکهیا یجا به

 

 ؟یکردنم بلد یتالف -

 

 اش خاموش است. یکند. بار سوم گوش یرد تماس م دوباره

 

 باهات حرف بزنه... خوادیمدلش ن یعنی دهیجواب نم یوقت -

 

 ؟یزنیحرف و م نیا ی... خودش زنگ زد! رو چه اساسستین نطوریا چمیه -

 

خاموش  یزنگ بزن گهیبار د هیکنم... یم نکارویهم چونمشیبپ خوامینفر و ندارم و م هی یحوصله  یچونکه خودمم وقت -

 امتحان کن. یکن ی...باور نمکنهیم

 

 کنم.  یحاال هم خاموش است. بر و بر نگاهش م نیکه هم میگو ینم

 

 ؟یکن یکارو نم نی: پس چرا ازدانی

 

 کنه... حتمینداشته نص یقیوقت عشق پاک و حق چیکه ه یخواد مرِد مغرور و متکبر یدلم نم یول دایببخش -

 

انتقام گرفتن از  الیخ یبکشانم. من هنوز ب یآمد بحث را به عشق و عاشق یبدم نم یبه عشق نداشت ول یربط چیبحث ما ه خب

 . فتمیب میپاها یخواستم وادارش کنم رو ینشده بودم. هنوز م اریمه

 

نحو ممکن انجام  نیرا به بهتر ییآ یکنند از پسش بر نم یفکر م گرانیرا که د یاست که کار نیانتقام ا نینظر من بهتر از

 نحو ممکن است. نیهمان بهتر زدانی...یده

 

 زند: یاندازد و پوزخند م یرا باال م شیروهااب

 

 هست؟ یچ یگیکه م یعشق پاک نیعشق پاک...هوم؟ ا -

 

 روم: یآورم و به سمت قلبش نشانه م یرا به حالت اسلحه در م دستم

 

 ...نتیس یبخوره تو میگلوله مستق هیمونه که  یم نیبنگ...مثل ا -

 

 دهم: یشور ادامه م پر

 

 .یکن یو گرم و شاد زندگ یشن و تنها نباش یکیقلبا  نکهیا یعنیعشق پاک  -
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بگم که  دی...و بایواقع یاز اسلحه  گمیرو نم یکه االن با دست کوچولوت زد ینیگلوله خوردم. البته ا هیمن قبال  ر؟؟؟یت هی -

 .ستین یکه تو گفت یاون هیاصال شب

 

 پرسم: یو شگفت زده م متعجب

 

 کجا؟ ؟یخورد ریت -

 

 کشد: یاش را دست م نهیس ریز

 

 ...نجایا -

 

 کنم: یبحث عاشقانه را رها نم یهنوز متعجبم ول نکهیوجود ا با

 

 ...نهیهم هیچرا شب -

 

 کند: یگوشم زمزمه م کیآورد و نزد یرا جلو م سرش

 

 !ستین نطوریا -

 

 اندازد. یگوشم ر به خارش م شیها نفس

 

 کنم: یحرفم اصرار م یرو

 

 چرا هست... -

 

 کشد: یرا عقب م سرش

 

 کجاست؟ -

 

 زنم: یقلبم م یبار رو چند

 

 ...نجایا -

 

 شود: یم قیعم پوزخندش

 

 نم؟یب یصورتت نم یتو ،یو خوشبخت یاز شاد ینشونه ا چیپس من چرا ه یگیکه تو م نطورهیاگه ا -

 

از  ینشانه ا چیه ،یکه نگاه کن یرا از هر طرف اری...من کجا و عشق پاک کجا؟ عشق من و مهدیگو یشد. او راست م یخال بادم

 .ینیب یو قداست در آن نم یپاک

 

عشق  کنهیم ریرو درگ ضتیضربان قلبت تند شه و غر شهیکه باعث م ی...اونستیپاک ن یگیکه تو م یاز نظر من اون عشق -

 برن... گهینگاه د هی یو تو انینگاه ب هی یتونن تو یعشقا م نجوری. استیپاک ن یهست ول

 

 کند: یدستش به سرم اشاره م با

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 357 

 

و  یضیبه ترشح هرمون هات نداره...غر یبه دلت نداره...ربط یسرته. ربط یذهنته...تو ی...تونجاستیا یقیعشق حق یول -

اون رو  اشیها و خوب یو با تمام بد یروحش و بشناس ی...وقتینفرو دوست داشته باش هیکه تو فکرِ  ی...وقتستین یوانیح

 ری. اگر پیقبولش کرد شیداشت چون همونطور که شناخت یدوستش خواه تکه زندس ی...تا روزهیعشقت پاک و واقع یبخوا

 رهیم یوقت نم چیعشق ه نی. ایخوایشه و فقط روح و فکرش برات بمونه بازم اون آدم و م چارهیپول و ب یشه...زشت شه...ب

 ...دانهیچون روح جاو

 

*** 

 

چرا با آن همه شور و شوق مرا دعوت کرد  ستیمعلوم ن نایخواهرش رفته و ن یسراغ غرغرها زدانی. ام ستادهیا یگوشه ا تنها

 رفته من مهمان او هستم. ادشیکه حاال کامال 

 

داشت  یعنیاست.  یخورده واقعا باورنکردن ریگفت ت زدانی نکهی. اگرید یتندش است و حواسم جا تمیبه آهنگ با آن ر گوشم

ذهنم را مشغول  یکه حساب یگرید زیچ کیتا بتوانم حرفش را باور کنم.  نم،یگلوله اش را بب یخواهد جا یزد؟ دلم م یبلوف م

 یم یول دیآ ینم ادمیکند. خاطره را  یاشاره م یفراموش شده ا یبه خاطره  بخواهمآنکه  یاست. ب زدانیادکالن  یکرده بو

 دهیرا بوئ حهیرا نیهم هست. انگار صد بار قبال ا میخ و تند بودن، خنک و مالتل نیکه در ع یآشناست. عطر بیعج میدانم برا

 باشم.

 

 یم شیشود. از بو یم دهیصورتم پاش یرو یعیما نمش،یبتوانم سر بلند کنم و بب نکهیقبل از ا یکنم ول یرا حس م یکس حضور

برخورد  یافتد. صدا یبه گزگز م د،یآ یصورتم فرود م یکه تو یجانانه ا ی دهیفهمم آب پرتغال است. پشِت آن گونه ام از کش

که از  یرنگ ینارنج عیرسد. نگاه ناباورم را از ما یحضار م یبه گوش همه  بایتقر هشود ک یاکو م یطور سمیدست با صورت خ

 شوم. یم رهیخ رایو به سم رمیگ یلباسم خط انداخته، م یگردن تا رو

 

  ؟یشک ی...خجالت نمیعوض ی: دختره رایسم

 

 چرخد.  ینم یکلمه ا چیه یادا یتعجب کرده ام که زبانم برا انقدر

 

را  میکنم موها یم یکشم و سع یم غیکشد. ج یو م ردیگ یرا در مشتش م میبار موها نیا یآورد ول یرا دوباره باال م دستش

 افتد: یآزاد کنم. پوست سرم به سوزش م

 

 ؟یولم کن وحش -

 

 کند: یاش قفل م نهیس ریرساند و دستش را ز یم رایکه با شتاب خودش را به سم نمیب یرا م زدانی

 

 را؟یسم یکن یم کاریچ -

 

 کشد: یم غیو غران ج یعصب رایسم

 

 ولم کن... -

 

 به چشمان من است: میمستق نگاهش

 

 ...یو حاال هم دنبال شوهر من یداد یفقط اعتراف کن...تو نامزدِ فرهان و فرار -

 

 :نندیب یشود و چشمانم پر ستاره و تار م یم دهیهمچنان در دستش کش میموها
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 رو از من دور کنه؟ وونهید نیا یکی شهیم ؟یزن یحرف م یدر مورد چ -

 

 :دیگو یم یبه تند فرهان

 

 نکن...  یزی...آبروررایسم ستین لوفریکه ن نیا -

 

 برد: ین تا تراس مکند و کشان کشا یاش را از من دور م وانهیبالخره زنِ د زدانی

 

 دستاتو بکش...به من دست نزن!  -

 

 شده؟ ی: آخه مگه چزدانی

 

 پچ پچ ها آزار دهنده است.  یدهم. صدا یسوزناکم را نوازش م یگونه  گریکنم و با دست د یدستم را به کف سرم بند م کی

 

 رساند: یبه سرعت خودش را به من م فرهان

 

 ...یحالت خوبه گالره؟ به نظر من بهتره بر -

 

 نهیس ریکه دستش را ز یافتد. پوزخند زده و درحال یم نایخواهم جوابش را بدهم که چشمم به ن یآورم و م یرا باال م سرم

 کند.  یکند. با نفرت و با غرور نگاهم م یجمع کرده، به من نگاه م

 

 :غرمیروم و م یسمتش م به

 

 کردم؟ کارتیمگه من چ ؟یچرت و پرتارو بهش گفت نیآره؟ تو ا تو بود ینقشه  -

 

 اندازد: یباال م یا شانه

 

تو  یچ دونمیکنه...و در ضمن من م یبهم اعتماد نم گهید زدانیتوئه که  رِیباشه. همش تقص انیهم در جر رایخواستم سم -

 ..گذرهیسرت م

 

 من خطرناک تر است.  یِداند باز یخواهد و نم یم یبازدر سر دارم. فقط دلش  ییاصال خبر ندارد چه نقشه ها او

 

واقعا کمک  نیدردمان آرام تر شود. ا یکم دی. شامیکن تیرا اذ گرانید میخواه یکه م مینیب یاوقات آنقدر بد صدمه م یگاه

 اندازد... یگذرد دردش ما را از پا م یم یکم یوقت یکند...البته در آغاز ول یم

 

 ...! نی...صبرکن و ببنایاندازمت ن یپا م از

 

را  یگریدهد، راه د یقرار نم ریاو را تحت تاث یظاهر یها یژگی. اگر واورمیرا به دست ب زدانی دی...من بالیدل نیهم سوم نیا

 کنم. یامتحان م

 

 ؟یگالره خوب -

 

 شوم: یم رهیخ زدانیبه  یجیکنند. با گ یو مردم هنوز پچ پچ م ستندیو فرهان ن نایشوم. ن یاطرافم م متوجه

 

  ؟یچ -



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 359 

 

 

 آورد: یکه در دستش دارد را جلوتر م یدستمال

 

 صورتت و خشک کن...حالت خوبه؟ -

 

 :رمیگ یزنم و دستمال را از دستش م یم لبخند

 

 خوبم...دوباره دردسر درست کردم! -

 

 و... یصورت و لباست و بشور یتون یم نکهیا ایبگم برسوننت  یخوا یرو پر کرده بود. م رایسم نایتو نبود...ن رِیتقص -

 

 پرم...حواسم هست که لبخندم کنار نرود: یحرفش م نیب

 

 نوچ شده. کلمیبرم بهتره...تمام ه -

 

 کند: یام م یهمراه یورود یِدم درِ دو دهنه و چوب تا

 

 خودم برسونمت؟ یخوا یم -

 

 فهمم. یکند. از حالت صورتش م یم تیمسئول احساس

 

 خوبه! میفرستیکه با رانندت م نیو حواست به زنت باشه...هم ینه بهتره بر -

 

 کنم... یخب...االن راننده رو خبر م یلیخ -

 

رو به انفجارم. به محض  تیکه از عصبان یرود. چقدر سخت است لبخند بزنم در حال یلبم م یشود بالخره لبخند از رو یکه م دور

 بود امشب!  یشوم. چه شب یسبناک راحت مچ عیو از شر آن ما رمیگ یبه خانه دوش م دنیرس

 

 کنم: یرا باز م اوشیس جی. اول مسزدانیاز  یکیو  اوشیاز س یکیدارم  جیکنم. دو تا مس یرا چک م لمیموبا

 

 ؟یخودمون نگو. اوک یدرباره  یزیاصال چ میبودم. به مر اریمه شیحرف بزنم. پ ینشد اون موقع که زنگ زد -

 

 رفتم: زدانیجوابش را ندادم و سراغ اس ام اس  د؟یخواست به من بگو یرا م نیا ن؟یهم

 

 شهی. همنمشونیب یکه من م دنید یخودشون و م یکنم آدما همونطور یآرزو م ی. گاهیکه چقدر خوب یدون یتو واقعا نم -

متاسفم. بخاطر  یول سمینو یکلمه رو م نیا شهیازت ممنونم. خودم هم باورم نم یانقدر خوب نکهیا ی. برایبخش یزود م یلیخ

 نداشتم. یمنظور یمنو ببخش دیکه زدم واقعا متاسفم. با یحرف

 

خوانم و  یغلظت. چند بار پشت هم متن اس ام اس را م نیکرده باشد، آن هم با ا یاز من عذرخواه زدانیشود  ینم باورم

 یکلمه از دهانش او را م نیافتاده. دوست داشتم موقع خارج شدن ا یاتفاق نیانگار واقعا چن یکنم. ول یهربار کمتر باورم م

 . ردهک یزیجا هم ناپره نیخب تا هم یول دمید

 

 شوند.  یزن م کی یها یکه جذب خوب ستییجزو آن دسته مردها زدانی. اثر کرد...ندینش یلبم م یرو یضیعر لبخند

 

 :سمینو یم شیبرا
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 !یفمتاس یگیوقت نم چیه یفکر کردم گفت -

 

 بود. شب خوش. ییواقعا به جا ی هیوقت. توص چیوقت نگم ه چیبهم گفته ه راینفر اخ هی -

 

 کشم.  یم غیباشد، ج وستهیپ تیبه واقع میزندگ یایرو نیبوسم و انگار که بزرگ تر یرا م یگوش

 

 

 

*** 

 

 شود: یم رهیدهد و در چشمانم خ یسر م زیم یرا رو کارت

 

رو خودم  نیمن ا فتهیکه من افتادم ب یتو چاه یکس زارمیو بهم نداد گفت نم کینیکل یگالره هرکار کردم دخترعموم شماره  -

 ؟یبکن نکارویا یخوا یم یکردم. مطمئن دایپ

 

 کشم: یکارت م یرو یکشم و دست یم یقیعم نفس

 

 آره مطمئنم... -

 

 شود: یجمع م صورتش

 

 سکیر یلیکار خ نیا گمیهنوزم م یآوردم ول ریشماره رو برات گ ی...همون طور که خواستمونهیپش یمن مثل چ یدخترعمو -

 داره.

 

 دهم: یدهانم را قورت م آب

 

 طالقش داد؟ دیفهم یشوهرِ دخترعموت وقت -

 

 کشد: یم ینوچ یشاد

 

واسش  گهیشوهرش د یول ونشیکردن به ظاهر نشستن سر زندگ یونیبودن و بزرگترا پادرم لینه طالقش نداد...چون فام -

 موجهه...سرش کاله رفته. لشمی...دلکنهیباهاش رفتار م خوادیو هرجور دلش م ستیقائل ن یاحترام چیه

 

 دهم: یبه تذکرش نم یتیاهم

 

 کنم. سکیر خوامی...مستیبرام مهم ن -

 

کند و با هر  یدوست پسر قناعت نم کیاست که به  یولنگار یاز دوستاِن دوران دانشگاهم است. از آن دخترها یکی یشاد

را  یاصل کار یکنند ول یم یکه هر غلط ییداند. از آنها یحد و حدودش را م شهیهم یشود. ول یدوست م زیچ کی یکدام برا

کنند  یوقت ها که فکر م یآورند، بعض یآدم ها شانس نم نجوریهم ا شهی. همددارند تا بعدا با مشکل رو به رو نشون ینگه م

 برد.  یم غمایرا به  زشانیشود که همه چ یم بشانینص یچه زرنگند چنان گرگتهِ ب
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خواستگارِ خوب و  یو وقت دهیخواب یقبل از ازدواج با پسر شیکرد که دختر عمو یم فیدانشگاه تعر یتو شیسال پ چند

با تجربه بوده، همان شب اول  یلیخب شوهرش خ یکرده تا خواستگارش را از دست ندهد ول یآمده، جراح شیبرا یآبرومند

 . همد یکند که طالقت م یکفش م کیرا در  شیو پا فهمدیم

 

که شوهرشان  دمیها را هم شن یلی. من خستندین نکارهیمردها که باتجربه و ا یخواهم شانسم را امتحان کنم. همه  یهم م من

...اگر هم طالقم دهد باز یگریهر مرد د ایباشد  دانزیکنم،  یکه با او ازدواج م یکس ستیاز ماجرا نبرده. مهم ن ییبو چیه

 بهتر خواهد بود. یلیکه ازدواج نکرده زن شده، خ یزن مطلقه تا دختر کیوضعم به عنوان 

 

را به  زیتوانم، همه چ یشود، م کیبه من نزد یبه ازدواجش بلوف زده باشد و بخواهد روز یهم در مورد وفادار زدانیاگر  یحت

شود  یکه نم نیاز ا شتریکنم. ب یوسط من ضرر نم نیکه شود ا یزیهرچ تی. در نهاردیو مجبورش کنم مرا بگ ندازمیگردن او ب

 باخت.

 

 .یروم یِکه نه روم ای یزنگ یِزنگ ای گهید

 

 ...!یتعادلِ عموم نیتعادل...ا نیام از ا خسته

 

 اندازد: یباال م یشانه ا یشاد

 

نسبت به  گهیموضوع نداشته باشه. االن د نیبا ا یاصال مشکل دیمن نظر خودم و گفتم...باهاش صحبت کن شا یلیهرطور ما -

 تر شده. یعاد زایچ نیا شیچند سال پ

 

 :میگو یم یالیخ یخورم و با ب یم وهیقلپ آبم چند

 

بکنم. اگه حساب شده برم جلو برنده  نکارویواسه روز مبادا ا خوامیکه باهاش حرف بزنم. من م ستین یحرف بزنم؟ کس یبا ک -

 قماشن  هیوسط همشون از  ادیعمل که ب یپا یول شهیم شونیروشن فکر یمنم. انقدرم احمق نباش مردا فقط ادعا

 

زمان فقط  لِیدل یرا ببند و بدون هدر دادنِ ب تیچشم ها ،یکن یآن ها را رد م یدار یبارز دارند. وقت یِژگیو کیقرمزها  خطر

 شود.  یمنجر به سقوط م یغفلت نیکه کوچک تر کندینقدر باررد شو. ا

 

*** 

 

 یاز طرف زمستان سرما را با خود م ستیرا با خودش روشن نکرده. معلوم ن فشیهنوز تکل یبهار یاز هشت گذشته. هوا ساعت

 .یتابستان یخواهد برود سمت گرما یم ایکشد 

 

. میگو یدهم. بسم اهلل نم یم میبه گام ها یشتریهوا در امان بمانم و سرعت ب یکنم تا از سرما یرا در هم جمع م میها دست

نفر  یسر وقت آمدم ول نکهیشوم. با ا یکنم و وارد مطب م یخدا را وسط نکشم، بهتر است. خط قرمز را رد م یمواقع پا نجوریا

 .دهیکارش طول کش یقبل

 

روم. با خودم  یبد اخالق داخل م یِمنش ی. با اشاره دیآ یم رونیوم دکتر باز اتاق خان یمانم تا زن سن دار و چاق یمنتظر م یکم

 کنم؟  یم یو بداخالق رمیگ یم افهیبرجِ زهرمار ق نیمن هم مثل ا یعنی میگو یم

 

و  مانیزنان و زا یماماها، دکترها یندارد ول یمنع قانون رانیها در ا یجراح نطوریحرف زدم. او گفت که ا ادیخانوم دکتر ز با

به  یازیاست. گفت ن ییاست و سر پا یفیدهند. گفت که عملِ فوق العاده ساده و ظر یانجام م یکار را پنهان نیپزشکان معموال ا

 یدرمانگاه انجام م نیو پرستار در هم مانیچهار نفره متشکل از پزشک زنان و زا میت کیتوسط  یحندارد و جرا یعموم یِهوشیب

شده  ادیز رانیدر ا یبه قدر ینوع جراح نی. گفت ایعفتت را برگردان یبکارت و به قول یتوان یدو ساعت م یال کی یشود و ط
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وضع  نیبا ا یوا یافتاده که ا ادشانیازدواج کنند و تازه  ندخواه یدختر دارد که م یاز ده مراجعه کننده  شتریکه در روز ب

 . دیآ یکس سراغشان نم چیه

 

 یلیداد. گفت که اگر شوهرت خ لمیرا تحو یموضوع شود و او حرف شاد نیشوهرم متوجه ا ندهیممکن است در آ دمیاو پرس از

شود  یزود خوب م شیجا یکی یبرد برا یدارد. گفت مثال دست را که چاقو م یشود که البته باز بستگ یباتجربه باشد، متوجه م

 گرید یتومان از جاها ستیو دو رندیگ یومان مهشتصد ت نکهیکرد و گفت با ا فیرماند. از کار خودشان تع یم شیجا یکیو 

آن هاست و  یِجراح یها یکار فیو خوب است. گفت پنجاه درصد به ظر فیکارشان به شدت ظر یاست ول شتریدستمزدشان ب

را  زهایچ نی. گفت ما دکترها امیکن یقبول نم یتیما مسئول دیاگر زد و همسرت فهم یخودِ فرد ول یِبدن تیپنجاه درصد به وضع

 کنند و نگران نباش. یتوجه نم یعاد یآدم ها یول میفهم یخوب م

 

دارد ببرد، پزشکِ  یام بفهمد به شدت کم است و آن وسط اگر هم شک کند که تو را بر نم ندهیهمسر آ نکهیاحتمال ا گفت

خودم تا  شیپ ایخواست بسالمت  ینامه  تهیعصر مدرن نیبود که در ا دهیو پوس ی. گفت اگر شوهرت انقدر فکرش سنتیقانون

 ...یریات بگ یبر دختر بودنت و لو ندادن جراح یمبن یرا از پزشک قانون تتسالم ینامه  یجور کی یات کنم و بتوان یمعرف

 

 زنند. یرا دور م زیهمه چ گریکنم آدم ها د یمن فکر م و

 

حجاب هم  یهستند و او گفت از همه قشر...محجبه و ب یاز چه قشر و چه سن شیکه مراجعه کننده ها دمیپرس یکنجکاو محض

نه ساله بوده. در آخر هم گفت که  -و هشت یزن س نشیشتریمراجعه کننده اش دختر پونزده ساله و ب نیندارد. گفت کمتر

و او  دمیکنند. زمان و عوارضش را پرس یدهد و بعد عملم م یم بیترت میرارا کرده ام چند جلسه مشاوره ب میاگر خوب فکرها

و سوزش تا  یزیخونر یشود و عوارضش فقط کم یبعد موکول م یندارد و عمل به هفته  یهفته وقت خال نیداد در ا حیتوض

 .ردیدو هفته است. البته اشاره کرد که تا شش ماه بهتر است مقاربت صورت نگ یکی

 

*** 

 

 یآنها کنم. م ی مهیرا ضم دیدارم تا اطالعات جد یپرونده ها چند تا را بر م نیکشم و از ب یم رونیرا ب لیفا یِنییپا یِکشو

 کند.  یتوجهم را جلب م یکرم رنگ زِ یکنار رفته چ یپرونده ها رِیخواهم کشو را ببندم که ز

 

و با  زیا با دست تمآن ر ی. خاک روابمیم یقهوه ا -کرم دِیسررس کیآنها  ریزنم و از ز یپرونده ها را کنار م یهمه  یکنجکاو با

 متروک گذاشته شده؟ یپرونده ها نیا نیب یچ یبرا دیسررس نیکنم که ا یتعجب فکر م

 

برگه ها  یزنم، همه  یاست، چون هرچه برگه م یکنم خال یاست. اول فکر م شی. مال سال پمیگشا یآن را م یدو دل با

متن اسم فرهان برده  یخورد. چند جا تو یبه چشمم م ینوشته شده ا یصفحه  وریو سوم شهر ستیب خیتار یتو یول دندیسف

 کنم: یشود و شروع به خواندن م یجلب م یتوجهم حساب نیهم یشده برا

 

 وریو سوم شهر ستیب_شنبه»

 

در مورد نامزدش به من نگفته بود. امروز فرناز بهم گفت فرهان نامزد داره و تا آخر امسال  یزیندارم. فرهان چ یخوب احساس

خوب و مهربونه.  یلی. فرهان خستیاصال دست من ن نیتونم و ا ینم یکه باهاش بهم بزنم ول خوامیره ازدواج کنن. مهم قرا

دادناش به  ریبابا و گ ادی. اعترهیم ادمی زیبا اونم همه چ یکنه. وقت یها رفتار م پرنسس. با من مثل هیاون واقعا دوست داشتن

که همسن خودش سن داره ازدواج کنم. با اون که هستم  یخواست زورم کنه با مرد یبابا م شیپ یهفته  نکهیا ایمن و مامانم 

 یما نفهمه. م یار رابطه  یزیچ زدانی دوارمیبده. ام اتکه گرفتارشم نج یوضع نی. بهم قول داده منو از ارهیم ادمی زیهمه چ

 «بکشه و آبروم بره. کیبار یبه جاها انیجر نیترسم ا

 

 کنم. یرا باز م یبعد یق تر برگه هاو مشتا متعجب
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 وریو پنجم شهر ستیب_دوشنبه»

 

 رمیعوضش من بعد از کارم م ادیمهم برسه و من حوصلم سر رفته. فرهان دو روزه سرکار نم یجلسه  هیرفت تا به  زدانی االن

من  دونهی. نمشمیم ضینرم مر کشیگفت نزد یکرد و م یبراش سوپ پختم. همش سرفه م شبیشده. د ضیخونش. بچم مر

 دونمیمن م دیفهم یو بخاطر من بهم بزنه. وقت شینامزد خوادیم که. خوشحالم رمیمسمومش دم بگ یاز نفسا یاز خدامه حت

تونم  یکه نم خوادیم ییزایشده و از من چ ادیجسارتش ز دایبهم بگه. جد یبه زود خواستهیگفت خودش م یجا خورد ول یلیخ

اون دختر  فیفکر کنم که پس تکل نیبه ا خوامیبه آخرش فکر کنم. نم خوادیکنه. دلم نم یانم مخورده نگر هی نیبهش بدم. ا

 «تونم از دستش بدم. یشده فرهانه. نم بمینص ایدن نیا یکه تو یخوب زی. تنها چشهیم یچ چارهیب

 

 و دوم مهر ستیب_دوشنبه»

 

 یلیخ سمینو یکه م نارویاتفاقات بد افتاد. ا یلیبودم و خ ریدرگ یلیماه خ هی نیا یننوشتم. تو یزیچ شهیم یماه هی کینزد

مرد  یلیبهم نگفت. خ یزیو چ دید یکنم ول مشیکردم زود قا یسع نکهیبا ا دیدفترو دستم د نیا زدانیبار  هی. شمیم یخال

. از فرهان متنفرم. ارهیبه روم نم یزیچ یول دهیمن و فرهان و فهم نیب یبهتره. رابطه  ناز فرها یلیکه خ گمی. به جرات مهیخوب

 گهیو تونست منِ احمق و خر کنه م دهیخواست رس یکه م یزیخودم بکشمش. حاال که به چ یخودم با دستا شدیکاش م یا

رو باغچه گوش  ذارهی. خود بابام سرم و موندستکردم فاتحم خ یبهم بزنه. اگه مامان و بابام بفهمن چه غلط شوینامزد تونهینم

که دوستم داره  دونمیکنه. م شیجد تونهیفعال نم گهیخوامت فقط م ینم گهید گهی. واقعا بدبخت شدم. فرهان نمبرهیم تا گوش

به مرادش برسه قول داده بود  نکهیخسته شدم. قبل از ا یفیبالتکل نیمنم از ا یکرده ول ریعشقش و نامزدِ پولدارش گ نیو ب

 .«شمیم وونهیدارم د گهی. دزنهیو بهم م شیروزا نامزد نیهم یتو

 

 هجدهم آبان_شنبه»

 

رفته بود  یافتاده. امروز رفته بودم آپارتمان فرهان. وقت یمهم یلیاتفاق خ ینه ول ای سمیبنو نجایا نارویا یِدونم کار درست ینم

 تمیالگور یسر هیدسکتاپش  یخودش روشن بود. تو یکنم ول یباز کمیمنم خواستم لپ تاپشو روشن کردم  رهیدوش بگ

و  دمیرو قبال هزار بار د یلعنت ینداشت. من اون عددا یشباهت دنیشرکت نشون م یکه تو ییداشت که اصال به الگوها

 چارهیب زدانی ستمیکنه. مطمئن ن یکنه. داره اختالس م یم ییکارا هیکنم فرهان داره  یکنن. فکر م یفرق م یلیخ نایمطمئنم با ا

 «کنم. خدا کنه اشتباه کرده باشم. کاریچ دیدونم با یباشه. نم موضوع خبر داشته نیروحشم از ا یحت

 

 یکس نکهیا دنیفهم اقیاشت یموارد هرچه کمتر بدانم، بهتر است ول یترسم. در بعض یم زهایچ نیا دنیگزم. از فهم یرا م لبم

گذارد دفتر را سر  ینم د،یبوده کارش به کجا خواهد کش زدانی یِقبل یِمنش لوفریخاطرات را نوشته و احتماال همان ن نیکه ا

 یم یصندل یگذارم و رو یم فمیدفتر را در ک یزیگردم. قبل از هر چ یبر م زمیدارم و سرِ م یبگذارم. آن را بر م شیجا

 . نمینش

 

دهم.  یخبر م زدانیه آمده و من هم ب زدانی دنید یبرا یبا وقت قبل یدهند، سهند توسل یخبر م نییساعت بعد از پا مین

 یاز آن خارج م یحدودا چهار و هفت ساله همراه سهند توسل یدو تا بچه  نم،یب یدر کمال تعجب م ستدیا یآسانسور که م

 شوند. 

 

دهد.  یاندازد و جواب سالمم را آهسته م یبه من م یا یدهم. سهند نگاه سرسر یشوم و متعجب سالم م یبلند م میجا از

 :دیگو ینشاند و رو به من م یمبل م یپسرها را رو

 

 ؟یکاغذ و مداد به من بد هی شهیم -

 

 یدار اریگردد، آباژور گرد و ش یبر م شیدهم. نزد پسرها یبه دستش م یو کاغذ و مداد رمیگ یپدر کوچک م نیرا از ا نگاهم

 گرداند: یبر م شین را سرجاقاپد و آ یسرش باال برده را از دستش م یبرداشته و تا رو زیم یکه پسر کوچک از رو
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 !زدان؟یعمو  لیبه وسا یداد ریحاال گ ست،یبس ن یشکونیرو م ییبابا لیبذارش سر جاش بچه...وسا -

 

 گذارد: یم شیکاغذ را جلو بعد

 

 ...یپسر نمیچاقالو بکش بب یجوجه  هیبابا  یبرا  -

 

 کند: یشود و به من نگاه م یبلند م شیزانوها یرو از

 

 خانوم؟ لوفرین دیکنم مراقبشون باش یصحبت م زدانیتا من با  شهیم -

 

 ...لوفریبله؟! من که ن -

 

 !یایساعته منتظر نشستم ب هی یمردِ حساب یکرد ریتو...د ای: سالم سهند بزدانی

 

 رود: یم زدانیدهد و داخل دفتر  یحرف من گوش نم یبه ادامه  سهند

 

 شرمنده. دیمهد برشون دارم طول کش بودم. تا از مدرسه و ریبا بچه ها درگ -

 

شود، حدس زد تا  یکه از ظاهرشان هم م یدو پسر بچه ا یرو شانمیماند. نگاه پر یبسته جا م یصحبتشان پشت درها ی هیبق

پدرش نرفته بود، آرام و سر به  یرسد، تا وقت یها م یماند. پسر بزرگ تر به نظر از آن موز یثابت م طانند،یچه حد شرور و ش

دستش  یمداد تو عیهم که سر نیرا نشانم داد. آر شیسهند رفت آن رو نکهیهم یول دکر ینگاه م شیپا رینشسته و به ز ریز

نبودش، تکه تکه و همه  یکیبود  یکیو  یریش یبرگه را با دندان ها شد،ینداده بودم، چشمم کور م یرا پرتاب کرد و اگر جاخال

 خش کرد.جا پ

 

 . رمیگ یکشد و من سرسام م یساعت طول م کیو سهند تمام شود،  زدانیصحبت  یوقت تا

 

 زیم یرو لیبود گلدان و وسا کیاز جا در آمد، نزد میمانتو یاز دکمه ها یکیو  دندیرا محکم کش میچند بار موها نکهیبر ا عالوه

 مرا هم نابود کنند.

 

 خواهند بکنند.  یکه م یگذاشتم تا هرکار زیم یسرم را رو آخر

 

 خدا...گالره مواظب باش! ای -

 

خورد و  یصورتم م یمحکم تو یزیاز چه قرار است، چ انیخواهم بفهمم جر یدارم و تا م یبر م زیم یرا با شتاب از رو سرم

 شود. یبلند م غمیج

 

خورد و  یصورتم م یمحکم تو یزیاز چه قرار است، چ انیخواهم بفهمم جر یدارم و تا م یبر م زیم یرا با شتاب از رو سرم

 شود. یبلند م غمیج

 

 دهم.  یهم فشار م یرا باز کنم و فقط آن ها را محکم رو میتوانم چشم ها یعنوان نم چیه به

 

 گالره خانوم. دیببخش دیکنه...با یپرت م فتهیدستش م یهرچ دایجد هیدونم چه عادت یبابا؟ نم یکرد کاریچ نیآر -

 

 کنم. یخودم حس م یِحضورش را در چند سانت یشود وگرما یم کینزد زدانیادکالن  یبو
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 :میگو یبغض م با

 

 ...فکر کنم مداد بود خورد تو چشمم...شمیدارم کور م -

 

 کنم.  یرا، حس م نندینش یپوستم م یکه رو زدانی یدست ها یِبسته هم بزرگ یچشم ها با

 

 ...نمینخورد تو چشمت. چشمات و باز کن بب زشیمداد خودکارا رو پرت کرد طرفت. خداروشکر سرت یجا نیآره آر -

 

 توانم باز کنم: یرا هم نم یکیآن  یچشم چپم خورد ول یشوند. تو یباز نم میکنم چشم ها یکه تالش م هرچه

 

 !زدان؟ی...کور نشم شهیباز نم -

 

 ...یشی...خدا نکنه. به مردمکت فشار اومده. االن خوب مزمینه عز -

 

مرا  زدانیکرده اند؟  دایهم مشکل پ میگوش ها ند،یب ینم مینکند چون چشم ها زم؟یبا من است؟ به من گفت عز زم؟یعز

 صدا کرد؟ زشیعز

 

 پراند: یم میمرا از جا زدانی زیبلند و تشر آم یهستم که صدا «زمیعز» یدرحال پردازش کلمه  هنوز

 

 نشدم! وونهیبچه هات و ببر تا د عیتو رو خدا سر ادیکه ازت برنم یسهند سرسام گرفتم...کمک یوااا -

 

فهمم که رفته  یرود. از کم شدن صداها م یدارد و م یرا بر م شیکند، بچه ها یم یعذرخواه نایهمانطور که از منِ ناب سهند

 اند. 

 

 شده اند.  یشوم، پرآب و تار تار یم میکه موفق به باز کردن چشم ها بالخره

 

 دارد: یحتما سرخ شده ام، بر م یگونه ها یدستش را از رو زدانی

 

  ؟یخوب شد -

 

 خورد: یگونه ام غلط م یدهم و چند قطره اشک رو یهم فشار م یرا رو میبار محکم پلک ها چند

 

 .نمیب یم ییزایچ هیفکر کنم دارم  -

 

 :ردیگ یکم کم در برابر نگاهم جان م زدانی ی دهیکش ینگران و چشم ها صورت

 

 ...نمیب یدارم واضح م -

 

همه  نیفرستد. از ا یرا داخل م ختهیر رونیکه از مقنعه ب ییزند و موها یرا با سر شستِ دو دستش کنار م میاشک ها زدانی

 مانم. یشرکت در شگفت م طیاش آن هم در مح یزیناپره

 

 کشد: یم یراحت پوف الیشود و با خ یبلند م شیزانوها یرو از

 

 .ادیسرت ب ییبال دمیخداروشکر...ترس -

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 366 

 

 :میگو یزند و با لکنت م یتند تند م قلبم

 

 حا...حالم خوبه! -

 

 ؟یمطمئن -

 

 درست کند. میبرا یمطمئنا نه آنقدر که مشکل بزرگ یول ندیب یکم تار م یلیکنم. چشمم هنوز خ یم دییتا

 

 اندازد: یم اش یبه ساعت مچ ینگاه

 

 رسونمت. یمن م اینمونده. ب تیساعت کار انیهم تا پا یزیچ گهید -

 

. غفلت ستین دنیاهل ناز کش ادیز زدانیروم.  یهمراهش م یو ناز کردنِ الک یدهم و بدون لج و لجباز یرا از دست نم فرصت

 !دهیکنم پر

 

*** 

 

. نمینش یتخت م یپراند. با وحشت تو یشود، مرا از خواب م یوقفه و پشت هم زده م یکه ب فونیزنگ آ نگِید نگید یصدا

دهد.  یشب را نشان م مهیتخت خودمم و ساعت سه بعد از ن یفهمم تو یکنم و م یبه اطراف نگاه م یچند لحظه با حواس پرت

 .خزمیم رونیاز تخت خواب ب یو با توپ پر یعصبان

 

 یکند ول یم ریگ لیبه وسا میتوانم، دوباره بخوابم. چند بار پا یبلند و پشت سر همِ زنگ نم یصدا نیدر صد با ا صد

 رسم.  یم فونیخداروشکر سالم به آ

 

 :نمیب یرا نم یمطلق کس یِاهیس یکنم اما تو یبه صفحه م نگاه

 

 ه؟یک -

 

 گالره در و باز کن...!!  -

 

 ...!فتدیاز دستم ب فونیآ یِاست، گوش کیکنم که نزد یتعجب م یقدر به

 

 :میگو یو گنگ م جیگ

 

 موقع شب؟  نیا یکن یم کاریچ نجایتو ا ناین -

 

 شود: یاش بلند م هیگر یصدا

 

 تو رو خدا درو باز کن گالره... -

 

 دهم: یرا فشار م فونیآ یکشم و با حرص دکمه  یم یپوف

 

 کردنم از خوابِ ناز موجه باشه وگرنه... داریب یبرا لتیدل یاریشانس ب -

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 367 

 

 یزند که برا یرا محکم م یدهم. چنان در ورود یبه حرفم ادامه نم گریاو داخل شده و در را پشتش بسته د نکهیدرک ا با

 کنم: یدر را باز م عیها سر هیشدن همسا داریاز ب یریجلوگ

 

 چه خبرته؟  -

 

 کند. یکرده. هنوز هق هق م هیصورتش پخش شده و کامال مشخص است گر یتو ششیروم. آرا یصورتش وا م دنید از

 

 :دیگو یکشد و پر بغض م یرا باال م دماغش

 

 تو؟ امیب شهیم -

 

رفتم و در مقابلش  یدر کنار م یشک از جلو ینشده بودم، ب دهیمظلوم شده که اگر انقدر گز یحالت به قدر نیدر ا صورتش

 کردم: یهم م میتعظ

 

 ؟یکن یم کاریچ نجایموقع شب ا نی...اشهینم رینخ -

 

 یرفتم آبرو یم المونیهرکدوم از فام شیموقع شب پ نیرفتن نداشتم. ا یبرا ییجا گهیبده گالره...تو رو خدا د یلیحالم خ -

 تو... امیبود سکته کنم. بذار ب کینزد نجایداده بودن تا ا ری. چهار پنج تا پسر بهم گرفتیم زدانی

 

 رسد.  یآدم به آدم م یرسد ول یخوب گفته اند که کوه به کوه نم چه

 

 اندازم: یباال م یشانه ا یالیخ یب با

 

 یول یاریسرم ب گهید یبال هیو  یبمب بفرست هیبا پست برام  یخواست یاحتماال م یآورد ریدونم آدرسم و از کجا گ یمن نم -

 دنبالت. ادیتو. به برادرت زنگ بزن ب یایب شهینم

 

 اندازد: یبسته م مهیدر ن نیخودش را ب عیسر یببندم، ول شیخواهم در را رو یم

 

 ...کشهی. اون منو مستمین دهی...احتماال تا حاال فهمکشهیمنو م زدانیتو رو خدا نه... -

 

 اندازم. یاش م چارهیب ی افهیکشم و نگاه به ق یم یآه

 

 روم: یدر کنار م یجلو از

 

 تو... ایخب ب یلیخ -

 

 نیا یتوانم درست راه بروم. تو یهنوز به شدت درد و سوزش دارم و نم یگذرد، ول یهفته از عملم م کیحدود  نکهیا با

موقع قد علم  یخوبم ب یرو یول رونیو پرتش کنم ب رمیخواهد گوشش را بگ یرا گرفته، دلم م بانمیکه گر یتیو وضع تیموقع

 بمانم.  تیاهم یب نم،یب یکه در نگاهش م یا یپناه یهمه ب نیتوانم نسبت به ا یکرده و نم

 

 فشارد: یو دلش را در چنگ م ستدیا یحال م یتو

 

 بده... یلیکجاست حالم خ ییدستشو -
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که  یکدان )قرصِ روان گردان یشک آکس یزند. ب یچشمانش سرخ شده و دو دو م یدهم. حدقه  یرا نشانش م ییشو دست

. به سمت دست چدیپ یدلم به هم م شیعق زدن ها یصدا دنیگذارد)  انداخته است. با شن یم ریروان تاث یرو نیمثل هروئ

برده.  ینشسته و سرش را داخل توالت فرنگ نیزم یرو متشیگران ق ارِکنم. با همان مانتو شلو یروم و در را باز م یم ییشو

 زند. یخشک خشک فقط عق م

 

 کند: ینگاهم م گذرا

 

ولم  ابونیحالم بد بود که از ترسشون وسط خ نقدریحالم و بد کرد! ا یلیبود. خ یدونم چ یقرص داد...نم هیدختر بهم  هی -

 کردن.

 

 شود: یشکمم جمع م ریدهم و صورتم از درد ز یم هیچهارچوب در تک به

 

 به برادرت زنگ بزنم؟ -

 

 گردد: یبه سمتم بر م عیسر

 

 کشتم. یتو رو خدا نه...زنگ نزن...م -

 

 کنم: یزمزمه م یلب ریو ز دیآ یبه رحم م دلم

 

 !اد؟یاز دست من بر م یکار -

 

 رسد.  یبه نظر م چارهیمظلوم و ب تینها یچکد. ب یزند و اشکش م یم یلرزد. پلک یاش م چانه

 

 جنبند: یپر از بغضش م یها لب

 

 فقط نرو... -

 

 .دهیخوانم که تا حد مرگ ترس ی. از نگاهش مدهیترس

 

 ..اندازد. یم ادمیرا به  یکم رنگ یخاطره  طیشرا نیلحظه و ا نیا

 

و  ستادیبلند شد. عرفان اخمالو باال سرم ا غمیدادم. از شدت درد ج یدستم فشار م نیکاناپه نشسته بودم و دلم را ب یرو»

 :دیغر

 

 ؟یکن یو داد م غیچته ج -

 

 حالم بده. یلیبود. خ یتوش چ دمیداد نفهم یدنینوش هیپسره سر شب بهم  هی -

 

 :دیپرس یو عصب دیرا در هم کش شیها اخم

 

 کنم؟ کاریخب من چ -

 

 :دمیکردن، نال هیرا گرفتم و در حال گر دستش
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 .رمیمی...دارم از درد منیبش شمینرو...پ -

 

 زد: ادیو فر دیکش رونیرا با خشم ب دستش

 

بدن آدم  یزی. هرچینخور یخواست یزود پاشم...خبر مرگت م دی...فردا بایمرگم و گذاشتما...اگه گذاشت یکپه  قهیدق هی -

 «که خورهینم

 

 یزانو م یروم. کنارش رو یو به طرفش م رمیگ یفاصله م یاز طرف من هستند. از درگاه یهنوز منتظر واکنش ناین یها چشم

 . میآ یکشد، کنار م یکه در بند بند وجودم شعله م یو با درد نمینش

 

 گذارم: یام م نهیس یو رو رمیگ یدستانم م نیرا ب سرش

 

 ...نجامیمن ا -

 

توانم  یمحبت خرج کرده کار دل است. نم نیشود. ا یام باز م یشگیزند. بغضِ هم یم هیگر ریز یفوق العاده بلند یصدا با

 . رمیرا بگ شیجلو

 

 زنم: یگونه اش را پس م یرو دهیچک یکشم و اشک ها یاش م یبلند و پرکالغ یموها نیب یدست

 

 . نجامیا ی...نگران نباش! تا هروقت بخوانجامیا -

 

*** 

 

برود که چه  ادمیهم دارم. اگر هم بخواهم  یفیخف یزیکمتر شود. خونر یدردم کم دیدهم تا شا یدلم فشار م ریرا ز دستم

 گذارند. ینم گاهیگاه و ب یدردها نیکردم، ا یغلط

 

به گردن من باشد.  تشیو مسئول فتدیب شیبرا یاتفاق دم،یخوابش برد. انقدر حالش بد بود که ترس شیربع پ کی نیهم ناین

شده  شیگذاشتم. گفتم صورت آرا ارشیام را در اخت یراحت یدست از بلوز شلوار ها کیآرامش بخش به خوردش دادم و  کی

 بهتر شود.  الشبزند تا ح شیو به دست و رو یاش را بشورد و آب

 

باال  نیبرد. از ا یمن خوابم نم ده،یرام شده و خوابکشم. حاال که او آ یم یکنم و آه سوزناک یزنم، پنجره را باز م یرا کنار م پرده

ستاره ها  نیا انیمن در م یزنند ول یعالمه ستاره در دل شهر برق م کیاز شهر معلوم است.  یعیام سطح وس ستادهیکه من ا

 دانم... یدارد...من هم م انیجر یو ستاره باران چه کثافت ییبایهمه ز نین ایداند ب یبوده ام. خدا م

 

 شناسم. یطحران...طهران...تهران را از کف دستم هم بهتر م نیا

 

 پر از کار و پول و نان! ،یپر از زندگ ن،یبزرگ است پر از ماش طحران

 

 و جشنواره! یو گالر نمایپز از س ز،یدل انگ تیبه غا یپر است از پارک ها طحران

 

 حسِ سکون! یپز ار خنده و ب د،یپر است از رنگ و چراغِ مرکز خر طحران

 

 !ماریپر است از دست فروش، پر از کارتن خواب، پر از ب طهران

 

 پر است از ورق فروش، عروسک فروش تن فروش! طهران
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 !یپر است از فقر، پر از غم، پر از تباه طهران

 

 بزرگ شکالت است. امــــا تلخ!! یمانند تکه  تهران

 

 . یبند یدل م و یکن یماند....عادت م ادتیهم که طعمش در  یروز

 

 یآرام نم یها دم وانهیکشد. مانند د یم ادینوشد و فر ی. مغردینوشد و م یم شهیاست که هم یمانند مرد دائم الخمر تهران

 .ردیگ

 

 به شن و ماسه شده اند.  لیمدت هاست تبد یمن ول یاهایساخته شده. رو اهایشهر از رو نیبه من گفت که ا یکس یروز

 

 گردند.  یروند و با طوفان بر م یباد م به

 

 ...!!یسادگ نیهم به

 

 ندارم. یقصد نیشود انقدر راه را آمده باشم. مدت هاست که خاطرات گذشته را مرور نکرده ام...البته حاال هم چن ینم باورم

 

زند. در قلبم  یمم مبر روح و جس یگاه به پشت سرم نگاه نخواهم کرد چون درد دارد. مرور خاطرات گذشته زخم دردناک چیه

اش آن را سرما  یفرسودگ یرفت و آمد که درزها یمتروک و ب یخانه  کیو سرد. مثل  یکنم. خال یبه شدت احساس سرما م

خوشنودم. مرور گذشته ها آتش  یسرمازدگ نیاز ا یبسته...ول لیوجودم قند مکنم قلبم... نه نه...تما یزده کرده. احساس م

 کند.  یاست، آبم م

 

له شده اند. دستم را  طانیش یپاها ریز میشانه ها یچپم، هر دو یکنم. نه شانه  یاحساس م میشانه ها یو گناه را رو یکیتار

 یکنم و به جان خودم م یاوقات خودم را سرزنش م یمنم؟! گاه نیپرسم که ا یکشم و از خودم م یپوست و گوشت تنم م یرو

 نیآن عشقِ آتش یکنم. گاه یم هیسوزد و گر یم فتدیکه به دام من ب یکس یدلم برا ی. گاهیبود که کرد یچه کار نیافتم که ا

 هستم.  بایهنوز عاشقِ آن احساسات ز یرا دوست ندارم ول اری. مهدیآ یسراغم م

 

 زده و خی یتمامش کنم. قطره ها دیبا دانمیخب مدت هاست م یمن که بود. ول یبود...الاقل برا یواقع یما به گونه ا عشق

چکند. صورتش  یشوند و م یکه دارند اشک م یزده ا خیروند. خاطرات  یچکند و به خورد پوستم م ینشات گرفته از درونم م

زنند.  یدر دلم برق م یکنم و احساسات کهنه و توخال ینگاه م کی. به سقفِ تارنمک یهرگز فراموش نم دیدرخش یرا آنطور که م

 نیتا هم قایکه من شناخته ام دق یقانون است. خب تنها عشق کی نیرود. ا یم ریو د دیآ یم عیاست. عشق سر نیهم شهیهم

 رحم بوده.  یحد ب

 

 ...اریناراحتم تا تو مه شتریاز خودم ب من

 

 یلعنت یکه مقصرش تو ییزهایچ یبرا یکردم حت یم یکردم با تو مهربان باشم. عذرخواه یم یسع شهیکه چرا هم ناراحتم

هدر دادم. راجع  تیحساب باز کردم. زمانم را برا تیکردم. رو میجذبت شدم. چون تو را تمام زندگ یروز نکهیا ی. برایبود

داشتند را  یو ماتم آرزو ییتنها یسال تو کی نی. تمام ادمیتو را بخش تباهاتتکردم. هزاران بار بخاطر اش یپرداز الیبهت خ

 .دمیبودنت را د یایداشتم. رو

 

باشم...متنفر  دیدانم با یکه خودم هم خوب م یزیاز خودم ناراحتم. چ ستمیاز تو متنفر ن نکهیا یبرا شتریاز همه ب اما

 توانم.  یباشم...فقط...فقط نم
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خواهم از او  یشده ام. هم م وانهی...من دیزنم. لعنت یپس م تیرا با عصبان اریمه ریدهم و تصو یرا به شدت تکان م سرم

 .ستمیرگردد. هم از او متنفرم و هم نخواهم ب ی...هم مرمیانتقام بگ

 

کنم،  یکه ازدواج کنم و خوشبخت زندگ نیاش. هم یهم ارزان یورز نهیهرچه زودتر از او به طور کامل ببرم. انتقام و ک دیبا

 نیها انقدر باال بودند که در ا متینشد. ق دایچند هفته همه جا دنبال خانه گشتم. پ نیا یانتقام است. تو نیاو بزرگ تر یبرا

...هرچند شیخواستند نه پول پ یم هیمبلغ را به صورت کرا شتریمن جور نشد. اکثرا هم ب پولهم با  نیزم ریز کی یحت یحوال

 زد.  یبه زخم شدیهم نداشتم. فقط حقوق چند ماهم که جمع شده بود و آن ها را هم نم یآنچنان شیکه من پول پ

 

 بکنم.  یا گهیفکر د دیبا شهینم یطورنیاووووف...ا -

 

 .رمیگ یرا م زدانی یشوم، شماره  یکه از اتاق خواب خارج م یزنم و در حال یچنگ م یپاتخت یرا از رو میاراده گوش یب

 

را  یشب وحشتناک د،یرس ی. به نظر منجایا دیآ یحاال م نیمن توجه کند گفت که هم یآنکه به حرف ها یشد و ب یعصبان زدانی

 از پشت تلفن! یترسناک شده بود...حت یگذرانده و حساب

 

 یو ضعف مجبور م یحال ی. از شدت بندازدیمجتمع سر و صدا به راه ب یترسم تو یمنتظرش بمانم. م نییپوشم تا پا یم لباس

گوشم  یتو بانایچنان از سر خ دنشیآف کش کیگاز دادن و ت یشود. صدا یم شیدای. بالخره پنمیجدول سرد بنش یشوم، رو

 یرا طور نیپرد. در ماش یم رونیب نیکند و از ماش یپارک م ابانیخ ی. آن سودیکنم سالم رس یکه خدا را شکر م چدیپ یم

 . زدیر یم نیزم یشود و رو یخورد م بتشیبا آن ه نیاالن ماش میگو یبندد که با خودم م یمحکم م

 

 زند: یاش نبض م یشانیپ یسرخ شده و رگ رو تیاز عصبان صورتش

 

 کجاست؟ -

 

 دیو با نمیب یبه جز کت و شلوار م یاست که او را در لباس یکنم. بار اول یدهم و به آپارتمان اشاره م یدهانم را قورت م آب

 ترسم.  یشود و من ناخودآگاه م یم دهیدرشت تر د شهیاز هم یبتیه نیدر چن میبگو

 

 شوم: یچسبم و مانعش م یو جذبش م یمشک شرتیرود. از ت یزند و سمت در م یاز سر راهش کنار م مرا

 

 کنم. یدرو روت باز نم یکن ینطوریآبرو دارم. ا نجایمن ا یآروم ش کمی دیاول با ؟یریکجا م -

 

 افتم. یپرد و به سرفه م یم میکند که آب دهنم به گلو ینگاهم م یگردد، طور یسمتم بر م به

 

 .شکونمیبخوام برم تو در خونت و منترسون  یدیقفل و کل چیمنو از ه -

 

 دهم: ینم یتیاهم یول ردیگ یاش مچ دستم درد م یکوبم. از سفت یاش م نهیس یو با تمام قدرتم و محکم تو ردیگ یم لجم

 

 رونیخونم راه دادم و ب یکه کرد تو ییپاداشم که خواهرت و بعد کارا نهیا ؟یشکونیعوض تشکرته؟ در خونم و م -

 ننداختمش...

 

 شود؟! یم دایتر از ما هم پ وانهی...دمیکش یو سر هم عربده م میا ستادهیخلوت ا ابانیخ یچهار صبح تو ساعت

 

را در دو دست  شیگذارد. موها یناموزونش را عقب م یشود و گام ها یشدن خسته م رهیکند. از خ یکند...نگاهم م یم نگاهم

 :ندینش یم شیزانوها یکشد و رو یم
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 ...دمیکش یچ شبیمن د یاگه بدون -

 

 . ستیحال خودش ن یخدا اصال تو یسوزد. بنده  یم دلم

 

 شوم: یتر م نرم

 

 هم بود که بهت زنگ زدم... نیبخاطر هم -

 

 :ستیبه حرف من ن حواسش

 

 آدرس تو رو از کجا بلده؟ کنه؟یم کاریچ نجایاصال ا -

 

 :نالدیشود و م یبلند م شیزانوها یرو از

 

 باال! امیکه آرومم. بذار ب خورمیمن آرومم...قسم م -

 

 دهیدو تا کش دیآ یخلوت کنند. بدم نم یبرود، سراغ خواهرش و کم ییدهم او تنها یو اجازه م میرو یکنم. با هم باال م یم قبول

 .ستیانگار اهل نشان دادن زور بازو ن زدانی یگوشش بزند ول یآبدار هم تو ی

 

دختر  یها برا نیماه از او خواهد گرفت. خب هم کیرا به مدت  لشیو لپتاپ و موبا نیماش چیی. سویتبارعوض گفت کارت اع در

نکرد و من جز  یمخالفت چیه نایتعجب داشت که ن یداشته باشند. جا یجیتوانند، حکم مرگ تدر یم نایمثل ن یو ولخرج عاریب

 دم. یاز او نشن یگرید یصدا چیه هیگر یصدا

 

بدرقه  یکند. تا دم در برا یم شیدلم را ر ده،یآن جوانک ها ترس یدهد هنوز از حمله  یکه نشان م نایبلند ن ی هیگر یصدا

تا داخل آن منتظرش  ردیگ یم زدانیرا از  نیماش دِیکل ریکند و سر به ز یکنان از من تشکر م نیف نیف نایروم. ن یکردنشان م

 بماند.

 

 دزدد: یکند و بعد نگاهش را م یپلک زدن نگاهم م یب هیثان چند

 

 ...یکن یفقط کمک م شهیازت تشکر کنم! هم یدونم چطور ینم -

 

 زنم: یم لبخند

 

 نکردم که. نگفت آدرس منو از کجا آورده؟!  یکار -

 

 نگاه من: یشود به جز تو یم نیچشمانش همه جا ته نش ظیغل یگردد. قهوه  یهنوز م نگاهش

 

 نیکنم حفظش کرده. گفت هم دایممکنه من پ ییجا سدشیاگر بنو دهیخواسته. چون ترس یم رایسم ی...برایچرا گفت برا -

شانس  یلیو واسشون دردسر درست کنه، ولش کردن. خ ادیسرش ب ییبال دنیها دوستاش بخاطر حال بدش چون ترس یکینزد

 و آشنا نرفت... لیآوردم خونه فام

 

موضوع  نیدادن ا حیبه توض یکنم، عالقه ا یخواسته. احساس م یچه م یآدرس مرا برا رایپرسم سم ینم یکنم ول یم تعجب

 .دیآ یبدشان م ،یده ریموضوع گ کیو به  یشو چشانیپاپ نکهیندارد. مردها به شدت از ا

 

 ...یاوهوم شانس آورد -
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 یصورتش تا شانه ها یاهم را از رو. نگمییگو یهمچنان بدرود نم یول میزدن ندار یبرا یگریکدام از ما انگار حرف د چیه

 کشم. یم نییو سختش پا ضیعر

 

 و افراشته ماندن خسته شده. یستادگیتر من، از ا کیدوست من؟ گردنِ از مو بار یمان ینم نجایا یکم چرا

 

 ببندم. یمدت یرا برا میبگذارم و چشم ها یشانه ا یخواهم سرم را رو یم

 

 ...ایتر ب کی...نزدایتر ب کینزد

 

 منتظرم را نگاه کن...نگاهت را ندزد. چشمان

 

 ...!ایتر ب کینزد

 

 برم...بازم ازت ممنونم! گهی: اوووم...فکر کنم بهتره من دزدانی

 

 با لج سرم را تکان دادم: ؟یبرو

 

 باشه روز خوش... -

 

 ؟یزنیو تو از رفتن حرف م ایجلو ب میگو یم من

 

 رود. یکند و م یزمزمه م یاو که از درون من خبر ندارد. خداحافظ یول

 

*** 

 

را  دیسر رس یگردم ول یرا هم م گرمید یها فیک نانیاطم یبرا ی. حتستیکه ن ستیکنم. ن یو رو م ریرا ز فمیک لیوسا دوباره

خواستم آن را  یمن م ینوشته شده بود ول دیبود که در سررس یزیکه خواندم در واقع تمام چ ییکنم. آن نوشته ها ینم دایپ

کند و او خبر  یشرکت اختالس م نیکردم دوستش در ا یبه او ثابت م دیکند. با باوربدهم و وادارش کنم تا مرا  زدانیبه 

 ندارد.

 

فقط روابط رو به بهبود خودم را با  ینطوریاعتماد دارد که ا قشیآنقدر به رف زدانیبند باشد وگرنه  ییدستم به جا دیدانم با یم

آماده شوم و مثل هر روز سر کار بروم  دیندارد با یا دهیکنم. فا یرا داخل کمد پرت م فیکشم و ک یم یزنم. پوف یاو به هم م

 بزنم.  نبارهیدر ا زدانیبه  یحرف نکهیبدون ا

 

 

 

*** 

 

جورِ  کیرسد.  یندارم. بدخلق و سگ اخالق به نظر م زدانیحالت  نیبه ا یکنم. احساس خوب یلبم را با دندانم م پوست

 د،یبه من بگو یمهم زیخواهد چ یپشت تلفن گفت تا به دفترش بروم و م یکند. اصال از وقت یساطع م یمنف ی...انرژیبیعج

 شدند. خیس خِیس میرادارها

 

 کنم: یاعتراض م نشیدهم و کالفه از نگاه سنگ یدهانم را قورت م آب
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 ؟یبر و بر نگام کن ینیبش امیب یصدام کرد -

 

 ینگاهِ سردش را نم یدهد ول یم هیاش تک یصندل یکند. سرش را به پشت یرا در هم قفل م شیازند و دست ه یم یپوزخند

 دزدد:

 

 ...صدات کردم تا اخراجت کنم.رینخ -

 

 :رمیگ یم واریگذارم و از د یقدم عقب م کیاراده  یب

 

 ؟یاخراجم کن ؟یچ -

 

را  یکند. همه عادت کرده اند، زندگ تیبخشم. عادت کرده مرا اذ یوقت نم چیمسخره اش را ه یِشوخ نیکنم ا یخودم فکر م با

 زهرمارم کنند.

 

 درخشد: یم یانعطاف چیه یرا انگار از سنگ مرمر ساخته باشند، سخت و ب شیاما چشم ها او

 

و هفت  ستیتو هنوز بابت اون تصادف ب نکهی...دوم ایکن ینم یرگیو خ یخوا ینم هی...توجیپرس یاول از همه سوال نم -

که من پولش و به  یشیو ش ستیخودم، چهار تا هم واسه اون دو نیو سه تومن واسه ماش ستی...بیبه من بدهکار ونیمل

کنم  یوگرنه مجبورت م ،یمن بذار زیم یو رو یسیو تا آخر امروز بنو متخودت استعفا نا خوامیم نکهیرانندش دادم. سوم هم ا

 با خودته... میواردم. تصم یادیز خوامیکه م یانجامِ کار یمجبور کردن آدما برا یبگم تو دی...و بایپولم و بهم پس بد

 

فهمم. استعفا  یکلمه هم نم کیزند و من  یحرف م یا گانهیشوند. اصال انگار که او به زبان ب یهر لحظه گشاد تر م میها چشم

 سم؟ینامه بنو

 

 پرسم: یم رانیح

 

 ...دیچرا با -

 

 برد: یکالمم را م یتند به

 

 .خورهیبه رشتت نم نمیبودن همچ یکن...منش دایپ گهیکار د هی...بگرد یپرس یگفتم سوال نم -

 

 شوند.  ی. کلماتش در سرم اکو مستیرا درک کنم و بفهمم منظورش چ شیکنم، حرف ها یم یسع دارم

 

 ...یهکاربد ونیو هفت مل ستینکن...ب یرگینخواه...خ هی...سوال نپرس...توجسینامه بنو استعفا

 

 کند؟ ی...واقعا دارد اخراجم ماریخواهد، وارد است...مثل مه یکه م یانجام کار یمجبور کردن آدم ها برا در

 

 فهمم. یکنم...نم ینم درک

 

 چه بود؟  یمتحمل شدم برا ییکه بخاطر آن عمل کذا یهمه درد و بار گناه نیا پس

 

 کنم: یم بغض

 

 دارم... اجیکار احت نیمن به ا یول -
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 اندازد: یباال م یا شانه

 

 ...شهیبه من مربوط نم -

 

 کند: یزند و به ساعتش نگاه م یکتش را باال م نیآست

 

و جمع کرده  لتیباشه و وسا زمیم یاستعفا نامت رو دیبرگردم با یقرار مهم برسم. تا وقت هیبرم به  خوامیاالن م -

 ...وگرنه...یباش

 

 کشد: یم یصدادار نفس

 

 باش و به حرفم گوش بده. یار وگرنشو نگم گالره...دختر خوببذ -

 

را  مشیندارد. او تصم یا دهیباز هم فا ردیشانس بزرگ را از من نگ نیندارد. اگر عز و جز کنم و التماسش کنم تا ا یا دهیفا

او را  گریبروم د نجایاگر از ارا منع کرده.  دنیکنم که پرس یدانسته سوال بارانش م یدانم. البد م ینم ست،یچ لشیگرفته. دل

 !!دیهرگز نخواهم د

 

 برو... یخواه یکه م یبه درک...تو هم هر قبرستان اصال

 

 :غرمیدزدم و م یم نگاه

 

 کنم.  یو جمع م لمیاالن وسا نی...همنیخب...هرجور شما بخوا یلیخ -

 

 :میگو یم یلب ریز

 

 به جهنم... -

 

 کنم تا به گوشش نرسد. یزمزمه م نیهم یبرا میرا بلند بگو« به جهنم»ترسم  یم

 

 شود: یبلند م شیدر را پشتم ببندم، صدا نکهیاز ا قبل

 

 نره...به سالمت! ادتیاستعفا نامه  -

 

 :فتمیم هیکند و به گر یچشمانم را پر آب م ی دهیخشک یکوبم، دردش بالخره چشمه  یم زیرا به م میپا

 

 ؟یبخت ترم دار اهیبنده از من س ایخدا -

 

 .نمیاو را بب گریخواهد د یکنم. دلم نم یشرکت را ترک م زدانیو قبل از برگشتن  سمینو ینامه را م استعفا

 

 طلب دارم... ایدن یهمه  از

 

 نفــــرت دارم... ایدن یهمه  از

 

*** 
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 یم شیپ یآن ها عال نیب زیهمه چ دیگو یو آنطور که م نمیب یرا م میهست که اصال خبر ندارم. مر یدو هفته ا یکی اوشیس از

 رود.

 

 زند.  یچشم م یعادت کرده بودم که نبودش تو اوشیس تیچند ماه به بودن و حما نیدر ا انقدر

 

ترسم  یگشتم. م یمسافرخانه بودم و در به در دنبال کار م یاندازد که تو یم ییآن روزها ادیدنبال کار گشتن ها مرا به  نیا

هم به آن  رمیبار بم نیبکنم. ا دیفکرش را هم نبا گرید یبکشد. اما نه...حت ینکنم که باز هم کارم به خودفروش دایانقدر کار پ

 الاقل نه معتادم نه تن فروش... یاست ول اهیگردم. هرچند که حاال هم روزگارم س یبر نم یپر از تباه یروزها

 

نداشتن مرا قبول نکردند. سابقه کار؟ خب اگر تا آخر عمرم به من کار گردم. متاسفانه به خاطر سابقه کار  یبر م شگاهیآزما از

 سابقه دار شوم؟ دیندهند، چطور با

 

داشته باش  یپارت ای. یچیبه ه یچیه یول رمیبگ سانسیدرس خواندم تا ل دیام یکه داشتم و با کل یتی...با آن وضعگرید نیهم

 سابقه کار وگرنه برو خودت را بفروش...مرده شورشان را ببرند! ای

 

 یآه م یکشم. ه یدارم. آه م یبر م دنشیکنم و دست از جو یناخون شستم را از دهانم خارج م نینگاه متعجب عابر دنید با

دنبال شوهر  دهیترش یها طرف هم مثل دختر کی. از رمیگ یهم غم باد م شتریب چیشوم ه یکه نم یخال رینخ نمیب یم یکشم ول

دارم و  یرا تند تر بر م میخسته و گرسنه شده ام. گام ها ایهمه برو ب نیاز ا یسابشوم. ح یخودمان م ابانیگردم. وارد خ یم

 روم. یبه سمت ساختمان م

 

 گالره...گالره! -

 

رو را با قدم  ادهیشود و عرض پ یم ادهیپ نشیگردم تا مطمئن شوم خودش است. از ماش یکنم و بر م یاعتماد نم میگوش ها به

 کند. یم یبلندش به سرعت ط یها

 

 .نمیرا بب ختشیخواهد ر یاندازم. اصال دلم نم یرا به قفل م دیگردم و کل یسمت در بر م به

 

 زنم؟! یصدات م یشنو ی...کجا؟ مگه نمی...هیه -

 

باز را  مهیرساند و قبل از ورود من درِ ن یره خودش را به من مکنم. بالخ یچرخانم و در را باز م یرا م دیدهم. کل یرا نم جوابش

 بندد: یم

 

 کجا؟  -

 

 :میگو یسرد م یلیفقط خ نمشیکنم تا بب یرا بلند نم سرم

 

 !دیآقا مزاحم نش -

 

 زند:  یاز تعجب موج م ییایدر در شیصدا

 

 آقـــا؟  -

 

 و با نفرت: نهیکنم...با ک ینگاهش م بالخره
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 گهی! ما که دزدان؟؟ی ای دیکنم. جناب جاو یشما کار نم یبرا گهیقربان؟ من که د س؟یرئ د؟؟یصداتون کنم راحت تر یپس چ -

 .میباهم دار یخاص ینه رابطه  مینه دوست

 

 زنم: یم یصدا دار پوزخند

 

 .دیبر نجایاز ا -

 

 چربد: یبه من م یبندد. زورش حساب یکشد و م یکنم. دوباره آن را م یرا باز م در

 

 ...میحرف بزن ایب -

 

 برم: یرا باال م میکشم و ولم صدا یاز کلنجار رفتن با در م دست

 

 زدن با شما ندارم... یبرا یلطفا...من حرف دیمزاحم نش -

 

 در هم است: یحساب شیگرداند. اخم ها یو مرا به سمت خودش بر م ردیگ یم میمانتو نیآست از

 

 گالره! میمن دارم...ما هنوز با هم دوست -

 

 است: یخارج از کنترل و عصب یخنده  کی شتریخندم. ب یم یبلند یصدا با

 

 د؟یکن یکه نم یدوست...هوم؟ شوخ -

 

 آورد: یبلندش خنده ام را بند م یصدا

 

 خودم و داشتم. لیمنم دال یول یدونم از من ناراحت یبا من حرف نزن...م ینطوریا -

 

 زنم: یبه کمر م دست

 

  د؟یکه اخراجم کرد دیپس عذاب وجدان دار -

 

 دهد: یرا تکان م سرش

 

 ...میحرف بزن نیتو ماش میبر ایعنوان...ب چیبه ه -

 

 کنم: یم لج

 

 ...شمیشما نم نی...من سوار ماشخوامینم -

 

 ترسم: یزند و من م یسرم داد م دوباره

 

 !یزدیحرف نم ینطوری...قبال ازدانمی...من ستمیحرف نزن...من شما ن ینطوریگفتم با من ا -

 

 !دیاخراجم نکرده بود لیدل یقبال ب -
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 سابد: یهم م یرا رو شیها دندان

 

 ! یباشه خودت خواست -

 

 برد.  یم نشیکشان کشان به سمت ماش یچسبد و مرا چند قدم یم میکند. از بازو یرا در سرم روشن م یجمله زنگ خطر نیا

 

 ترساند.  ینم اخطار مرا زنگِ

 

دستان قفل  انیرا با فشار از م میدهم. بازو یشوم. کنترلم را از دست م یم یعصبان دنیهمه زور شن نیکنم و از ا یم یقاط

 . ردیگ یکشم. استخوان آرنجم درد م یم رونیشده اش ب

 

اش  یکنم تا تلخ یو مخلوطش م زمیر ینگاهش م یقهوه  انیدر دلم دارم را م نهیگردم...رخ به رخ...هر چه ک یسمتش بر م به

 ماند. یهوا معلق م انیگزد و دستش همانطور م یشود انگار چون لب م یحالش را دگرگون کند. دگرگون م

 

که  ییها دهیکوبم. البته نه از آن کش یم ششیزبر شده از ته ر یگونه  یبرم و کف عرق کرده اش را رو یرا باال م دستم

کردن  یخال یو خارج از کنترل برا یاراد ریعمل غ کیمحکم بود.  یصدا و شتاب نداشت ول ادی. زچندیپ یدر سر م شیصدا

 گونه اش فرود آمد.  یرفت و رو باالدستم  یک دمیبود. از شدت حرص نفهم میعقده ها

 

دهد و  یکنم. سرش را ناباورانه تکان م یکشم و انگشتانم را مشت م یدست از گونه اش م عیترسم، سر یواکنشش م از

 کشد. یگونه اش م یدست رو

 

 چرخانم.  یدر مانده را م یکه رو یدیگردم و کل یترسم. به سمت آپارتمان بر م یم شتری. از سکوتش بدیگو ینم یزیچ

 

کند؟ انقدر از عواقب  یبزنم. چرا ولم نم هیگر ریز یبلند یخواهد با صدا یشود، دلم م یدر دوباره بسته م یباز شده  یال یوقت

 کنم، هر چه زودتر برود. یکنم و پشت به او خدا خدا م یام که فقط پوست لبم را م دهیکارم ترس

 

 شکوندم.  یجسارتت گردنت و م نیبه خاطر ا یزن نبود هیراحت شد؟ اگه  التیخ یخب حاال که زد یلیخ -

 

 گردم. یبه سمتش بر م اطیدهم. آرام و با احت یم نییدهانم را به زور پا آب

 

 خشک و تلخ شده: یحساب دهانم

 

 ...خودتون بود...ریتق...تقص -

 

 از دست خودش هم خارج است. چیکنترلش از دست من که ه گریبار د نیرود...ا یاز کوره در م یحساب گریبار د نیا

 

 کشم: یم غیبرد. ج یم نشیو با شتاب به سمت ماش رتمیگ یم

 

 !امیب خوامیولم کن...نم -

 

 شود.  یقطع م غمیج یگذارد و صدا یدهنم م یرا رو دستش

 

 کند: یام م یحرص یلبش حساب یگوشه  لبخند

 

 نفر شدم. هیبود. الاقل دوباره  یرفته خوب شیخوبه...پ -
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 ؟یدار چارهیبه دختر ب کاریچ ؟یکن یم کاریآقا چ -

 

 زند: یتشر م یرو به زن چادر زدانی

 

 .دیدخالت نکن یتو مسائل خانوادگ -

 

 کشم: یم غیج

 

 ...گهیکجا بود؟ دروغ م یمسائل خانوادگ -

 

بزند،  یزنِ مشکوک دست به اقدام نکهی. قبل از ادینشن یکند و خودش هم به سرعت پشت فرمان م یپرتم م یصندل یرو

 .ردیگ یگازش را م

 

 :غردیزند و م یرا م یمرکز قفل

 

  ؟یچرا انقدر از من ناراحت یبگ شهیم -

 

 ...ادهیروت ز یلیخ گهیمن تو د یچرا؟ خدا یپرس یتازه م -

 

اون کارو بهت دادم  یخاص لیدل ی. خودم بشهیحرفا سرم م یلیو من خ یدون ینم زارویچ یلینکردم...تو خ یاشتباه چیمن ه -

 انقدر اخم و تخم نداره... نکهیا گهیهم گرفتم. د یخاص لیدل یو ب

 

 :میگو یکرده ام م یرا پشت هر کلمه مخف شیکه سرما یا یخونسرد با

 

 !نمتیبب خوامینم گهیخودم و که دارم...د ارینکردم نه اون روز نه امروز...اخت یتیخب...منم که شکا یلیخ -

 

 شود: یم یکالمم شاک یِسرد از

 

 ...یراه خودت و بر ذارمیمن نم ؟یفهم یچرا نم -

 

 پرسم: یم مشکوک

 

 چرا اون وقت؟ -

 

 گزد: یم لب

 

 .میخب...خب...چون...ما با هم دوست -

 

 شوم: یم رهیرسد، خ یبه نظر م یرخش که عصب میزنم و به ن یم پوزخد

 

 منو نخندون...دوست؟  -

 

 ؟یشد کاریکه کارت و ازت گرفتم و دوباره ب یآره دوست...از من ناراحت -
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 دروغ گفته ام...! زدانی. همان موضوع اخراج شدنم. من چقدر به فتمیبه او گفته بودم م شیوقته پ یلیکه خ یدروغ ادی

 

 دهد: یم ادامه

 

بخوره و بهش عالقه داشته  تمیلیتحص یکار بهتر و با حقوق باالتر که به رشته  هیتونم  ی...مستین یکه مسئله ا نیخب ا -

 کنم. هوم؟  دایبرات پ یباش

 

 !یکن یم جمیهمش گ ه؟یچ لتیبمونم؟ آخه دل تیمنش یذارینم یول یکن یم دایبرام پ گهیکار د هیچرا؟  -

 

 نپرس دختر! یچیبار قبال گفته بودم...ه هی -

 

 چرا؟ -

 

 کند: یم زمزمه

 

 به نفعته... یکمتر بدون یهرچ -

 

 اندازم: یکشم و شانه باال م یم یپوف

 

 ؟یبر یپرسم...حاال منو کجا م یباشه نم -

 

 زند: یم یمرموز لبخند

 

 !یشیخودت متوجه م یصبر کن -

 

 ندارم.  یمخالفت و سرکش یبرا یلیدل گریسپارم. د یزنم و خودم را به دست او م یم لبخند

 

 خوب است. نیگردد...! ا یکشد که دارد دورم م یم ادیاز درونم فر یحس یخواهد مرا دور بزند ول یکردم او م یفکر م من

 

*** 

 

 دیچه با یموقع شب برا نیا ستیمهم ن میاز نه شب گذشته. اصال برا یاندازم. کم یبه ساعت م یو نگاه ستمیا یهال م وسط

  زدان؟یبترسم؟ از  یزیاز چه چ دی. مثال بااوردیبزرگ و ساکتش ب یمرا به خانه 

 

که  دمیزنم، د یهوا حرف نم یخلقت هستند. رو یگونه  نیاز دست دادن ندارند، شجاع تر یبرا یزیکه چ یینظر من آدم ها از

 ...!میگو یم

 

شدم که  یکردم و مطمئن م یحسش را باز م یال میشد مثل تقو یکنم. کاش م یگردم و نگاهش م یبر م زدانیسمت  به

 .میرو یها م میروز سراغ تقو قیدق خِیکه بخاطر مطمئن نبودن از تار یدوستم دارد. مثل وقت

 

 شدم. یاز او مطمئن م یجور کیشد،  ی...کاش ممیشک دار یزیکه به چ یوقت مثل

 

 گذرد. یسرش چه م یدارد، تو یکند و چشم بر نم یپر عمق نگاهم م نطوریا یشوم تا بفهمم وقت یم وانهید

 

 دهم: یچشمش تکان م یرا جلو دستم
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 یچ ی...برایبنگ حرف بزن گیب هیو از نظر کیرستوران ش هی میببر یخوا یجنتلمن م هیکردم مثل  ی...فکر می...هزدانی -

 نجا؟یا میآورد

 

 دهم: یبزند اخطار م یحرف نکهیاز ا قبل

 

 کنم!  یو پشت سرم و هم نگاه نم رمیم نباریا خورمیتو پرم...قسم م یبزن گهیبار د هیبه حالت اگه  یوا -

 

 اندازد: یرنگ م یشمی -ییو طال یسلطنت یاز مبل ها یکیآن را پشت  یشخندیآورد و با ن یرا در م کتش

 

 ...دمیمردونه م ینکنم...قولِ مردونه  تتیوقت اذ چیه گهید دمیدلت پره ها...نترس قول م -

 

 ...نمیب یم تینگاهش، جد در

 

 ...نمیب یم ریاشتباهاتش، تدب در

 

 ...نمیب یم قتیحق ش،یدروغ ها در

 

 !نمیب یها را به وضوح و روشن م نیا یهمه  شی...اما در چشم هاچیکه ه شیحرف ها نیب از

 

 کند: یبرقرار شده را قطع م یِ ارتباطِ چشم نیداند و ا ینم زیرا جا نیاز ا شیکردن ب نگاه

 

 ه؟یخوام امشب خودم برات شام درست کنم...نظرت چ یم -

 

 پرسم: یتعجب و خنده م با

 

 ؟یمگه بلد -

 

 پاستا؟! ای ی...اسپاگتینگ یبگ یا -

 

 بود. یعاشق اسپاگت اریکنم...مه یم فکر

 

 پاستا... -

 

 کند: یم اخم

 

 دوست داشتم. شتریب ی...من اسپاگتیکه مهمون فیح -

 

 :میگو یمانتو، با اخم م یحال باز کردن دکمه ها در

 

 درست کن! یدوست دار یهرچ -

 

 اندازد: یباال م ابرو
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 یو ازت م لتیوسا ادیدستام و بشورم. االن فائزه خانوم م رمیکنم...م یدرست م یتو دوست دار ینه امشب و استثنا هرچ -

 .رهیگ

 

. کت دهیسرش کرده و بلوز دامن ساده پوش یو قشنگ یگل گل یِشود. روسر یاز آشپزخانه خارج م یرود زنِ مسن یکه م خودش

 رود. یدارد و از پله ها باال م یمرا بر م لیو وسا زدانی

 

مجاز سراغم آمده  ریکند. دوباره افکارِ غ ینم میبرا یفرق چیبه من دست نداد. ه یهم حس خاص میستیتنها ن دمیفهم نکهیا از

 اند. 

 

 من بزرگ تر است. کلی...اسمش هم از کل هزدانی

 

 قاف هستند. یو فتح کردنِ نوِک نوک قله  دنیکالغ ها هم عاشق رس یروزها حت نیا

 

 یتاپِ خوشگل و خوش رنگ م کیو ساده،  یشرت مشک یت نیا یمانتو به جا ریز دانستم قرار است با او تنها باشم، حتما یم اگر

 . دمیپوش

 

و  زیتم یگردد. دست و صورتش را شسته و حساب یبه همان رنگ بر م یساده و شلوار گرم کن یِبا بلوزِ مردانه و مشک زدانی

 شده.  یخوردن

 

را به من قرض دهد. کاش مرا  شیو شانه ها دیایرود. کاش جلو بعقب ن گریبار د نیچشمانم شود. کاش ا یِانگریغرقِ عص کاش

 داد. یکه گرداگردم را گرفته، نجات م یوارید یزندان ب نیاز ا

 

که  یشهر وقت نیآفتابِ ا یبه اندازه  شیخواهم ل.ب ها یمن باشد. م یخواهم که برا یم شیلب ها یلبخند روشن رو نیا

 . ارامدیکنارش ب وانهیشهرِ د نیا یبادها یصفت ببوستم. و تنم به اندازه  وانهیکند، د یغروب م

 

مرا نوازش  ینیگردد و ب یم یمتیق لیوسا نیا نیها...ب یو صندل زیم نیا نیجا ب نی...همدهیچیپ نجایتنش ا یجذب کننده  عطر

 کند تا بدانم چرا انقدر آشناست!  یام م وانهیکه د ییدهد. همان بو یم

 

 شوم. یاز عطرش آبستن م رم،یگ یکه م یهر دم یمن به پا و

 

 یبکنم، من فقط گفتم دلم م یمن که نگفتم قرار است کار اشتباه یروم ول یدهم...دارم تند م یذهنم کارت قرمز نشان م به

 خواهد که اشتباه کنم. 

 

 خواهم... یم یاست ول یخواه ادهیدانم ز یم

 

 کس دل نبسته است! چیه هنوز به هباشم ک یمرد یخواهم معشوقه  یم

 

 شود مرا دوست نداشته باشد! یکه نم یرود...مرد یم ریو د دیآ یکه زود م یمرد

 

. دلم ازشدت ردیگ یم میدارد و جلو یرا بر م زیم یرو یِ نیریدارد. ظرف ش یمهربان و روشن یگردد. چهره  یخانوم برم فائزه

 مدلش بردارم. نیبرم تا از بزرگ تر یافتد و دست م یبه سر و صدا کردن م یگرسنگ

 

 بخوره! دستت درد نکنه شما فقط دو تا شربت آلبالو درست کن! تونهیبراش فائزه خانوم...شام نم رینگ ینیریش -

 

 آورد: یرا جلو تر م ینیریزند و ظرف ش یم یماسد. فائزه خانوم لبخند مهربان یم ینیریش یپر حسرتم رو نگاه
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 خوشمزه ان... یلیگردا بردار خ نیکنم...بردار دخترم...از ا یجان...شربتم درست م زدانیا شام اووووه حاال کو ت -

 

 زنم.  یبه آن م یدارم و گاز بزرگ یرا با لبخند بر م ینیریبود. ش دهیگرد و تپل د یِنیریش یرد نگاهم را رو انگار

 

 رود: یاپن و بزرگ م یداخل آشپزخانه  زدانی

 

 گشنته... یپس حساب -

 

 :میگو یم دهیجو دهیجو

 

 گشتم. یاونور...دنبال کار م نوریا دمییآفتاب فقط دو یآره...از صبح تو -

 

 :ندیچ یم زیم یرا رو ازشیمورد ن لیوسا

 

 کنم.  یم داینگرد...من برات پ گهید -

 

 :دیگو یم یرو به فائزه خانوم که قصد دخالت در کارش را دارد با لحن پر عطوفت بعد

 

 .یبر یتونیزحمت همون شربت درست کن...بعدشم م یخودم درست کنم. شما ب خوامیزحمت نکش فائزه خانوم...م -

 

 :وندمیپ یشوم و به آن ها م یم بلند

 

 ست؟یخونه ن ناین -

 

 گذارد: یگاز م یپر آب و نمک را رو یقابلمه  زدانی

 

 دختر خاله هاش اومدن بردنش! انقدر اصرار کردن که نتونستم بگم نه. شبینه...د -

 

 ؟یخوایکمک نم نطوریکه ا -

 

 روم.  ینفس باال م کیدارم و  یرا بر م ینیداخل س شربت

 

 چرا که نه...قارچارو خورد کن. -

 

 رود.  یبه سمت در م شیکند و همانطور با بلوز دامنِ گل گل یخانوم تشکر م فائزه

 

 پرسم: یم زدانیزنم و با تعجب از  یقارچ را کنار م یرو نسلفو

 

 رفت؟! ینطوریهم -

 

 اندازد: یرا باال م سرش

 

 کنن! یم یزندگ نییپا ینه بابا...فائزه خانوم و خانوادش طبقه  -
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 ...هیالئی! خونه که ون؟ییپا یطبقه  -

 

 گزد: یرا م لبش

 

 ...نهیرزمیمنظورم ز -

 

زنم و قارچ ها را  ینم یگریندارم؟! حرف د یهمه ادب و احترام سهم نیقائل است. من چرا از ا گرانید یبرا یاحترام چه

 شورم. یآب م ریش ریز یسرسر

 

 دهد: یو اخطار م ستدیا یسرم م یباال

 

 ...یقشنگ بشور دیچه وضعشه...قارچارو با نیا -

 

 مالد: یم شیو دستش را رو ردیگ یرا از دستم م قارچ

 

 کامال برن... دیبا اهیس یه هالک نیا نیبب -

 

 کنم.  یته حلقم حس م مایعطرش را مستق یبو ستاده،یا کیکه نزد نطوریا

 

 کنم: یو من م من

 

 !شورمشونیم ینطوریهم شهیخب...من...من که هم -

 

 کند: یم ینوچ نوچ

 

درست  ییزایکنم کود از چه چ حیکه برات تشر ستین یازیکنن...ن یرشد م وونایخاکو صد البته کود ح یتو میقارچا مستق نیا -

 !شه؟یم

 

 کنم: یم یشیشود و ا یجمع م صورتم

 

 !؟یگیم هیچ نایاَه حالم بد شد...ا -

 

 کشد: یرا در هم م شیها اخم

 

 !یانگل جمع کرد یبدنت کل یکنم...تا حاال تو ینم یشوخ -

 

 :رمیگ یرا از دستش م قارچ

 

 ...یکارت حالم و بهم زد ی...برو پشورمشیباشه قشنگ م -

 

 شه؟یحالت بد م گمیحاال که من فقط دارم م شدیحالت بد نم شونیخوردیم -

 

 خندد.  یو داد من م غیرا حفظ کند و به ج شیتواند حالت جد یبار نم نیا
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 ی. او جدمیخورد و با هم میحالت ممکن درست کرد نیزتریو تم نیبالخره به بهتر زدانی یها ینیزبیرا کنار غرغر ها و ر غذا

شود راجع به آن ها  یرسند. از دور نم یبه نظر م یگری. آدم ها از دور جور ددمیخند یبلند م یکرد و من با صدا یم یشوخ

متکبر و مغرورش، مردِ  یآن پوسته  ریز زدانی. یقضاوتشان کن یتا بتوان شانیبشناس شتریو ب یجلوتر برو دیقضاوت کرد. با

 پنهان کرده.  یو ساده ا یدوست داشتن

 

توانم  یدر کنارم نم یمرد چیو بدون ه ییبود که چرا در تنها زیتوانستم از لحظه لذت ببرم و غم انگ یکننده بود که م خوشحال

 خوشبخت باشم؟

 

 است... یبیبودن حس غر زن

 

و تنها شاد  یزن باش یتوان ینمدر کنارت احساس قدرت کند.  یکه مرد یبه نظر برس فیانقدر ضع یدوست دار یکه باش زن

 در کنارت احساس مرد بودن کند... یتا مرد یزن باش دی. بایکن یبودن م فیاحساس ضع شهی. همیباش

 

 است! زیغم انگ نیا و

 

 کرد! یشود تنها هم شاد و خوشحال زندگ ینم که

 

 شود: یم زدانیجمع صحبت  حواسم

 

به خودم اومدم متوجه  یکردم...وقت یداشتم با خودم فکر م یحوصلگ یاز سر ب ینطوریشرکت نشسته بودم...هم یامروز تو -

 کنم. یکه دارم به تو فکر م دمیبعد فهم ستمین دنیخند یاهل الک ادیزنم. خب من ز یلبخند م یشدم الک

 

 پرد: یم میگلو یتو نوشابه

 

 به...به من؟! -

 

 کند: یم دییتا

 

 ی. تویبخش یزودم م یول هیگر ریز یزنی...زود می. نازک و زودرنجدمیمثل تو ند یخترد گمی...به جرات میآره...تو متفاوت -

پا  هیخودت  یبرا یول ی...زنِ زنیوجودت دار یزنونه تو یِژگیعالمه و هی. یستین یول یمحکم و مغرور یکن یظاهر وانمود م

 یی... از اون زنایزنیراحت حرف م یگرما و با سخت یاونم تو یدنبال کار بگرد نکهی. از ایسازیم ییتنها توی...زندگیمردم هست

 نیکه من اطرافم شناختم ا ییبدن. زنا تیاهم تشونیبه زن دیهم با یگاه رهیم ادشونی یزندگ یها یکه بخاطر سخت یستین

 یشدن تو قیحوصله و وقت دق قتو چیکنن که از نظر من مسخرست...ه یفکر م ییزای...همشون به چستنین یشکل

 ...یا گهید زیچ هی. تو ننیب یدونن. از نوک دماغشون اون ورتر رو نم یکس و هم سطح خودشون نم چیرفتاراشون و نداشتم. ه

 

 دیگو یکه م ییها نیکدام از ا چیه یخوشحال شوم وقت دیشوم. چرا با یخوشحال هم نم شیها فیاز تعر یزنم...حت ینم لبخند

 هستم. یگرید زیمن چ یداند...آر یاو نم ستم؟یمن ن

 

 ی...تو نمیستیمن نگر ییِوقت در شبان تنها چی! تو هیدیمرا نچش یاشک ها یِشور ی...تو حتیشناس ی...! مرا نمیدان یتو نم نه

 کنم... یفکر م ییزهایمن به چه چ یفهم

 

 ...ی...کاش ندانیوقت هم ندان چیهستم. کاش ه یمن چطور زن یدان ی...نمزدانی یدان ینم تو

 

 گذارد: یدست من م یکشد و رو یجلو م زیرا از آن سر م دستش
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 کردم. یم فیکه دختر...داشتم ازت تعر ینگفتم ناراحت ش نارویا -

 

 کشم: یم رونیب شیدست ها ینیو سنگ یبزرگ رِیزنم و دستم را از ز یم یلبخند

 

 ...ممنون!دونمیم -

 

 دهد: یکشد و سرش را تکان م یاندازد. آن را پس م یبه دستش م ینگاه

 

 ...یانگار ناراحت شد -

 

 اریمه یِخال یِ جا یتو یکردن کس نیگزیاست. حاال که دارم به جا یدلم خال یتو یزیچ کی. حالم بد است...دهمیرا قورت م بغضم

 یدور م اریو آرامم. دارم از مه جیقابل درک...منگم...گ ریحسِ غ کی هیشب یزیچ کی. ستین یزیچ کیکنم، انگار  یفکر م

 شوم. 

 

 دانم... یم خودم

 

فاصله دارم هم از  ایدن کی ینشسته به اندازه  میکه رو به رو یزدانیسزاوارِ فاصله هستم. هم از  شهیمن هم انگار

 ...محکومم به فاصله...!اریمه

 

 ناراحت نشدم... -

 

 کنم: یاشاره م انویاندازم و به پ یبه سالن م یعوض کردن جو نگاه یبرا

 

 ؟یبزن یبلد انویپ -

 

 کند: ینگاه م انویآورد و به پ ینم میبه رو یکشد ول یم یتابلو بحث را عوض کردم، آه یلیکند. انگار خ یلحظه نگاهم م چند

 

 ه.رفت ادمینکردم  نیبلد بودم االن از بس تمر کمیرفتم کالس...اون موقع ها  ی...بچه که بودم دو سه سالادینه ز -

 

 :زیکنم به جمع کردن م یشوم و شروع م یبلند م زیپشت م از

 

 برام بزن... یبلد یهرچ -

 

 کند: یم اخم

 

 .میبر ای...بنیتو ماش ذارمیکنم م یول کن خودم جمع م ناروی! ایمسخرم نکن یقول بد دیبا -

 

 نیو او اصال حواسش به ا مییشب، من و او تنها ازدهِی. ساعت چدیپ یگذشته. دلم به هم م ازدهیکنم...از  یبه ساعت م نگاه

 دهان مرا بداند. یزند تا مزه  یاشاره هم نم یخطر است. حت یب تیکبر ست،ی. انگار اصال مرد نستین زهایچ

 

با و او  مینشسته ا انویپ یِصندل یرو زدانیکنار  نمیب یم م،یآ یاشتباه به سرش زده. تا به خودم م ی. من دلم هواردیگ یم لجم

 دهد. یم حیتوض انویپ یمورد عالقه اش و ساختار درون یها یو سمفون ستیانیپ نیاطالعاتش در مورد اول اقیاشت

 

 خندد: یکند و م یهاج و واج من نگاه م ی افهیق به
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 و حوصلت سر رفته... یچرت و پرتا ندار نیا دنیبه شن یو تو اصال عالقه ا -

 

 نیماسد. لعنت به ا یم رشیبرق زنج یرا به هم بافته اند انگار. نگاهم رو می. لب هادیآ یخنده ام نم یکنم ول یم دییسر تا با

 .ستین یتاهل و تعهدش که انکار شدن

 

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 

 

 

بود خودش را دار  نجایا دانیقیموس کیندارم. البد اگر  یته ازند. البته من سررش یزند...آنقدر ها هم بد نم یم انویپ دارد

 .راهنشیپ یدکمه ها شیاست. پ یگرید یزنم. فکرم جا یدست م شیبرا یشود. الک ی. آهنگش تمام مزدیم

 

 پرسم: یم یبرم و با لحن کنجکاو یلباسش م ی قهیرا به سمت  دستم

 

 ! نم؟یگلولت و بب یجا تونمیم -

 

 اندازد: یم هیصورتش سا یشود و اخم رو یمحو م لبخندش

 

 !؟ینیبب یخوا یم یچ یبرا -

 

 ...یلعنت یبو نیکشم. باز ا یم یقیعم نفس

 

 :میگو یکنم و کوتاه م یم تمرکز

 

 کنجکاوم... -

 

 یخود م یبو چرا انقدر مرا از خود ب نیفهمم ا یاش ندارد...بالخره م نهیبا س یادیز ی...حاال که سرم فاصله میکیکه نزد انقدر

دهد  یرا م یلعنت ارِ یمه یبو یعطر لعنت نیدهد. ا یسر و دمش را نشان م یریجفت گ یدر درونم برا یوانیفهمم چرا ح یکند. م

 یشتنکه مهربان و دوست دا یرا وقت اریمه یبو، بو نی...ادمیفهم ریبه سرش زده. چرا انقدر د هاشتبا یهوا یمنِ لعنت نیو ا

ام را گم  یمهربان و دوست داشتن اریمه یاست که فراموش کرده ام از وقت یعیاش بودم. طب وانهیکه د یدهد. وقت یبود، م

بو را دوست  نیرفته بود، چقدر ا ادمیو من  زدیعطر م نیاز ا ش،یسه سال پ -گذرد. او دو یسه سال م -از دو شتریکرده ام ب

 رفته بود... ادمیداشتم. 

 

 اشتباه به سرم زده... یِهوا

 

 دهد...تعهد دارد! یکند. برقِ گردنبندش هشدار م یاول را باز م ی دکمه

 

 درخشد... یو م یپنهان کرده ا راهنتیدر پ آنچه

 

 ...داستیپ

 

 نکن! شک
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 نکند. یرویبه سرش زده، پ اریمه یکه هوا یدلِ لعنت نیاز ا دیشا یمغزِ لعنت نیبه ا راهنتیکن از چاکِ پ کیشل

 

مهربان  ارِیمه یکند. بو یپر درخشش چشمم را کور م یها نیدهد. با آن نگ یخودش را نشان م یلعنت یدوم...آن حلقه  ی دکمه

 .میها نیدر آست چد،یپ یو عاشق م

 

 لرزم... یم

 

 را بسته ام... می...چشم هااریمه نیبب

 

 !یشک نکن که

 

 !؟یمغزِ لعنت یا یکه تو به من رحم کن یدلِ لعنت نیبه من رحم کرده ا مگر

 

 ییباز و بو یکه با دکمه ها نمیب یرا م اریبسته ام صورت مه یچشمم ها یشوند. فقط جلو یباز م یک یبعد یفهمم دکمه ها ینم

 ام شده. رهیکند، خ یم کیمن شل یِنیاش به سمت ب نهیس یکه از رو

 

 یاش خط م نهیس یگزم. با انگشتانم رو یلغزانم. لب م یم انشیعر ی نهیس یتر و رو نییکشم و آن را پا یاش م قهیاز  دست

 دهم. یشود و در مشتم فشارشان م یشده، چنگ م ختهیآو یو حلقه  ریزنج یکشم. دستم رو

 

 ...ارهیکه دستِ من عطر تو رو کم م نیبب امشب

 

 :میگو یدرخشد م یم شهیچشمانش مثل هم یِاو که طوس به

 

 چقدر عاشقتم... یدیفهم یکاش م -

 

 .فمیضع شهیمن هم ار،یکشد. در برابر مه یخوددار بودنم ته م گرید

 

به هم  یمژه ها نیشود. اشک از ب یرسم. تحملم تمام م یکشد انگار، چون به او نم یبرم. سرش را عقب م یرا جلو م سرم

 . فشارمیلبش م یچکد و بدون فکر کردن لب رو یام م دهیچسب

 

شوند و  یمشت م میسر شانه ها یرو یکنم، مقاومتش تمام شده. دست ها یخورند. فکر م یسر م میشانه ها یرو دستانش

 زنند: یمرا به شدت عقب م

 

 نکن گالره...  نکارویا -

 

 گذارد: یشود و قدم عقب م یبلند م یصندل ی. از روبرمیو گنگم...سرم را دوباره جلو م جی...گفهممینم

 

 زنم آژانس... یآماده شو...زنگ م -

 

زده ام...از همان  یفهمم چه گند یشود. تازه م یم زدانیشوند...دوباره  یم یمشک شیکنم. چشم ها یرا باز م میها چشم

 دمی. واقعا نفهمدیمرا تا جنون کش گرید اریتن مه یبه بو یکیانقدر نزد یخودم کرده بود ول یعطرش از خود ب یِاول بو یلحظه 

 کردم.  یچه غلط

 

را به  زدانی ی. داشتم با متانت و خوبرفتیم شیداشت خوب پ زیبکوبم. همه چ واریخواهم سرم را به د یکشم و م یم آه

 !ادشیکند...چه خودش و چه  یخراب م شهیهم اریآوردم. مه یدست م
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 :میگو یو خجل م ریبه ز سر

 

 بدم... حیبذار برات توض زدانی -

 

 :دیگو یم یو منطق آرام

 

 بده... حیجفتمون بهتره...بعدا توض یبرا یاالن اگر بر -

 

و نادم با  مانیپوشم و پش یرود. لباس م یکنترل کردن خودش م یبرا شتریآوردن مانتو و شالم و از نظر من ب یبه بهانه  بعد

 یگفت که م زدانیرلم بود. خارج از کنت گریاشتباه د یکی نیشود؟ ا نطوریکرد که ا یفکرش را م یگردم. ک یآژانس به خانه برم

 مرا بزند. دیق اوشیاو مثل س ستین رقرا یعنی نیدهم. ا حیگذارد توض

 

 من خراب کردم...بد هم خراب کردم!  دهیفا چه

 

 

 

 آخر * ی: حرف هازدهمی* فصل س

 

 

 

 پنجم سال

 

گذارم و نگران و  یدلم م یرا بکشم. دستم را رو فونیس عیبپرم و سر میشود از جا یدر قفل باعث م دیکل دنیچرخ یصدا

 شوم. یم یمشغول مرتب کردن روتخت قراریب

 

 حالم. یسوزد و ب ی. سر دلم مدیآ یتا حلقم باال م یزیو چ چدیپ یکنم، دلم به هم م یحس م هنوز

 

 :دیآ یقبل از خودش م شیصدا

 

 جوجه؟! ییکجا -

 

 کنم: یخودم نگاه م ی دهیپر یبه رنگ رو رو نهیآ یگزم و تو یم لب

 

 ...اریمه نجامیا -

 

 یو صورت یبه من که هنوز تاپ و شلوارک خرس ی. نگاهدیآ یو خوش رو سراغم م یطبق معمول پر انرژ دهینکش هیچند ثان به

 اندازد. یوز زده و در هوا مانده م میتنم است و موها

 

 !کهیساعت خواب...ساعت  -

 

 گذارم: یتخت م یکنم و رو یرا مرتب م بالشت

 

 ...خسته بودم...نمیب یخودم دارم م -

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 391 

 

 دهد: یدستانش جا م نیکشد و ب ی. مرا جلو مردیگ یزند و دستم را م یم یجست

 

 !یکه پس خسته بود -

 

 کشم: یم غیشود، ج یروند و منحرف م یکه باال م شیابروها

 

 ولم کن... -

 

شده و معلوم است  سیدستم خ ری. گرم کنش زردیگ یام را هدف م ینیب میلباس تنش مستق یتندِ عرق و ادکالن از رو یبو

 مثل هر روز صبح باشگاه رفته:

 

 حالم به هم خورد. اریمه یدیگند م یاه...بو -

 

 کند: یکشد و بو م یقرمزش را باال م -ی. گرم کن مشکمیآ یم رونیدهم و از بغلش ب یاش فشار م نهیس یرا رو دستم

 

 .ادیعالمه ادکالن زدم تو بدت ن هیکه... دهیبو نم -

 

 روم: یعقب م یو چند قدم رمیگ یام را م ینیب

 

 !ری...برو دوش بگارمیدارم باال م -

 

 یخندد و به سمت حمام م یآنکه ناراحت شود، بلند م یب عار،یو ب الیخ ی. بزنمیگذارم و عق م یدهنم م یدستم را جلو بعد

 رود:

 

 عرق من... یبو نیهم یبرا رنیمیمردم م ی...دختراکنهیم یچه ناز -

 

که در معده ام  یزیدوم تا چ یم ییبه او بدهم. به سمت دستشو یکنم جواب دندان شکن یحالم بد است که فرصت نم انقدر

 کنم. ینمانده را خال

 

 نیبد دهانم از ب یبزنم و هم مزه  کیگذارم تا م یدارم و داخل دهانم م یرا بر م ییرنگارنگ، طعمِ نعنا یشکالت ها نیب از

 شود. یاز اتاق خارج م دهیدور گردنش و لباس پوش یبا حوله ا اریباال برود. مه نمییو فشار پا جهیبرود و هم سرگ

 

 یمشکوک شود م دمیترس یبو را دوست دارم و اگر نم نیکنم ا یدهد. احساس م یشامپو و صابون و حمام م یهمان دور بو از

 کردم. یر و صورتش را بو مس یرفتم، ه

 

 :ندینش یمبل سه نفره م یو کنارم رو دیآ یخواند. م یانتظار نگاهم را م انگار

 

 کوچولو؟ به منم بده... یخوریشوکوالت م -

 

 زنم: یبردارم و به دستش بدهم و غر م یشکالت یشوم تا از داخل شکالت خور یم خم

 

 ؟یبردار یخم ش یتونیخودت نم -

 

 «؟یخواست یمگه شکالت نم»که  یعنیکنم  ینگاهش م یدهم. سوال هیکند، دوباره به مبل تک یو مجبورم م ردیگ یرا م میبازو
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 گزد: یکند و لب م یچشم و ابرو به دهانم اشاره م با

 

 ...خوامیرو م یخوریم یکه دار یاون -

 

دهم تا مانع  یآن را به صورتش فشار مدارم.  یمبل را برم یکنم و بالشتک رو یم یشیآورد، ا یم کیرا که نزد صورتش

 کشم: یم غیتر شدنش شوم و ج کینزد

 

 ...ارینکن مه -

 

 کند کنار: یو پرت م ردیگ یرا به زور از دستم م بالشتک

 

 ...ادیرد کن ب ؟یواسه من دم درآورد -

 

 :میگو یخودم بلند کنم، م یکنم او را از رو یکه تقال م یزند و درحال یبه سرم م یفکر

 

 پاشو تا بهت بدمش... قهیدق هیخب... یلیخ -

 

 آورد: یاشاره اش را باال م انگشت

 

 قول؟ -

 

 کنم: یخندم و زمزمه م یفکر خودم م به

 

 قولِ قول... -

 

دهانم  یکشم و دستم را جلو یام م ختهیبه ر یبه موها یشوم، دست ی. من هم بلند مندینش یمبل م یرو خیشود و س یم بلند

 .رمیگ یم

 

 .رمیگ یکنم و به سمتش م یرا داخل آن تف م التشک

 

 کنم: یم کیبه شکالت داخل دست من مانده، نزد رهیدستم را به طرف صورتش که هاج و واج خ کف

 

 شکالت... نمیا ایب -

 

 زند: یکشد و دستم را پس م یرا در هم م صورتش

 

 ...ی...حالم و بهم زدفیکث یدختره  -

 

 زنم: یم سیاندازم و کف دستم را ل یخندم. شکالت را داخل سطل م یاش م یبه صورت کفر یبلند یصدا با

 

 ...یوا خودت گفت -

 

دست  نیشوم، صورتش را ب یم لیخندم. به طرفش متما یاش بلند تر م دهیدر هم کش یصورت اخمو و دست ها دنید از

 زنم : یو از ته دل و صدا دار گونه اش را نوک م رمیگ یم میها
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 کردم!  یعشقم...شوخقهر نکن  -

 

دست  ریکنم، از ز یخندم و هر چه م یم یبلند یدهد. با صدا یافتد و غلغلکم م یبه جانم م  نباریشود. ا ی...بدجنس مخنددیم

 برم. ینم ییو بالش خودم را کنار بکشم، راه به جا

 

 کنم: یافتد و من ضعف م یدهد تا به نفس نفس زدن م یغلغلکم م انقدر

 

 ...بسه...اریتو رو خدا بسه مه -

 

 شود: یمبل بلند م یکشد و از رو یو خنده به لب دست از من م خسته

 

 ...ایذاریمنو...سرکار...نم گهید -

 

 گذارم. طپش قلب گرفته ام. یقلبم م یکند. دستم را رو یآرام شود، مکث م یکم شیزند و تا نفس زدن ها یبه کمر م دست

 

 ...میناهار ندار جهیپس درنت یدیبتا لنگ ظهرم که خوا -

 

 اندازم: یباال م شانه

 

 تا چشمات درآد... -

 

 کشد: یگردد و خودش را جلو م یسمتم بر م به

 

 خورمتا... یغذا م یجا -

 

 کنم: یمبل فرو م یپشت یکشم و خودم را تو یم غیج

 

 ...ارنیب رونیغلط کردم...خب زنگ بزن از ب -

 

 رود: یبه سمت تلفن م خندان

 

 .رمیم یم یکنم؟! دارم از گشنگ یهوا قناعت م یتو ژنیبه اکس یپس فکر کرد -

 

زند و  یدستش م یتو یتزایبه پ یگاز بزرگ اریکنم. مه یم یزنم و با آن باز یم تزایپ یرو یاز ذرت ها یکیرا داخل  چنگالم

 کشد. یصورتش را در هم م

 

 :دیگو یم دهیجو دهیجو

 

 .یندازی...آدم و از اشتها مگهیغذاتو بخور د یاَه...درست و حساب -

 

اصال  ایکنم که آ یشود. بعد فکر م یم یقلدر یچقدر بابا اریکنم...مه یگذارم و نگاهش م یدستم را داخل بشقاب م یتو چنگال

 شود؟« بابا»خواهد  یدلش م

 

 :میگو یکشم و م یم یآه
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 !ستیگشنم ن -

 

 کشد: یام م یشانیرو پ یکند و دست ینگاهم م نگران

 

 ؟یشد ضی...مردهیپر یلیرنگ و روت خ -

 

 نوشم: ینوشابه م یزنم و کم یرا پس م دستش

 

 !ــار؟یحالم خوبه...مه -

 

 دهد: یبدون استثنا جواب م شهیزنم هم یم شیکه صدا ینطوریا

 

 جانم! -

 

 پرسم: یاندازم و م یم نییرا پا سرم

 

 ؟یوقت تا حاال به بچه دار شدن فکر کرد چیه -

 

 خندد: یم یجیکند وبا گ یشوند. دور دهانش را با دستمال پاک م یگشاد م چشمانش

 

 بچه؟! -

 

 دهد: یخاراند و کوتاه جواب م یرا م سرش

 

 نه! -

 

 را حفظ کنم: میکنم، خونسرد یم یکشم و سع یم یپوف

 

 !یکن دایکوچولو پ یِ سرگرم هی خوادیو هفت سالته...دلت نم ستیچرا؟ االن ب -

 

 ...در ضمن من تو رو بزرگ کنم هنر کردم.خوادیم تی...بچه مسئولارنینم یبچه رو که واسه سرگرم -

 

 کنم: یزنم و اخم م یآورد. آن را با شتاب پس م یلپم جلو م دنیکش یرا برا دستش

 

 زنم... یحرف م یدارم جد -

 

که در  شنیبچه دار م یینه...کسا یزنیدر مورد خودمون حرف م یچرا بچه دوست دارم اما اگر دار ،یگیکال م یخب اگه دار -

 اول ازدواج کرده باشن... یدرجه 

 

 زنم: یرا در هوا م حرفش

 

 ؟یمگه تو دوستم ندار م؟یکن یازدواج م یخب ما ک -

 

 :کیخط بار کیشوند  یم شیها لب
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 ...ستمیرفته؟ قبال صد بار بهت گفتم من اهل ازدواج ن ادتینکنه  -

 

 اندازم: یم نییو سرخورده سرم را پا نیغمگ

 

 نرفته... ادمینه  -

 

وقت از عاشقش بودن  چیکه ه یهست یا مهیکنم تو اون ن یکه دارم. احساس م یدونیگالره...من دوستت دارم...م نیبب -

 یب یتحمل کردم ول دردسر و یو از مامانم دورت کردم. کل دمیخر نجارویا ینش تیاذ نکهیا یکه برا یدیدارم. د یدست بر نم

قبل از ورودشون  تیزندگ ادینم ادتی یگذرونیباهاشون زمان م یکه وقت شنیآدما وارد م یبعض یزندگ ینشدم. تو التیخ

که هستم  ییاالن ازجا یکردم ول یم یزندگ یقبل از تو چطور ادینم ادمی...من یکن یبدون اونا زندگ یتونینم یعنیچطور بوده. 

 یم یبود و با نامزدش زندگ نامزدسال  شیمن ش یپسرعمو امیپ ناهایو دردسر داره. ا تیمسئول ی...ازدواج کردن کلمیراض

 اما... وونتمیکه من د ستیتوش ن یشک زمیجدا شدن...عز دهیگرفتن به دو ماه نکش یعروس نکهیبه محض ا یکردن ول

 

 دهد: یکند و محکم تر ادامه م یم یمکث

 

 کنم بخوام! یاما بچه...نه...فکر نم -

 

را  میحرف بزنم، سرخود عمل کردم...که چرا خودخواسته و بدون فکر قرص ها اریبا مه نکهیشوم که چرا قبل از ا یم مانیپش

ه ادام نطوریتوانستم ا ینم گریبار، من د کیهم  ونیبار و ش کیمرگ  یاز طرف یبکشد. ول نجایقطع کردم و گذاشتم کار به ا

که از شر و شورِ  یروز کیخواست. بالخره  یکه مرا نم شهیرا بزنم؟ هم اریدل مه خرهماندم تا بال یمنتظر م دیدهم. چقدر با

 جز رفتن نداشتم. یگشت و آن روز من چاره ا یخانواده و آرامش م لیافتاد به دنبال تشک یجوان

 

 کنم: یم اعتراض

 

 مادر شم... ونمتیوقت نم چیباشه. من ه ینطوریپس اگه ا -

 

 !ادیم شیپ یچ مینی...تا ببهینطوریفعال که ا -

 

 ...یول -

 

 برد: یرا باال م شیصدا

 

 نه! یعنینده...گفتم نه  ریگ زیچ هیانقدر به  -

 

 کنم: یظرف پرتاب م یبغض چنگالم را تو با

 

 خودخواه... -

 

 

 

*** 

 

که  اریتوجه به مه یاندازم. ب یسرم م یهم رو یو گل دار دیکنم. شالِ سپ یتنم م دیسپ نِیکرم رنگم را همراه با ج ی زهییپا

 روم. یچرخد، به سمت در م ینت م یدلش گذاشته و تو یلپ تاپش را رو ده،یمبل خواب یرو
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 ؟یکجا شال و کاله کرد -

 

 دهم.  یو جوابش را نم کشمیم رونیب یرا از داخل جاکفش دمیسپ یها یکتون

 

 شود: یبلند م شیصدا دهینرس رهیبه دستگ دستم

 

 کجا؟! دمیپرس ؟یکر -

 

 دهم: یاش شوم و جواب م یبلند و شاک یصدا الیخ یب توانمینم

 

 قدم بزنم... کمی رمیم -

 

 گذارد: یم زیم یآورد و رو یمطالعه اش را از چشم در م نکیع

 

 .میزن ی...حرفم ممیبذار لباس بپوشم با هم بر -

 

 ایساده است  یضیمر کیفقط  دمیجد یحالت ها نیخواهم مطمئن شوم که ا یروم. م یقدم زدن نم یترسم...من که برا یم

 واقعا حامله ام. نکهیا

 

 :میگو یدهم و قاطع م یرا تکان م سرم

 

 تنها باشم...خودم تنها! خوامیم -

 

 شود: یدلخور م نگاهش

 

 سر... رهیلجباِز خ یبرو...دختره  یخوایکه م یخب...هر قبرستون یلیخ -

 

 دیبشود. اگر حامله باشم با یزیچ نیچن ستم،یزنم. اصال مطمئن ن یم رونیاز خانه ب عیدهم و سر یشدنش نم یبه حرص یتیاهم

 مانده.  یتا موعد بعد یماهانه ام منظم بود و هنوز چند روز یدوره  شیماه باشد، چون تا ماه پ کیکمتر از 

 

از همان هفته  وانیگفت سر من و ک یم شهیمادرم هم د،یآ یم ادمیالت تهوع شوم؟ اول دچار ح یهفته ها یممکن است تو اصال

 ادیحامله باشم ز نکهیباشد. امکان ا یتواند ارث یم زهایچ نیبه بو ها شروع شده. ا شیها تیاول حالت تهوع و حساس یها

 است. 

 

آقا جان و  یخانواده ام تنگ شده. برا یاندازه دلم برا یکنم ب یاست. حس م یخال یتیموقع نیمادرم در چن یجا چقدر

بدون من چه  نکهیشد که به آن ها فکر نکنم. ا ینم یمادرم. چند سال اول، روز یبرا شتریو از همه ب وانیک یبرا ی...حتزیعز

گذاشتم...راه من از آنها  را کنار هودهیب یزهایفکر کردن به چ گریکم کم د یول کرده تشانیکنند. درد نبود من تا چه حد اذ یم

 جدا شده. 

 

مادر را  کی یمحبت خالصانه  هیشب یزیچ ایدارم  ازیهم خون ن کیکنم واقعا به  یفکر م یطیشرا نیدر چن یباز هم گاه یول

 یآدم نیقبول دارد تا چن شتریمرا ب ی. مادرم مرده ستیاز من ساخته ن هیجز گر یو کار ردیگ یبدجور کم دارم. آن وقت دلم م

 شده ام. لیکه به آن تبد
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 یشک کردم و تست حاملگ ی. چند باراریکار را کرده ام. البته قبل از مه نیا یشوم. قبالها هم چند بار یداروخانه م وارد

دلم آشوب است و  نکهیخواهم...با ا یبچه را م نیبار، ا نیکند. ا یبار فرق م نیا یکدام مثبت نبود ول چیو خداروشکر ه دمیخر

 در کار باشد...! یخواهم. البته اگر بچه ا یم بیبچه را عج نیا یترسم ول یم اریاز واکنش مه

 

 شوم. یاز داروخانه خارج م یتوالت عموم کیدهم و به قصدِ  یرا در مشتم فشار م دیسپ -یصورت ی جعبه

 

*** 

 

 باز... مهین یعنیباز،  می...چشم هامیتخت...چشم ها یام رو افتاده

 

 .ستمیکنم...انقدر ها هم خوشحال ن یکوبم و فکر م یبالشت م یشوند. سرم را رو یم دهییهم سا ی...روریبه د ریها د پلک

 

 یم فایکنند در رحمم، نقش بچه ام را ا یم دایپ شیشده از صد ها سلول که مدام افزا لیکوچک، تشک یتوده  کیام... حامله

  م؟ینگو م؟یبگو اریبه مه رم؟ینگ رم؟یجشن بگ زم؟ینر زم؟یکند. خوشحال باشم؟ نباشم؟ اشک بر

 

خواهد...گفت حرف نزنم. گفت بحث نکنم...گفت  ینخواهد داشت. گفت بچه نم یسلول یتوده  نیبا ا یدانم که برخورد خوب یم

 خواهد.  یکوچکم را نم یتوده 

 

با من  اریمه یرابطه مان خوب شده بود...چند ماه یکم اوشیتازه از بعد از رفتن س م؟یبه او بگو دیبا یحاال چطور ایخدا

غربت  یآواره  نطوریداشتم، پسرخاله اش ا یحد و حدودم را نگه م یگفت اگر کم یدانست و م یبود. مرا مقصر م نیسرسنگ

 اوشینه به بودن س گری...دنمشیخواهم بب ینم گرید دیبگو اوشیاو گفتم به س ههم حق با اوست. به هر حال ب دیشد. شا ینم

 آورد. یدر نم یبچه باز نطوریکنم نه به رفتنش...اگر مرد بود، ا یفکر م

 

ام راه داده ام را، معضل بدانم. به هر حال طوفان  یبه زندگ یقلب لیکه با م یبچه ا دیآ یدارم...دلم نم گریمعضل د کی حاال

 قبول کنم. دیدر راه است...با

 

 هم بدهم...به هرحال امکان خطا وجود دارد.  شیآزما دی...باانآه

 

 کشم: یدلم م یرا رو دستم

 

 بگذرد! زین نی...امیکن یم یمن...نگران نباش بابارو راض یِکوچولو یِسلول یتوده  -

 

 یلیبزنم...خ شینخود صدا ای ای. خب کوچکتر از آن است که بخواهم لوبردیگ یخنده ام م« کوچولو یِسلول یتوده »صفت  از

 حرف هاست هنوز... نیکوچکتر از ا

 

شود  یخبرِ پدر شدن پسرش داغ کند. من چهره ام اما باز م دنیکنم که چقدر قرار است از شن یرا فرض م اریمادر مه صورت

 کنند.  ینم میکه رها ییها و دغدغه ها یبا وجود نگران یحت

 

 

 

 یزند. دستم را جلو یرا م میشود. نور چشم ها یدزدد. چراغ اتاق روشن م یبازم م مهین یلب ها یدر لبخند را از رو یصدا

 نبود. لمیباب م چیناراحتم. رفتار ظهرش ه اری. هنوز از مهرمیگ یصورتم م

 

 شود...فقط حاال نه...امروز نه! یبداند. حقش است که بداند، دارد پدر م دی...بامیبه او بگو دیبا
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 استیاست...رو الیشود. خ یچقدر خوشحال م ،یخبر نیچن دنیاز شن اریکنم که مه الیکنم. خ یابافیخواهم امشب را رو یم

 ...باستیحال ز نیبا ا یول

 

دهم. او مهربان  یم حیترج دهیکه کنارم دراز کش یرا به پسر میاهایرو اریخوابم. مه یکشم و به پشت م یصورتم م یرا رو پتو

 تر است.  یشتنتر و دوست دا

 

 چه کنم؟! دیخواهد. حاال با یمن! او امروز به من گفت که بچه نم یخدا

 

 کشم. یرا داخل م یفرستم و گوش یم رونیپتو ب ریدستم را از ز کی لمیاس ام اس موبا یصدا دنیشن با

 

 کند: یروشن شده اش چشمم را جمع م ی صفحه

 

 ؟یکن ینم یبا من آشت -

 

 فرستم: یصورتم را پشت گوشم م یتو ختهیر یزنم و موها یزنم. پتو را کنار م یم لبخند

 

 ...ستمیمن که قهر ن -

 

 کنم: یکوبم و اخم م یم شیرا به بازو لیموبا

 

 من فقط ناراحتم... -

 

 کشم: یم آه

 

 ...دپرس و افسرده ام...دمینا ام -

 

 :دیگو یپرد و با خنده م یحرفم م نیب

 

 ؟یهمون قهر باش شهیم -

 

 زنم: یدهم و تشر م یم هیکشم، به تاج تخت تک یرا باال م خودم

 

 .یکن یم دمیناام شهیصحبت کرد. هم یباهات جد شهیوقت نم چیدعوا...ه ای یکن یم یشوخ ای ؟ینیب یم -

 

 زند: یحلقه م میکشد و مشتش را دور بازو یرا به سمت من م خودش

 

 .یکه هستم دوستم داشته باش یزیچ یبرا دی. بانمیدختر...من هم الیخ یب -

 

 را آزاد کنم: میکنم بازو یم یسع

 

 ازت متنفرم... -

 

 زنند. یبرق م بیروشنش عج یکند نگاهش کنم. چشم ها یزند و مجبورم م یچانه ام م ری. دستش را زندینش یم

 

 لبش،  اغوا کننده است: یرو لبخند
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 !دید ی...خواهیمون یعاشقم م شهیوقت...هم چی...هیازم متنفر باش یتون ی. تو نمیگیدروغ م یکه دار یدون یخودتم م -

 

 خورد...مسخ نگاهش شده ام. یصورتم م یتو شیکشد. نفس ها یرا جلو م صورتش

 

 زند: یلبان خاموشم م یرو یکوتاه ی بوسه

 

 ذوقت...! یمتاسفم که موقع ناهار زدم تو ؟یدار یبرم اتیتخس باز نیاگه بگم متاسفم دست از ا -

 

 یاو را سحر کنم ول دیمن زنم...من با یکنم خودم را جمع و جور کنم. ناسالمت یم یدهم و سع یدهانم را به زور قورت م آب

 است! اریخب...او مه

 

 روم: یکشم و در تاج تخت فرو م یرا عقب م سرم

 

در  قایدق ؟یکن یازشون استفاده م ادیز یوقت دنیو از دست م شونیگذار ریکلمات قدرت تاث یگاه گنیکه م یدیتا حاال شن -

 قرار نگرفتم. ری. اصال تحت تاثیمتاسف یگیو بعد م یزن یکه گند م هیمورد وقتائ

 

 کنم. یو با تعجب نگاهش م نمینش یشکمش م یشوم...رو یم ریکشد. غافلگ یخودش م یو مرا رو ردیگ یرا م دستم

 

 کند: یرا در دستش نوازش م میموها یها حلقه

 

 ؟یحاال چ -

 

 :رمیگ یم یکنم و ناخون شستم را به باز یشکمش جا به جا م یخندم، خودم را رو یم

 

 تالش کن... شتریب -

 

 هنوز در دستش است: میزند. موها یچانه ام را بوسه م ریآورد و ز یرا باال م سرش

 

 از خدامه! -

 

گزم و سرم را به صورتش  یبالشتش بگذارد. لب م یکنم، سرش را رو یگذارم و مجبورش م یم شیسر شانه ها یرو دست

 کند. یانجام دهد، فقط با لبخند نگاهم م یآنکه حرکت یکنم. ب یم کینزد

 

 :میگو یپر حرارت کند، م یرا آماج بوسه ها شیگلو میلب ها نکهیاز ا قبل

 

 !یجادوگر هیتو  -

 

 ینیزم یپر شکوهِ عشقها یاد، حادثه ب جاودانه

 

 ،ییشعورِ دست ها و

 

 رابطه... کیتر از عمرِ پر شورِ  کینزد

 

 کنند،یجاودانه م که



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 399 

 

 

 را... یاتفاق یاریهوش

 

 حس ساده بود. کیاز  شیب که

 

 زنم،یاز سخاوت باران حرف نم من

 

 ...!زنمیاز صداقتِ شب حرف م من

 

 محکومم کنند. بگذار

 

 بخِل چشم هاشان بسوزاند مرا... بگذار

 

 در حضورِ عشق، من

 

 ام. دهیشهامت را به آتش کش یشهرِ ب کی

 

 !زندیقصه زانو نم نیا یکجا چیکن که شرم ه نگاه

 

 ...ستیگناه، گناه ن نیا

 

 عشق... نیا

 

 ...ستیگناه ن انیپا یشوِر ب نیا

 

*** 

 

کند. شاد و  یم ینیشانه ام سنگ یبغلم کرده و سرش رو ستاده،یپشتم ا اریام. مه ستادهیرنگِ پنجره ا یب ی شهیش پشت

 سرحالم...

 

 نینچنیو سه ساله ام ا ستیهرگز در طول عمر ب نمیب یکنم، م یبکشم. هرچه فکر م ادیخواهم فر یخوشحالم که م انقدر

 بود. دهیبه کام من نچرخ نطوریسرحال نبوده ام...تا به حال چرخ آسمان ا

 

 ؟یچرا زودتر بهم نگفت -

 

 شود... یاست...مهربان است! دلم آب م میمال شیصدا

 

 !دمیترس یمن...فقط م -

 

 زند: یم یگرداند و لبخند گرم یمرا به سمت خودش بر م متیمال با

 

 تو باشم. یپدر بچه  خوادیخوامش! دلم م یبچه ام...گالره منم مثل تو م نیمن؟ من عاشقتم...عاشق ا ؟یاز ک -

 

 سر رفت...حواست کجاست؟ رتی...با توئم گالره...شی...گلیگل -
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شود و گاز را خاموش  یآنطور ماتم برده، خودش دست به کار م ندیب یم یکنم. وقت ینگاهش م یجیشوم و با گ یفکر خارج م از

 کند. یم

 

 کشد: یدهد و ابرو در هم م یرا با تاسف تکان م سرش

 

 .یحال ندار شهیو هم یکن یم ی. از من دوری...تو فکریشد یا گهیآخه تو چته دختر؟ االن دو هفتست آدم د -

 

 دهد: یم یو نرمش جا دیرا در دستِ سپ دستم

 

 !!یبه من بگ دیکنه با یم تتیهست که اذ یزیاگر چ -

 

 پرسم: یشوم و م یم رهیدر نگاه پر از سوالش خ یدودل با

 

 تونم؟ یواقعا؟! م -

 

 زند: یبوسه م شیکند و رو یم کیرا به لبش نزد دستم

 

 ...یبپرس نارویا یرفته باشه که بخوا شیپ نایاز ا شتریکردم رابطمون ب یخوشگلم...فکر م یتون یمعلومه که م -

 

 کشم: یآورم و آه م یرا از دستش درم دستم

 

 فرق داره! کمی نی...انیخب...ا -

 

 دهم: یادامه م یاز مکث کوتاه بعد

 

 ...گمیاما بهت م -

 

 اندازد: یباال م یا شانه

 

 شنوم! یخب م یلیخ -

 

لب  یکنم ول یرا مشت م میقرارم ببخشم. دست ها یآرامش به روح ب یدهم تا کم یو فشارش م رمیگ یدندانم م نیرا ب لبم

 به هم قفل شده اند. میها

 

 که... هیچ نی...ایشیترسناک م ی: داراریمه

 

 ... ارین حامله ام مهم -

 

 شده ام.  دیبه هم کل یکند، پشت دندان ها ینگاهش نفسم را حبس م بهت

 

 خندد: یو کوتاه م جیگ

 

 نه؟! یکن یم یشوخ -

 

 ستین لمیاصال باب م شیشوم. واکنش ها یحوصله م یب



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 411 

 

 

 :ستمیا یبه کمر م دست

 

 شهیم ،یکه در مورد بچه دار شدن زد ییباشه...با توجه به حرفا یشوخ هی خوادیچقدر دلت م دونمیکنم...البته م ینم یشوخ -

 !شیخوایگفت نم

 

 کشد: یم یقیدهد و نفس عم یلبش فشار م یرا رو مشتش

 

 من چقدر احمقم... ایمگه نه؟!! خدا ،یدونستیاون روز م -

 

 اون روز شک داشتم...هنوز مطمئن نبودم... -

 

 برد: یرا باال م شیابرو کی

 

 ؟یئنحاال مطم -

 

 کنم: یم دییسر تا با

 

در کار  یاشتباه چیدادم تا ه شیآزما هیخب چند روز یچک امتحان کردم و مثبت بود ول یبیبا ب شیپ یاوهوم...دو هفته  -

 نباشه...مطمئنم!

 

 :رمیگیرا م شیبزند، جلو یخواهد حرف یم تا

 

 !میکن یبعد صحبت م ،یفکر کن یتونی...میبزن یاالن راجع بهش حرف یستیمجبور ن -

 

 یلیشده ام که خ یخوشبخت یزن ها هیگذارم. شب یشدنش م یقبل از طوفان یآرامشش را به پا نیشوک است و ا یتو هنوز

 از دست دادن دارند. یبرا زهایچ

 

 کنم تا سقوط نکنم... یام و دعا م ستادهیا غیت یلحظه لبه  نیمن در ا یآر

 

 کند: یزند و حرفم را رد م یام م یقلب دیبه ام یشخندین اریمه

 

 !شینشده بدون دردسر بنداز ریتا د دی. باخوامیبه زمان ندارم تا فکر کنم...قبال نظرم و بهت گفتم. بچه نم یازیگالره من ن -

 

 شود،یدستِ دوست شکل ماشه م یوقت

 

 !ردیگیجا م تیپهلو یدرست تو گلوله

 

 چپ... یدنده  ریز

 

 نکن... شک

 

 ...داشته باش اعتماد

 

 ... اگر عشق باشد عشق
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 !!رودی... هرگز ... به خطا ... نم رشیت

 

 کنم:  یبغض م یرحمانه ا یبه طرز ب یخواهم ول ینم

 

 بچم و بندازم! خوامیمن نم ؟یچ -

 

 بچت؟؟!  -

 

 کند: ینگاه م یحد و حصر یام جاخوش کرده، با نفرت ب مهیماه و ن کی نیکه جن ییام همانجا یخاکستر شرتیت نییپا به

 

 ...یفهم یبچت؟ اون بچه حروم زادست م ؟یدیگوش م یزنیکه م ییبه حرفا یاصال خودت دار -

 

 کوبم: یگوشش م یبرم و محکم تو یشده ام، دستم را باال م وانهیفهمم...چون د یدارم، در دهانش. چون نم یرا نگه م حرفش

 

 حروم... یگیتوئه...بهش م یبچه، بچه  نی! ا؟یلعنت یکن یچطور جرات م -

 

 ...! میگو یشود...نفسم را م یم تمام

 

 چکد. یکشم و بالخره اشکم م یم یقیعم نفس

 

 کشد. یجنبد. خودش را عقب م یتاسف م یشود و سرش از رو یم دهیسرخ شده اش کش یگونه  یرو دستش

 

 دهد: یم دیگند تهد یبو لحنش

 

. یشنو یاسمم و هم نم گهید یسیجلوم وا یاگه بخوا خورمیزودتر بهتر...قسم م ی...هرچمیندازیدر اسرع وقت بچه رو م -

 کنم! شک نکن...! یشده خودم دست به کار شم، نابودش م

 

 زند... یمبل چنگ م یشرتش را از رو ییاندازد و سو یشود. دست م یآشپزخانه خارج م از

 

 ...اریدانستم مه یم

 

 ...یرو یدانستم م یم

 

 !یگذار یبا بغض تازه شکسته ام تنها مو مرا  یرو یم

 

 ،یدانستیم کاش

 

 که بغض داشت، یزن

 

 تو را کم داشت! یِشانهها

 

 ،یدانستیم کاش

 

 نوازش داشت، ازِیکه ن یزن



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 413 

 

 

 تو را کم داشت! یدستها

 

 ،یدانستیم کاش

 

 گفتن داشت، یکه هزار قصه برا یزن

 

 کنارِ تو را کم داشت! گریشبِ د کی

 

 ،یدانستیم کاش

 

 که دلِ رفتن نداشت، یزن

 

 تو را کم داشت! آغوش

 

 ،یدانستیم کاش

 

 زن... آن

 

 بودم!! من

 

 

 

*** 

 

 میآنکه پا از گل یکنم، کلمات را ب یدر خودم تلف م نکهیکشم. ا یم یاندازم و آه صدا دار یتخت م یشرت قرمز رنگ را رو یت

 زبانم درازتر کنم، سخت است...فراتر از حد تحملم است!

 

 لطفا؟! ؟یباهام حرف بزن شهیم -

 

 ...یعنی یکس یب

 

 ندارم. یمعجزه ا چیانتظار ه گریاز خدا هم د من

 

 کند. یبه من نگاه م ده،یداده و دست و ابرو در هم کش هیتک یگردم. به درگاه یبه سمتش برم طلبکارانه

 

 دهم: یم جواب

 

ساده که  قیتزر هیتو با  یکنم مطابق خواسته  یکه موافقم باهات؟ که قبول م ؟یبشنو یدوست دار یبگم؟ چ یمثال قراره چ -

 بچم و بندازم؟ ست،یساده هم ن یلیاتفاقا خ

 

 زنم: یم پوزخند

 

 .یدار یادی...از من انتظار ززمیمتاسفم عز -
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 کشم. یم انمیتن عر یرا رو یمشک رهنیو پ رمیگ یم رو

 

 یتونیفوق العاده ساده است. م قیتزر هیباور کن پرس و جو کردم...جدا  ؟یترس یاز سقط کردن م ؟یکن یچرا انقدر لج م -

 خودت...

 

 کشم: یصحبتش خط م نیب

 

 ...ستیوجود من ن یبه نام ترس تو یزیچ گهیبودم. د یاناتیچه جر یقبال من تو یدونیخودت م ؟یترس؟ ترس از چ -

 

 :ردیگ یفاصله م یدرگاه از

 

دوباره  یزمان مناسب تر هی یتو میتونی...اصال ممیباش و بندازش...ما که هنوز جوون یخوب یخب...پس دختر کوچولو یلیخ -

 . هوم؟!میتالش کن

 

 .خوامیبچه رو م نی. من اینکن احمق فرضم کن ی...سعستمیکوچولو ن یکن یاونقدرام که فکر م -

 

 اواخر عادتش شده: نیکه ا یاندازد...کار یسرش م یرا رو شیصدا

 

  ؟یخوایاز جونم م یبه خدا...چ یکنم. خستم کرد دشونیناام خوامیبگم؟ نم یبه پدر و مادرم چ دی. باخوامشیمن نم یول -

 

 کند: یشود...بچه خر م یم میمال کدفعهی

 

 .میخوشبخت بود یلیبچه ما خ نیبه حالت نرمالش برگرده...قبل از ا زیگالره بذار همه چ -

 

 :میگو یم غیشوم. با ج یرش نمخ گرید

 

 گهید یکن یاز تعهد داشتن نسبت به من فرار م یدار دمیکه فهم یاز روز م؟ی...ما کجا خوشبخت بوداریتو رو خدا بس کن مه -

و از دست بدم...بفهم  زمیترسم دوباره همه چ یوقته م یلی...خستمیوقته که خوشبخت ن یلی. االن خستمیخوشبخت ن

 بچه... نیتونم. بدون ا یو باختم دوباره نم زمیبار قبال همه چ هیترسم...من  ی...من ماریمه

 

 خورم: یرا م بغضم

 

بره  نی. اگه بچمون از بیشیسابق م یِنه تو، تو شمی...نه من، منِ سابق مشهیمثل سابق نم گهید یزیچ چیبچه ه نیبدون ا -

 !زی...همه چرهیم نیاز ب زیهمه چ

 

بودنِ  یتو و برا یکارا کردم...من دل مادرم و شکوندم و فقط برا یلیگالره...من برات خ ییایح یب یلیخ کنم؟ یمن ازت فرار م -

 ساختم...از نوشروع کردم. دیجد یِ...زندگدمیخر دیجد یبا تو خونه 

 

 رود: یباالتر م میصدا

 

حس  اری. مهیکن یکس فکر نم چی...تو جز خودت به هیکن یراحت و آروم زندگ یخواستیبخاطر من نبود...بخاطر خودت بود. م -

 .یکنم ازم خسته شد یم

 

 کشد: یم عربده
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 بچه حرومه! نیا ؟ی. سخته بفهمخوامی...نشدم...فقط بچه نمینشدم لعنت -

 

 :میگو یم یحاضر جواب با

 

 !شهیحروم و حالل سرت م یلینه که تو هم خ -

 

 لرزند: یم شیشوند، مشت ها یمشت م شیها دست

 

 پشت سرتا! واریاز د یکی یاز من بخور یکیبزنمت که  ینکن طور یگالره کار -

 

 نشانم: یلبم م یرو یپر تمسخر شخندین

 

 فته؟یبچم نم زایچ نیبا ا یدینفهم ،یچند وقت منو زد نیا ی...واقعا انقدر تویزد یکاف یبه اندازه  -

 

 ...پس زبونت و کوتاه کن تا کوتاهش نکردم.دیچت سقط شکه هم خودت و هم ب زنمیم یجوریشم  یاگه عصبان -

 

 بکن! یهرکار دوست دار -

 

 شوم. یم رهیزنم و به بارش باران خ یم هیدهم و پشت به او به قاب پنجره تک یرا با تاسف تکان م سرم

 

 بارد و... یمردانه م باران

 

 من زنانه...! یها اشک

 

 

 

 خسته شده ام. دنیبارد. من که از بار یم زیر کیآسمان خسته نشد؟! سه روز است که  نیمانم که ا یشگفت م در

 

دهم و  یفشار م مارستانیب دِیبالشت سپ یپف کرده اند. خسته و غم زده سرم را رو ادیز ی هیاز گر میندارم چشم ها شک

 فکر نکنم. یزیکنم به چ یم یسع

 

 صورتش براق شوم که... یداشته باشم و تو زند. دوست دارم جراتش را یهنوز حرف م اریمه

 

 "کلمه هم بشنوم. کیخواهم  ینم گریخفه شو...! د"

 

 دهم. یم حیسکوت را ترج اما

 

 کنم، یکه م سکوت

 

 گفتن ندارم! یبرا یکند، حرف یم گمان

 

 احمق تر از آن است که به او بفهمانم، اما

 

 گزم تا حرمتش را نگه دارم... یبه دندان م زبان

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 416 

 

 گذرد.  یدور و محو از مقابلم چشمم م یخاطره  کیمثل  یزیچ کی. دیآ ینم ادمیبود که باران شروع شد؟  شیروز پ چند

 

خواستم بروم، فقط  یخواست مرا ببرد. من هم نم ینم اری. مهمیدعوت شد یمهمان کیبه  اریمه یدخترخاله  یاست خانه  ادمی

 داشتم... نهیکرده بود. ک تمیاذ کنم...چون تشیخواستم اذ یلج کردم. م یالک

 

که  یشناختم خوش و بش کرد اما در حد یشناخت و من نم یکه او م ییام گرفت. با دخترها دهیتمام شب حرصم داد. ناد اریمه

 .زمیخودم بر یکه مجبور باشم، ساکت بمانم و تو یدست من ندهد. جور یبهانه ا

 

 شد. یرحم م یب یباشد به همان اندازه هم گاه یت دوست داشتنتوانس یرا خوب بلد بود...همان قدر که م کارش

 

 یمیکرده بود به افسون دوست دختر قد گرانیام از د یحاملگ انیکردن جر یمخف یکه رو یدیشدم...با وجود تمام تاک وانهید

 .میقرار است ازدواج کن یکرد، گفتم که حامله ام و به زود یانداخت و اعصاب ترک خورده ام را خوردتر م یاش که مدام تکه م

 

 . رمیبگ اریخواستم دُم او را کوتاه کنم و هم انتقامم را از مه یم هم

 

گوشم زد و کشان کشان  یچشم همه تو یکرده ام، آتش گرفت. به جلز و ولز افتاد. همان لحظه جلو یدهن لق دیفهم یوقت اریمه

 کشد. یرا م مانیهردو ندازم،یزود ن یلیکرد که اگر بچه را خ دمیو تهد دیعربده کش مینیبنش نیماش یبرد. تا تو رونمیب

 

 نیا یها ی. با وجود تمام لج و لجبازشدینم یزندگ گرید اریمن بدون مه یِشود. زندگ یباز تمام م ندازمشیدانستم اگر هم ب یم

 شد. یمثل سابق نم زیچ چیه گریاز حرمت ها شکسته بود...د یلیخ یهنوز عاشقانه دوستش داشتم. از طرف ریچند وقتِ اخ

 

 مِیبه س گریترش کرد. د یموضوع عاص نیعمد باردار شدم و ا یو گفتم که خودم خواستم و از رو دیاز دهنم پر نیماش یتو

 آخر زد!

 

 کردم، آرام تر براند.  ی. التماسش مدمیکش یم غی. جدمیترس یبود. من م ادیز سرعتش

 

فرو رفته و از ترس رو به سکته بودم. خدا خدا  یصندل ی. تودیشن یمرا نم یها غیج یبدهکار نبود. اصال انگار صدا گوشش

 اش برگردد. یکردم سالمت عقل یم

 

 گوش خودم را به گزگز انداخت: غمیج یصدا

 

 آروم برو... اریمه -

 

به سمتش  شد. یم شتریهر لحظه ب نیشد از ترسم کم شود. سرعت ماش یباعث نم یو به نسبت خلوت بود ول کیتار جاده

 را متوقف کنم. نیکردم، ماش یشدم و سع لیمتما

 

 داد و صورتش را به سمتم برگرداند: هولم

 

 ...یبا من کرد یفیکث یِ باز نیگالره همچ شهیباورم نم -

 

 یرا م ابانیعرض خ ،یگرید زیهر چ ایگربه  ایسگ بود  دم،یبودن سرعت نفهم ادیکه بخاطر ز یوانیبود. ح ابانیبه خ چشمم

 .دیدو

 

 :دمیکش غیج
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 مراقب باش... اریمه -

 

آف پر  کیبدون کنترل ت نِینشد. فرمان را چرخاند و ماش نیموفق به کنترل کردن ماش یحواسش را به رو به رو داد ول اریمه

 .دیکش یصدا و وحشتناک

 

شد و  دهیکوب نیبه زم نیباز ماش یروست و سرم که از پنجره  ادهیسطح پ یرو نیماش یمانده چرخش ها ادمیکه  یزیچ نیآخر

 مطلق است و بس...! یاهیام، بعد از آن فقط س قهیشق یداغِ خون رو انیجر

 

 !شیکش یکه م ی...گفته بودیتو بچم و کشت -

 

 یدو دست م نیرا ب شیاندازد و موها یم نییدزدد. سرش را پا یکشد و نگاه م یم ی. آهستدیا یم دنیاز جنب اریمه یها لب

 کشد:

 

 تصادف بود گالره... هیفقط  -

 

 کنم: یم بغض

 

 اشتباهِ تو بود... -

 

 افتد.  یم نیزم یاش انداخته رو یکه پشت صندل یشود و کت یبلند م یصندل یشتاب از رو با

 

 دهد: ینم یتیاهم

 

 .فتادین یکه شده! خدارو شکر اتفاق بدتر هی...کارمیدر موردش حرف نزن گهید ایب -

 

 :میگو یلج م با

 

 !یدیشد که به هدفت نرس فی. حیشدیمردم خوشحال ترم م یشد...اگر من م یهمون طور که تو خواست -

 

 شود: یم براق

 

ماجرا منم. من  نیا یرفتار نکن که حس کنم آدم بده  یتو رو خدا طور ؟یگیم یچ تهیبودم. حال نیماش یچرت نگو...خودمم تو -

. مقصر خودت یحق و ازم گرفت نیدارم؟ تو ا یریگ میمن هم حق تصم یبرات سخته که بفهم یلینکردم. خ یاشتباه چیه

 ...ستمیکه ن مباشه من یوسط شاک نیا ی...اگه قراره کسیبود

 

 .ندینش یم یصندل یکند و دوباره کت به دست رو یحرفش را کوتاه م اریوارد شدن پرستار، مه با

 

 . ردیگ یبغض خدا را م یبو هوا

 

 ستیمن مهم ن یبرا فهمدیکند. نم یهم، درکم نم نمیدارم تا با او بزنم؟ هنوز هم...هنوز که من دل شکسته و غمگ یحرف چه

 !ستمیاو...اصال من که دنبال آدم بده ن ایآدم بده منم  ستیمن مهم ن یاشتباه کرده...برا یچه کس

 

 بافتن ندارد. سمانیآسمان و ر یله خواهد...حوص یاست، استدالل و منطق نم نیکه غمگ یفهمد زن ینم

 

 شود! یفراموشش م زیچشم به هم زدن، همه چ کی...آن وقت است که در نیخواهد...هم یباز م آغوش
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 !!دیفهم یم کاش

 

 یِنوع دلتنگ کی یکس یشوم. ب یم رهیدلِ زدن به آسمانش را ندارد، خ یکالغ چیه یکه حت یجمعه ا رِیو دلگ یغروب باران به

 ...یانتظار رفع کردنش را دار یآورد که از هر کس یمسخره و خنده دار م

 

 دانم!  یداشت...م یانتظار اریاز مه دینبا

 

*** 

 

کنم.  یآتشش م گاریس ریو ز زمیر یرا در فندک م میدهم. بغض ها و غصه ها یم شیکشم و کنج لبم جا یم رونیب یگاریس

 رسد. یبه نصف م گاری، تنِ سپکم نیکه مثل مردها با اول صمیانقدر حر

 

 ! ایبه دن میبه وسعت زهر خنده ها یکشد...در امتداد عمر یرا به آتش م میروزها گار،یس هیشب یکس

 

 ...یدان ینم

 

 که... یدان ینم نه،

 

 عمر در آتش زهر خنده...هر روز...سوختن... کی

 

 !ستین یشوخ

 

 یبه خودم نم یتکان چیمانم و ه یاپن نشسته ام، م یشود. همانطور که رو یخواب آلو و اخم کرده از اتاق خواب خارج م اریمه

 .دیگو ینم یزیکند اما چ یاخم م ند،یب یانگشتانم م نیرا ب گاریکشم. هر بار س یم گاریداند س یاست که م یدهم. مدت

 

 دهد: یم هیتک نتیپشت به من، به کاب دیآ یکند و م یساز را روشن م ییچا

 

 ؟یمش کنتمو یخواینم -

 

 زنم: یم یمحکم پک

 

 تموم کنم؟ رویچ -

 

 .ستمین ی! من اونقدرام آدم صبوراتیمحل ی...سکوت کردنت...بدنیکش گاریکاراتو...س نیهم -

 

 شوند: یم نییباال و پا میزنم شانه ها یکه م یپوزخند با

 

...واقعا دنیکش گاریسراغ س رمیبه تو برسم و م تونمیکه انقدر غصه دارم که نم دی. ببخشیستیدونم که ن یخودم م -

 شرمندتم.

 

 :دیگو یچرخد و رو به من درست کنار گوشم م یپاشنه م یرو

 

 دونهیبه جاش  یخوای. اصال میوقت مادر ش چیه یتونینم گهیانگار د یکن یرفتار م یافتاده؟ جور یمگه چه اتفاق وحشتناک -

 ...هوم؟میسگ بخر
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 خواهد، سگ بخرد؟ یمن م یبچه  یبه جا م؟یشود...سگ بخر یکنم. باورم نم یصورتش نگاه م یتو

 

 زنم: یم غیج

 

 ...ینامرد یلیخ ؟یگفت یچ -

 

 کند: یمن زمزمه م انیو گنگ از طغ جیگ

 

 به حالت نرمالش برگرده... زیخوام کمک کنم، همه چ یفقط م -

 

 دهم: یتاسف تکان م یو سرم را از رو نییپرم پا یاپن م یرو از

 

 ...شهیمثل قبل نم زیچ چیه گهینکن...د -

 

 کرده بود. دمینا ام یحساب اریمثل گذشته نشد. مه زیچ چیهم ه واقعا

 

 نبودم... یپنج ساله نبودم...راض یِزندگ نیبه تمام شدن ا یراض اما

 

 رامسر. یالیچالوس و رفتن به و یساعت سه نصف شب، زدن به جاده  ی...برامانیها یوانگید یتنگ شده بود...برا دلم

 

ساعت  کیاش به  قهیداد و ده دق یماساژ دادنِ بدنش، به من باج م قهیده دق یبرا اریو مه میگشت یکه تا شب م ییروزها یبرا

 .دیرس یم

 

 یبه ب ...که کاردیکش انتیکردم که کار به خ ینشدم. انقدر دور ادهیپ طانیاز خر ش یتنگ شده بود ول زیهمه چ یبرا دلم

 . دیکردنش از من رس ی...که کار به دوردیرس اریمه یِتفاوت

 

من  شیو نگاه کردم. چمدانش را پر کرد. نه از خاطرات...خاطرات پ دمیکش گاریرا نگرفتم...س شیتمام شد....که رفت. جلو که

 ها با من ماندند. یماندند...دل تنگ

 

 هم قرض کرد و رفت که رفت. گریخودش را برداشت...دو پا داشت دو تا د او

 

 است یبیغر تیحکا

 

 کس من... یب یامسال و دست ها زییپا

 

 نبودنت در من... که

 

 سوز سرما در مغز استخوان است، هیشب

 

 را، میکه دست ها آنقدر

 

 منجمد شده از خاطرات تو، یها ابانیخ یبستگ خی در

 

 گار،یبه وقت لب گرفتن از س تنها
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 آورم. یم رونیب میها بیج از

 

 ...یآر

 

 من... یها یکس یبا لهجه ب زییپا

 

 است، یسال یفصل ها پادشاه

 

 بود. دایبهارش نبودنت پ یاز ابتدا که

 

 من... و

 

 هستم، یزده ا زییپا یها ابانیخ یشب باز مهیخ عروسک

 

 م،یپاها که

 

 نخ خاطرات تو... اریاخت به

 

 رود! یسو و آن سو م نیا مدام

 

 شهر بگو... نیا رهینگاه خ به

 

 را عاشق خطاب نکند... یبه دست گاریرهگذر س هر

 

 دارد، یکس دیشا

 

 کند...!! یم هیرا با تمام خاطرات تسو حسابش

 

 

 

 

 

 مشروع * ی* فصل چهاردهم: شروع

 

 

 

 یلب ها یرو یکند. لبخند روشن ی. با محبت نگاهم مستادهیا یبرازنده ا بتیو ه اهیدر کت و شلوار س یامتداد نگاهم مرد در

 اش نشسته. یپهن و صورت

 

 یم دمیسپ اسمنِی یدسته گلِ کوچک و مملوء از گل ها یدزدم...امتداد نگاهم را تا رو ینگاه م نانهی. شرمگدیآ یبند م نفسم

 کشم.

 

 داند! یکس نم چی...هیدان یفراموش کردنت نم یمن برا یاز تالش ها یزیتو چ اریمه
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داند، که من چه دردها  ینم میدوستش ندارم و از چشم هم افتاده ا گریتم ندارد و ددوس گریکه د ییجز همان خدا یکس

 .دمیکش

 

 ننشسته! تیمنتظر قدم ها یکس گریجا د نیبرنگرد...ا گریکه تمامش کردم. د خشی...بزمیعز ببخش

 

و در  دیآ یاراده نگاهم باال م یخواهم اما ب ی. نمچدیپ یام م ینیب یگذرد و تو یتنم م متیعطر گران ق نیگل ها از ب یبو

 .فتدیپوش م دیسپ یدختر یِا شهیچشمان ش

 

 کنم!  یغرورم التماس م یقطره ها نیکه دارم... به آخر یاراده ا یبه ته مانده  زنمیکنم فراموشت کنم. چنگ م یآرزو م هنوز

 

 ... التماس ... التماس ... التماس

 

 اشتباه باز دارد! کیه...از تکرارِ مرا از مراجع دی، با یروئی، ن یزی، چ یکس

 

 . یکن یکه تو دچارم م یدر پ یحقارتِ پ نیحس ِ مسموم، از ا نیعشق، از ا نیمنعم کند از ا دیبا یکس

 

 شرم آور نجات دهد. یِ هودهیب یِدلبستگ نی...از ایوابستگ نیمرا از ا دیبا یکس

 

 از خودم... زارمیب آه

 

 !ــــزاری...بــــزاریب

 

 کند. یبار هزارم پر از هراس م یشوند، نگاهم را برا یم کیکه به من نزد ییقدم ها یصدا

 

 شود. یسرخ م یپرد و صورتم از حس خفگ یم میگلو یاز بغض با آب دهنم تو یادیگردم. حجم ز یسمتش برم به

 

ترسم...از لمس  یآورد. م ینشاند. سرش را جلو م یم میلب ها یجان رو یهر چند ب ی. لبخندش...لبخندستدیا یم میبه رو رو

 وحشت دارم. شیلب ها

 

 ...ی...که عروس من شدیینجایخوشحالم که ا -

 

دستم را  کی یبوسد و انگشت ها یشوند. گونه ام را آرام و کوتاه اما پر نوازش م یجدا نم میاز مردمک ها یا هیثان نگاهش

 فشارد. یو بزرگش م یمشت قو نیب

 

نوازش  بایطور آرام و ز نیزند. عادت ندارم...به ا یخشکم م یشوند و من مانند مترسک یم دهیچیبه هم پ مانیاه انگشت

 شدن عادت ندارم.

 

 کند: یگونه تا کنار گوشم را لمس م یاز رو لبش

 

 بالخره...! -

 

 ...میگو یکنم و در دل م یپس حکم شوهرم را دارد نگاه م نیکه از ا یمرد به

 

  "مرد من...عروسکم...باور کن! ستمیمن عروس ن"
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 کند.  ینگه داشتن دستم نم یبرا یکشم. مقاومت یم رونیانگشتانش ب نیرا از ب دستم

 

 کنم...  یگردانم.زمزمه م یرخ بر م نهیسمت آ به

 

 و کوتاه: آرام

 

 منم...! -

 

خواهد دستم را جلو ببرم و لبخندش را پاک کنم. سرش  یمکند. لبخند دارد هنوز...دلم  ینگاهم م نهیآ ی. از توستادهیا پشتم

 داد بزنم که...

 

 "مثل من مگر لبخند زدن دارد؟! یا ارهیازدواج کردن با پت ؟یخند یخودت م یِبه بدبخت"

 

 سرش رفته! یوقت نداند، چه کاله چیه کاش

 

 رسد. یم شیپاشنه بلندم، نوکِ تاجم به گلو یکفش ها بدون

 

 زنم... کی یادیز آغوش او یبرا من

 

 او... یِ. اصال گمم در برابر بزرگفمیضع یادیز

 

 کمم! یلیاو خ یکشم. من برا یم یآه

 

 لرزد. یم می. از شانه ها تا انگشت شست پاندینش یاستخوان سر شانه ام م یرو دستش

 

 تظاهر به دوست داشتنت کنم... ستمیبلد ن ؟یگذار ینم مینوازش شدن ندارم...چرا فقط تنها یجنبه  من

 

 چشمم را گرفته. شیو درِ نقره ا اهیس ی شهیکه با ش یزد. همان عطر یندارم! کاش الاقل از عطر محبوبِ من م دوستت

 

 توانستم، تظاهر کنم که عاشقش هستم... یم دیوقت شا آن

 

 :میگو یم یو کوتاه یعصب یکشم و با خنده  یرا جلو م خودم

 

 دارم... ازیدوش آب گرم ن هیم واقعا به کن یاحساس م -

 

 :ردیگ یلبش را به خود م یرو یاز خنده  یبمش، رگه ا یصدا

 

 موهاته؟ یکه تو یینایاونم با ا ؟یکن یم یشوخ -

 

 یهم م یخسته ام را رو یکنم. پلک ها ینم یرود. مخالفت یم میموها نیشود و ب یسرمازده ام کنده م یاز شانه  دستش

رها  میموها ایخواهد تا ته دن ی. دلم مدیآ ی. اصال دردم نممیو مال زیر ینوازش ها نیدارد، ا یخندم. حس خوب یگذارم و م

 نشوند.

 

 دارد: یبر م میموها یآخر تاج و تور را از رو در
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 ؟یدیخواب -

 

 اندازم: یو سرم را باال م میگشا یم چشم

 

 .ینه...مزه داد. مرس -

 

گذارم. نگاهم به حلقه ام  یکنم و کنار آنها م یرا از دور مچم باز م دمیو تاج کنار دسته گلم نشسته اند. ساعت طال سپ تور

 اش روحم را خراش دهد. ینیگذارم در انگشتم بماند و سنگ یکشم و م یم ی. پوففتدیم

 

 است...هرچقدر عذاب بکشم حقم است! حقم

 

 روم. یم سیچسبم و به سمت سرو یدامن پف دارِ لباسم را م نییپا

 

 ؟یاریکجا با اون لباست؟ درش نم -

 

 کنم: یم یدستم باز یدرشت و جواهرنشانِ تو یرود. با حلقه  یباالتر نم شیاز گلو نگاهم

 

 خب...خب... -

 

 پرند: یباال م شیابروها

 

 ؟یکش یاز من خجالت م -

 

 رود.  یدهد. به سمت در م یخندد و سرش را تکان م ی. مبیکنم و نه تکذ یم دییتا نه

 

 کند: یکشد و نگاهم م یم نییرا پا رهیدستگ

 

 راحت باش... -

 

 کشم.  یم یاز سر آسودگ یشود، نفس یخندد...در که پشتش بسته م یم باز

 

 میشهر تقس نیا یمردها نیرا با گمنام تر میکه شب ها یمن دن؟ی. من و خجالت کشردیگ یخنده ام م دنیلفظ خجالت کش از

 هم مگر مانده؟ دنمیخجالت کش یبرا ییجا گریکرده ام، د

 

منجر به  نمانیب یرابطه  نیاول د،یگو یبه من م یرو شود. حس شیخواهم دستم برا یخواهم بفهمد. نم یترسم...نم یفقط م من

 شود. یم ییجدا

 

مشترکم شروع نشده تمام شود.  یِخواهم زندگ ی. که سرش کاله رفته...نمستمیفهمد...که واقعا دختر ن یاو م دیگو یم یحس

 حاال نه...امشب نه...

 

 . ندازمیرا به عقب ب زیشود، همه چ یکه م یتا هر زمان دیبا اصال

 

کنم تا بفهمم.  قیتحق دی! بارم؟یتوانم مهرم را بگ ینم گریبا او شوم و بفهمد، د ی...اگر مجبور به هم خوابگفتدیاتفاق ب نیا اگر

 بازنده؟ ایبرنده ام بفهمم  دیبا
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 یاز پل دیاول و با یگردم سر پله  یماند. آن وقت برم یم یکرده ام چه؟ آن وقت دستم خال یطالقم دهد و ثابت کند، جراح اگر

تر شود؟! نکند  اهیاز قبل هم س می...نکند زندگردیگ یکه پشت سرم خراب کرده ام رد شوم. اگر بفهمد، البد انتقامش را م

 کوچک ترم...  ،یو قدرتش از هر کوچک یوقت من در برابر بزرگ نآ رد؟یاش را از من بگ یتاوان سادگ

 

 .زمیبر رونیرا ب یدهم تا افکار منف یناجور مغزم رو به انفجار است. سرم را تکان م یشدت فکرها از

 

عذاب  نیا دیدرست و حساب شده جلو بروم. با دیکرده ام. با سکیدانستم ر یفکرها زود است...از اول هم م نیا یبرا حاال

 را در وجودم بکشم.  یوجدان لعنت

 

که  یسفارش داده اند را به هر زحمت میمزون لباس عروس در فرانسه برا نیکه از بهتر میو فرانسو یلباس عروسِ آنچنان پیز

 کنم. یم شیرها نیزم یکشم و با تمام ابهتش همان وسط اتاق رو یم نییهست پا

 

زنم. داخل اتاق  یبدون کفشم. پوزخند م یخورد، تا پاها یلباس عروس تنم کرده اند، سُر م ریکه ز یلباس جلف یاز رو گاهمن

 دهیخودم خر ی قهیقفسه ها که همه را به سل یشده رو دهیچ یها فیک نیروم و ب یقرار دارد م سیکه کنار سرو یا شهیش

 گردم. یام م یمیکهنه و قد فیام، دنبال ک

 

نخِ نشسته داخل زرورقِ داخل پاکت قفل  نیآخر یرو دمیکنم. نگاه نا ام یم دایرا پ فیام کرده. ک وانهید گارینخ س کی هوس

 شود. یم

 

 زنم. یبه آن م یقیروم، پک عم یم سیکه به سمت سرو یکشم و درحال یرا به آتش م گاریس نیآخر

 

 !یشوم. خانوم و دوست داشتن یم یگرید ی...از فردا گالره ستین گاریاز س یفردا خبر از

 

 نمیب یتخت م یاش را افتاده رو یشوم، کت و شلوار مشک یکه خارج م سیآورد. از سرو یساعته حالم را جا م میحمام ن کی

 .ستین یاز خودش خبر یول

 

 یخواهم تا وقت یخزم...م یپتو م ریپوشم. ز یکنم و م یم دایاز کشوها پ یکیاز داخل  یا یربدوشامبرِ صورت یمعطل یو ب عیسر

 باشم. دهیگردد، خواب یبرم

 

*** 

 

 اندازم. یتخت م یباال یبه پنجره  ینگاه یچشم کیافتد.  یصورتم م یتو میمستق دیخورش نور

 

 دهم: یهم فشار م یرا رو میچشم ها غرغرکنان

 

 رو بزنن؟ اَه... یبزرگ نینبود پنجره به ا گهید یواقعا جا -

 

است! نفس  یاندازم...خال یم زدانی یبه جا ی. نگاهستین یزیجز شکنجه چ شتریب دنیکند و خواب یآفتاب دارد کورم م نور

کنم از کمر در  یدهم تا حس م یکارم ادامه م نیکشم. انقدر به ا یم یرفع خستگ یرا برا میکشم و دست و پا یم یآسوده ا

 روم. یم نییو از تخت پا مدار یخودم بر م دنِیحال نصف شدنم. دست از کش

 

 داریو وجدان خفته ام ب فتدیانگشتم م یتو یکشم. موقع شستن دست و صورتم نگاهم به حلقه  یپرده را م یاز هرکار قبل

 چشمم مانده.  ریو خط چشم ز ملیر یِاهیاز س یکنم. هنوز رد کم ینگاه م نهیآ یشود. تو یم

 

 زد. یمن بود، م یهم اگر جا زدانیبار هم بزنم.  کیهمه از آدم و عالم خورده ام...بگذار  نیکنم...ا یم اخم
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بندم و امتدادش را  یام را با کش از باال م یفرفر یشوم. موها یخارج م سیکنم و حوله به دست از سرو یرا خشک م صورتم

 .زمیر یشانه ام م یرو

 

 کوتاهشان کنم. دیافتادند. با ختیاز پشت ساده بستم، از ر و دمیبلند شده اند...از بس بهشان نرس چقدر

 

انقدر  شب،یاست که د یسیکند. همان سرو یپرت م میحالت شدن موها یحواسم را از ب یکنسولِ چوب یجواهرِ رو جعبه

کدامشان  دمیهم بودند آخر هم نفهم هیاز بس شب زدان،ی یدوقلو یاز خواهرها یکیکه  یتا چشم همه برق زد. همان دیدرخش

 داد. یلفظ ریبه من ز ال،ین یکیبود و کدام  ینل

 

 رسند.  یاصل به نظر م فشیو ظر زیشمارِ ر یب یِاست و سنگ ها انیکنم. برل یجعبه را باز م در

 

 توانم، یجواهرات م نیبا هم رم،یسکه ام را هم نتوانستم بگ یهزار و خورده ا ی هیو طالقم داد و مهر دیفهم زدانیاگر  خب

 کنم. یزندگ یپول یعمر بدون ترس از ب کی

 

از افکار  دیخواهم. با یو آرامش م یخوشبخت یزیبندم. من قبل از هرچ یکنم و در جعبه را م یحذف م ندهیها را از آ دیشا

 دست بکشم. ییایخویمال

 

 را خوشبخت کند. یتواند هر زن یم زدانیدارم که  مانیا

 

 !میتنها ریمس نیو بدون او، به هر حال من در ا زدانیگذارم...با  یام م ییتنها یرو یاضافه ا دیتشد

 

 درد... نیبود از عمقِ وحشت آورِ ا یزیگر کاش

 

 "!ستین یزیگر چی! هستین ینیب یحاال که م"

 

 قرار گرفته است.  زیم یرو شیروزنامه جلو کیفنجان و  کیرنگ نشسته و  یریو ش یچوب زیپشت م زدانی

 

 .میگو یم ریبندم و آرام صبح بخ یربدوشامبر نازکم را محکم تر م ی گره

 

 کند: یو مرموزش نگاهم م اهیس یچشم ها یاز گوشه  زدانیخروسک گرفته.  میصدا

 

 ...ریصبح تو هم بخ -

 

 بندد. ینم رشیپشت صبح بخ یزمیمانم. به هر حال او هم عز یآخر کالمش نم زمِیعز منتظر

 

 .نمینش یم شیرو به روچهار نفره،  زِیم پشت

 

 :ستدیا یسرم م یباال انیگو ریخانوم صبح بخ فائزه

 

 قهوه دخترم؟ ای یخور یم ییچا -

 

 گزم: یرا م لبم

 

 ...زمیر یدستتون درد نکنه فائزه خانوم خودم م -
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 کشد: یخانوم فنجان را به زور از دستم م فائزه

 

 تعارف نکن دختر جان... -

 

کند.  یاش م یعصبان دمیق یب یرفتارها یبعض یعادت نکرده ام. گاه شیکنم. هنوز به اخالق ها ینگاه م زدانیبه  فیبالتکل

 آداب است و من نه!  یِمباد یادی. او زستمیاحمق که ن یآورد ول ینم میالبته به رو

 

 توانم، فنجانم را رها کنم: یم یعنیزند  یکه م یپلک با

 

 !ییدستتون درد نکنه...چا -

 

 کنم.  یو من باز تشکر م ردیگ یقرار م میرو به رو یهنوز مشغول خواندن روزنامه است. فنجان چا زدانی

 

 گذرانم.  یرا از نظر م یمملوء از خوردن زِیشکر م دنبال

 

 :دیگو یبه سطور روزنامه، م رهیاندازد و خ یچپش م یپا یراستش را رو یگذارد، پا یم میرا جلو شکر

 

 !یدیزود خواب شبید -

 

 کشاند. یصفر م ریاتفاق، خودش را به ز نیتر یام، به شدتِ ناگهان نهیدر س ی...حسشومیم یته

 

 وجود ندارد. دنیترس یبرا یزیکنم، چ یام را حفظ کنم و خودم را قانع م یکنم خونسرد یم یسع

 

 کنم: یدهان قورت داده، زمزمه م آب

 

 خسته بودم! یلیزودم نبود...سه گذشته بود. خ نیهمچ -

 

 زنم. یشکر نشسته تهِ فنجانم را هم م یخور ییگردانم و با قاشق چا یبرم شیرا سرجا شکر

 

 نوشد. یگذارد و قهوه م یبندد، آن را کنار فنجانش م یو روزنامه را م دیگو یم یآهان

 

 :میگو یم تیکنم و در نها یدهنم مزه مزه م یتو یرا با حرف ها یجرعه چا چند

 

 شرکت؟! یبر یخواینم -

 

 برد: یدارد و به دهان م یسبد بر م یاز نان تو یاندازد، تکه ا یرا باال م شیابروها

 

 برم؟ یدوست دار -

 

 کنم. یوسوسه ام کرده، درست م یآلبالو که رنگ قرمزش حساب ینان و کره و مربا یا لقمه

 

 که... میبگو دیواقع با در

 

 "!یبمان ای یکند که برو ینم یفرق میاصال برا"
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 :میگو یدرست مثل نو عروس ها م ،یبا لحن پرشرم اما

 

 !یبر خوادیدلم نم -

 

 زند: یم یلبخند

 

 تونن منتظرم بمونن... یروزم و تها بذارم و برم؟ کار و شرکت م هینداشتم...عروسِ  یقصد نیمنم همچ -

 

فرستم  یم نییپا نیریش یارد. لقمه ام را به زورِ چاگذ یزند و در دهان م یبه چنگالش م یتازه و آبدار اریزند و خ یم یچشمک

 مانم. یم رهیخ زیرنگ و سه دکمه اش با م یریبلندِ ش نیشرِت آست یت یِو به هارمون

 

به  گرید ریخورد. چقدر خوب شد که آن حلقه و زنج یبه چشم نم یو حلقه ا ریزنج چیبازِ لباسش برق ه یسه دکمه  نیب از

 .ستندیگردنش ن

 

 نه... ای یکه عاشقش باش ستیکند؟ حاال اصال مهم ن میتقس یخواهد شوهرش را با شخص سوم یدلش م یزن کدام

 

 وحشتناک است. ،یگریشدن همسرت با د کیکه باشد حس شر یهر صورت به

 

 ...زدیر یجود. دلم م یدارد و پر سر و صدا م یرا با دست بر م اریخ یِ بعد ی حلقه

 

آورد.  یقرچ قرچش را درم یداشت و صدا یرا با دست بر م اریخ ینطوریهم قای...دقادیز یلیدوست داشت. خ اریخ اریمه

کردم و نصفش  یخورد که من هم هوس م یکردم. انقدر قشنگ م یکندم و حلقه حلقه م یپوست م اریخ شیخودم برا شهیهم

 خوردم. یرا خودم م

 

 گذاشتم. یگذاشت و من حلقه ها را داخل دهانش م یم میپا یهم سرش را رو یگاه

 

 او...! یکیمن... یکیاو... یکی

 

 اندازم. یم نیینگاهم را پا عیشود. سر یپر م چشمم

 

 به من بگو... ارمیمه

 

 ! ؟یستیتو ن یباشم وقت یزندگ یکجا

 

رفتار کرد، قسم  یبا من به تند و دمشیکافه د یکه تو یاول یگذارد؟ آن روزها ینم میتنها ادشیمن احمقم...چرا  چقدر

 خوردم از او متنفر باشم...پس...پس چه شد آن همه نفرت؟

 

 و عشقش بمانم. اریمه ادیبه  شهینمانده؟ انگار محکومم هم ینفرت گریچرا د د؟یآ ینم ادمی چرا

 

 .انتندیکردن ها هم خ یابافیرو نیها...هم نی. همستین یگریدر رخت خواب د دنیکه حتما خواب انتیخودم شوهر دارم. خ مثال

 

 !د؟یایهم برن نیو دروغ یعشق پوشال کیاز پس فراموش کردن  یکه حت یغرور تر و بدبخت تر از من دار یبنده ب ایخدا

 

 کند.  یدل و عقلم متوقف م یمرا از محاکمه  زدانی لیزنگ موبا یصدا
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 . دیگو یم یا یلب ریز «یبابا یا»عکس فرهان  دنیدارد و با د یاش را بر م یگوش

 

 رسد: یبلند فرهان به گوش من هم م یصدا

 

 ...ریبه به...شادوماد...صبح عشقوالنت بخ -

 

 !ستایبد ن یشعور داشته باش کمی ؟یبگ ریصبح به خ یزنگ زد یصبح اول صبح کهیمرت -

 

 فرهان همچنان مردافکن است: یصدا

 

ما ساعت  یشما دست اندرکاران صبحِ اول صبحه...برا یهم بده...دکتر گفته واسم مثل سمه. دوما واسه  یلیاوال که اتفاقا خ -

 ؟یمونده بود بینص یروز که ب یدوازدست...حاال خوش گذشت بعد از هزار و چهارصد و خورده ا کِینزد

 

 زند: یاندازد و پوزخند م یبه من م یینگاه گذرا زدانی

 

 آروم تر گوشم رفت! کمی !؟یبلندگو قورت داد -

 

است...البد ناراحت شد که من خودم تنها...بدونِ  زدانیپوزخند  شیهنوز حواسم پ یشنوم ول یفرهان را واضح نم یصدا گرید

 !دمیاو و آغوشش خواب

 

 مالم. یرا عسل و خامه م یبعد یاندازم و لقمه  یباال م یا شانه

 

 ی. خط چشم پاک نشده و موهاندینش یم زیشود و پشت م یوارد م د،یبگو ریسالم و صبح بخ نکهیافتضاح بدون ا یبا ظاهر ناین

 .ختهیر دهیو لختش دورش ژول یمشک

 

 نالد: یکند و م یبازش نگاهمان م مهیپلک ن یگوشه  از

 

 روشنه! نجایچقدر ا -

 

 کند: یاشاره م دهیکش یپرده ها به

 

 د!همه پنجره؟ چشمم کور ش نیبه ا یازیچه ن -

 

 :دیگو ینگذاشته، م زیم یرا رو لشیکند و موبا یصحبتش را کوتاه م زدانی

 

 سالمت کو؟ -

 

 :ندینش یصاف تر م یکم ناین

 

 .ریسالم صبحتون بخ -

 

 نفر بترسند. کیآدم ها الاقل از  نطوری...چقدر خوب است که اردیگ یام م خنده

 

 ...یگرفت یدوش م هیبچه؟  هیچه سر و وضع نیا -
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 دهد: یرا دست فائزه خانوم م وانشیاندازد و ل یباال م یشانه ا ناین

 

 ها! یشیمن م رِیکمتر گ یگفتم متاهل ش ؟یکن یباز ولم نم یداداش بزرگِ...حسش نبود. تو زنم گرفت الیخ یب -

 

 کند: یاضافه م یا هیمکث چند ثان با

 

 ...یمتاهل بود یراست -

 

 شود. یبلند م زیکشد و از پشت م یم یپوف زدانیخندد.  یبه حرفش م زیر زیخودش ر بعد

 

 دهد: یرا با تاسف تکان م سرش

 

 از دست شما زنا... -

 

 کند: یدهنش را کج م ناین

 

 ...ستمایمن زن ن -

 

 :میگو یکنم و زمزمه کنان م یرا جمع م لبم

 

 من هم...! -

 

باال  یو سنگ ضیعر یشود و از پله ها یشلوارش کرده، از سالن خارج م بِیآورد. دست در ج یخودش نم یبه رو یشنود ول یم

 رود. یم

 

*** 

 

نشسته  یدو نفره ا زیشاپ، پشت م یقسمتِ کاف نیدنج تر یشاپ انداختم. خودش بود. تو یکاف یدود زده  یبه فضا ینگاه

 کرد. یصحبت م لشیبود و با موبا

 

 با او آماده کنم. ییارویرو یتا بتوانم خودم را برا دیرس یاز من م رتریآمد...اصال کاش د یکاش نم ی. ادمیگز لب

 

بلند  یصندل یداد و از رو انیمکالمه اش را پا دنمیو آب دهان قورت داده، به سمتش رفتم. به محض د دمیکش یبلند نفس

 شد.

 

 تیانتظار عصبان شتریبود، ب بیعج هم نشیزد...هم یگرفتم. کم لبخند م یتر شدم. از لبخندش انرژ دواریزد. ام یگرم لبخند

 داشتم.

 

 سالم کردم...بلند جواب داد! یلب ریز

 

 کرد: اشاره

 

 ...نیبش -
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 هیرا توج« عاشقتم» یآن بوسه و جمله  دیدانستم چطور با ی. فقط نمدمیکش یگذاشتم. خجالت نم میپا یرا رو فمیو ک نشستم

 کنم.

 

 لبخند داشت: هنوز

 

 ؟یخور یم یزیچ -

 

 کردم: سیرا با زبان خ لبم

 

 فقط آب... -

 

قرار نگذاشته  یخودیو رو کردم. مطمئنا ب ریزدم را ز یم دیکه با ییبلند شد و من تشکر کردم. با خودم حرف ها یصندل یرو از

 بود.

 

 خواست و من واقعا زبانم قاصر بود. یم حیاز من توض او

 

 ضرب گرفتم. زیم یال فرستادم و با انگشت رورا داخل ش میاز عرِق موها سیگرما زده و خ یها حلقه

 

 شاپ را پر کرده بود.  یکاف کیموز یصدا

 

 ام را حفظ کنم و لبخند بزنم. یکردم، اگرچه سخت، خونسرد ینشست سع میکه رو به رو زدانی

 

 ؟ینیمنو بب یخواست یم یچ یبرا -

 

 خونسرد و آرام شروع کرد به صحبت: یلیو خ اوردیخودش ن یام را به رو یشرم یشد؟ ب یم دایپررو تر از من هم پ آدم

 

 ...اما...یدیم حیکه بهم توض یدر مورد اون شب...گفت -

 

 ...نهیکنند، در س ینفس را حبس م یاما ها که گاه نیدست ا از

 

 نجایمنو تا اکه  یزیبدونم...چ زویچ هی دی...فقط بامیرو کنار بذار ییگو ادهی...بهتره زستیدادن ن حیبه توض یازی: نزدانی

 کشونده.

 

 :ستادیانگشتانم ا ضرب

 

 ؟یچ -

 

کوتاه و خوش حالت مردانه تر شده  یموها نیچقدر کوتاه ترشان کرده.صورتش با ا دمی. تازه فهمدیکش شیموها نیب یدست

 بود.

 

 هوا گفت: یب

 

 ؟یگفت یجد -

 

 به خرج دادم: استی...سدمیرا فهم منظورش
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 گفتم؟ یجد رویچ -

 

 داد: حیروم اما توض یدارم طفره م دیفهم

 

 دونستم چقدر...چقدر... یکه کاش م -

 

 الزم داشت. یادیز یگفتن ادامه جمله اش انرژ یبرا انگار

 

 زمزمه کرد: بالخره

 

 !یعاشقم -

 

گفتم،  یماگر راستش را  دم؟یاو بوس یکه دوستش دارم، تو را جا یمرد یایکه در رو ؟یگفتم؟ که منظورم تو نبود یچه م دیبا

 کرد. یرفت و پشت سرش را هم نگاه نم یم

 

 رفتم. یهم بودم م من

 

 :دمیپرس کنجکاوانه

 

 کنه؟یهم م یمگه فرق -

 

 حوصله شد: یب

 

 کشوندمت...فقط راستش و بگو...لطفا! ینم نجایکرد تا ا یاگه فرق نم -

 

 زدم: لب

 

 گفتم... یجد -

 

 خودم بدم آمد. از

 

 من نبود... ریتقص یول

 

 !ستیباور کنم، فردا روزِ بهتر خواستیفقط...دلم م من

 

 

 

*** 

 

 .ردیگ یالبد زن گرفته...البد به زنش هم مثل من سخت م وانی. کفتمیخانه و خانواده ام م ادیبه  یکم...اما گاه یلیخ

 

 ...ردینگ کاش
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اند...البد شرکتش مهم تر است ماند اما نم ینو عروسش م شیهفته پ کیرود...گفت  ی...رفته شرکت. گفت نمستین زدانی

 !گرید

 

 .رمیگ یکه هستم کمتر استرس م یی. تنهاستیمن مهم ن یهم برا اصال

 

از اوالد  زتریعز زیچ چیه ند،یگو یم یول ستمیمن که مادر ن ا؟یشود آ یرفته باشد؟ م ادشیکنم...کاش مرا  یمادرم فکر م به

 .ستین

 

. تا فتدیخندان من ن یگلدان گرفته تا چشم مادرم هردم به لبها کیطاقچه را  یقاب عکسِ من رو یکشم...البد جا یم یآه

 شود. ینم دایبودنِ من در آن خانه پ یاز روز یاثر گریداغش تازه نشود. البد د

 

 ...دیها کش یدخترت چه سخت ینیکه بب ینبود مادر

 

 !یستیکجا ن چی...هیستیهم ن هنوز

 

 ! یاموختی.. و تو...فراموش کردن را به من نردیم یقلبِ عاشق، فرزندت آرام آرام م کیمادر...پشتِ  یکرده ا غفلت

 

 ...مادر

 

 را که دوستم دارد؟!  یرا که دوستم ندارد؟ و چگونه دوست بدارم کس ی! چگونه دوست نداشته باشم کساموزیمن ب به

 

شود به  یکنم، آخرش ختم م ینم. چرا به هرچه فکر مگذرا یباغ را از نظر م یِبهار یو منظره  رمیگ یاستخر م یاز آب نگاه

 !ار؟یمه

 

من در دستش  لیکه موبا یخان، شوهر فائزه خانوم در حال نینوشم. فرز یام را م وهیزنم و ته آب م یرا کنار م میپا یرو شال

 :دیآ یاست نزدم م

 

 .تونیگالره خانوم گوش -

 

 :رمیگ یرا از دستش م لیموبا

 

 ...خان نیممنون فرز -

 

 کنم: یصفحه افتاده. تماس را وصل م یرو میلبخند به لب مر عکس

 

 جان... میسالم مر -

 

 رفتا! ادتیفقرارو  ریما فق یشوهر پولدار کرد ی...خوب رفتیسلـــام عروس خانوم. چه عجب جواب داد -

 

 زدم: یسرش م یتو یکیکشم...دم دستم بود، حتما  یم یپوف

 

 شبیتازه د زدانی ی. خواهراایو بر و ب یچرت و پرت نگو بابا...اصال وقت واسه سر خاروندنم نداشتم تا حاال! همش مهمون -

 ...سیبرگشتن انگل

 

 پرسم: یم یا هیمکث چند ثان با
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 چطوره؟ اوشیس -

 

 شود: یشروع م شیزدن ها غر

 

کم کم دارم خسته  شیی. خداخونهیدرس م یداره واسه دکتر ایسر کالسه  ای نمش؟یب یمگه من اصال م ؟یپرس یاز من م -

 وضع! نیاز ا شمیم

 

 .دهیمزه م شتریب یلیخ دیدوست بمون نطوریبشه؟ هم یکه چ یشوهر کن یخوا یم -

 

 ده؟یبه شما مزه نم یعنیکلک... یا -

 

 دهم: یجواب م یلحن خونسرد با

 

 بهم نخورده... زدانمیمحض اطالعت دست  -

 

 ...ومدی...نوچ خوشم نهیبخار یوا...عجب مرد ب -

 

 یبا موضوع ازدواجم کنار آمده. وقت میخندم. چقدر خوب است که مر یو خودم هم م میگو یم «یزهرمار»خندد.  یقش م قش

کوتاه  بالخره از موضعش یول اوردیاسمم را هم ن یمدت یپخته ام، ناراحت شد، مخالفت کرد و برا زدانی یبرا یچه آش دیفهم

 یمن و او به روال عاد نیب زیو دوستانه کنارم ماند. همه چ اوشیبدون س ا،شرکت کرد البته تنه یمراسم عروس یآمد. تو

 !یبرگشت...البته به سخت

 

 :میگو یخنده م نیب

 

 ...میمر یو برام سخت تر نکرد طیممنون که شرا -

 

 کشد: یکند...آه م یم سکوت

 

. ادیب شیخدا بخواد پ یو هرچ زمیعز یخوشبخت ش دوارمی. امیو گرفته بود متی...تو تصمومدیاز من برنم یگالره کار -

 نیدونم به هم یچون...چون م یو بگ قتیحق زدانیکاش به  یبگم ا تونمینم ی...حتیشه...ول ریآخرش ختمِ به خ دوارمیام

 یم یبدتر یکارا یلیاگه من بودم خ دیگالره. شا ستمین طتیتو شرا مکن یوقتا خدارو شکر م ی. بعضستیها هم ن یسادگ

 !دیخوشبخت ش دوارمی...از ته دلم امهیمرد خوب زدانیکنم.  یتونم قضاوت یکه من نم دمیرس جهینت نیکردم...به ا

 

 :میگو یدار م غم

 

 ...ستین نیا اوشینظر س ی. ولیمیمر یمرس -

 

 قبول کنه.  تونهینم زدانی یجا ذارهی. خودش و مگهیگالره...اونم مرده د ریازش به دل نگ -

 

 کنه...حق نداره دلم و بشکنه! ینطوریحق نداره باهام ا یول -

 

آن دوست و  اوش،یس گریرخ داد د اوشیمن و س نیکه آن برخورد شرم آور ب یکالفه است. اصال از روز یفقط آه میمر جواب

 کم است. یزیچ کیانگار  شهیهم اوشیس یِنشد. بدون مهربان یمیقد اری
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 شود. یبه قطع کردن م یرا عوض کند و بالخره راض میتا حال و هوا دیگو یچرت و پرت م گرید یکم میمر

 

 

 

*** 

 

ترساند. به سمتش رفتم  یواکنش تندش مرا م یکند ول دمییشده بود. انتظار نداشتم تا یاز حد انتظارم عصبان شتریب اوشیس

 :رمیکردم دستش را بگ یو سع

 

 باهاش ازدواج کنم. خوامیو گرفتم. م ممی...من تصماوشیداد نزن س -

 

 زد: ادیداد عقب و فر هولم

 

 ...ینطوری! نه ایازدواج کن یگالره...حق ندار ذارمیخدا نم یِدستت و به من نزن...به خداوند -

 

 زدم: غیو ج اوردمیهم کم ن من

 

 ...اصال...یش میمانع خوشبخت یخوای...تو هم میاری...ادامه بده. تو هم مثل مهریو بگ میخوشبخت یباشه جلو -

 

 گفت: یآرام تر اما پرانزجارتر یصورتم زد و با صدا یتو یمحکم ی دهیکش

 

زنم گالره. خوب گوشات و باز کن، مگر از رو  یاول م نیحرف آخر و هم ارم؟ی...کم کمکت کردم؟ من مثل مهایح یخفه شو...ب -

 !یمن رد ش یزه جنا

 

 گفتم: یگونه ام گذاشتم و حرص یرا رو دستم

 

 داره اصال؟ ی...به تو چه ربطیاز مادر ش زتریعز ی هیدا خوادیسوخته؟ نم زدانیدلت واسه  هی...چشمیالزم باشه رد م -

 

 :دیرا در دو دستش کش شیموها

 

 ؟یکن یم کاریچ تیبا خودت و زندگ یدار یدونینکن بخاطر خودته. م گمیشناسمش؟ اگه م ی...اصال مگه من مزدانی یگوربابا -

 ؟یدیو به باد م تیزندگ یدار یفهم یم ؟یفهم یاصال م ؟یآخه تو هم آدم

 

 و محکم گفتم: بلند

 

 نداره! یخودمه...اصال دوست دارم بر...نم بهش! به تو ربط یِزندگ -

 

 را گرفت: شیکرد، جلو یکه تا آن لحظه مبهوت نگاهمان م میمربه سمتم هجوم آورد که ناخودآگاه عقب رفتم.  چنان

 

 جان خودت و کنترل کن... اوشیس -

 

 یو انگشت اشاره اش را جلو ستادیا میآرام تر شد. به سمتم آمد...جلو اوشیگوشش خواند که س یتو ییزهایدانم چه چ ینم

 چشمم گرفت.

 

 کرده بود: یداشت...پشت خشم کالمش بغض بد بغض
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. یشناس ینم یاوشیس گهیخط بزن...د تیزندگ یاسم منو از همه جا گهیبکن...فقط د یدوست دار یباشه برو...برو هر غلط -

 که بخواد کمکت کنه! ستین یاوشیس گهی...دایسراغ من ن یشد مونیپش یروز هیاگه هم 

 

 پشتش بست.حالت ممکن  نیرفت و آن را با محکم تر یبلند به سمت در ورود یبا گام ها بعد

 

*** 

 

دارد، هستم که  زدانیهم با  یکه شوهرش شراکت کوچک زدانی یخانوادگ یاز دوست ها یکیصحبت کردن با شراره،  درحال

 .دیآ یم نایو ن زدانیجر و بحثِ  یصدا

 

 یاز پشتش م زدانیشده و  ریاز پله ها سراز بیو غر بیعج یبا ظاهر نایگذارم. ن یم یعسل یکنم و تلفن را رو یم یخداحافظ

 .دیآ

 

 !نا؟یگرفته ن تی: شوخزدانی

 

 دهد: یجواب م لشیبا موبا یدر حال باز ناین

 

 !میدار یشوخ یلی! کال با هم خگهید هینطوریهم ییجورایما  یکنم...آخه رابطه  یم یآره دارم شوخ -

 

 با من فاصله دارند. یآمده و فقط چند قدم نییاز پله ها پا حاال

 

 :دیگو یاندازد و م یبه من م ینگاه کالفه ا زدانی

 

  ست؟یروز اول دانشگاه اصال مناسب ن یبرا دنیلباس پوش نطوریا یلطفا بهش بگ شهیم -

 

 کنم: یکرده اش زوم م شیصورت آرا یاندازم و سپس رو یم شیبه سرتاپا ینگاه

 

 ناجور باشه! کمی دیخب شا -

 

 دهد: یاندازد و جواب م یاش م یو رنگارنگِ گوچ یتوپ توپ یدست فِیک یرا تو لشیموبا ناین

 

از  دیپوشم...بچه پولدارا با ی...بعدم من هرجور بخوام لباس ممیبهشتیماه ارد ی...توستیاوال امروز روز اول دانشگاه ن -

 معلوم بشن. رایفق

 

 دختر! نیدارد ا یکنم، عجب زبان دراز یگشاد مانده فکر م یچشم ها با

 

 کرده ام! ریگ یا ی...عجب بدبختمیدخترِ حاضر جواب برآ نیتوانم از پس زبان ا یکند. انگار من م یدوباره به من نگاه م زدانی

 

 کنم: یو من م من

 

 اوووم...خب... -

 

 بگو. یزیچ کیکه  یعنیاندازد،  یرا باال م شیابروها زدانی
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 کننده باشد:کنم لحنم قانع  یم یدهم و سع یرا در هوا تکان م میها دست

 

 !یدلت بخواد خودت و تو چشم دانشجوها و استادات بهتر نشون بد دیدانشگاه...شا یریخب امروز روز اول توئه که م -

 

 یکند. لب و دهنش را جلو م یم نیحرفم را سبک سنگ یکم نایشود. ن یم رهیخ نایکند و به ن یم دییبا سر حرفم را تا زدانی

 دهد در حال فکر کردن است. یدهد و نشان م

 

 :دیگو یم زدانیبه  رهیکشد و خ یم یآخر نفس بلند در

 

 لباسام و عوض کنم. رمیمنم م رونیو بزنه ب نمیبگو ماش نیخب...تو برو به بابا فرز یلیخ -

 

 کشد: یم ینفس راحت زدانی

 

 ممنون! -

 

 روم: یبه سمت پله ها م نایاندازم و قبل از ن یباال م یا شانه

 

 نداشت... یقابل -

 

هم اضافه شده! اصال مگر من مادرش  ناین یتیدارم، مشکالت ترب ی. خودم کم بدبختنمینش یتخت م یشوم و رو یاتاق م وارد

 هستم؟

 

 شوم. یتخت بلند م یکنم و از رو ی. غر زدن را تمام مدیآ یداخل اتاق م زدانی

 

ماند. دوستش  یهفته خانه م کیزند، گفته بود  یقولش م ریرفت شرکت. بار سومش است که ز یکار مهم یزود برا یلیخ صبح

 .ندیآ یپوچ به سراغم م یفقط فکرها ییدر تنها یول میگرد یندارم اما بودنش بهتر از تنها ماندن است. او که باشد، با هم م

 

 تفاوت باشد: یکنم لحنم ب یم یسع

 

 !یزود از شرکت برگشت -

 

 دهد. یگونه ام را نوازش م یو با انگشت اشاره اش پرعطوفت رو ستدیا یم میرو به رو

 

 :دیگو یم مهربان

 

 رفتم. یمهم نبود، نم یلیرفتم...باور کن اگر خ یم دیراستش اصال نبا -

 

 کشم: یرا عقب م سرم

 

 نگفتم! یزیمن که چ -

 

 اندازد: یزند و دستش را دور کمرم م یم لبخند

 

 !یاز بس خانوم -
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 حد، بترسد؟  نیشوهرش تا ا یهم هست که از محبت ها یکنم...جز من زن یم هول

 

 ی. سرش را که جلو مدیآ یماند و باال نم یام م نهیس یشوم. نفسم تو یشود. دستپاچه تر م یلبم قفل م یرو نگاهش

کنم از  یم یدهم و سع یاش فشار م نهیس یدستم را رو ند،یآ یوازِ لبان خشک شده ام م شیکه به پ شیکشد...لب ها

 .رمیآغوشش فاصله بگ

 

اتفاق افتاده است ...قبل از  نی. قبال ااورمیچشمان متعجبش ب یبرا یچه بهانه ا دیمانم که با یگذارم و م یگام عقب م کی

بوسه آن  کیرا از  شیام. فقط آن موقع مطمئن بودم انقدر مرد هست که قبل از ازدواج پا دهیاو را بوس م،یازدواج کن نکهیا

 گذارد. یطرف تر نم

 

 حاال...! یول

 

 یفاصله  نیدارم، تا بلکه ا یروم. گام سوم را بلندتر برم یو به سمت در م رمیگ یدزدم...رو م یکنم. نگاه م ینم دایپ یا بهانه

 تا درب تمام شود. یلعنت

 

 گرداند. یو با شتاب برم م چدیپ یم میدور بازو یو هوا معلق است که دست نیزم انیگامم م هنوز

 

 یشود. لب باز م یمشتش مانع افتادنم م یتو میزنم. با گرفتن سرشانه ها یبلوزش چنگ م دیسپ ی قهیحفظ تعادلم به  یبرا

 بکنم... یکنم، تا اعتراض

 

توانم بکشم. با مشت  ینفس هم نم یبوسند، حت یم قیکه عم ییشوند. در برابر لب ها یبه هم قفل م میهمان لحظه لب ها یول

 کنم. دایپ دنینفس کش یبرا یکنم راه یم یزنم و سع یاش م نهیس یرو

 

 ماند. یم جهینت یمن ب یخودش سرش را عقب بکشد، تمام تقالها یافتد. تا وقت یاتفاق م عیسر یلیخ زیچ همه

 

 نالم: یم یلرزان یشود و من با صدا یم میها هیجا وارد ر کی ژنیاکس

 

 بود؟! یرچه کا نیا -

 

 دهد: یهم فشار م یرا رو شی.ب هال

 

 کردم؟ ی...کار اشتباهیهمسرم -

 

 شوم: یم یدارش، شاک شیلحن خونسرد اما ن از

 

 ؟ینطوریا -

 

 دهد: یدارد، پاسخ م یگام برم سیبه سمت سرو یعصب یکه کم یدرحال

 

 بوسن؟ یهم م یا گهیمگه جور د -

 

 دهم. ی. جواب سوالش را نمدیایتا نفسش در ن دیزن را بوس کی دیهم خوب بلد است، چطور با یلیحق با او است. خ درواقع

 

 آماده شو... رم،یدوش بگ هی: تا من زدانی
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 زند. یدود. قلبم هنوز تند م یپوستم م ریز یکشم و حس یرو لبم م یدست

 

 کنم لحنم مثل او خونسرد باشد: یم یسع

 

 م؟یبر میخوا یکجا م -

 

 برم: یرا باال م میبندد، وُلم صدا یحمام را که پشتش م در

 

 م؟یر یکجا م دمیپرس ؟یدینشن -

 

 کوبم: یتخت م یرا به گوشه  میشود پاسخم، پا یسکوتِ ممتد م یوقت

 

 !یلعنت -

 

*** 

 

و با آب و  ستادهیا زدانیو  ریفرهان و ام نیکه ب رایبه سم یتفاوت یکند. نگاه ب یاشاره م رایزند و به سم یم میپهلو یتو شراره

 اندازم. یکند، م یم فیرا تعر یزیتاب چ

 

 .دیگو یکند و نظرش را م یمردها بحث م یزن مستقل و با اراده است. پا به پا نیخورم که چقدر ا یم غبطه

 

و  یشراب ی. موهاستیاما زشت هم ن باستیشود گفت ز یآورد. نم یرا در م شینوشد و صدا یم یتهِ نوشابه اش را با ن شراره

نازک و  یاش کرده. ابروها یاند و حالت قشنگشان دوست داشتن رهیت یِتونیز شیدارد. چشم ها یا دهیصاف و صورت کش

 استخوان درشت است. و. قد بلند ندیآ یافتاده اش به صورتش نم یِنیب

 

 . راستیسم یشدنِ من هنوز نگاه ناراحتش رو رهیتوجه به خ یب

 

 :دیگو یکند و م یم نازک یچشم ی گوشه

 

 ...ادیکه زنا از هم بدشون م هیلیهمون دل قایدق رایسم -

 

 دهد: یکشد و ادامه م یم ینوچ

 

 !دیترس دیاعجوبه با یزنا نجوری. از اذاشتمیکار کنه...من بودم عمرا م زدانیبا  یذاریکنم که م یباهات حال م یلیخ شییخدا -

 

 کند: یاندازم. شراره دم گوشم وزوز م یباال م یبود...شانه ا ینیسنگ یروم...چه جمله  یفکر فرو م به

 

هاش بزنه. هم هنرمنده و هم  یبزرگ از نقاش شگاهِینما هی خوادیم اره،یکه از شرکت درم یبا پول دمیمنبع معتبر شن هیاز  -

 .شهیم میبهش حسود یداره. واقعا گاه یقدرت و هم زنونگ

 

 ...رایمن و سم نی. چقدر فرق هست بدیگو یزنم. راست م یم یپوزخند

 

باشکوه  یِگالر رِیدرگ رایدادم. سم یرا از دست نم رایاو بودم سم یمرا خواست؟ چرا مرا دوست دارد؟ من جا زدانیچرا  یراست

 کردن است و من... ییمردها قدرت نما یزدن و پا به پا

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 429 

 

 نگفته ام! یحرف ها رِیدرگ بیعج من

 

 کنم... یم هیرا توج خودم

 

 کنم. ی...اگر سکوت کنم و نگفته ها را بگذارم ناگفته بمانند، صعود مستیسکوت، سقوط ن نیا

 

 چطور حاضر شد نصفِ شرکت و بهش بده... زدانیهنوزم موندم  یراستش و بخوا -

 

 کنم: یم نگاهش

 

 گرفتم! یگرفت...منم بودم م یم دیاش بود. با هیحقش بود شراره...مهر -

 

 کشد تا عرقش را خشک کند: یکرده اش م شیآرا یچشم ها ریز یزند و دستمال یرا با دست باد م خودش

 

گفت  یرفت. م یبار نم ریرو بده. قبال ز رایشد مهر سم یراض یچطور زدانیکنم  یمنم نگفتم حقش نبود که...فقط تعجب م -

مشترکش اصال شانس  یِزندگ یتو زدانیگفت  یبه من م شهیهم ری. امدمیطالقش نم یکنم ول یشده تا آخر عمر تحملش م

 !اوردین

 

 کند: یاضافه م یزیآم طنتیزند و با لحن ش یم میپهلو یتو

 

...من هنوز هنگم به جان یو عشق و عاشق زدانی...فکر کن! یشده. آخ یکه راض چارهیب نیبا دل ا یکرد کاریچ نیدختر بب -

 .رایسم

 

 هم...هنوز نگاهش دلخور است. زدانیکنند.  یخندد که همه نگاهمان م یبلند م چنان

 

 کوبم: یم شیپا یتو

 

 آروم تر! -

 

*** 

 

 و گفت: دیچانه ام کش ریز یدست زدانی

 

 !ینش مونیوقت پش چیه دمی...قول میگرفت یعاقالنه ا میو تصم یخوشحالم که فکرات و کرد -

 

 زدم: مبل جا به جا کردم و لبخند یرا رو خودم

 

! اونقدرا هم من و یازدواج داد شنهادیبهم پ شهیهنوز باورم نم ؟یچرا منو انتخاب کرد یبگ یخوا ی...نمزدانی دونمیم -

 ...یشناسینم

 

 و صاف نشست: دیکش یمردانه و بلند آه

 

من  یبود ول رمنتظرهیغ یلیدونم که خ ی. مرمیگ یم میکنم گالره...با دلم تصم یدارم با دلم اعتماد م میزندگ یبار اوله که تو -

...قبال هم بهت گفتم که یا گهید زِیچ هی. تو...تو یکرد رمیو آرامشت غافلگ یبا بخشندگ شهیمدت هم نیا یشناسمت. تو یم
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 یسرت به کار خودت بوده. تو شهی. همیوقت قدمت و کج برنداشت چیبهت بوده. ه واسمح شهیکنم...هم یم نتیچقدر تحس

 دختر هم سطح خودم... هیخواستم. من قبال با  شهیکه من هم یهست یهمون مدل قایکه دق دمیفهم مدت نیهم

 

 کرد: یمکث

 

به شوهرش آرامش  دیزن با هیهم سطح خودم امتحان کردم. نشد...آرامش نگرفتم.  یکی...شانسم و با هیمنظورم سطحِ مال -

 ستن؟ین یکاف الیدل نی. ایخوب یبده...تو سراپا آرامش و حسا

 

 گرفت: شیدست ها نیرا ب دستم

 

 هم هستن! یادیبه نظر من ز -

 

 :دمیپرس مردد

 

 ؟یاریتا از گذشتم سردرب یکن قیتحق یخوا یشده که فقط خودمم و خودم...نم یچرا تنهام؟ چ یبدون خوادیدلت نم یعنی -

 

 به دستم وارد کرد: ینرم فشار

 

 دارم از خودت بشنوم!کنه...دوست  ینم تتیخودت بهم بگو...اگه اذ -

 

نقشم رفته بودم که خودم هم  یکردم! انقدر خوب تو فیتعر شیرا برا زیهم گفتم...راست و هرجا الزم بود به دروغ همه چ من

از دست  یتصادف جاده ا کی...پدر و مادرم را در میکرد یم یرشت زندگ یتو یخزعبالتم باورم شد. گفتم که تا هجده سالگ

مادرم فرار کردم. از  یبار حرف زور نرفتم و با طالها ریازدواج کنم. گفتم ز دوستشخواست وادارم کند با  یدادم و برادرم م

و فحشا و  ادیو عرفان نگفتم...از اعت اریگفتم...از مه دمیکه کش ییها یخودم ساختم و بدبخت یکه در تهران برا یا یزندگ

کردم و چون بعد از چند  دایکار پ یشگاهیرفتن و آمدن و زحمت در آزما ینگفتم. گفتم با کل یزیرفتم چ یکه م ییها یمهمان

 !دمیشده بودم که تو را د کاریدهم اخراجم کرد. آخرش هم گقتم تازه ب یبه او پا نم دید سمیمدت رئ

 

 اریا مهرفت. ب شیشود، پ یدانستم با صداقت نم یهمه دروغ را در آن لحظه از کجا آوردم...فقط م نیا دمیهم نفهم خودم

 کردم. یانتخاب م یگریراه د دیبار با نیشد. ا نیصادق بودم و روزگارم ا

 

 :دیکرد و در آخر پرس نمیهمه تحمل تحس نیا بخاطر

 

 !؟یگالره راستش و بگو...بخاطره پولم بود که قبول کرد -

 

 آورد. ینم مانیگفتم نه به صداقتم ا یو فکر کردم. اگر م دمیگز لب

 

 خب اگه بگم صد در صد نه دروغ گفتم... -

 

 و گفتم: دمیرها شد. با سماجت دستش را چسب دستم

 

فقط پولت  یمنکرش شد ول شهیمثبتِ توئه. نم یها یژگیاز و یکیپولت مال توئه... نی...ببستیاما فقط پولت ن -

 صادق باشم. ازم ناراحت نشو!و من دوستت دارم! خواستم  یهست ی...خودت و هم دوست دارم...تو مرد بزرگستین

 

 را تکان داد: سرش
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 ...ستمیناراحت ن -

 

 گذاشتم سکوت کند.  یم دیحرف گشتم. نبا دنبال

 

 .ردیلبخند زدنش را بگ یشد و نتوانست جلو ری. غافلگدمیگونه اش را بوس یشدم و پر انرژ خم

 

 دونم... یهست که از تو و گذشتت نم زایچ یلیحاال تو از خودت بگو...خ -

 

 دلم آرزو کردم که کاش او هم مثل من مار هفت خط نباشد. یسپس تو و

 

پدرش بعد از  نکهیکرد. از سرطان گرفتن مادر و دق کردن پدرش...از ا فیاو هم تعر یدانم ول یو دروغش را نم راست

که  رایشرکت با سم یتوسعه  یبراو فقط  یعالقه ا چیبدون ه نکهیسپرده. از ا زدانیمادرش عاشق شرکتش بوده و آن را به 

وقت خوشبخت نبوده اند. که چقدر با  چیرا دارد، ازدواج کرده...که ه انهیورمدر خا یساز نریکانت یکارخانه  نیپدرش بزرگ تر

...گفت که دهیفهم زدانیاند و  ختهیهم ر یرو یتحملش تمام شده. با پسرک جوان رایکرده. که سم یسرد برخورد م رایسم

اش نصف سهام  هیمهر ونچ یول ردیکند طالقش را بگ یم یشود، سع یطرفه اش به او خسته م کیاز عشق  یوقت رایسم

به  یرا برا شیرویو ن یهمه سال جوان نیکه ا یشرکت ست،ین رایگفت حق سم ی. مستیبه طالق دادنش ن یشرکت بوده راض

 تلف کرده را تصاحب کند. دنشیرس نجایا

 

 زدانیدهد و  یپولش را به او نم رایسهامِ سم یکه چرا به جا دمیآمد. از او پرس یبود زورش م یدادم. هرکس یرا به او م حق

 شود. کیشر دیکفش کرده که نصف شرکت را با کیرا در  شیقبول نکرده و پا رایگفت سم

 

 یدهد و خواهرها یدو سال پدر و مادرش را از دست م یکیو فقط در عرض  یدر سن هشت سالگ نکهیهم گفت...از ا ناین از

خواسته از  یدلش نم ناین نکهیشود. ا یم یدورش خال یکودک هشت ساله چقدر ناگهان نکهیکنند. ا یقصد مهاجرت م شیدو قلو

 یرا نم تشیگفته مسئول یرحم یبا ب زدانی نکهی. ادادهیم حیبرادر مورد عالقه و مجردش را ترج شیبرود و ماندن پ رانیا

 و مجبورش کرده برود. ردیپذ

 

 کرده. یگفت کوتاه یکرد. م یچشم خودش بزرگ م یرا جلو نایخودش ن دیگفت با یاست. م مانیگفت پش یم

 

سبک  ینه؟! کم ایرا دارد  رایحاال قصد طالق دادن سم دمیکردم. از او پرس نیرا تحس یریپذ تیهمه احساس مسئول نیمن ا و

ارزش  شیانقدر برا یعنی. با ذوق فکر کردم دمیگنج یدهد. آن لحظه در پوست خودم نم یاش را م هیکرد و گفت مهر نیسنگ

 گذرد؟ یهدر رفته اش م یرویو ن یدارم که از جوان

 

*** 

 

 آورد: یجو را تاب نم ینیسنگ میمر

 

 گذره گشت و گذار؟ یچه خبر؟ خوش م گهید -

 

 است. اوشیس شِیکنم. حواسم هنوز پ یارم و نگاهش مگذ یطرف ساالد م یرا تو چنگالم

 

 .شمیحوصله م یب یلیتنهام خ یوقت یبهم بد بگذره ول ذارهیخونست نم زدانی...تا زمیآره عز -

 

 بِیاز روزگاِر عج رمیبفهمند چقدر دلگ ستیمشترک ما بدانند...الزم ن یِزندگ ِیها یآنها از خصوص ستیکنم، الزم ن یم فکر

 ...! بینانج
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 دهم. یفشارش م یگذارم و به گرم یم زدانیدست  یرا رو دستم

 

 یزیچ یسکوت گرفته. اگر کس یانگار روزه  زدانیزند.  یاندازد و پوزخند م یبه دستان گره خوردمان م یینگاه گذرا اوشیس

 زند. ینم یحرف اضافه ا یول دهدیاحترام جواب م تیبپرسد با نها

 

. انقدر اصرار کردم و سرش منت ستین یگفت حضورم ضرور یو مدام م دیاین به رستوران بخواست با م یدلش نم اصال

 شد. یو چه دوستانه شرکت کرده ام، تا بالخره راض یتو چه کار یگذاشتم که من در تمام قرارها

 

اش را کنار  ردوستانهیرفتار غ نیا دیکنم با من حرف بزند. با یدهم و مجبورش م یقرار م اوشیمخاطبم را س شتریهمه ب از

 بگذارد.

 

 کنم: یرا صاف م میدهم و گلو یدهانم را قورت م آب

 

 کنن؟ ینم تتیاذ ؟یکن یم کاریبا دانشجوها چ اوشیس -

 

 دهد: یجواب م کوتاه

 

 گذره! یم -

 

 کند: یبالخره اعالم حضور م زدانی

 

 ؟یکن یم سیتدر یچ ؟یاستاد -

 

 دهم: یجواب م من

 

 کنه. سیخود شهر تهران تدر یخونه تا بتونه تو یم ی...داره واسه دکتریروان شناس -

 

 پرسد: یم اوشیدهد و دوباره از س یتکان م یسر دمیفهم یبه معنا زدانی

 

 بهتر بود. یزدیمطب م هیسخته! مثال  خوردهی ؟یندار یمشکل یاجتماع یبا کارا -

 

 اندازد: یباال م یشانه ا اوشیس

 

 بود. یاجتماع شتریزدم ب ی. مطب مدنیدانشجوها گوش م یزن ی...تو حرف مستین یاستاد بودن که اجتماع -

 

 :دیگو یدر گوشم م میمر

 

 توئه! رهیشده تو عمل انجام شده قرارش دادم. همش تقص یعصبان یلی. فکر کنم خرهیهمش بهم چشم غره م اوشیس -

 

 کنم: یهم مثل خودش آرام زمزمه م من

 

 دردسر انداختمت. یتو دی...ببخشارمیاز دلش درب یجور هی دیبالخره با -

 

 :دیگو یم یرود و با توپ پر یم یغره ا چشم
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 اون که عادتته! -

 

 :نمینش یآورم و صاف م یدرم میسرم را از گوش مر زدانی یصدا دنیشن با

 

 ...یشناس یگالره رو از کجا م یخان نگفت اوشیس -

 

 :دیگو یم ینفس کالفه ا دنیو همراه با کش نییاندازد و پا یکند...ممتد و پراستفهام. آخر سرش را م ینگاهم م اوشیس

 

 بود.  میگالره...گالره هم دانشگاه -

 

 شوم. ی. شرمنده اش مدیآ یدانم چقدر از دروغ گفتن بدش م یم

 

 شوم. یآب م اوشیس یِپرسد...من از خجالت چشم ها ینم یزیچ گریدهد و د یتکان م یسر زدانی

 

 پرسد: یکند و متفکر م یبلوزش را آرام آرام باز م یدکمه ها زدانیکنم.  یتخت رها م یبنفشم را رو یمانتو

 

 .ستین یکرد یکه ازش م ییفایتعر هینبود؟ اصال شب بیعج کمی اوشیبه نظرت رفتار س -

 

 م:ده یجواب م یلرزان یچرخانم و با صدا یم یقد ی نهیرا به سمت آ میرو

 

 مزاجن! ی! دمدمیشناسیروان شناسارو که م -

 

مهدکودک هم بود،  یِبه روان شناس بودنش ندارد. اگر مثال مرب یربط چیوگرنه ه میگو یم اوشیرفتار س هیتوج یرا برا نیا

 زدم. یحرف را م نیهم

 

 :میگو یگذارم و م یم میمانتو ی. آن را رورمیگ یرا از دستش م زدانیروشنِ  یآب بلوزِ

 

 ...هیخوب یلیپسر خ یول -

 

 کند: یرنگش را باز م یسورمه ا یِکشد و کمربند شلوار پارچه ا یم شیموها نیب یدست

 

 بوده؟ نتونیهم ب یزیچ -

 

 کنم: یگشاد شده نگاهش م یگردم و با چشم ها یبرم

 

 معلومه که نه! ه؟یچه حرف نیا -

 

 :ستدیا یم میو رو به رو دیآ یم جلوتر

 

 !بهی...ندونستن عستین بیکه ع دنی...پرسدمیفقط پرس -

 

 باشد درشت است. یعضله ا نکهیاز ا شتریدارد. ب یگذارنم. پوست برنزه و عضالت سخت یلباسش را از نظر م یب یتنه  یباال

 

 نقاط پوستش روشن تر است. ی هیاست و از بق یالیر کی یگلوله...به اندازه  ی. جافتدیاش م نهیس ریز یکوچک یِبه گرد نگاهم
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 پرسم: یکشم و م یگلوله م یجا یرا رو دستم

 

 !هیچ یبرا نیا یبهم نگفت -

 

 رود: یبدهد، طفره م یجواب درست نکهیا از

 

 .ستین یمهم زی...چیریو انتقام گ یلج و لجباز هیسر  -

 

 :رمیگ یم فاصله

 

 ! ناین شیپ نییپا رمینگو...م یبگ یدوست ندار -

 

 :ردیگ یرا م دستم

 

 !نجایا ای...ناراحت نشو...بیه -

 

 ...دیآ یباران م یشوند. صدا یاش جمع م نهیس یرو میکند. دست ها یم بغلم

 

 !کیت کی...تکیت کیت

 

 کند، نگاهش کنم: یو وادارم م ردیگ یچانه ام م از

 

 یخوام سع یفهمم...م ینم یکنم هضمش کنم. ول یم یدارم سع یعنیکنم!  یگالره؟ اصال درک نم هیچ یکردنات برا یدور نیا -

دخترونش واسش  یایفاصله گرفتن از دن دیشا گمی..مادیکنار م تشیالبد داره با موقع گمیکنم بهت زمان بدم. با خودم م

 ...یسخته...ول

 

 کند: یرا از دورم باز م دستش

 

صادقم گالره. تو هم صادق باش. هم با من...هم با خودت! تونم خودم و گول بزنم! من با خودم  یتونم قبول کنم...نم ینم یول -

گرفتم...اگه  یجلوت و نم ،یبا اون همه اون کار رو کرد انومیپ زیم یمن و رو یخونه  ینرفته. اگه اون روز که تو ادمی

 موند. مطمئنا االن... یبوسه نم هیکردم مطمئنا فقط درحد  یم تیهمراه

 

 اندازد: یم نییکشد و سرش را پا یم یپوف

 

 یترس یم ای یکش ی. فقط نگو خجالت ممیکن یصحبت م یمنطق دمیخب؟ من شوهرتم...قول م یلیخ هیفقط بهم بگو مشکلت چ -

 !شهیچون باورم نم

 

رسد. اصال واقعا چرا  یبه ذهنم نم یزیچ چی...هزیچ چیگردم...ه یم یمنطق هی. دنبال توجرمیگ یدندانم م نیلبم را ب ی گوشه

 ترسم رازم برمال شود؟ یکنم؟ فقط چون م یم یورهمه د نیا

 

 میها ییتنها کیرا شر یمرد چیکس نبوده. ه چیخفته ام. ه ییو تنها یکیسال است شبها را فقط با تار کی...االن ستین نیا فقط

 شناختم... یمن آن روزها عشق را نم یگذشت ول یمرد م کیهرشبم با  ،ینکرده ام. درست است که روزگار

 

 بودم. یگرید یروزها گالره  آن
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 شوم! یحساب نم یعاشق یشده ام که آدم روزها زی...آنقدر آدم گرستیخودم ن ریتقص

 

 !ینیبب تیاهایو همسرت...شوهرت را مرد رو یباش یاست عاشق مرد سخت

 

 همبستر شوم. یگریمرد د ادیوجدان نشده ام که با شوهرم به  یانقدرها هم ب هنوز

 

 :فتمیکه پس ن رمیگ یم شیپ دست

 

اون فرق داشت. االن  یشدم ول یقبول دارم که اون روز احساسات م؟ی...اصال مگه چند روزه ما ازدواج کردزدانیواقعا که  -

 یدگیدر برابر تو رس فمیخونه باشم...که به وظا نی. که بخوام زن انهیبرام سنگ خوردهینقشم عوض شده. االن من زنتم...

 ...یبهم زمان بد دیبرسم. به خدا برام سخته! با ناین یِتیو ترب یکنم... به مشکالت روح

 

 کند: یبلند م یرا کم شیصدا

 

 یلیخ ؟یراحت تر بود یبا من نداشت ینسبت چیاون موقع که ه یعنی! ستین یخوب هیاصال توج ؟یچه کار یزمان...برا -

 مسخرست. 

 

 . ردیبگ خواهد حلقومم را بچسبد...و اعتراف یم یکیکنم،  یم احساس

 

 . ستمیا یاش م نهیبه س نهیروم...س یشوم. جلو م یم یپاپت یروم...گالره  ینقش خودم م یشوم...تو یم انگریعص

 

کنم.  یدهم و مصمم نگاهش م یهم فشار م یرا رو میکشم. لب ها یتنومندش م یام را به رخِ باالتنه  نهیس یها یبرجستگ

 کشم.  یم نییرنگم را پا یتاِپ گلبه یبندها

 

 اندازد. یلختم م یبه سرشانه ها یکالفه ا نگاه

 

 خواهم در او حل شوم. یاندازم...انگار که م یرا جلوتر م خودم

 

 کنم: یم زمزمه

 

 ...راحت باش!فمهی...وظگهیزنتم د ؟یپس چرا معطل -

 

 شوند. یاش باز و بسته م ینیب یپره ها تیرود و از شدت عصبان یم نییستبرش باال و پا ی نهیکشد، س یکه م نفس

 

 کنم: یم یحرفم پافشار یرو

 

 ؟یخواست ینم نویمگه هم ؟یهست یپس منتظر چ -

 

 دهد.  یتکانم م نیو خشمگ ردیگ یرا م میشود. شانه ها یگردنش برجسته م یرو یچیبلند و مارپ رگ

 

 کند: یبلندش گوشم را کر م یصدا

 

کنه.  یم وونمیبه جز پولم جذبت نکرده د یزیچ نکهی...فکر ای. فقط عاشقتم لعنتستمین دمیبد دی...محتاج و ندستمیمن دله ن -

 از نظر تو ندارم. بفهم گالره... یا گهیمثبت د یِژگیو چیکنم به جز پول ه یهمش فکر م نکهیا
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 :دیگو یم دهیترس نایشود و ن یبا شتاب باز م در

 

 زدان؟یشده  یچ -

 

 کشد: یعربده م زدانی

 

 ...ناین رونیبرو ب -

 

 بندد. یدر را م عیکند و از ترس برادرش سر یمتعجبش نگاهم م یبا چشم ها ناین

 

 دهد: یآرام تر ادامه م یکم زدانی

 

 یتونستم ول یالزم نبود نازشونو بکشم...م یها بودن که حت یلیتونستم بکنم...خ یکارا م یلیمدت خ نیا یاگه دله بودم تو -

 انقدر سخته؟! دنشی...عاشقتم...فهمیتو زنم یول ستمین ینخواستم! چون هوسباز و عوض

 

کشد. فکر  یم یقیآرام شدن، نفس عم یکند و برا یرا رها م میکشم. بازوها یلبم م یترک ها یخشک شده. زبانم را رو میگلو

 کرده ام. شیعصبان یلیکنم حتما خ یم

 

 پرسم: یم دهیو ترس آرام

 

 ه؟یپس مشکلت چ -

 

 نالد: یم

 

 فقط دوستم داشته باش... -

 

 رحمم! یشود با او که انقدر خوب است به ظاهر هم بد شد. من چقدر بدم...چقدر ب ینم

 

 :رمیگ یشوم و صورتش را در دستم م یپاشنه بلند م یرو

 

 .زمیدوستت دارم عز -

 

 زند: یم پسم

 

 میزن خودم که نه...زن زندگ گهیراحت شد د التیخ نکهی...به محض امهیحال شتریب یلیخ یکن یکه فکر م یدروغ نگو...از اون -

 !یکرد رییصد و هشتاد درجه تغ ،یشد

 

 کنم: یگوشش زمزمه م ریو ز رمیگ یام شروع نشده به بن بست بخورد. دستش را م یخواهم زندگ یکنم...نم یم سماجت

 

 ...باور کن!ستیزنانه ن یها یبجز نگران یزیهام چ ینا آروم نیپشت ا زدانی -

 

 کننده: رانیبوسم...آرام و و یاش را م گونه

 

 وار دوستش دارم... وانهیکه د سادهیوا یزنونم مرد یها یمطمئن باش پشت نگران یول -
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 شود. یشود...از خودم چه پنهان...خودم هم باورم م یکه باورش م میگو یدروغم را صادقانه و پر از حس م انقدر

 

 یتی. اهمندیآ یبه صدا در م می. استخوان هارندیگ یفاصله م نیاز زم میکند. پاها یمزند و محکم بغلم  یم یپر آرامش پلک

 بوسم. یفرستم و گردنش را م یم شیموها نیدهم. دستم را ب ینم

 

 :دیگو یگوشم م یتو

 

 کنم! یم یچه غلط میفهمم دارم با زندگ یتوئم...انقدر که خودمم نم ی وونهیام...د وونهیگالره من د -

 

 محض است. یِوانگیداند ازدواج کردن با من، بدون شناخت، د یکنم...خودش هم م یم تعجب

 

 !ـــوانهیاست که دوستم دارد...د وانهید

 

 کی دنیکش یکه االن چند روز است برا یگاریس یِنیاز آرامشِ تلق شتریب یآرامش یکند. حت یآغوشش واقعا آرامم م یانگار

 قرارم! یپکش ب کینخ...نه فقط 

 

 اتاق... کی

 

 تخت... کی

 

 بغل... کی

 

 نفر... کی

 

 کند که... یادآوریتواند  یم یگاه

 

 !یداشته باش...بدون او هم که باشد...هنوز زنده ا مانیا بانو

 

 بارد... ینم نم م باران

 

 !کیت کی...تکیت کیت

 

*** 

 

 گذارد. یم بشیاش را داخل ج یگوش رایسم دنیشود و به محض د یاز آسانسور خارج م زدانی

 

 :دیگو یم یا یلحن عصب با

 

 رو اخراج کردم. ییاجرا ریمد -

 

 شده. زدانیهم قد  بایپاشنه بلند، تقر یزند. با آن کفش ها یبغلش م ریبندد و ز یدستش را م یتو یپرونده  رایسم

 

 :دیگو یم یلحن طلبکار با

 

 ...ریصبح تو هم بخ -
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 شود. یبغل، دنبالش روانه م ریپرونده ز رای. سمندینش یم زیشود و پشت م یوارد دفتر خودش م زدانی

 

 زند: یکند و غر م یرا مرتب م زشیم یرو یپرونده ها زدانی

 

 تونه اعتماد کنه. یکس نم چیدوره زمونه به ه نیآدم تو ا شییو با نگهبانا فرستادم بره رد کارش...خدا یلیجل -

 

 :دیگو یعبوسش مزند و به شوهرِ سابقِ غرغرو و  یم یلبخند رایسم

 

 ...هیچقدر صبح قشنگ -

 

 کند: یو اخمو نگاهش م یجد زدانی

 

 اصال بامزه نبود. -

 

 حوصله ندارد: زدانیفهمد،  یم رایسم

 

 نیتو بهتر یعال یلیشام خ هی میاصفحان بود یتو یوقت ؟یکرده بود که اخراجش کرد کاریچ چارهیب یِلیبپرسم جل شهیخب م -

 سهام بهم نشون داد...کارش خوب بود. یِدرصد ستیشامل بازگشت ب ستیل دونهیهتل اصفحان مهمونم کرد. و 

 

 :دهدینگاه کند جواب م رایآنکه به سم یزند و ب یاز برگه ها م یکی یپا ییامضا زدانی

 

کنم داره  یمن فکر م یول دونهیدستش و مقصر م ریمن پاشون بوده گم کرده...افراد ز یاون مدارک شرکت رو که امضا -

 .گهیدروغ م

 

 ؟یکن کاریچ یخوایخب حاال م -

 

 کند: یکشد و لب تاپش را روشن م یم ینفس بلند زدانی

 

 .دمیو م بشینگران نباش...ترت -

 

 کند: یمخالفت م رایسم

 

 کار مناسبه! نیواسه ا یلیشناسم که خ یرو م یکیبسپرش به من... ندفعهینه ا -

 

 دهد: یمن و من ادامه م یبا کم رایسم

 

 هم هست که ناراحتت کرده باشه؟ یا گهید یزیچ -

 

 شود: یبراق م زدانی

 

 برس. دیجد ییاجرا ریاستخدامِ مد ی...بفرما به کارارینخ -

 

 شود: یکند و از دفتر خارج م یم یشیبا خنده ا رایسم
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 کنه!  ی. فکر کردم آدمت مگمی...زن االنت و متی...فکر کردم منشیچه عصب -

 

 

 

*** 

 

 :ردیگ یم جانیه یپشت گوش میمر یصدا

 

 د؟ینکرد گهیکار د ن؟یواااا....بغلت کرد؟ هم -

 

 که نه... نمیهم نیهم -

 

 شد بالخره؟ یچ نمیکن بب فیاَه...درست تعر -

 

 کند. یم یکنجکاو دهیتازه به سن بلوغ رس ی...مثل بچه هاردیگ یام م خنده

 

 ...پسر شد!گهید یچیه -

 

 شود. یمن گم م یخنده  نیو دادش ب غیج یصدا

 

 نه... ای یمرغا شد یآخرش قاط نمیخوام بب ی...من مشعوری: بمیمر

 

 زنم: یم زهرخند

 

 که راه انداختمو؟ یا یمرغا که بودم...نکنه تو هم باورت شده باز یِقاط -

 

 نه؟ ایمنو. بالخره آره  ی...کشتگستید زیچ هینه خب...منظور من  -

 

 سرکارش بگذارم: شتریب دیآ یکالفه شده که دلم نم انقدر

 

 !دمی...راستش ترسمینرفت شینه تا اونجاها پ -

 

 ؟یاز چ ؟یدیترس -

 

 خواهد همه را بخرم. یکنم. انقدر خوشگلند که دلم م یزنم و نگاهشان م یجلو م یکی یکیها را  لباس

 

چقدر  یدون ی. نمشهیزود متوجه م یلیگفت اگر شوهرت با تجربه باشه خ یکه عملم کرد م یبفهمه...دکتر زدانی دمیترس -

. به خدا همش انتظار دارم دمینم صیدستِ راست و چپمم و از هم تشخ گهی...دیمن باش تیموقع ی. خدا نکنه تومیسخته مر

 شه؟یم یکنم...که اگر بفهمه چ ی. همش به بعدش فکر مدهیو فهم زیبخوابونه تو گوشم و بگه همه چ دونهیتو  ادیاز در ب زدانی

 و از دست بدم. رمیگ یکه از وجودش م یآرامش نیخواد ا یدوستم داره...دلم نم زدانی میمر

 

 یهرچقدر تو زدانیکرده.  یبوده با اونم که سرد برخورد م رایفقط با سم زدانی یخودت بهم گفت نیفهمه گالره...بب ینم -

 یکیتجربست. باره اوله  یو مشترکش ب یاحساس یِزندگ یباهوش و زرنگ باشه شک نکن تو شیو شغل یو اجتماع یفرد یِزندگ

صبر کرده  نکهیمرده به خدا. هم یلیخ ادیگندِ تو کنار ب یکنه با اخالقا یم یسع رهدا نکهینکن. هم تشیو دوست داره. انقدر اذ

 ندهیآ یهم تو یروز هیدرست کن. بذار اگر  یآروم و پر از خوشبخت یزندگ هیتتون جف یانسانه. واسه  یلیتا بهت فضا بده خ
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که عاشقانه  یآروم و زن یِمطمئن باش زندگ یببخشدت. اگر خودت و بهش ثابت کن دهیکه ازت د ییها یبه خاطر خوب د،یفهم

اولش  یدون یبار...خودت م هی ونمیبار ش هیمرگ  ؟یگذشته بالخره که چ نای. از اذارهیدوستش داره رو بخاطر گذشته کنار نم

فهمه.  ینم زدانیبار به حرفم اعتماد کن... هی یفقط برا ،یحاال که طبق معمول سرخود عمل کرد یباهات چقدر مخالف بودم ول

 .رهیبگ شیپ شویعیطب ریس زیپس بذار همه چ

 

که  ستیآب شیحال باز هم حرف ها نیبود. با اساده  نقدریهم زیدارد. کاش همه چ یزند. چقدر دل خوش یقشنگ حرف م چقدر

 .زندیر یآتش دلم م یرو

 

 دهد. یروشن را م یفرداها دیزند و نو یگوشم حرف م یتو میتمام شود و به خانه برسم، مر دمیخر تا

 

 نکرده. یمن زندگ ی. او که جاردیرا ساده بگ زیهمه چ نطوریحق دارد ا میمر

 

 که...  یاز رفت و آمد عابران زمیام چهارتاق باز مانده...لبر ییکه...درِ تنها ستیمن ن ریتقص

 

 شوند..  یم یکشند و مشغول وارس یم یماندن ندارند...تنها سرک قصد

 

ماندن  یکه در بساطم برا یریدندان گ ی.. و بعد، بهانه اورندیلکنتم سر در ب یزنند.. تا از ته و تو یها درونم کلنگ م ساعت

 شوند... یسوم شخص فعل رفتن م غهیف در صکنند...صر ینم دایپ

 

 گرفتن هوس عابران مثل باال رفتن الجرعهء بغض...عادتِ من است..  دهینشن

 

 یخال ی مهیبه ن دتیهمش چشِم ناام دیندارد. با یپر ی مهیداده سرنوشت ن ادمی یساده فکر کنم...زندگ میتوانم مثل مر ینم

 باشد.

 

*** 

 

مبل  یکنم و از رو یرا خاموش م ونیزی. تلومیپر یاز جا م نایشود که هم من و هم ن یم دهیچنان محکم به هم کوب یورود در

 شوم. یبلند م

 

تا چه حد  دیشود فهم یشود. کامال م یام حبس م نهینفس در س د،یآ یشود و به سمتمان م یراهرو رد م چیکه از پ زدانی

 شوند. یم دهیکوب نیزم یبلندش رو یده و قدم هااست. صورتش سرخ ش نیو خشمگ یعصبان

 

 پرسد: یم نایاز من ن قبل

 

 زدان؟یشده  یزیچ -

 

 :زاندیر یفرو م چیرا لرزاندن که ه میعظ یکشد، ستون ها یکه م یعربده ا یصدا

 

 ...زود!نایاتاقت ن یبرو تو -

 

 .ستیاز من ساخته ن یواکنش چیانقدر شوکه شده ام که ه یسوزد ول یماند. دلم به حالش م یم شیمبهوت سرجا ناین

 

 گفتم؟ برو تو اتاقت... یچ یدیمگه نشن -

 

 دود.  یشود و به سمت پله ها م یکنده م شیدوم از جا ادیبا فر ناین
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 توانم زمزمه کنم: یفقط م یریز یصدا با

 

 شده؟ یچ -

 

زند.  یبغل گوشم طبل م یکی! زدانیسرِ  اینم از دل من است دا یو دود...نم یسوختگ یرسد. بو یبه مشامم م یبد یبوها

 شوند و نفسم... یگشاد م زدانی یزده  رونیب یتا حد چشم ها میلرزد...چشم ها یپرده اش م

 

 هست! دیو هرجا نبا ستین دینفس که هرجا با نیاز ا آه

 

 نالم: یروم و م یترس چشمانش عقب عقب م از

 

 بگو! یزیچ هی...زدانی یجون به لبم کرد -

 

خواهم سر بخورم  یخورم. م یم واریروم که به د یبلند و همچنان کوبنده. انقدر عقب م ی. با گام هادیآ یسمتم م به

 کنم نباشد. یکنم آنچه که من فکرش را م ی...دعا دعا منییپا

 

از من  زیچ چیصورتم بخورد، ه یکشم. اگر آن مشت تو یبرد و من چهره در هم م یرسد، مشت لرزانش را باال م یمن که م به

 ماند. ینم یباق

 

انگشتش  یقرچ قرچ کردنِ استخوانِ بندها یآورد. صدا یبغل گوشم فرود م وار،ید یکشد و مشتش را تو یم ادیفر زدانی

 شود. یسرم اکو م یتو

 

 کوبد. یم واریکشد. دستش را پشت هم به د یداشته باشد، پشت هم داد م یآنکه حرف قابل گفتن یزند...ب یداد م دوباره

 

 کنم آرامش کنم: یم یسع

 

 شده؟ ی! آخه بگو چیکن یکشنه ها...االن سکته م ینکن...دستت م ینطوری...با خودت ازدانینزن  -

 

 زند: یم ادیدهد و فر یرا در هوا تکان م شیها دست

 

 از کجا شروع کنم؟ -

 

 کرده: بغض

 

 !شهیبهتر نم نیمعتادِ همه کارست...از ا یفاحشه  هیمعتاده... هیزنم ...یبدون دیتو که خوب با -

 

 یسخت است که دارم همه را باال م شی...انقدر هضم کلمه هارمیگ یشود و قلبم را در مشتم م یام چنگ م نهیس یرو دستم

 آورم.

 

 بگذارم و... نیخواهد تا سرم را زم یدنج م یگوشه  کیپشت هم...دلم  یها کیخواهد و پ یم گاریس دلم

 

 ! رمیبم

 

 بزنم و کتمان کنم؟ رشیچطور ز م؟یبه او بگو یزیچه چ دیبا یطیشرا نیکنم...در چن یم فکر
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 .نمیاعصاب خورد شده ام را جمع کنم و کنار هم بچ یکنم تکه ها یم ی. سعدهیداند و از کجا فهم یبفهمم چقدر م دیبا اول

 

 :میگو یگشاد شده م یلحن ناباور و چشم ها با

 

 زدان؟ی ادیچطور دلت م ؟یزن یحرفارو م نیآخه از کجا ا ؟یگیم ییچه چرت و پرتا یدار یفهم یخودت م -

 

 شکند: یتمام اعتماد به نفسِ جمع کرده ام را در هم م ادشیفر یصدا

 

 به من دروغ نگو... -

 

 کشم: یم یقیعم نفس

 

 ؟یدیچرت و پرتارو شن نیاز کجا ا یبه من بگ دی...باگمی...من بهت دروغ نمگمیدروغ نم -

 

 :ردیگ یمشتش م یرا از پشت تو میموها

 

 که واسه حرفاش مدرک داره... یکی -

 

 یدسته کنده م کی میرا آزاد کنم...پوست سرم به سوزش افتاده. همراه با آزاد شدن موها میکشم تا موها یرا جلو م سرم

 کشم: یم غیشود و من ج

 

 یچرت و پرتارو از ک نیشده و ا یچ یگی...چرا کامل نمیرفتار کن ینطوریبا من ا گرانیبخاطر حرف د یولم کن...حق ندار -

 !یکن تیقصاِص قبل از جنا یتا منم بفهمم...حق ندار یدیشن

 

 فشارد: یهم م یشدن رو آرام تر یرا برا شیکند و چشم ها ینگاهم م دیدهد، نا ام یرا قورت م بغضش

 

 بود جواب اعتماد و عشق من گالره؟ نی...اگهید شهیم نیکنه آخرش هم یآدم با دلش اعتماد م یوقت -

 

 کند: یبدهد اما خودش شروع م حیتوض میبرا م،یخواهم باز بگو یم

 

گفت زنت و طالق  رخواهانهیو مثال خ دنمیامروز اومد د یوقت یدونیشناخته بودت...م یعروس یاز نوه عموهام تو یکی نیشرو -

 دم؟یکش یچ یفهم یبه سرم اومد؟ م یبده من دو سه روز واسه دو قرون پول باهاش بودم چ

 

 :ردیگ یاوج م شیصدا

 

 یدلم م ؟یریدختره رو بگ نیا یطالق داد رارویصورتم نگاه کرد گفت سم یتو یگالره؟ مردکِ عوض یباهام کرد نکارویچرا ا -

 زد... یبا مدرک حرف م ی...ولادیصداشم در ن گهیخفش کنم که د یخواست طور یصورتش...دلم م یت بکوبم توخواست با مش

 

 کشد: یم عربده

 

بفهمم دختر  یدیترس یشم؟ چون م کیبهت نزد یذاشت ینم نیفهمم. بخاطر هم یشرف؟ تازه دارم م یب یچطور تونست -

 !یستین

 

 ...فتمیدهم...به سکسکه م یدهانم را قورت م آب
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انداخت. چاق و قد بلند بود و  یبرق م شهیکچلش را هم یاست. کله  ادمی...او را خوب یلعنت نِیمدرک حرف زده بود...شرو با

شود.  یکف دست کوچکِ من هم نم یچقدر کوچک است. اندازه  تیایدن ای! خدایهم بود! لعنت یداشت. وحش ینگاه زشت

 نه؟! ؟یانتقامت را گرفت

 

 زهایچ یلیخ دنیهمه مدت ول چرخ نیساخته است...ا ییاز من چه کارها نیبازم. تماشا کن و بب یخدا...من نم یا کورخوانده

 خودم! یشده ام برا یداده! گرگ ادمی

 

 دهم: یرا ناباورنه تکان م سرم

 

 آره؟ میآدم نیواقعا من همچ ی...فکر کردیتو هم حرفش و باور کرد -

 

 فشارد: یهم م یدندان رو زدانی

 

 بهم دروغ بگه؟ هان؟ چرا؟ دیچرا با -

 

 دهم: یتکان م یو سر رمیگ یفاصله م وارید از

 

 . من هنوز دخترم...اصال خودت امتحان کن...هوم؟زدانیکنه که من باهاش بودم...من نبودم  ی...اون فکر مگهیدروغ نم -

 

 کنم: یروم و بغض م یم جلوتر

 

 ...یپزشک قانون میببر یتونی...مزمیعز گمیمن بهت دروغ نم -

 

 کار را نکند چون آن روز فاتحه ام خوانده است. نیکنم که واقعا ا یحال دعا م نیدرع

 

 دهم: یم ادامه

 

 یبخوا یکنه من هرکار یاگر آرومت م یول یباهام داشته باش یرفتار نیدونم همچ یخودم نم تیهرچند در شان و شخص -

 !؟یتو چشمام نگاه کن یخوا یم یچطور گهیاگه بهت ثابت کردم د ی...ولیکنم تا باورم کن یبرات م

 

 شود: یم یپر از شک و دودل نگاهش

 

 وسط دروغ بگه... نیا یکی دیبا ؟ی...پس چیگ یو تو هم دروغ نم گهیاگه اون دروغ نم  -

 

 :میگو یم رمیگ یکه از آرام تر شدن او م یاعتماد به نفس با

 

 ...دانزیخواهر دوقلو دارم  هیمن  -

 

 چسبد: یام را م قهی یکند و بعد با حالت عصب یم میلحظه ناباورانه تماشا چند

 

 !یخواهر دوقلو دار هی یکه بگ نهیکردن ا یواسه کثافت کار هتیتوج شهیباورم نم -

 

 کشم: یکنم و داد م یلباسم را آزاد م ی قهی
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 بردار و باورم کن! یالک ی...دست از شکاگمی...دارم بهت راستشو مگهیبس کن د -

 

 کشد: یچسبد و مرا دنبال خودش م یم میبازو از

 

 !شهیمعلوم م زیاالن همه چ نیراست گفته...هم یک شهینه؟ االن معلوم م یتمومش کن یخواینم -

 

و مرا به سمت  دیآ یم یکنم. جلو یم شیگردم و با ترس تماشا یکند. بر م یکند و مرا داخل پرت م یاتاق خواب را باز م در

 کشد. یخودش م

 

 کشم: یم غیرود ج یشلوارم م یکه به سمت دکمه  دستش

 

  زدان؟ی یبکن یخوایم کاریچ -

 

 کند: یم زمزمه

 

 ...چرا انقدر بهت اعتماد کردم؟! یبهشون اعتماد دار شتریکه از همه ب هیاز طرف کسائ انتایخ نی...بدترهینطوریهم شهیهم -

 

 یم جیو من گ ندینش یم شیزانوها یکشد. رو یم نییدهد. لباسم را پا یکند و به کارش ادامه م یو داد من نم غیبه ج یتوجه

 ست؟یکارها چ نیشوم، قصدش از ا

 

 کند. یفوت م رونیآسوده ب یالینگاه کردن نفسش را با خ هیاز چند ثان بعد

 

 اندازد. یدارد او را از پا م یار عصبهمه فش نیکشد. انگار ا یصورتش م یرود و دو دستش را رو یم عقب

 

 کند: یم نگاهم

 

 !یگیراست م یمن...تو دار یخدا -

 

 بندم. یپوشم و دکمه اش را م یرا دوباره م شلوارم

 

 از ان متنفر بود. اریشکمم که مه ریشکلِ ز یستاره ا یِ فهمم منظورش از مدرک چه بود. همان خالکوب یتازه دارم م حاال

 

 یفرستم...برا یم رونیب یراحت الیمجبورم کرد، پاکش کنم. نفسم را با خ اریبودم آن را داشتم و مه نیموقع که با شرو آن

 شود. یم بمینص یشانس بزرگ نیام چن یبار است که در طول زندگ نیاول

 

 :میگو یم یلحن معصومانه ا با

 

 من راجع به خواهرم بهت نگفته بودم... -

 

 دهد: یاش فشار م یشانیپ یو دستش را رو نشند یتخت م یرو

 

 !؟یخواهر دوقلو دار هی یبهم نگ یچطور تونست -

 

 کس! چی...به هاوشی...سمیکس نگفتم...مر چیبه ه -
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 زند: یم تشر

 

 گالره...من شوهرتم! ستمیکس ن چیمن ه -

 

 اندازد. یچنگ م شیقرار است و مدام به موها یشود. ب یتخت بلند م یرو از

 

 دهم: یم حیتوض

 

 خواستم بهت بگم...فقط...فقط... یدونم...م یم...م -

 

. ینکرد دایهمه مدت زمان مناسبش و پ نیا یوقت تو چیتو ه یازدواج دادم ول شنهادیساله که من بهت پ هیاالن  ؟یفقط چ -

 آره؟

 

 کشد؟ یهمه دروغ کارم به کجا م نیبا ا ایخدا

 

 کنم خونسرد بمانم: یم یو سع چمیپ یرا در هم م میها دست

 

 ادمیخواست اون و  یخواست حذف شه...دلم نم یبود که دلم م میبخش از زندگ هی نیبرات سخته...فقط...ا دونمیم نیبب -

 یبود...فقط م یکرد. اون آدم وحشتناک یکرد...مواد مصرف م یدردسر درست م شهیدونم اشتباه کردم...اون هم یبمونه! م

 حذفش کنم... میخواستم از زندگ

 

 گذارد: یسرش م یدستش را رو زدانی

 

 !ستنین یا یمنطق لیاصال دال نایکنم...دست بردار...ا یخواهش م -

 

 ...یخواست از وجودش خبر داشته باش ی. من دلم نمشهی...احساسات منطق سرشون نمرنینم شیکه آدما با منطق پ شهیهم -

 

 رود: یبه سمت در م زدانی

 

 .شهیکنم سرم داره منفجر م یدارم...احساس م ازیآزاد ن یهوا کمیواقعا به  -

 

 یم یقیشود و من دم عم یم میها هیوارد ر ژنیدهم. تازه اکس یهم فشار م یرا رو میبندد چشم ها یرا که محکم پشتش م در

 .رمیگ

 

 اضافه کنم؟! میبه دروغ ها گریهمه دروِغ شاخداِر د نیبکشد؟ که من ا نجایکرد، کار به ا یفکرش را م یک

 

ترکد و  ی. بغضم ممیآ یاش گذاشته، با عذاب وجدانم کنار م ینیدورچ یِسنگ یلبه  یام و دستم را رو ستادهیتراس ا یتو

 که به خواهر دوقلو نسبت دادم تا از شرش راحت شوم. یخود ادیچکد. به  یاشکم م

 

 بدبخت شد و بدبخت ماند.  یکه در اوج جوان یریو فق یدختر پاپت ادی به

 

 معتاده! هیخواهرت  نکهیبخاطر ا ؟یدونست یم نایبود که در موردِ ن نیپس بخاطر هم -

 

زند، انقدر که غصه و  یم رونیحلقم ب یو اشک...دلم دارد از تو زمیر یگردم تا نگاهش کنم. فقط اشک م یاست. برنم زدانی

 ماتم دارم.
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 :ستدیا یو کنارم م دیآ یشلوارش است، م بیدر ج شیکه دست ها یدرحال زدانی

 

 !گمیو م ادشیچقدر وضعش بد بود؟ موضوع اعت -

 

 دهم: یجواب م یلرزان یآسمان و با صدا یبه ستاره ها رهیخ

 

 کنن! یم دایجوبا پ یروز جنازش و از تو هیو  ادیکردم از پسش برنم یروزا فکر م یانقدر که بعض -

 

 بوده؟  یچطور مسائل ری...درگپرهیخالف و معتادا م یگفت با آدما ی...مزدیراجع بهش م یوحشتناک یلیخ یحرفا نیشرو -

 

 دهم.  یکنم و بغضم را قورت م یپر اشک تگاهش م یبا چشم ها فقط

 

 دهد: یم ادامه

 

 ...مونی...واسه زندگارهینم شیپ یمشکل ناین یگالره؟ برا میما در امان -

 

 ...زدانیرفته  گهیاون د -

 

مطمئنم  یخوا یم یزن خرابه...چجور هیمعتاده... هیو خراب کنه...اون  مونیروز برگرده؟ اگه بخواد زندگ هیکجا معلوم؟ اگه  از -

 نداره؟ ینقش تیزندگ یتو یکن

 

 کنم: یحرفش را قطع م ،یبلند یصدا با

 

 بزنه... بیآس یتونه به کس ینم گهیداره؟ اون د یچه فرق گهیمرده! د ؟یفهم یاون مرده...م -

 

 چکد: یهم زمان از دو چشمم م اشک

 

 زنه! ینم بیکس آس چیبه ه گهیاون د -

 

 نکهیا شه؟یم ی. پس قولمون چیکنه که با من صادق نبود ینم هیتوج نویبازم ا یول یمتاسفم که خواهرت و از دست داد -

 !میکن یو از هم پنهون نم یچیه

 

 کنم: یشرمنده نگاهش م یچشم ها با

 

 و گفتم! قتیمن بهت حق -

 

 زند: یم پوزخند

 

 !یآره فقط چون مجبور بود -

 

 متاسفم. یلی...خزدانیمتاسفم  -

 

 شود. یو ناراحت از تراس خارج م ریبلندِ من، سر به ز یتوجه به صدا یاو ب یشود ول یام بلند م هیهق هق گر یصدا
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*** 

 

بود.  ادشیام را  یخالکوب ینمانده بود ول ادشیاسمم را  نیشرو نکهیهمه شانس آوردم...ا نیدانم چطور شد که من ا ینم

را باور  میدروغ ها زدانیدست به دست هم داد تا  زیهمه چ نکهیاز آن نماند...ا یرا پاک کردم و اثر یآن خالکوب زریبا ل نکهیا

 کند.

 

تمام عمرت را از ترس برمال شدن  نکهیشد...ا یبهتر م یلیخ دیفهم یاگر م دیهم نه! شا دیبار شانس با من بود و شا نیا دیشا

 !ستیاصال راحت ن یدر جهنم بگذران ف،یکث نیچن یراز

 

مالم تا از التهابش کم شود و گوشواره ها را  یبا دست م یگوشم را کم یآورم. الله  یرا از گوشم در م دیمروار یها گوشواره

 گذارم.  یم زیم یرو

 

 ؟یدونیم -

 

 مانم. یم رهیخ نایپرم و بعد با تعجب به ن یفکرم که از جا م یتو انقدر

 

 دهد: یاندازد و ادامه م یباال م یشانه ا ناین

 

با نگه  ی...تا وقتمیزن یتو دلمون هست که راجع بهشون حرف نم ییزایچ هیما  ی...همه ینکرد یبه نظر من تو کار اشتباه -

خواسته راجع  یو دلت نم یخواهر دو قلو دار هیتو  نکهینداره. ا یمشکل ینرسون بیآس یخودت به کس شیداشتن رازت پ

 .ستین یوحشتناک زیاصال چ یبهش بگ

 

ادامه  ؟یکن یشرمنده ام م نیاز ا شتریبدترم؟ ب تیبنده ها یکه من از همه  یآور یم میبه رو یدار ایکشم...خدا یم خجالت

 بده...پوستم کلفت شده.

 

 زنم: یم شیبه رو یلبخند

 

 برادرت هم منو ببخشه! دوارمی...امزمیعز یمرس -

 

 .ندینش یدارد و صاف م یبرم زیم یاش که تازه برنزه و خوش رنگشان کرده را از رو دهیالغر و کش یپاها

 

 عادت کرده: شیبه باال انداختن شانه ها یاراد ریاندازد...انگار غ یباال م یا شانه

 

دوستت داره انقدر  یلیچون خ دیکس و دوست نداشت. شا چیو ه زیچ چیه گهیوقت بود د یلیاون دوستت داره...برادرم خ -

 بخشدت! یتونه قبول کنه...مطمئنم م ینم یچون تو مثل اون صادق نبود دیناراحته! شا

 

 زنم: یلبخند م اهشیس یچشم ها به

 

 تو رو دوست داشته... شهیاون هم -

 

 اندازد: یرا باال م شیابروها

 

 شک دارم!من که  -
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 کنه... یم تیپدر در برابرت احساس مسئول هی...واقعا مثل دهیم تیبه تو اهم ایدن یاز همه  شتریب زدانی -

 

 کشد: یم یکند و پوف یرا عوض م کانال

 

 یلیداشته باشم تا پدر! اون خ ازیبه برادرم به عنوان برادر ن شتریمن ب دیخواد مثل پدرم باشه...شا یمن دلم نم دیشا -

 خشک و بداخالقه!

 

 عالقشون و بروز بدن... یچجور دیبا ستنیآدما بلد ن یبعض -

 

مطمئن نبودم مرا دوست داشته  یقبل از آن من حت یداد ول یاواخر احساساتش را نسبت به من بروز م یا زدانیواقع  در

 بود! یباشد انقدر که خشک و جد

 

 اندازد: یباال م یباز هم شانه ا ناین

 

 !یحاال هرچ -

 

 گفته من خواهر کوچولوم و دوست ندارم؟ یک -

 

 یم شیو دستش را دور شانه ها ندینش یم نایمبل، کناِر ن ی. رومیکن ینگاه م د،یآ یم زدانیکه  یدو هم زمان به سمت هر

 اندازد.

 

و  یمشک یِ. موهایمشک نِیبا شلوارِ ج دهیپوش دشیسپ یشرتِ ساده  یت یرو یرنگ ینازک و خوش دوختِ سورمه ا ژاکت

 کند. یو نگاهم م گرددیآورد انگار که بر م یچشمانم را تاب نم یِرگیزنند. خ یخوش حالتش برق م

 

 ن؛یبب ریمن خوب نگاه کن...خودت را س یچشم ها به

 

 ... نیاز ا بعد

 

 ...! افتی یعاشق، نخواه نگونهی...خودت را ایزن چیه یچشم ها در

 

 کند: یغرغر م ناین

 

 .یکن یم یسر من خال یشیهروقت از زنتم ناراحت م یول دای...کامال مشخصه. ببخشیدوستم دار یلیره خآ -

 

 خب.. -

 

 کشد: یم شیموها نیب یدست

 

 حق با توئه...کارم اشتباه بود! -

 

 :ردیگ یم زدانی یِبازو یاش را از رو هیتک ناین

 

 !یکه متاسف یبگ دیبا ن؟یهم -
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 متاسفم خواهر کوچولو که سرت داد زدم! -

 

 دهد: یم زدانیرا نشانِ  شیدو تا از انگشت ها ناین

 

 !ی...دو بار سرم داد زدیدو بار بگ دیبا -

 

 زند: یآرام پشت گردنش م زدانی

 

 ...گهیپررو نشو د -

 

 یمبل بلند م یکشم و از رو یم یاست، آه یوجودم اضاف نمیب یم ی...وقترندیگ یم دهیکنم وجودم را علنا ناد یم احساس

 شوم.

 

 !میحرف بزن دی...بانیبش -

 

 یم میاذت شیرفتارها نیبه او نزنم...ا یگزم تا حرف بد ی. لب منمینش یمبل م یاش دوباره رو یکالمِ محکم و جد ریتاث تحت

 کند.

 

 شود: یبلند م شیاندازد و از جا یم زدانینگاه به  کیدرهم من و بعد  ی افهینگاه به ق کیاول  ناین

 

 فکر کنم بهتر باشه من برم. -

 

 کنم: یمن شروع م زدانیاز  قبل

 

 ...یرس یهنوز ناراحت به نظر م -

 

 کند: یم دییکشد و با سر حرفم را تا یپشت گردنش م یدست

 

 !شمی...خوب مامیدارم باهاش کنار م -

 

 کنم: ینشسته بود را تصاحب م شیپ قهیچند دق نایکه ن ییو جا کیرا به او نز خودم

 

 .دمیکش یبهت نگفته بودم چون...چون خجالت م یزیدر مورد خواهرم چ -

 

 کند: یم یباز زیم یرو یِدیمروار یگوشواره ها با

 

 !یگفت یبهم م دی! بای...تو که خودت اونکارارو نکردیالزم نبود تو خجالت بکش -

 

 اندازد. یا از پا مدرد مر نیکنم...ا یام حس م نهیدرونم س یدرد

 

احساست  دیو بهت بگم، شا قتیبودم که...که اگه حق نیبهت بگم...چون نگران ا دمیترس یدونم...فکر کنم...فکر کنم م یم -

 نسبت به من عوض بشه!

 

 عذاب وجدان! ی...بیشرمندگ یلکنت...ب ی...بمیتوانم خــــوب دروغ بگو یاز کجا آمده؟! چرا نم یلکنت لعنت نیا ایخدا
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 ؟یانقدر کم احساسات منو باور داشت یعنی -

 

 دروغ گفتن راحت تره! یگاه ی...ولیدونم که اشتباهه ول یخب؟ من...من م یلیمتاسفم...خ -

 

 دهد: یزند و سرش را با تاسف تکان م یم یپوزخند

 

 دروغ گفتن راحت تره؟ -

 

 کنم: یکه زدم، اصالحش م یاز حرف مانیپش

 

 !هیمنظورم چ یدون ینبود. خودت م نینه...نه...منظورم ا -

 

 !ه؟یمنظورت چ یتو بگ ینه تا وقت -

 

 :میگو یگذارم و م یم شیپا یرا رو دستم

 

 نیکنه و...ا یم ریپذ بیراست گفتن تو رو آس شهیگه...صادق بودن...هم یصد در صد مواقع راست نم یکس تو چیه زدانی -

 ...یگفتنشون با من صد در صد صادق نبود یهم هست که تو تو ییزهای! مطمئنا چهیهمه حس وحشتناک یبرا

 

 کند: یشود و گوشواره را رها م یم نییباال و پا شیگلو بیس

 

 اگه بگم نه دروغ گفتم... -

 

 نداره. ینه...از نظر من اشکال یکه بگ یستیمجبور هم ن -

 

 ؟یبد باشن چ یلیاگه خ -

 

 دهم: یتکان م یهم سر باز

 

 داشته باشم! یو ازت پنهون کردم از تو انتظار یراز بزرگ نیخودم چن یتونم وقت ینه...نم -

 

 :ردیگ یدستش م یدارد و تو یبر م شیپا یرا از رو دستم

 

 هم هست که من ندونم؟ یا گهید زیچ -

 

 پرد.  یم رونیب میلب ها نیاز ب یخفه ا« نه»زنم تا بالخره  یزور م یلیخ

 

 کنم: یاراده زمزمه م یب

 

 خوام تو رو هم از دست بدم. یاز دست دادم...نم میزندگ یرو تو یادیز یزایمن چ -

 

فشارد. قلبش  یاش م نهیس یو رو ردیگ ی. سرم را در بغلش مرندیگ یرنگ محبت م شیلحن پر حسرتِ من چشم ها ریتاث تحت

 زند. یتند م

 

 کند: یتر از من زمزمه م آرام
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 !زمیعز یدی...نمیدینم -

 

*** 

 

 دهد: یانگشتش فشار م نیخودکار را ب سهند

 

 قا؟یامضا کنم دق ویچ دیمن با -

 

 دهد: یم حیتوض زدانی

 

 ...میکن یم یرو دوباره سهام گذار یگذار هیسرما یفرما میدار -

 

 خوام تمرکزتون بهم بخوره کارتون سخته...فقط بگو کجارو امضا کنم. یداد...نم حیدونم فرهان برام توض یم -

 

 گذارد: یبرگه م ریانگشت اشاره اش را ز زدانی

 

 ...نجایا -

 

 دهد: یآن طرف تر را نشانش م یکم

 

 ...نجایا -

 

 داخل آن را هم امضا بزند. دیگو یگذارد و م یم شیجلو یگریدر آخر فرم د و

 

 کشد: یم غیج نیآر

 

 !گهید میحوصلم سر رفت...بر ییبابا -

 

 دهد: یتکان م یسر سهند

 

 ...ییبابا میر یاالن م -

 

 یکند عالقه  یحاال...حس م یوقت بچه ها را دوست نداشته ول چیماند. ه یم رهیخ گوشیباز یبا لبخند به دو تا بچه  زدانی

 دارد: طانیدو تا کودک ش نیبه ا یخاص

 

 ...یدار ینیریش یبچه ها -

 

 خوابم. واقعا سخته! یشبا دو ساعتم نم یفقط از دور...بعض یآره...ول -

 

 شود: یم رهیدوباره به بچه ها خ زدانی

 

 .دارهیخودش نگه م شیاردالن بچه هارو پ یکنه...گفته بود یبزرگ کردنشون کمکت م یکردم پدرت تو یفکر م -

 

 آورد. یسرش را باال م رایاسم پدِر سهند و سم دنیود، با شنب یمشغول خواندنِ برگه ا شیچند لحظه پ نیکه تا هم فرهان
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 دهد: یجواب م سهند

 

 رایکنم. سم یشده. مجبورم خودم ازشون نگهدار ضی...بعد از فوت همسرم اونم مرستیخوب ن یلیمتاسفانه پدرم حالش خ -

 بهم بکنه! یکه بخواد کمکم ستی...رابطمون اونقدر خوب نیشناس یرو هم که خودت م

 

 واقعا؟ حال پدرت انقدر بده؟ -

 

 ماند. یم رهیپرسد و به سهند خ یشود م یدر آن حس نم یکه اصال تاسف یرا فرهان با لحن نیا

 

 بخره! تونهیپدرم هم با اون همه ثروتش نم یکه حت هیزیچ یواقعا...انگار سالمت -

 

 یدر سرش م یتواند بخواند که چه افکار شوم یروز م یِشود. به روشن یفرهان برداشته نم ی رهینگاه خ یچشمش از رو زدانی

 پرورد.

 

ترسد  یم یدفترش کم یفرهان تو دنیاست. باد دیجد یهمچنان مشغولِ فرم ها زدانیگذرد و  یاز رفتن سهند م یساعت چند

 زند: یو تشر م

 

 اتاقم در بزن... یتو یایم یدار -

 

 :دیگو یم زدانی ی هیتوجه به کنا یب فرهان

 

 و پدرشه... رایاالن وقت ضربه زدن به سم -

 

 کشد: یم ینفس کالفه ا زدانی

 

 .میقبال در موردش حرف زد -

 

 یدرست یمطمئن شم پولش و جا خوامیهستم. م شی...نگران ارثضهی...مرفهیگفت. اردالن ضع یسهند چ یدیتو هم شن -

 !یدونیماست...خودتم م شیدرست پ یو اونجا ذارهیم

 

 دهد: یتکان م سرش را فرهان

 

 ؟یبه شرکت فکر کن کممی ،یکن یوقت نم یگرد یانقدر با زنت م ه؟ینبود انقدر قانعت کنم. چ ازین یزمان هی -

 

 :غردیدهد، م یهم فشار م یکه رو ییدندان ها نیاز ب زدانی

 

امور شرکت محکوم نکن چون فقط مثل تو  یتو یحل شدست...در ضمن منو به حواس پرت نینگو زنت...موضوع شرو یاونطور -

 سرعت عمل ندارم. گرانیضربه زدن به د یتو

 

 کوبد: یفرهان م ی نهیس یشود و انگشتش را رو یبلند م یصندل یرو از

 

 داغون کنم...متاسفم! رایسهند و بخاطر رابطش با اردالن و سم خوامینم -

 

 کند: یفرهان متوقفش م یرود. صدا یبه سمت در م بعد
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 ی هیمثل ارث یبزرگ زیچ هی می. اگر نتونرونیب دنیپولشون و کش مونیقو یگذارا هیده تا از سرما ه؟یچ نینظرت در مورد ا -

 و جبران کنه... عاتیضا نیتا ا میاریاردالن به دست ب

 

 کند: یدهد و در ادامه زمزمه م یم یتاسف تکان یسرش را از رو فرهان

 

 !ادیسر شرکت و من و تو م ییچه بال یدونی...خودت مشهیم یچ یدونیخودت م -

 

 شود. یفشارد و از دفتر خارج م یهم م یتواند آن روز را تصور کند. پلک رو ینم یحت زدانی

 

 رود: یگذارد و دنبالش م یاو را به حال خودش نم فرهان

 

 ؟یبه سهند زنگ بزن یریم -

 

 کند: یرا مشت م شیدست ها زدانی

 

 هم باشه! یا گهیراه د دی! شادمیکنم فرهان...قول نم یم راجع بهش فکر -

 

 یرابطه ا گهیو د ی. تو دخترش و طالق دادشهیقابل دسترس م ریسهند برگ برندمونه! بدون اون اردالن غ ؟یمثال چ -

سگ دو زدن ازش به  یکه تونستم بعد از کل یجمهورم دور از دسترس تره...تنها شماره ا سیاز رئ ی...اون حتیباهاشون ندار

 که نرفته؟ ادتی...میریپس بگ رایسهام شکرت و هم از سم دیبود. با ارشیدست ارِیدست یشماره  ارم،یدست ب

 

 .دیترک یزدم مخش م یباهاش حرف م یگذار هیراجع به سود و سرما گهیکلمه د هی! اگه امروز یدیخودت سهند و د -

 

 ؟یریعجله کجا م نیا با یشرکت و نجات بد یخوا یخب پس اگه نم -

 

 دهد: یزند و به راهش ادامه م یم یلبخند زدانی

 

 .ری...شب بخرونیب میریشام م یبا گالره برا -

 

*** 

 

بندم.  یمالم و ساعتم را دور مچم م یلبم م یرو یکم رنگ یِکنم. رژِ صورت یم یگردن و لباسم خال یمورد عالقه ام را رو عطر

 اندازم. یسرم م یرو نمیهم رنگِ شلوار ج یدیپوشم و شال سپ یام را م یاسی یگذارم. مانتو یمنتظر نم ادیرا ز زدانی

 

 یحرف نم ادیزند...خب او کال ز یحرف نم ادیز یمعموال موقغ رانندگ زدانیساکت است و من نگاهم به ستاره ها... نیماش یفضا

 زند.

 

 ؟یفرض محال چطور هی: با زدانی

 

 کنم: یتعجب نگاهش م با

 

 فرض محال؟ ه؟یمنظورت چ -

 

 کند: یمن و من م زدانی
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...فقط فرض کن. اگه ستاین ینطوری...البته اهیدر حال نابود میکه دار یزیچ یخب...خب آره...بر فرض محال فکر کن همه  -

 یتو یالی...ورامسر یالیپنت هاوس...خونه...و ؟یتموم بشه چ زیاز دست دادن همه چ متیانجام دادن کار درست برامون به ق

 ...میت...اگه همه رو از دست بد جواهرات...لباسات...نامونیماش یحت دینور...شا

 

 پرسد: یم یکند و با دودل یم یمکث

 

 ؟یمون یاون موقع بازم با من م -

 

 کند. ی. احتماال دارد امتحانم مدیآ ینم شیپ یزیچ نیچن یعنیفرض محال!  گفت

 

 :میگو یکنم م تشیاذ نکهیا یدهم و برا یرا جلو م لبم

 

 فکر کنم. دیاوووم...با -

 

 دهد: یفشارش م یو با شوخ ردیگ یم میبازو از

 

 کشمتا! ی...میه -

 

 کنم: یرا آزاد م میکشم و بازو یم غیج

 

 هیخوام و دارم حس خوب یم یهرچ نکهیمونم...صادقانه بگم...پول خرج کردن...قشنگه...ا یکردم. معلومه که باهات م یشوخ -

 مونم. یباهات م شهی...مطمئنا فقط و فقط بخاطر خودت همنایبدون ا یول

 

 کند. یم کیو به لبش نزد ردیگ یزند. دستم را در دستش م یلبخند م میبه رو شیو با چشم ها ردیگ یاز جاده م نگاه

 

 زند: یآن م یرو یمحکم ی بوسه

 

 !زمیممنونم عز -

 

*** 

 

 :دیگو یکوبد و م یفرهان م زیم یدستش را رو زدانی

 

تنها شانسمون باشه و اون و از دست  نی. و اگر استی. وقت درستش نرمیگ یو در مورد اردالن گرفتم...دنبالشو نم ممیتصم -

 ...میبد

 

 :دیگو یم مصمم

 

 پس به درک! -

 

 پرسد: یشوکه شده م فرهان

 

 نظرت و انقدر عوض کرد؟ یبپرسم چ شهیم -
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 برد: یرنگش فرو م یشلوارِ سرب یِها بیرا در ج شیدست ها زدانی

 

 یشرکت دارم که بخوام براشون زندگ نیبه جز ا یا گهید یزایاالن...چ یکردم...ول یکارو م نیبود احتماال ا شیسال پ هیاگه  -

 کنم. 

 

 زند: یپوزخند م فرهان

 

 گالره...آره؟ -

 

 زند: یلبخند م زدانی

 

 کنه هستم! یباشم که اون فکر م یخواد همون مرد یمشترکم. فکر کنم دلم م یِگالره و زندگ -

 

 

 

 بسته * نهی* فصل پانزدهم: روحِ پ

 

را  دمیو د ختهیصورتم ر یکه تو ییموها نیکنم. از ب یرا به زور باز م میاز بدنم به خارش افتاده، پلک ها ییجا نکهیحس ا با

 .نمیب یم داریرا ب زدانیراه راه کرده، 

 

 کشد.  یپشتم م انِیعر ی رهیت یار رورا نوازش و شیها انگشت

 

 :میگو یدر آن مشهود است، م یخواب آلودگ یکه هنوز رگه ها ییزنم و با صدا یم یکم جان لبخند

 

 ؟یشد داری...بیه -

 

 بوسد: یسر شانه ام را م یچسباند و رو یبه خودش م مرا

 

 ...دمیاصال نخواب -

 

 کشد: یمن انگشت شستش را کنار دهانم م یبه لب ها رهیخ

 

 کردم. یتمام شب نگاهت م -

 

 من است...  یِزنانگ یشو در من...نگاهت، سرکش رهیخ ینگاهت را ندزد. کم انقدر

 

 بزند! نیهست هنوز که تو را در آغوشم به زم ی...در من جاذبه ااورمیب مانیکن...تا ا نگاهم

 

 ...اریغوش مهداغ است...مثل کوره...مثل آ آغوشش

 

 ندارد.  یمن وجود خارج یمرده...برا گرید اریدهم...مه یگزم و سرم را تکان م یم لب

 

 شود: یکند، پوستم دون دون م یتر م کیرا که از رگِ گردن به من نزد شیها لب

 

 دارم؟ ازیانقدر به وجودت ن میزندگ یتو یچ یبهم بگو واسه  -
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 زنم: یم شیبه رو یکشم و بوسه ا یم ششیصورت زبر شده از ته ر یرو ینوازش دست

 

 ببوسمت. ینطوریتا ا یدار ازمی...نیبندازم که چقدر فوق العاده ا ادتی ،یتا الهام بخشت باشم و گاه یدار ازیتو به من ن -

 

 فشارد. یشاهرگ سبز رنگِ گردنم، م یداغش را رو یکشد و لب ها یرا جلو م سرش

 

 محکم بودن آرام و نرم است: نیدر ع شیصدا

 

 از اون... شتریتا عاشقت باشم...اما ب یدار ازیتو به من ن -

 

 دهد: یکند و محکم تر ادامه م یم یمکث

 

دارم تا باهات خلوت کنم...حرف  ازتی! نیبرگشتنم به خونه، هر...شب...باش یبرا یلیدارم تا دل ازتیدارم...ن ازیمن بهت ن -

 ...!یدارم تا تو هم همونقدر که عاشقتم، عاشقم باش ازیبزنم و بخندم. ن

 

که آغشته به نفس  یشوند و به حرمت آغوش یم کیکه به هم نزد ییشوم. به عشقِ لب ها یقرار م یکنم و ب یلبانش م نگاهِ

 آتشِ او...آن طرف تر نخواهم گذاشت. یقدم از زبانه ها کیرا  میشود، پا یم شیها

 

 

 

داد. من هم در تمام  یرا م اریمه یو پشت گردنش بو نهیس یشوم. دروغ چرا؟! رو یتخت بلند م یاز روخوابد  یکه م زدانی

 .فتمیب اریمه ادی یا هیثان یحت یخواستم برا یکردم، تنش را بو نکشم. نم یمدت سع

 

 بود...نبود؟ انتیخ

 

درنگ  یدارم و بدون لحظه ا یافتد. آن را بر م یم شیعطر با در نقره ا یِمشک ی شهیروم. نگاهم به ش یم شیآرا زیسمت م به

 اندازمش. یسطل زباله م یتو

 

 ...دیبا زدانیبدهد... اریمه یبو دینبا گریعطر بزند...د نیحق ندارد ا ا گرید زدانی

 

 بدهد!  زدانی یبو

 

*** 

 

 کوبد: یم زیم یبغلش چپانده بود را رو یتو زدانیکه  ییپرونده ها یعصبان رایسم

 

 ؟یکن یحرفاش و باور م تو هم -

 

 دهد: یکند و ادامه م یرا گشاد م شیناباور چشم ها سپس

 

خواهر دوقلو داشته و تو هم  گهی...اون میکن یتجره رفتار م یب ینوجوونا هیشب ؟ی! چرا انقدر عوض شدزدان؟یجادوت کرده  -

 شه؟یباورت م

 

 کشد: یم رونیب توریمان یآورد و سرش را از داخل صفحه  یرا نم رایسم نیتابِ جمالت سنگ زدانی
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 نبود. ادشیاسمشو  نمیوجود داره که باورم نشه؟ اون تتو رو نداشت...دختر بود و شرو یلیدل -

 

 دهد: یهم فشار م یرا رو شیدندان ها رایسم

 

 بوده...گفت خودِ گالره بوده! نیبعدش گفت که اسمش هم نیشرو یول -

 

 زند: یداد م زدانی

 

 گالره نبوده... -

 

 دهد: یتر ادامه م آرام

 

از  نیشرو یدون یگفت. خودت که م یبود. تابلو بود داشت دروغ م نیاسمش گالرست تازه گفت آره هم دیفهم نکهیبعد از ا -

و  ری...اون دخترِ سر به زشیبود دهیکرد ند یکار م نجایکه گالره ا یی...درضمن...تو که اون روزاومدیاز من بدش م شیبچگ

بوده  یآدم نیهمچ هیتونه  یزد، نم ینم کیبودم هم ت سشیبا من که رئ یتکه فقط سرش به کار خودش بود و ح یساکت

 ...تونه! یباشه...نم

 

حتما گالره  گمیباورش کنن. من نم خوانیکنن و فقط نم یدارن حماقت م دوننیکه خودشونم م یشد ییآدما هیشب ؟یدون یم -

زن  هیحواست و جمع کن...نذار  گمینه نبوده...به قول تو گالره دختر بوده...به قول تو اون تتو رو نداره. فقط دارم م ایبوده 

 ضربه بزنه... تنداره به یارزش چیمثل گالره که ه

 

 :ردیگ یرا در مشت م رایسم یشود و چانه  یبلند م یصندل یبا شتاب از رو زدانی

 

با ارزش تره...تو  یلیبهتره...خ یلیدهنت خورد کنم...گالره از تو خ ینذار حرمت زن بودنت و بذارم کنار و دندونات و تو -

همه کبکبه و  نیوقت تو رو با ا چیکه چرا ه یرو به گالره دادم. ناراحت یخواست یکه تو ازم م یا یچرا زندگ شهیم تیحسود

 .خوامیدبدبه نخواستم و گالره رو م

 

 زند: یم یکند و پوزخند یاو را با فشار ول م ی چانه

 

 !م؟یواست انقدر مهم شد میتا حاال من و زندگ یدر ضمن...از ک -

 

 :دیگو یشوهر سابقش لگدمال شده، با لج م یپا ریکند غرورش ز یکه حس م یدرحال رایسم

 

امروز من  یحرفا ادی رونیب یدیبرفا کش یکلت و از تو یبکن...فقط وقت تیبا خودت و زندگ یخوا یم یباشه هر غلط -

رو نداشته باشم. اون موقع ها که  ییروهوا یِ زندگ نیداشتن همچ یتموم هستم که عقده  زی...خداروشکر انقدر همه چفتیب

 !یا یو دم دست یافتنیفهمم چقدر تو دست  یم رمتازه دا یتجربه بودم عاشقت شدم ول یو ب وونهید

 

 !یدوست شد یافتنیپسرِ سوسول و جلفِ دست ن هیو با  یکرد انتیبود که خ نی! واسه هممیباشه من دم دستآهان... -

 

 شود: یکالفه م رایسم

 

 واقعا؟! ؟یراجع بهش بحث کن یخوا یکه االن م هیزیچ نیپس ا -

 

 :دیگو یمحکم م زدانی



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 458 

 

 

 میداشت یبا تو حرف نزنم...به جز کار...اگر حرف مشترک یمشترک زِیچ چیدر مورد ه دمیم حیمن ترج ینـــه...راستش رو بخوا -

 !دیکش ینم نجایکارمون به ا

 

 رود. یبه سمت در دفتر م یبلند یکند و با گام ها یرا برانداز م زدانیبارد،  یکه از آن ها آتش م ییبا چشم ها رایسم

 

*** 

 

 رود: یشود و دستش سمتِ تلفنش م یبلند م میبه پا زدانی یمنش

 

 ...دمیخان خبر م زدانی...االن به دیالم خانومِ جاوس -

 

 پرم: یحرفش م نیب

 

 کنم! زشیسورپر خوامیجون...نه بهش نگو...م ایمیسالم ک -

 

 کند: یوصل م زدانیبه دفتر  ایمیک

 

 .ی...بذار بهشون بگم اومدزمیمهمون دارن عز -

 

کند.  یام م ییبه سمت دفتر راهنما زدانیبعد از صحبت کوتاهش با  ایمی. کمیگو یم یخفه ا ی« باشه»کشم و  یم یپوف

 گذارم. یکنم. در دفتر را باز کرده و قدم داخل م یزنم و تشکر م یم یلبخند

 

 ترساند. یپشتِ مرد مرا تا حد مرگ م دنِیکند. د یکه پشتش به من است، صحبت م یبا مرد زدانی

 

 :میوگ یو زمزمه وار م دیآ یدهنم م یتو قلبم

 

 امکان نداره...! -

 

 یخون تو یِشور و آهن یگزم. مزه  یرود و از شدت سوزش لبم را م یگوشت دستم م یشوند. ناخونم تو یمشت م میها دست

 شود. یدهانم پخش م

 

 :دیگو یلبش دارد، م یکه رو یشود با لبخند یزودتر متوجه حضورم م زدانی

 

 ...میریم شهیکارم تموم م ینیچند لحظه بش ؟یسادی...چرا اونجا وازمیسالم عز -

 

فقط از پشت  دیداشتم که شا دیام ی. کمزدیر یسرم م یشود و رو یآوار م ایگردد، انگار تمام دن یمرد به سمتم بر م یوقت

 یم میپا یجلو یدرست شده سنگ زیکنم همه چ یکند؟ چرا تا فکر م یچه م نجایخودش است...خودِ خودش! ا یاوست ول هیشب

 افتد.

 

 زند! شک نکن! یم نمی...زمیانداخت میپا ریکه ز یسنگ یکی نیا ایخدا

 

 یم شتریترس من ب دنیام است. صورتش از د دهیبه چشمان ترس میلبش دارد. نگاهش مستق یرو یپر استفهام لبخند

 شکفد.
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 اندازد: یرا باال م شیگزد و ابروها یم لب

 

 !دمتیخوب شد دوباره د -

 

 نوشتم: یم شیطر براس نیآخر شهیهم

 

 "نشده باشد! ریآمدن د یِکه برا ایب یروز"

 

 نوشتم: یم

 

 "که هنوز دوستت داشته باشم! ایب یروز"

 

 نوشتم: یم

 

 به بازگشتِ تو...  مانِیکافر شده ام، جز ا یدر نبودنت به تمام ذرات زندگ"

 

 :سمینو یم امروز

 

 را هم ترک کرده ام!  میها...خانه را که نه...خودِ گذشته ها واریکه من از هراسِ د یروز یآمده استول نایقی

 

 

 

 شود. یسرم اکو م یجمله تو کیممکن است... ریکنم خونسرد بمانم...غ یم یروم و سع یجلو م یلرزان یگام ها با

 

 "کند؟ یچه م نجایاو ا"

 

 پرسد: یکشد و از او م یابرو درهم م زدانی

 

 ار؟یمه دیشناس یم گرویهمد -

 

 :میگو یو با لکنت م عیو سر ستمیا ی...کنارشان و در جمع دو نفرشان مفتمیرود. به تقال م یم ادشیپمپاژ کردن  بقل

 

 !دمشونیآسانسور د ینه...نه...االن تو -

 

 ایمیدفترِ ک یکه تو زدانی یِ کار یبودم برنامه  ایمیو ک زدانی نیب یمنتظر تمام شدنِ مکالمه  یحرف را نزدم. وقت نیا ینطوریهم

هم از او نوشته شده بود تا انقدر از  یکاش اسم یگذشت.ا یم اریاز آمدن مه قهی. تازه چند دقدمینوشته شده بود را د

 شدم  یشوکه نم دنشید

 

 زند: یم یشخندین اریمه

 

 خان! زدانی هی...همسرت زِن خوش برخوردمیآسانسور آشنا شد یبله...تو -

 

افتم. انقدر  یتوانم، جوابش را بدهم. به سکسکه م ی...هنوز آنقدر شوکه ام که نمرمیگ یکالمش را م یتو یطعنه  کامال

 کنم. ینگاهش هم نم یام که حت دهیترس

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 461 

 

 :ردیگ یزند و دستم را م یم یلبخند زدانی

 

 شرکت هستن! ییِامور اجرا دِیجد ریدرخشان...مد اریجناب مه شونی...گالره جان ادیخوب شد که قبال آشنا شد -

 

منتظر  ـــبیکه عج ندیگو یروشنش م یِ من بوده...چشم ها دنید یرسد...انگار کامال آماده  یاصال مثل من شوکه به نظر نم او

 نیب یِ او بانکدار یبه هرحال رشته  یباشد ول یتواند اتفاق ینم ییارویرو نیاست. مطمئنا ا رمنصفانهیغ یباز نیشروع کردنِ ا

فکر کنم او  دیدانم با یرسد. نم یبه نظر م یعیطب ریو هم غ یعیهم طب یادیز زی...همه چیشغل نیاست و کامال مناسبِ چن یالملل

 من...! ی...دوست پسر پنج ساله اریمه نکهیا ایشرکت است  ییِاجرا ریدرخشان...مد ارِیفقط مه

 

کنم، نگاهش نکنم  یم یداند چقدر دارم سع ی...فقط خدا مرسد یبرازنده تر به نظر م شهیو از هم دهیپوش یو شلوارِ مشک کت

 و براقش نشوم.  ینقره ا یدو گو یوسوسه  رِیتا درگ

 

 :میگو یروم، م یکه به سرعت به طرف در م یدارم و درحال یبرم زدانی زیم یرا از رو فمیک

 

 مونم! یمنتظرت م نیتو ماش نیی. پازمیعز شمیمزاحم کارتون نم -

 

 نیخواهد خودم را تا حد ممکن از ا ینه! فقط هنوز شوکه ام و دلم م ایدهد  یجوابم را م یکس نمیمانم تا بب یمنتظر نم یحت

 دور کنم. زدانیو شرکت و دفتر  یزندگ

 

 !ستیاز من ساخته ن ژنیاکس یتاب آوردن در آن جوِ ب یرسد ول یبه نظر نم یتنها گذاشتن آن دو با هم کار عاقالنه ا یطرف از

 

 یخورند و به رسم ادب فشار یکه در هم گره م ییشوند. دست ها یمانم. با هم از شرکت خارج م یم زدانیمنتظر  نیماش یتو

 من برگشته. یِدوباره به زندگ اریبرگشته...مه اریکند باور کنم...مه یکنند، مجبورم م یبه دست هم وارد م

 

 خواهم... یبرگشتنش را نم گریمن د فقط

 

 شود: یسوار م زدانی

 

 دنبالت؟ امیب ی...چرا منتظرم نموندزمیعز یمعطل شد -

 

 شدم! ریغافلگ شتریخودم ب یکنم ول رشیغافلگ خواستمی. ممیبرو رونینهار ب یو برا دیای...قرار بود او دنبالم بیآر

 

 دهم: یلکنت جواب م با

 

 کنم. زتیخواستم...سور...سورپر -

 

 شود.  یخارج م نگیو از پارک ردیگ یعقب، دنده عقب م نهینگاه به آ کیبندد و با  یرا م کمربندش

 

 زند: یدارد و به چشمش م یداشبور برم یاش را از رو یآفتاب نکیع

 

 م؟یحاال کجا بر -

 

 گردد: یاش م رمنتظرانهیو حضور غ اریفکرم حولِ مه هنوز

 

 نداره! یدونم...فرق ینم -
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 پرسم: یم یشک و دودل با

 

 شد؟ یچ یقبل ریبود؟ مد دتیجد ریپس...پس مد -

 

 زند: یزده و دور برگردان را دور م راهنما

 

 ...راستیرو من استخدام نکردم...انتخاب سم یکی نیاخراجش کردم...ا -

 

 کند: یاضافه م یبا پوزخند بعد

 

 ...دشهیدوست پسر جد -

 

 مانم: یو مبهوت م مات

 

 تره! کیکوچ رایاما اون که از سم را؟یسم -

 

 پرسد: یو با تعجب م ردیگ یاز رو به رو م نگاه

 

 ؟یدون یتو از کجا م -

 

 :میآ یدرصدد جبران بر م عیفهمم بند را به آب داده ام. سر یم تازه

 

 هشت ساله باشه. -و هفت ستیاز ب شتریب ومدی...بهش نمافشیخب...از ق -

 

 تیشود، ن ینکنم. بالخره مشخص م یخراب کار نیاز ا شتریدهم ب یم حی. ترجنمینش یبه رو به رو م رهیشوم و خ یخفه م بعد

 .ستیچ شیکارها نیاز ا اریمه

 

*** 

 

بروم که  ییخواهد جا یرا قانع کنم تا تنها برود. واقعا دلم نم زدانی دیکنم، چطور با یتخت نشسته و هنوز دارم فکر م یرو

 بروم. شگاهینما نیخواهد به ا یهم آنجا باشد. دلم نم اریمه

 

شود. حوله  یخارج م سیاست، از سرو انیتنش نما یدرشت آب هنوز رو یکه قطره ها یدور کمرش، در حال یبا حوله ا زدانی

 کند. یرا خشک م شیبا آن موها یسرش انداخته و هر از گاه یرو یا

 

 خورد: یتخت نشسته، جا م یمن، انگشت شست در دهان کرده و ترسان رو دنید از

 

 شده؟ یزیچ -

 

 شوم: یتخت بلند م یتته پته کردن، از رو یاز کم بعد

 

 نشده. یزی...چیعنینه... -

 

 زند: یو بازوانش را دور من حلقه م دیآ یم جلو
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 ...زمیعز یرس ینگران به نظر م -

 

 دهم: یعقب فشارش م به

 

 ...ولم کن!زدانیشدم  سیخ -

 

 کشد: یچانه ام م ریخورد...دستش را ز یهم نم تکان

 

 !شهیم رید ؟یشیآماده نم -

 

 :میگو یکشم و م یم رونیخودم را از بغلش ب بالخره

 

 !امیمن نم -

 

 چرخند: یدر کاسه م اهشیس اهِیس اهِیس یها مردمک

 

 آخه چرا؟ ؟یچ -

 

 کنم: یم یدستم باز یتو نِیپر نگ یحلقه  با

 

 ...امیب خوادیخب...خب دلم نم -

 

 آورم: یم بهانه

 

کنن...من  یدر مورد من م یوحشتناک ی. فکرادنیو خواهرم فهم نیشرو ی هیو در مورد قض زیتو همه چ یخانواده و آشناها -

 تونم! یطاقتش و ندارم همه بهم متلک بندازن...به خدا نم

 

 اریخواهم مه یانقدر آبرو دوست بوده ام؟! فقط نم یزنند. اصال من ک یپشتم م ییچه حرف ها گرانید ستیمن اصال مهم ن یبرا

 .نمیرا بب

 

 کشد: یرا در هم م شیابروها

 

 !ینبود فی...گالره تو که انقدر ضعیایب دیشد با ینطوریمشت خاله زنک؟ اتفاقا حاال که ا هی یبشه برا یدییکه تا یاین -

 

هم از حرفش کوتاه  یکم یکنم او حت یبودن خسته شده ام...هرچقدر اصرار م یشکند. از قو یکنم بغضم دارد م یم احساس

 .میایکند، در برابرش کوتاه ب یرا مجبور مو م دیآ ینم

 

 نیهمه جا در ا نیروم. از ا یم سیدوش گرفتن داخل سرو ی. به بهانه رمیگ یم یآورد. نفس تنگ یام فشار م نهیس یرو بغض

 خورم. یُسر م نیزم یداده، رو هیتک واریکنم و به د یکنار وان را انتخاب م یامارتِ باشکوه گوشه ا

 

دهم و اشک دانه به  یفشار م میگلو ینجاستم! دستم را رو نیاست. من خودم ع فیکث ستینجس است...مهم ن ستین مهم

 .ندینش یگونه ام م یگذرد و رو یچشمانم م یدانه از حدقه 
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اندازم  یبه راه م یونیکند. بدون صدا کردن، ش یکشم و هق هقِ خفه ام گوش سکوت را کر م یم نهیس یرا رو دستم

 ه.کرکنند

 

 یکی یو روان یهمه فشار و روح نینشان من دهد. از ا یندارد که گاه یخوش یرو چیه یلعنت یِزندگ نیام...انگار ا دهیبر گرید

 خواهم شد. ـــوانهیروزها...د یوحش ن،یاز هم

 

 و اتفاقات تلخ... یستی...نی...پشتت را به من کرده ایستین ایخدا

 

 افتند! یم ساده

 

  رد،یرا بگ میها یبغل اتفاقِ خوب...دست دلتنگ کیاز راه برسد. با  سرزدهیکس کاش

 

 خود ببرد... با

 

 دور...! یها نیسرزم به

 

*** 

 

هم  یت -یت یبه تن دارم. شالِ زرد و ساده  یکوتاه کِیمانتو تون ریام. ز دهیزرد پوش نِیبا شلوار ج یکیجلوباز و ش یِآب یمانتو

 کشم! یبرقشان را به رخ م خته،یشانه ر کی یو فرم را رو ییطال یسرم کرده ام و موها

 

حد از  نیتا ا یسخت کرده. وقت میرا هم برا ستادنیا یزرد و پر زرق و برقم بلند است که حت -یآب یِکفش ها یپاشنه  آنقدر

تا آسمان  نیکه انگار از زمذوق نزد. مثل تفاوت سطحمان  یهمه تفاوت را جبران کنم تا تو نیا یجور کی دیکوتاه ترم، با زدانی

 است!

 

 گرانیخشک و مقتدرانه با د ،یجد یمحترمانه ول یلیخورد. تمام مدت دستش را پشتم گذاشته و خ یاز کنارم جم نم زدانی

 کند. یم یسالم و احوال پرس

 

و...هر بار تا حد  دمیخودم دبه  رهیلبش خ یرو یرا نگاه کردم و هربار او را با پوزخند اریبار کوتاه و گذرا برگشتم و مه چند

 .دمیمرگ ترس

 

و  بیها عج یرسند. نقاش یبه نظر م یهمه متمول و امروز همانانیپر شده. م یمیکالم و مال یب یِ قیبا موس شگاهیبزرگِ نما یفضا

 ...بایو البته ز بندیغر

 

کرد. فقط انقدر  یبه به و چه چه م د،ید یرا م میها یهرکس نقاش یبودم...من هم از بچگ دنیکش یعاشق نقاش یهم از بچگ من

 شکوفا نشدند. میوقت استعدادها چیام فاصله گرفتم که ه یمعمول یِزود از زندگ

 

 :ردیگ یم دهیرسد و مرا کامال ناد یبا عجله از راه م فرهان

 

 باهات صحبت کنم! دیبا ؟یایچند لحظه م زدانی -

 

 کند: یم فیبه من کسب تکل رهیخ زدانی

 

 نداره چند لحظه تنهات بذارم گالره جان؟ یاشکال -
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 زند: یپوزخند م فرهان

 

 !دهی...از تو بعلیزن ذل میبر ایب -

 

 رایگذرانم. چه از سم یدارد، وقت م یفوق العاده شاد یاز تابلوها که رنگ ها یکیبه  رهیو خ میگو یم زدانیبه  یخفه ا «نه»

 !ستیچه نه...اون نقاش فوق العاده ا دیایخوشم ب

 

 امروز...احوال شما؟! دِی...خانومِ جاوروزید یبه به...گالره  -

 

کنم...فقط  یفقط نگاهش م یحرف چیه یگردم. ب یماند. به سرعت و شوکه شده به سمتش برم یام حبس شده م نهیدر س نفس

 نگاه...!

 

 بانـــو! یقرار داد ریبگم که منو تحت تاث دی! آره؟ نه واقعا باد؟یجاو زدانیپس... -

 

 کنم فکم در حال سوراخ شدن است: یدهم...انقدر که حس م یهم فشار م یرا رو میها دندان

 

 م؟یتو زندگ یدوباره اومد یچ یواسه  ؟یخوا یم یاز من چ -

 

 زند: یم هیخندند و کنا یم شیبایز یها چشم

 

 ..انقدر خودخواه نباش. زم؟یعز شهیبه تو مربوط م زیهمه چ یکن یچرا فکر م -

 

 شوم: یبا کلماتش کالفه م یباز از

 

 فقط من و به حال خودم بذار... -

 

 روم: یقدم عقب م کیخورد و  یکشد. نگاه من دورتادور سالن چرخ م یشانه ام م یاشاره اش را آرام رو انگشت

 

 ؟یکن یم کاریچ -

 

. فکر کن یممنونِ من باش دی...البته بازمیعز یخوش شانس یلیخ ؟یدررفت رشیاز ز ینطوریخواهر دوقلو؟ هاه؟ ا ؟یخالکوب -

 .نمشیاون لحظه بب خوادیخورده...دلم م یدختر کوچولو چطور رودست هیبفهمه از  دیجناب جاو

 

در  دنیسرک کش یبرا ستینقشه ا رایبا سم یرا...البد دوست زیبه او گفته...همه چ رایسم گر،یداند؟ معلوم است د یکجا م از

 من...! یِزندگ

 

 لرزاند: یوجودم را م یه هم خشم

 

خواهر دوقلو دارم. اون با تو  هیرفته؟ من  ادتیکنه... یباور نم یاگه تو هم بهش بگ یبفهمه...حت ذارمیفهمه...نم یاون نم -

 شناسم جنابِ درخشان... یبوده...در واقع من اصال شمارو نم

 

 .رمیگ یاعتماد به نفس م یو کم دیآ یمحکم و با صالبت خودم خوشم م یحرف ها از

 

 یم نیهمه استرس دارد مرا زم نیا ایکنم. خدا یخندد و من باز دور و بر را نگاه م یپروا م یخندد...ب یم یبلند یبا صدا اریمه

 زند.
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 :دیگو یخنده در آن مشهود است، م یکه هنوز رگه ها ییصدا با

 

 جوجو... یساده ا یلیواقعا؟ خ -

 

 شود...لحن صحبتش هم: یم دیو پل یاش جد چهره

 

تونم  یاالن م نی...هممیرفته؟ ما پنج سال با هم بود ادتیرفته باشه... ادمیکه اسمت و  ستمین نی...شروستمین نیمن شرو -

 شناسم. یمن تمام عادتا و تمام اخالقات و م ستین نایچشم بسته لخت بکشمت...فقط ا

 

 یکه روز ینقره ا یِمانم به دو گو یم رهیکنم...فقط با نفرت خ شکشیندارم تا در جوابش پ یشوند...حرف یمشت م دستانم

 قبله گاهم بود.

 

 کند: یگوشم زمزمه م کیکشد و نزد یندارم سرش را جلو م کیشل یبرا یریت ند،یب یم یوقت

 

 بودم! ادتی شهیبه کنار بانو...دلم برات تنگ شده بود...هم نایا -

 

 هستم. شیها یبه گو رهیکشد و من هنوز خ یرا عقب م سرش

 

 !یمون یمن، م ادی شهیلطف و حرمتِ خاطره هامون....نگو هم به

 

 ! یمن، همون یبرا گهیدورم....نه تو د ینه من مثل اون روزا که

 

 

 

 دهد! یخطر م یترسم. بو ی. از لبخندش هم مردیبگ ینگاهش را جد ریترسم، مس ینگاهم م از

 

 دایبهتر از تو پ یکیاگه تونستم  یگفت ادته؟ی...نمتیوقت نب چیه گهیدادم د یم حیمن دلم تنگ نشده بود...راستش ترج -

 .یفتیپاهام م یکنم...رو

 

 همه آدم فضول؟ نیچشم ا شی. زانو بزنم؟ پنجامیا نیهم یهم برا قای: دقاریمه

 

 دهم: یرا تکان م سرم

 

 ندارم. یازیبه زانو زدنتم ن گهید یمن حت -

 

 کشد: یبه سمت هم م یو با حالت مغرورانه ا ردیگ یکتش را از دو طرف م ی لبه

 

 .یدار ازیبه من ن شهی...تو همزمیعز یکن یاشتباه م -

 

اون دختر بدبخت و تو  گهیعوض شدم. د گهی. حاال دیو باهام مثل آشغاال برخورد کرد یکه ولم کرد یتو بود ادته؟یندارم!  -

 ...زدانمی. من عاشق یو خراب کن میذارم زندگ ی. نمستمیخور ن یسر

 

 شوند:  ی...پر از حسادت مرندیگ یخشم م یِاز سرخ ییرگه ها شیها چشم
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 ی...و من هروقت که اراده کنم مشهی...همیمون یعاشق من م شهی! تو همیتون یمنو نم یول یخودت وگول بزن یبتون دیشا -

 تونم تو رو داشته باشم.

 

 دهد: یادامه م یتر میلحن مال با بعد

 

 یچ ندهیآ یتو ستی. مهم نیمن یِ زندگ یایرو یو همه  دیام ی...همه لیدل یمن عاشقتم...من خودمم فقط بخاطر تو. تو همه  -

 !یمال من شهیتو خواهم بود و تو هم هم یبرا شهیمونم...من هم یعاشقت م شهی. من همادیم شیبرامون پ

 

 زند: یم پوزخند

 

 بار...انقدر که تک تک کلماتت و حفظم... ونیمل کی کی...نزدیگفت یبهم م نارویکه نرفته؟ خودت ا ادتی -

 

 !نییپا زدیر ی...میهر قلبم

 

 مانده. ادمیبار گفته ام...معلوم است که  ونیمل کیاست... ادمیکلمات را  نیا یاست...همه  ادمی

 

 ؟یکن کاریچ یخوا یم ه؟یحرفا چ نیمنظورت از ا -

 

 کنم... یخوام با قلبت باز یم -

 

 نشانم: یبه لب م یتمسخر آلود لبخند

 

تونم  ینم یگفت یخودم ساختم و تو م یکه برا یا یزندگ نیکن...با چنگ و دندونم از ا رونیکدوم قلب؟ فکر منو از سرت ب -

 .ستمین شهین دخترِ عاشق پاو گهیو به باد حسرت بده. من د میمثل تو زندگ یذارم آدم یکنم. نم یبسازم مراقبت م

 

 دهم: یو ادامه م رمیگ یم ینفس

 

. اما اون روز اومده و یاحساساتم نداشته باش یرو یکنترل گهیبرسه که تو د یکردم روز یوقت فکر نم چیصادقانه بگم....ه -

 .رونیبکش ب میندارم پس پات و از زندگ ازتین گهیبمونه. د شهیهم یخوام برا یمن م

 

 زند: یم یا یکند و بعد لبخندِ عصب یلحظه مات و مبهوت نگاهم م چند

 

گالره؟ حقه با توئه.  یدون ی...میشیگرم م یفتیخاطراتمون م ادی ی...صادق باش و اعتراف کن که هنوز وقتیگ یدروغ م یدار -

 ی...عوضیعوض شد یلی! خی...روراست بودی! متاسفانه. الاقل اون موقع صادق بودیستیکس و ساده ن یاون دختر ب گهید

 ...یندون دی...اما شای...زرنگ شدیشد

 

 دهد: یکند و پررنگ تر ادامه م یم یمکث

 

 که عوض شده! یستین یتو تنها کس -

 

 ؟یینجایا ار؟یمه -

 

 کنم خودم را مشغول تابلوها نشان دهم. یم یگزم و سع ی. لب مردیگ یرسد و فرصت جواب دادن را از من م یاز راه م رایسم

 

 چسبد: یم اریمه یکند و از بازو یبه من م ینگاه بد رایسم
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 ؟یکن یم کاریچ نجای...ازمیگشتم عز یدنبالت م هیک -

 

 کند: یخوب بلد است نقش باز اریمه

 

 .میکرد یصحبت م باتیز یبا گالره خانوم در مورد هنرها میداشت -

 

 گذرم: یاز برابر نگاه زشتش م تیاهم یکند و من ب یچپ چپ نگاهم م رایسم

 

 کفشا! نیکمکم...به خدا پا درد گرفتم با ا کمی ایب اریمه -

 

 گذشت! ریکشم...امشب که بخ یم ی. نفس راحترندیگ یکنند از من فاصله م یکه صحبت م همچنان

 

کلمات  نیکه سوخت. او انتظار داشت هنوز ب دمید بودند. در آن ها نهیمثل آئ شیمن چشم ها یرا امشب سوزاندم...برا اریمه

 کرد...از نفرت کلماتم آتش گرفت! ی. اشتباه مندیمن عشق بب

 

 بود! نیریکرد. ش یاشتباه م میبگو دیبه من گفت و با میمر یرا روز نیاست...ا نی...خونستین نیریگرفتن ش انتقام

 

 چیکه مانده ه یزیشد. تنها چ دیتمام وجودم را احاطه کرد و بعد ناپد ینیریقابل وصف و ش ریگذرا احساس غ یلحظه  کی یبرا

 ام ادامه دهم. یمعمول ریغ یِام، زندگ یبه زندگ دیهدف مانده ام و باز با یو ب یاست. توخال

 

م بلند ام آرام باشد...باز هم هق هق هیگر یکنم صدا یم ی. هرچقدر سعنمینش یکنم و گوشه اتاق م یرا با خشم م میها لباس

 شود. یم

 

 . ندیب یم یمرا خال یشود و جا یوارد اتاق م زدانیندارد.  دهیکنم فا یم هیگر هرچقدر

 

 زند: یم میصدا آرام

 

 گالره؟ -

 

نشسته  یکیبال و پر شکسته، در تار یکه مثل پرنده ها ندیب یرسد. م یو به من م ردیگ یرا م نیزم یرو ختهیر یلباس ها رد

 غم بغل گرفته ام. یام و زانو

 

 زند: یزانو م میو روبه رو دیآ یم جلو

 

 شده؟ یزیچ -

 

 شود. یام بلندتر م هیگر یصدا فقط

 

 کند: یم هول

 

 !زمینکن عز هی...گرینطوریا یکن یم وونمینکن...د هیجون من گر -

 

 قلبِ شکسته پر از ماتم دارم! کیخارج شده اند... ارمیاز اخت میکنم...اصال اشک ها یم هیگر باز
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 :دیگو یکشد و زمزمه وار م یم یآه

 

 ؟یراجع بهش با من حرف بزن یخوا یم -

 

 نه... -

 

 ؟یکرده رو فراموش کن تتیکه اذ یکمکت کنم هرچ یخوا یم -

 

 نه... -

 

 فشارد: یم میزانو یرو دست

 

 تنهات بذارم؟ یخوا یم -

 

 نه... -

 

 کارد: یم شیام را در بوسه ها یشانیپ

 

 ؟یناراحت نی. هنوزم بخاطر موضوع خواهرت و شروشمیم وونهیمن د یکن یم هیکه گر ینطوریآخه ا -

 

 اوهوم... -

 

 جرات بلند سکوت کردن را هم ندارم! یآزار دهنده است. چون حت یبه طرز وحشتناک قتیچون حق میگو یم دروغ

 

 گذارد: یچانه ام م ریز دست

 

قراره من  یدونم تاک ی. نمنهیدونم هنوز دلت ازم چرک یکه باهات داشتم زشت و زننده بود. م ی...رفتارزمیمتاسفم عز -

و  یلیبلد نباشم احساساتم و خ دیکه دوستت دارم نتونم بهت محبت کنم گالره...شا یبه اندازه ا دی. شایاشتباه کنم و تو ببخش

دونم  یدر اعماق قلبم م یول یکنم که دلخور ش یم یو کار گمیم یزیچ یگاه ستیبروز بدم. مهم ن یستشیاونطور که شا

اگه کنار من  یداره ول ادیز یسخت ی...زندگادیم شیپ یچ ستی. مهم نیو بدون نیا دیمونم و تو هم با یعاشقت م شهیهم

 کنمت... یم نیزم یزن رو نیخوشبخت تر دمی...قول میبمون

 

کنم، فقط  یاندازم و بغلش م یکه دست دور گردنش م یماند و در حال یهمه احساسات خالصانه اش زبانم قاصر م نیبرابر ا در

 :میتوانم آرام بگو یم

 

 !زدانیآه... -

 

 پشتِ سرم را خراب کنم! یجهنم است ... دوست دارم تمام پل ها رشیکه مس یمسافر مثل

 

 زنم! کیاندازه ...  یآغوش تو ... ب یبرا من

 

*** 

 

آنکه واقعا کف در  یب اری. مهدیپاش اریسطح آب کرد و آن را به طرف مه یکوچکش را از آب و کفِ نشسته رو یمشت ها گالره

 :دیچشمش مال یگفت و مشتش را رو یبلند «یآ»چشمش رفته باشد، 
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 گالره؟ رفت تو چشم... یکن یم کاریچ -

 

 چشمش بردارد: یرا از رو شیقو یکرد، دست ها یو سع دیکش اریوان به سمت مه یخودش را از آن سو گالره

 

 خواستم... ی. به خدا نمدیببخش یرفت تو چشمت؟ وااا -

 

.  دیکش یغیج یری. گالره از شدت غافلگدیخند یبلند یو با صدا دیاز کمر او را گرفت، به طرف خودش کش اریمه ناگهان

 . دیخند یو نخود زیر اریمه بلند ینتوانست خودش را کنترل کند و هم صدا با قهقهه 

 

 کرد.  شیهمراه یتیشکا چیه یخم شد و او را تنگ در بر گرفت. گالره هم ب اریمه

 

 رهیگذارد و نگاه خ یمانده که متعلق به گالره است، م یکنار تنها مسواکِ باق ،یگل گل وانِیرا داخل ل دیسپ -یمسواکِ آب اریمه

گالره  یتواند نگاه از مسواکِ صورت یشورد. نم یرا م شیکند و دهان کف یقلوپ آب را قرقره م هی. ردیگ یاش را از وان م

 .ردیبگ

 

 خانه را پر کرده. یهمه  چ،یاتاق که ه کیبلندِ موز یصدا

 

 سازمو نهیزنه قلبت تو س یدوباره م باز

 

 زمزمهء آوازمو یشنو یسکوتت م تو

 

 تموم جونتو رهیگ یکه م یدلتنگ حس

 

 منو یو کم دار ینیب یمنو م یریم جا هر

 

 اندازد.  یخاطراتشان م ادیاو را  لیدهد. تک تک وسا یگالره را م یخانه بو نیدر ا زیچ همه

 

 یاندازد. شلوارک کوتاه و زرشک یتخت م یآورد و رو یکرد را در م یم یکه تمام شب در آن احساس ناراحت یو شلوار کت

 یکند. طبق معمولِ هرشب عطر گالره را برم یرها م شیآرا زیم یرا رو لشیپوشد و ساعتش بند است یحوصله م یرا ب یرنگ

 یادیامشب گالره ز یکند. حرف ها یبار هزارم، خودش را لعنت م یکشد و برا یم یقیزند. نفس عم یمچ دستش م یدارد و رو

دوستش ندارد. اصال مگر  گریکه د دیبه او بگو یقدر جد. انندیگران تمام شد. توقع نداشت گالره را انقدر مصمم بب شیبرا

 یآورد، باز نم یهم همه را باال م عمرکرده بود که اگر تا آخر  قیگالره تزر یامکان دارد؟ در آن پنج سال انقدر عشق در رگ ها

 را نخواهد. اریتوانست مه

 

 اریگردد...اگر مه یدهد! مطمئن است برم یحق را به او م اری...دلخور است و مهنیدلخور است...فقط هم اریاو فقط از مه یآر

 گردد! یمطمئنا گالره برم ندازد،یب شانیگذشته ها ادیو او را به  ستدیخواسته اش با یمصرانه رو

 

 انگار تو جنگ با دلم یدلت تنگه ول تو

 

 گلم یبا خودت لج کرد یشکن یو م یزن یم

 

 که آسون برم یبا تو بودنو سخت کرد راه

 

 دوباره خوشگلم؟ سهیخوش رنگت چرا، خ چشم
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گفته بود، گالره  اوشیشده بود و س ایخانه را از او جو نیو علت ترک کردنِ ا دهیپرس اوشیکه حال گالره را از س یروز از

به هشدار داده بود، گالره را رها کن و او را  اوشینداشت. س شیروز هم آسا کیخودش رفته،  یِازدواج کرده و سراغ زندگ

را داشت که عروسک مورد عالقه اش را از او گرفته باشند و او  یو بازنده ا لجباز یحس بچه  اریمه یحال خودش بگذار...ول

 .ردیدانسته را پس بگ یکه سال ها مال خودش م یزیعزم کرده بود، چ

 

را در آغوش  شیخوشبخت باشد؟ شب ها یگریکرد تا در کنار مرد د یم شیشد؟ رها یزد! م یم ییحرف ها یهم گاه اوشیس

 ...یگریمرد د

 

گفت، گالره از  یبا خودش م شهیکند. هم یاش م وانهیفکرش هم د ی. حتردیگ یم شیدست ها نیگزد و سرش را ب یم لب

، زد که باور نکند یکند. خودش را گول م یم یاز او دور ست،یشوهرش بفهمد، دختر ن نکهیترس برمال شدن رازش و از ترس ا

داند  یاست...م یو دوست داشتن نیریداند، گالره ش یاست. خوب م یگرید یزیچ قتیحق یرا! ول انیعر نگونهیا یقتیحق

 داند. یرا تصاحب کرده...خـــوب م شیداند بانو یگذارد! م یاو را به حال خود نم زدانی

 

دلش  یبکوبد و هرچه رو زدانیو غدِ  یصورتِ جد یلرزانش را تو یدارد، مشت ها یبیعج لیشوند. م یمشت م شیها دست

 . ردیآنکه بتواند عروسکش را پس بگ یپاچد، ب یاز هم م زیفقط همه چ ینطوریداند، ا یم ی. ولدیکند را به او بگو یم ینیسنگ

 

 ره؟یگ یاخماتو م گه،ید یبگو ک حاال

 

 ره؟یم یواست م یخنده، تب کن یتو م با

 

 موهاته؟ یِشبا ال یک دست

 

 که باهاته ادمی یول ستم،یخودم ن آره

 

 یاش جمع م یشانیپ یکوبد. دستش را رو یخاموش م یدکمه  یرود و دستش را با تمام قدرت رو یبه سمت ضبط م یعصب

 نکهیا یدهد. برا یو بغض مردانه اش را قورت م ندینش یتخت م یشود. رو ینم یکشد. خال یکشد. عربده م یکند و عربده م

 یکه دم دستش است، پر م یا یبطر نیرا از اول وانشیرود و ل یم خانهدر برابر خودش نشکند، به آشپز یحت غرور مردانه اش

گندش جمع  ینوشد و صورتش از مزه  یم وانیپرِ ل یادیاز سرِ ز ی. کمندینش یتخت م یگردد و رو یکند. دوباره به اتاق برم

 شود. یم

 

. به تهِ ردیگ یآرام م یشود و دلش کم ینوشد تا بالخره سرش گرم م یرا ندارند. انقدر م هیبدِ اول یآن مزه  گر،یها د جرعه

 ندیب یبندد، گالره را م یرا که م شیاست! چشم ها دواریاست...هنوز ام دواریماند. ام یم رهیدستش خ یپهن و کوتاهِ تو وانِیل

 !ستیفهمد گالره مدت هاست که ن یمکند،  یو آن ها را که باز م

 

 یم دنیبرف شروع به بار یشده باشد. درست وقت کیشود که هوا تار یروز تنگ م یدلمان برا یاست...وقت نطوریهم شهیهم

زند و او هم درست  یخانه به سرش م یدلمان هوا میشو یاز جاده ها خسته م یشود. وقت یتنگ م دیخورش یکند دلمان برا

 داده! شبود، از دست دهیخواست که فهم یگالره را م یوقت

 

 شود: یبه جواب دادن م ریناگز را،یاسم سم دنیرود. با د یحوصله به سمت آن م یخورد. ب یزنگ م لشیموبا

 

 الو... -

 

 !یزن یزنگ م یخونه؟ گفت یدیسالم عشقم...رس -
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 کامال فراموش کرد: یگزد. قرار بود به او زنگ بزند ول یم لب

 

 کار داشتم. ییبره؟ سر راه جا ادمی شهی...مگه منگمی...تو پارکدمیهنوز نرس -

 

 کجا؟ -

 

 کرد. ینم یفضول شی. گالره معموال در کارهادیآ یزنانه خوشش نم یها یفضول نیا از

 

 یتخت م یدمِ گوشش است، خودش را رو ،یکند، نرم تر برخورد کند و همانطور که گوش یم یحفظ ظاهر هم که شده سع یبرا

 اندازد:

 

خستت  ی. کارا حسابیخوشگلم. خسته نباش دیشلوغ بود، طول کش نیزدم...پمپ بنز نیخانوم فوضولم بشم من...بنز یفدا -

 کرد!

 

 :ردیگ یم یانرژ اریمه یاز لحن عاشقانه  رایسم

 

 !شهیدلم زود زود برات تنگ م شت؟یپ امیامشب ب ؟یی. تنهاشمیخسته نم ینه...تو که باش -

 

 را به رخت خوابش راه دهد.  یگریشود زن د یگالره خلوت کرده نم ادینه...امشب که با شود. امشب  یهول م اریمه

 

 :دیگو یم عیسر

 

 دنبالت...خوبه خوشگلم؟ امیمن...فردا خودم م زِیعز یامشب که خسته ا -

 

 یساعت تظاهر به عاشق بودن، حساب میاصرار کند. ن نیاز ا شتریدهد، ب یکند...غرورش اجازه نم یقبول م یلیم یبا ب رایسم

 شود. یکردن م یبه خداحافظ یبالخره راض رایکند تا سم یرا خسته م اریمه

 

 یکند. از هر راه کیخودش را به او نزد یجور کیکرده بود،  یازدواج کرده، سع یبود، گالره با چه کس دهیکه فهم یوقت درست

خودپسند بود. از نوک دماغش آن  رایآشنا شد. سم رایبا سم شیآمدها رفت و یخورد تا بالخره ط یرفت، به بن بست م یم

کند.  دایزن را پ کیرگ خواب  دیخب او هم خوب بلد بود، چطور با یول دیرس یم یافتنیو به نظر دست ن دید یطرف تر را نم

 زرنگش کرده. یهمه تجربه اش در برخورد با زن ها حساب نیا

 

 یِ در زندگ یخواست طور یکرد. دلش م یم یگالره لحظه شمار دنید یبرا اریاش راه داد، مه یاو را در زندگ رایبالخره سم یوقت

. رفتیرا با سر پذ زدانیشدنش در شرکتِ  ریبر مد یمبن رایسم شنهادیکرد. پ رونشیجوره نشود، ب چیاو رسوخ کند که ه

 .دیارز یشدنش به گالره م کی. به نزددیارز یم یکار کند ول زدانیدست  ریخواست، ز یهرچند که اصال دلش نم

 

 یزن چیوقت با متاهل بودن ه چیزنِ متاهل بداند. به هرحال او هم ه کیتواند گالره را  ینم ندیب یکند، م یفکر م هرچقدر

 نداشته! یمشکل

 

حمله.  یآماده  یماده پلنگِ وحش کیحس...مثل سنگ سخت و مثل  یبود. ب دهید یگریها امشب گالره را طور د نیا یهمه  با

خطرناک  یکرد ول یفقط خودش را لوس م طانیملوس و ش ینبود. رام بود. آرام و مهربان بود. مثل گربه ها نطوریاو ا یگالره 

 نبود.

 

 اش چه بود؟ انهیجو زهیست یآن رفتارها لیرا به باد حسرت سپرد. خودش دل گالره را شکست. چرا؟ دل زیهمه چ خودش
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اش حذف کند. از کشمکش خسته شده بود. گالره  یخواست، گالره را از زندگ یداند، دلش م ی...فقط مدیآ ینم ادشی بخو

شده بود. توقع  یاز هر حس یتفاوت و خال یکرد، گالره خسته و افسرده شده بود. ب یمانع رفتنش نشده بود. آن روزها درک نم

با  شهیاو را عادت داده بود که زورگو باشد. هم شیخودش با کوتاه آمدن ها الرهنرو. گ دیو بگو فتدیب شیداشت گالره به پا

 کند. یفرق نم شیدوستش ندارد...که بود و نبودش برا گریکرد او هم د یخودش فکر م

 

شد و  یم وانهیشد. او هم د یخودش گذشته را فراموش کند، گالره وسط راهش سبز م الیکرد به خ یم یهربار که سع اما

 کرد.  یم یخودش را سر گالره خال یِکرد. ناتوان یم یدتن

 

بهتر  ینطوریگفت، ا یشد. مادرش مدام م یم ریاش درگ یرا با خودش و زندگ یو مدت انگریگالره دوباره عص دنیبعد از د هربار

او  یکرد. از دخالت ها ینم یمادرش توجه یفراموش کند. به حرف ها شهیهم یو گالره را برا ردیزن بگ دیگفت با یاست. م

 یانداخت و انتقام نبودِ گالره را از خانواده اش م ی. هر روز دعوا به راه مدید یمرا از چشم او  زیخسته شده بود. همه چ

 گرفت.

 

شد.  مانیتواند، فراموشش کند. بار آخر آنقدر تند رفت که خودش هم پش ینم ند،یگالره را بب یکرد تا وقت یخودش فکر م با

دوره هم  نیتا بالخره ا دیایو نبود گالره کنار ب ییخودش برود و او هم با تنها یزندگ یبود که گالره به سو نیش فقط اقصد

برگشتن آن دو به هم قدم از  یبرا ست،یحاال مطمئن است او هم حاضر ن یبود ول دیکش یکه م ییشاهد زجرها اوشیبگذرد. س

 قدم بردارد.

 

با  یخواه یو م ینکن. برگرد و بگو عاشقش هست یانقدر لجباز ،یکه اگر گالره را دوست دار کرد یم حتشینص شهیهم اوشیس

 ند،ینش یماند و منتظرش م یدر آن خانه م شهیهم یکرد، گالره برا یچون فکر م دیشود. شا نطوریخواست، ا ینم اری. مهیاو باش

خواست  ی. مدیایخواست با خودش کنار ب یماند. م یهمانطور عاشق و چشم به راه م شهیکرد گالره هم یعجله نداشت. فکر م

 برخواهد گشت. یگردد، به طور جد یبار که برم نیمطمئن شود ا

 

 شد.  یم ریزود، د یلیخ یلیخ شهیکه هم فیح

 

*** 

 

 گذارد: یم زیم یرا رو شیفنجان چا میمر

 

 ...یمرغا شد یِپس بالخره قاط -

 

 زند: یبغلش م ریو ز ردیگ یهوا م یکنم. آن را تو یمبل را به سمتش پرت م بالشتکِ

 

آخر  شهیبفهمه، آدم کنجکاو م زدانیبفهمه اگه  زدانیاگه  ،یکرد یو ناله م ونیخب انقدر که تو ش ؟یکن یبابا؟ چرا رم م هیچ -

 نه! ای دیفهم

 

 کند: یداغ سقف دهانم را سوزانده و چشمانم را پر آب م ییچا

 

 خونست ممکنه بشنوه. نایتر...ن واشی کمیخونه بودم؟ بعدم  نیاالن من تو ا دیفهم ی. اگه مگهید یسوختم...احمق -

 

 نوشد: یم شیرو یقلپ چا کیزند و  یم یاش را گاز بزرگ ینیریش میمر

 

 ...ییفکر کردم تنها ؟یزن یچرا م -

 

 کند: یتر زمزمه م آرام
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 ...دهیخب پس نفهم -

 

 :میگو یدارد، م زیر یو شکوفه ها ییطال یها هیکه حاش زیم یرو ستالِیبه گلدون کر رهیکشم و خ یم یآه

 

 نکهیسرش رفته...ا یچه کاله دهینفهم زدانیتونم خوشحال باشم  یباره که نم یم یبرام بدبخت واریراستش انقدر از در و د -

خراب کنه،  زویبرگشته و ممکنه هرلحظه همه چ اریمه نکهینه...اک یانقدر بهم اعتماد م نکهی...اهیانقدر ساده و دوست داشتن

اون موقع  دیاونم بد بود. شا کمی...فقط کمیکرد...کاش  یم انتیگفت...خ یکاش بد بود...دروغ م گمیکنن! م یم وونمید نایا

 کرد. یولم م یعذاب وجدان لعنت نیا

 

بزنم، در بغلم  هیگر ریبغض دارم و هرلحظه ممکن است ز نکهی. با علم به اندینش یشود و بغل من م یمبل بلند م یاز رو میمر

 کشد: یم

 

فهمم بعد از  یتونه بکنه. اصال من نم ینم یغلط چیه ارمیخواد. مه یم یخدا چ مینی...تا ببزمینکن عز هیتو بشم...گر یفدا -

 ه؟یحرف حسابش چ نهیباهاش حرف بزنه بب بگم اوشیبه س یخوا یشه. م کیاون برخورد زشتش چطور جرات کرده بهت نزد

 

 نالم: یکنان، م نیف نیو ف رمیگ یآغوشش فاصله م از

 

خوام  یماجرا کنم...نم نیا یِخوام اون و قاط یدردسر افتاده. نم یبه خاطر من تو یکاف یبه اندازه  اوشینه تورو خدا...س -

 کنم. تشیاذ نیاز ا شتریب گهید

 

*** 

 

 زنم: یکنم و نرفته تو غر م یاتاق خواب را با ضرب باز م در

 

 !رهیمن حوصلم سر م زدانیاَه... -

 

 کند: یکشد و نگاهم م یم رونیب شیکاغذها یچند لحظه از تو یرا برا سرش

 

 زم؟یعز یباهاش سرگرم ش ستین یچیه یبزرگ نی...شنا کن...خونه به انیبب لمیکتاب بخون...ف نیبش -

 

 دهم: یکنم و با لج سرم را تکان م یجمع م نهیس ریرا ز شیها دست

 

 خوام... ینم -

 

 یرا به چشم م نکشیمالد. دوباره ع یرا با انگشت شست و اشاره م شیآورد و چشم ها یچند لحظه درم یاش را برا یطب نکیع

تخت پخش  یرا رو بیو غر بیعج یکاغذها نیکه آمده، ا شیساعت پ کیشود. از  یبدهد، مشغول م یآنکه جواب یزند و ب

 کند.  یبا آن ها چه م ستیکرده و معلوم ن

 

 اندازم: یتخت م یروم و خودم را رو یم

 

 ن؟یچ نایا -

 

 !یاری...سردر نمدیجد یِگذار هیسرما یبرگه مربوط به فرما یسر هی -
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 یاش، حساب رهیت یِقهوه ا مِیبا فر یلیمستط شهیش نکِیمتفکرش را آن ع ی افهیکند. ق یو باال م نییخودکارش را تق تق پا سر

 کرده. تیباشخص

 

 کشد: یم رونیانگشتانم ب نیاز ب متیدارم. فرم را با مال یاز برگه ها را برم یکیبرم و  یم دست

 

 ...زمیو بهم نزن عز بشونیتیتر -

 

 شود. یگرداند و دوباره مشغول م یاولش برم یرا به جا فرم

 

و  رمیگ یدندان م نیخورد. لبم را ب یوجودم وول م یتو یزیچ کیرسانم.  یکشم و خودم را به تاج تخت م یم یکالفه ا پوف

 کنم. یلباسش دراز م ی قهیرا به سمت  بمیو خوش ترک دهیکش یِپاها

 

آن را به پوست  راهنش،یدوم پ یاول و دکمه  یدکمه  نیکشم و از ب یم نییرا پا میکند. انگشت شست پا یتعجب نگاهم م با

 رسانم. یبدنش م

 

 .ردیگ یرا از مچ م میکشد و پا یم یکالفه ا نفس

 

 کند: ینگاهم م یگذارد و جد یتخت م یرا رو آن

 

 ...بذار به کارام برسم...زیکرم نر -

 

 کشم: یم رونیرا ب زبانم

 

 دوست دارم... -

 

 گذارد: یبرگه ها م ی. آن را روستدیا یکشم. خودکار از تق تق کردن م یگونه اش م یرا رو میپا یبار انگشت ها نیا

 

 تا فردا تمومش کنم. دیدلم...نکن گالره جان...به خدا با زینکن عز -

 

 اندازم: یباال م یکشم و شانه ا یپس م پا

 

 ! یباشه...هرطور راحت -

 

 یفتگیو با ش یکشم. طوالن یم میموها نیب یم و دستکن یرا باز م میشوم. کش موها یبا ناخون الک زده ام م یباز مشغول

 اندازد. یکاغذها م یدارد و رو یرا از چشم برم نکشیشود. ع یم نییباال و پا شیگلو بیکند. س ینگاهم م

 

 کشد: یچسبد و مرا به سمت خودش م یم می. از مُچ پادیگو یم یا یلب ریز« اهلل یاهلل ال ال»

 

 !نمیبب نجایا ایها! ب یختیآخرم کرم خودت ر -

 

را دور کمرش  میاندازم و پاها یشود. با خنده دست دور گردنش م یبلند م غمیشوم، ج یم دهیتخت کش یکه با شتاب رو آنطور

 :چمیپ یم

 

 تو که... -
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د رو یم شیکنم. دست ها یم شیبندم و همراه یرا مثل او م میبندد. چشم ها یرا م میحرفم کامل شود، لب ها نکهیاز ا قبل

گردم و آرام  یلباسش م یرا باز کنم، با دست دنبال دکمه ها میآنکه چشم ها یکشد. ب یمشتش م نی. آن ها را بمیموها یال

 کنم. یآرام بازشان م

 

 نیمزخرفش طن یصدا گریبار د کیزنگ قطع شده و  یصدا ی. وقتستیزند. ول کن ن یحالم م یاش تو یزنگ گوش یصدا

 چسبد... یرا م میشود، بازوها یاندازد م

 

 کشم: یرا عقب نم سرم

 

 جواب نده... -

 

 کشد: یم یقیکشد و نفس عم یرا عقب م لبش

 

 داره... یکار مهم یکس دیبذار جواب بدم. شا -

 

 زند. یچنگ م یعسل یرا از رو لشیکشم و او به سرعت موبا یام، کنار م دهیدورش تن یرا که مثل عنکبوت خودم

 

 دهد: یم جواب

 

 الو... -

 

چسبد و  یشود. مُچ دستم را م یلبش مانده را پاک کنم. چهره اش درهم م یکه از رژم رو یبرم تا اثر کم رنگ یرا جلو م دستم

 کند: ینم شیرها

 

 کجا؟ ؟یتصادف؟ حالش خوبه؟ آخه چجور ؟یچ -

 

- ... 

 

 آدرسو...چند لحظه... -

 

 کند: ینگاهم م یحالت شوکه شده ا با

 

 کاغذ بهم بده! هی -

 

 آورم: یم شیبرا یشوم و به سرعت کاغذ یم بلند

 

 زدان؟یشده  یچ -

 

 یکند و درحال ی. بالخره قطع منمینش یتخت م یگزم و با استرس رو یکه صبر کن صحبتم تمام شود. لب م یعنیزند  یم یپلک

 کند: یبندد، زمزمه م یرا م شیکه دکمه ها

 

 تصادف کرده! ناین -
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*** 

 

گذرد. چه  یکنم. از دو بعد از ظهر م یباز م ییرو به رو واریشده به د ختهیساعت آو یرا به رو میشم هاپرم و چ یخواب م از

 نیو ب دیآ یم نییلزج عرق تا لبم پا یقطره  میها قهیفشارم. از کنار شق یقلبم م ی. دستم را رودمید یم یکابوس وحشتناک

 گذرانم. یرا از نظر م نینشم یسروصدا یساکن و ب یمنظره  یدیکشم و با نا ام یم میهامو نیب یرود. دست یلبم فرو م اریش

 

 .نمینش یکشم و صاف م یکمرم م ی رهیت یکاناپه و با حالت نشسته کمرم را به ذوق ذوق انداخته. دستم را رو یرو دنیخواب

 

دم. انقدر استرس داشتم که بالخره وحشتناک کر یرفتم و آمدم. فکرها یرا ه منیتا ساعت ده صبح طول و عرض نش شبید

راحت تر است. تمام شب تا طلوع  الشیمرا با خودش نبرد و گفت، اگر تنها برود خ زدانی. شب قبل هرکار کردم دمیکابوس د

 داد و بعد خاموش شد. یتماس گرفتم. اول که جواب نم لشیآفتاب با موبا

 

و حالت  رمیگ یاز آنها ندارم. دل آشوبه م یتا به حال خبر شبیاندازم. از دو گذشته! از د یبه ساعت م یگرینگاه د نگران

 .دیآ یباال م میجوشد و تا گلو یقسمت معده ام م نیتر ییاز انتها یزیبرد. چ یتهوع امانم را م

 

 لبم را مرطوب کنم. ی، ترک هاتوانم با زبانم ینم یحت یشوم. دهانم تلخ و بدمزه شده. از شدت خشک یبلند م یصندل یرو از

 

کنم. با حس حضور  یدوم را پر م وانیشوم. ل یکشم. آرام نم ینفس سر م کیپر آب را  وانیل کیکنم و  یرا باز م خچالی در

کند و  یگوشم را پر م وانیشکسته شدن ل یخورد. صدا یانگشتانم ُسر م نیاز ب وانیپرم و ل یم میداخل آشپزخانه از جا یکس

 کشد. یاعصابم خط م یرو

 

 گذارد. یاش م نهیس یکشد و دستش را رو یم یخفه ا غیمن، ج غیبلند ج یخانوم هم صدا با صدا فائزه

 

 کنم: یرا بلند م میآنکه بخواهم صدا یب

 

 چه طرز تو اومدنه؟! نیفائزه خانوم...ا دمیترس -

 

 :دیگشا یم یو نگران لب به عذرخواه دهیپر رنگ

 

 ...زیعز یان...فکر کردم هنوز خوابگالره ج دیببخش -

 

 گذرم:  یشکسته م وانیل یکنم، از رو یرا سر او خال تمیتوانم عصبان ینم نکهیاز لحن محترمانه اش و ا ناراحت

 

 نره... یکس یجمع کن تو پا نارویا -

 

 نم؟یناهار و بچ زی. مزمیباشه عز -

 

 کشم: یم یو آه ستمیا یم یدرگاه یتو

 

 برگردن! نایو ن زدانیکنم  یندارم. صبر م لینه...م -

 

برم. هنوز  یدارم و به اتاق خواب پناه م یرود. تلفن را برم یدسته دار م یآوردن جارو یو برا دیگو یم یا یلب ریز ی باشه

 .رمیگ یم یدواریرا با ام زدانی یو شماره  نمینش یرنگ م یاسیمبلِ  یکند. رو یدرد م دنیبدنم از نشسته خواب

 

 "دستگاه مشترک مورد نظر..."
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 یمبل م یرا محکم رو یمیس یشوم. تلفن ب یاش نم یتکرار یجمله  هیسابم و منتظر بق یهم م یرا با حرص رو میها دندان

 کوبم:

 

 ! یلعنت -

 

 یدر کنج ر،یبگ آرام ،یکیکرده ام. پناه ببر به تار ریمحبوبم د د،یگویو م زندیزنگ م گرید یمن نرفته است...تا چند لحظه  مردِ

 دنج... 

 

 ! گردمیبرم گر،ید یهم بگذارچشمان خسته ات را...بخواب محبوب من...بخواب...تا چند لحظه  بر

 

 

 

*** 

 

تازه به هوش آمده  ضِیهمه انتظار خارج از تحملش است. دکتر بعد از چکاب کردنِ مر نیمانده. ا رهیپرستار خ یرو زشیت نگاه

 کند. یم شتریب یار سرم را چک کرده و سرعت قطرات را کمشود. پرست یاز اتاق خارج م

 

داند،  یشود. خودش هم م یبه ترک کردن اتاق م یاش هنوز به پرستار است. پرستارِ جوان بالخره راض یو عقاب رهیخ نگاه

تا آخر عمرش در کما  دیآمد. با یاصال به هوش م دیدست بگذارد. نبا یتواند، دست رو ینم یاست ول یسکیکارش تا چه حد ر

 ماند. یم

 

 کس نبود. چیمرد...برگشتنش به نفع ه یم دیبا

 

زمان مالقات هم  یرسد. حت یبه نظر م یآرام و معمول زیشود. همه چ یلرزان وارد اتاق م یو با گام ها ردیگ یفاصله م وارید از

 یکه زندگ یزیکرده. از هر چ دایت از او نفرت پسوزد. مدت هاس یدختر نم ییتنها یاست. دلش برا امدهیاو ن دنید یبرا یکس

 قرار دهد، نفرت دارد. یاش را در خطر نابود یشخص

 

خورند. آب  یتکان م یدختر جوان کم یبسته  یکشد. مردمک چشم ها یم نییپا یرا کم دی. ماسک سپستدیا یسرش م یباال

 یدفاع چیدختر معصوم را که ه نیقادر است، ا ایرا نکشته...آ یدهد. قادر است؟ تا به حال کس یدهانش را با ضرب قورت م

 محروم کند؟ دنیندارد، از نفس کش

 

 یفرصت نی...اگر حاال او را نکشد، مطمئنا بخاطر از دست دادن چنستین یگریکند. راه د یلرزانش را مشت م یها انگشت

 خودش را لعنت خواهد کرد.

 

دارد.  سکی. رستین یرود. نه خفه کردن، اصال راه حل خوب یم شیماند. دستش پ یسر دختر ثابت م ریبالشتِ ز یرو نگاهش

زند. به سمت سطل  یسرنگ است و به او چشمک م هیاتاق...! داخلش  یگوشه  یکند. سطل زباله  یدور و برش را نگاه م یکم

 آورد. یرا از سرش درم یکیپالست یدارد و لوله  یکند. سرنگ را برم لهعج دینگاهش به در است. با کیرود.  یزباله م

 

کند. از شدت  یکشد و سرنگ را پر از هوا م یم رونیآن را به سمت ب ییِانتها ستونی. پستدیا یسر دخترک م یباال دوباره

 لرزد. یاسترس دستش م

 

 هستند. بایرنگش معصوم و ز یخاک یکند. چشم ها ینگاهش م یجیشوند. با گ یاز هم باز م یدخترک به آرام یها چشم

 

 گزد: یرا م لبش
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 !دی...نبایشد یم داریب دینبا ؟یشد داری...بالخره بزمیسالم عز -

 

 یِکند. دست ها یم شیباز تماشا مهین ی. دخترک هنوز با چشم هاردیگ یچشمش را م فشیگردنِ ظر یرو یِچیو مارپ یآب رگِ

 انجام دهد. یتواند کار یکند، او نم یم شیتماشا نطوریا یگذارد. تا وقت یچشم دختر م یدست کش پوشش را رو

 

کند. دخترک  یسر برسد، سرنِگ لبالب پر از هوا را داخل شاهرگش فرو م یموضوع که امکان دارد، هر لحظه کس نیدرک ا با

از تواند،  یاست که نم فیکند. انقدر ضع یفقط ناله م یکوچک و تازه متولد شده ا یشود. مثل گربه  یبلند م فش،یخف یناله 

 خودش دفاع کند.

 

اندازد و  یها را از کار م هیمقدار از هوا ر نیشک ا یشود. ب یدخترک م یدهد و تمام هوا وارد رگ ها یرا فشار م ستونیپ

او را که خودش به اندازه  قهیدق کیمقدار از هوا در کمتر از  نیشک ا یآورد. ب یاو را از پا در م یقلب یسپس به صورت حمله 

 هست، خواهد کشت. فیضع یکاف ی

 

 !شهیست...چشمات و ببند...زود تموم م قهیدق هیفقط  -

 

دخترک دچار  نکهیزند و به سرعت و قبل از ا یاش م ینیدهان و ب یاندازد. ماسکش را دوباره رو یرا داخل سطل م سرنگ

 .دزیگر یم طیشوک و درد شود و دکتران و پرستاران را به آنجا بکشاند، از آن اتاق و آن مح

 

 

 

*** 

 

شود و خودم را در  یم زانیآو زدانیسخت و محکم  یکنم. نگاهم به چانه  یرا از هم باز م میپلک ها ،یآرام یحس تکان ها با

 .نمیب یبغلش م

 

 برد. یزنم. خودش است. دارد مرا به سمت تخت م یچند بار پلک م نم،یب یمطمئن شوم، خواب نم نکهیا یبرا

 

 پرسم: یم یخواب آلود یکنم و با صدا یباز م لب

 

 زدان؟ی یاومد -

 

 گذارد: یبالشت م یرو یخواباندم و سرم را به آرام یتخت م یرو

 

 آره گلم اومدم... -

 

 کنم: یم شیباز تماشا مهین یپرد. با چشم ها یاز سرم م خواب

 

 زدم. یچقدر نگران شدم؟ تمام شب داشتم بهت زنگ م یدون یم -

 

 روند: یهم م یبار رو کیاراده و هرچند لحظه  ی...خسته اند! بشیها چشم

 

 .یدیتموم شده. فکر کردم احتماال خواب میشارژ گوش دمیفهم شیپ قهینبودم...تازه چند دق یخوب تیموقع یباور کن تو -

 

 مُردم! یاز نگران بایتقر شبیکند. خواب؟! من د یبدنم را پر م یرگ و پ تی...کم کم عصباننمینش یتخت م یرو
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 برم: یرا باال م میصدا

 

 تا مرز سکته برم؟ یاز نگران دیشا ینگفت ؟یتلفنم نبود بهم زنگ بزن هی یکه بود یاون قبرستون یواقعا تو یعنی -

 

 گردد. یکند و به سمتم برم یتخت رها م یرا رو کتش

 

 :دیگو یم یمیپر از صلح و آرامشند. با لحن مال چشمانش

 

عده جوون مست و معتاد  هینور تصادف کرده بودن... یالیراه و ینبودم که زنگ بزنم. تو یطیاشر یصدات و باال نبر گالره...تو -

من  یدون یتا دره فقط چند قدم بود...نم نشیماش یکرده. فاصله  یم یچه غلط نشونیتونم درک کنم خواهرم ب یکه واقعا نم

 شانس آوردن که... یلی. خدمیکش یچ

 

 یآورد، چه م یفکرش را هم بکند، اگر خواهرش شانس نم یخواهد حت یکشد. انگار نم یصورت خسته اش م یرا رو دستش

 شد.

 

 کند: یاندازد و به من نگاه م یم نییرا پا دستش

 

 بهت زنگ بزنم؟ عتیاون موق یتو یاون وقت توقع داشت -

 

 دهم: یگزم...چقدر وحشتناک. سرم را تکان م یم لب

 

 ده؟ید بیچطوره؟ آس نایدونستم انقدر خطرناک بوده...االن حال ن یمتاسفم...نم -

 

. از میبود مارستانیب یزد. تمام شب و تو غیکرد. فکر کردم دستش شکسته انقدر که ج یم هیبازوش کوفته شده...همش گر -

صبح  دید. باداغون ش نشمیکوفته شده. ماش کمینشده. فقط همون بازوش  شیچیسرش و دستش عکس گرفتن خداروشکر ه

 ...رگاهیتعم ببرتش نیتهران بعد بدم فرز ارهیو بفرستم بکسلش کنه ب یکی

 

 پرسم: یم یقیعم ی ازهیبا خم همراه

 

 مستم بوده؟! -

 

 کند: یتنش م یمشک -دیشرت سپ یت کیآن  یآورد و جا یرا درم بلوزش

 

 یبازداشگاه نگهش ندارن. اگر پسر بود م یلش و لوشش شب و تو یشدم تا همراه دوستا ادهیپ یفکر کن نبوده باشه...کل -

 -دو نیا ی. توفتهیاتفاق م نیخسته شدم. بار دومه ا گهی. به خدا دادیبزننش تا حالش جا ب کممیذاشتم همونجا نگهش دارن و 

 ...یول شدمیم دوارمیکم ام. داشتم کم ومدیرفت دانشگاه آروم م یگذره خوب شده بود. آروم م یما م یِکه از عروس یسه ماه

 

 دهد. یاش فشار م یشانیپ یدهد. دستش را رو یکشد و ادامه نم یم یآه

 

 :میآ یم نییتخت پا یرو از

 

 شرکت! یبر خوادیچرتم بزن...نم هی...ارمیکنه؟ بذار برم برات قرص ب یبازم سرت درد م -

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 481 

 

 ششیکه آرا یو سر و صورت رونیزنم. با همان لباس ب یسر م نای. به اتاق نندینش یتخت م یکند و رو یم دییحرف فقط تا یب

 کشد. چقدر خوب که سالم است! ینفس م یو به آرام دهیتخت خواب یپخش شده، رو

 

 یخال وانیبلعد. ل یکند و قرص ها را همراه با آب پرتغال م یبرم. تشکر م یم زدانی یآب پرتغال برا وانیل کیپروفن با  دوتا

 کشد: یگذارد و دراز م یم یعسل یرا رو

 

 کن. دارمیب شیتا ساعت ش -

 

 پاشم: یخمارش لبخند م یکشم و به چشم ها یپر و خوش حالتش م یموها نیب یدست

 

 ؟یالزم ندار گهید زی...چزمیباشه عز -

 

 کند: یم شیبه بازو یکشد و اشاره ا یم یبالشت کنار یرا رو دستش

 

 بخواب... شمیپ نجایا ایچرا...ب -

 

کنم و گونه  یفرو م شیسفتِ بازو یها چهیماه یدهم. سرم را تو یم یبغلش جا یخودم را تو عیحرکتِ سر کیخندم و با  یم

 ب.وسم. یاش را م

 

 کارد: یم یقیعم یام بوسه  یشانیپ یمست خوابند. رو شیگرداند. چشم ها یرا به سمتم برم سرش

 

 نبودم که... یطیشرا یدادم، فقط تو یبهت خبر م دیدونم با یم ؟ینگران شد یلیخ -

 

 گذارم: یلبش م یاشاره ام را رو انگشت

 

 مهمه! نیگذشت...فقط هم ریسرت داد زدم. خوشحالم که بخ دیببخش -

 

 بوسد: یانگشتم را چندبار م یرو

 

 دوستت دارم گالره! -

 

از ذهنم...قلبم و فکرم مربوط به آن پنج  یا کشم. هنوز دودلم...هنوز گوشه یاش باال م نهیس یدزدم. سرم را تا رو یم نگاه

 ارزد. یم ایدن ینداشته  یتمام عشق ها یبه جا رمیگ یکه از وجود َمردم م یآرامش نیخب هم یشود. ول یسال م

 

 منم دوستت دارم. -

 

 لبش، خوابش برده! ینشسته گوشه  یکنم، با لبخند نامحسوس یکه م نگاهش

 

*** 

 

 را شانه زده و از باال بسته. شیبایو ز اهیس ی. موهاندینش یم زیرا عوض کرده و مرتب پشت م شیلباس ها ناین

 

 هم بلد است؟ دنیدختر خجالت کش نیکنم، ا یخودم فکر م با
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به  چاندیپ یاتفاق، خودش را م کیشود. دردِ هجومِ  یمشت م زیم یشده و دستش رو رهیخ نایبه ن یو ترسناک زیبا نگاه ت زدانی

 ترسم. یم زدانی. از واکنش میهلوهاپ

 

 :دیگو یم یمیناله کرده، با لحن محکم و مال اهشیکه در چشمان س یوجود تمام خشم با

 

 تهران! نیهم یدوستانست! تو یِدورهم هی یفکر کردم گفت ؟یکرد یم کاریشمال چ -

 

شود  یشده خشک م دهیمخلفاتِ رنگ و وارنگِ چ یگذارد. نگاهم رو یم شیهنوز قاشقش را برنداشته، آن را دوباره سرجا ناین

و تشنج را از سر گذارنده ام  یریتوانم بخورم. انقدر دعوا و درگ یلقمه هم نم کیهمه استرس،  نی. با ارمیگ یو حالت تهوع م

 است! سخت میبرا ییجوها نیتحملِ چن گریکه د

 

 اندازد:  یباال م یشانه ا ناین

 

 که نبود... یمهم زیکرد! چ رییتغ کمیبرنامه هامون  -

 

 همچنان آرام است: زدانی یصدا

 

 !یمست هم بود -

 

 برد: یرا باال م شیصدا یکم ناین

 

 خوردم فقط... یدنینوش وانی( که نزده بودم...دو تا لنینکن...کُک)کوکائ میج نیمنو س -

 

 زند: یداد م زدانیشود،  یبلند م یصندل یکه از رو ناین

 

 سرجات... نیبش -

 

 :ندینش یم یصندل یاندازد و دوباره رو یبه من م ینگاه مین ناین

 

 نکردم! یکار بد جیاتفاق بود. من ه هی زدان؟یبهت بگم  یچ یازم توقع دار -

 

 !یکرد دمینا ام یحساب -

 

 کند: یاش جمع م نهیس ریرا ز شیزند و دست ها یم یپوزخند ناین

 

 بزرگم کنن! گهید یخانواده  هیبه  یمنو بد یخوا یالبد م ؟یخب که چ -

 

 کند: یبشقابش را پر م زدانی

 

نه  ی...ولرمیگ یو ازت م تیو آزاد نتی...ماشاتی...کارت اعتبارشهیهم خوش به حالت م یلیخ ینطوریدونم ا ینه. در واقع م -

 !نهی...وضع همیریدرست قرار نگ ریمس یتو یمدت کوتاه...تا وقت هیو واسه  یموقت

 

 دهد: یناباورانه سرش را تکان م ناین

 

 !ی! حق نداریکارو بکن نیا یتون ینم -
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 که هست. نهیهم یخودت و اصالح نکن یکنم. تا وقت یکارو م نیحق دارم...و ا -

 

 زند: یم غیج ناین

 

 کارو نکن... نیا زدانیبرم دانشگاه؟  یپس چطور -

 

 اندازد: یشانه باال م یالیخیبا ب زدانی

 

 مثل اونا! یکی...تو هم رنیم یچطور نیهمه دختر بدون ماش نیا -

 

 دهد: یهم فشار م یرا رو شیدندان ها ناین

 

 !یریخودمه رو ازم بگ یکه برا یمال یتون یمن هجده سالم شده...نم -

 

 یو بهم ثابت کن یبه خودت بد یتکون هیکن...از نظر من اگه  تیشکا یکه دوست دار ییتونم...برو به هرجا یچرا اتفاقا م -

 !یریگ یتر امکانات گذشتت و پس م عیسر یلیخ ،یدرست و انتخاب کرد ریمس

 

 لرزد: یکشد که چهار ستون بدنم م یعربده م یبار طور نیا زدانیشود.  یبلند م یصندل یاز رو گریبار د کی ناین

 

 !یبر یتون یم یهرجا دوست داشت یسرجات...شامت و خورد نیگفتم بش -

 

جرات  یندارم ول لیخورد. اصال م یاست و بخارش به دماغم م می. بشقابِ پر از سوپ، جلوندینش یترسش دوباره م از ناین

 . نمیب یبلند شوم را در خودم نم زیاز پشت م نکهیا

 

خورد.  یغذا م نطوریهم شهیشود. البته هم یبلند م زیخورد و از پشت م یسوپ م یفقط کم نایشود. ن یدر سکوت صرف م شام

 چاق کننده نزند. یلب به برنج و غذاها یول ردیحاضر است بم

 

 رود. یبه سمت پله ها م یبا حرکات پرشتاب و عصب یول یحرف چیه بدون

 

 شود: یکنم...هنوز لب باز نکرده ام که مانع م یم زدانیرا به طرف  میرو

 

 .کنم! تو غذات و بخور.. یم کاریدونم دارم چ یبسپرش به خودم...م -

 

 شوم: یکشم و بلند م یم یپوف

 

 راستش اشتهام کور شد! -

 

 زند: یرا عقب م شیهم بشقاب غذا او

 

 !نطوریمنم هم -

 

 دهیسوزاند. تازه لباس خوابم را پوش شهیمدت جمع کرده بودم را از ر نیبه من زد که هرچه آرامش در ا یحرف زدانیشب  آن

 کرده بودم.  یخال بایام تقر نهیسر و س یو عطر خوش بو و اغوا کننده ام را رو
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 :دیگو یمنتظره م ریغ یلیخ زدانیزنم که  یم میبه دست و پا ونینشسته و لوس شیآرا زیم یصندل یرو

 

 قرصات و نخور گالره! گهید -

 

 گردم: یدهم و به سمتش برم یقورت م ی. آب دهانم را به سختستدیا یپا از حرکت م یکشاله  یرو دستم

 

 ؟یفتگ یچ -

 

 زده: هیو به تاج آن تک دهیتخت دراز کش یرو

 

 ...میخواد بچه دار ش یقرصات و نخور...من دلم م گهیگفتم د -

 

ها  نیخواهد. از ا یدلم بچه نم گریدارم...د یاز حاملگ یوحشتناک ی. بچه؟ من خاطره ردیگ یشود. بغضم م یم یدلم باران یهوا

 هواست. یهنوز رو زدانیمن و  یگذشته...زندگ

 

 بوده ام!  شهیمن مبتال به رفتنم... هم زدانی

 

 خوب، بس است. یآدم ها، مرا خاطره ا از

 

را  میبچه بتواند، جاپا کیکردم وجود  یفکر م یروز دیچقدر خطرناک است. شا یطیشرا نیدانم چن یمن که م یخبر ندارد ول او

 نداشتن بچه مان حق داشت. ندهیدر مورد آ اریم مهدان یمن بزرگ تر از آن روزها شده ام. م یمحکم تر کند ول

 

 نیرازم را بفهمد و ا یروز زدانیبهتر است. اگر  یلیخ دیاین ایمثل من داشته باشد، همان به دن یکه بخواهد مادر یا بچه

بزرگ  یدست نامادر ریاصال ز دیپدر و مادرش و شا یدعواها نیمشترکمان پر بکشد، کودک من ب یِاز زندگ ییایآرامش رو

 کرد. نخواهدرشد  یمناسب طیخواهد شد. صد در صد در شرا

 

 هم پسر شد و به سرنوشت عرفان دچار شد. دیشا ای. مینس ای نایمثل ن یکیمثل مادرش... یکیشود  یوقت م آن

 

 :رمیگ یکشم و چشم از نگاهِ منتظرش م یم یخواهم...پوف یمن بچه نم نم،یب یکنم م یهرطور که نگاه م نه

 

 ندارم! شویمن هنوز آمادگ -

 

 :ندینش یتخت م یرو

 

 ی. نمیستیکم سن و سال ن نیو سه سالمه گالره...تو هم همچ ی! من سیکن ینداره...آپولو که هوا نم یهم به آمادگ یازین -

 پدربزرگش بدونه...  یخوام بچم من و جا

 

 گذارم: یم زیم یبندم و آن را رو یرا م ونیلوس درِ

 

 زوده! یلی. به خدا خی...تو هنوز من و ماه عسل نبردمیکرد یزه سه ماهه عروستا -

 

 طیشرا کمیعاقالنه تره. االن  ینطوری...اریدکتر زنان مشاوره بگ هی شی...اصال برو پیشیفردا حامله نم نیخب تو هم که هم -

 برمت! یسفر خوب م هیهفته ها  نیشرکت نوسان داره...تو هم

 

 پرسم: یروم و م یپرت کنم. به سمتش م یکنم، حواسش را از موضوع حاملگ یم یسع
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 ؟یبر یمنو کجا م -

 

 زند: یشانه ام کنار م یرا از رو مینشاند و موها یم شیپاها یرو مرا

 

 همونجا... میر ینقشه هرجا دراومد م ی...اصال دستت و بذار رو نی...لندن...رم...چسی...پاریهرجا که بخوا -

 

 خندم: یموفق شده ام، حواسش را پرت کنم، م نکهیاز ا الخوشح

 

 که هستم! یینجایترسم دستم و بذارم هم یم -

 

 کشد: یشود و ابرو در هم م یپاک م لبخندش

 

 !؟یا یناراض یکه هست ییاز جا -

 

 کنم: یم هیتوج عیاندازم و سر یرا دور گردنش م دستم

 

 !رونینذاشتم ب رانیوقت پام و از ا چیمن ه ی...ولزمیمعلومه که نه عز -

 

 زند: یشانه ام را بو سه م یرو

 

 یتون ینم یکه حت ادهیز یدنید ی. انقدر جاهادمیبرم همه جارو نشونت م ی...خودم ممیهمه وقت دار نی...ایهرجور تو بخوا -

 !یفکرش و هم بکن

 

 ؟یرو گشت ایدور دن ؟یتو همه جا رفت -

 

 د:انداز یرا باال م شیابروها

 

 !دمیکه قابل رفتن باشه رو رفتم و د ییکه نه...جاها ارویکل دن -

 

 دهم: یتکان م شیاشاره ام را جلو انگشت

 

 ...یمنو هم ببر دیبا -

 

 خوشبخت ماندن بود! نطوریهم یوقت برا شهیکاش هم یا م؟یچقدر وقت دار زدانیکنم...من و  یبا خودم فکر م بعد

 

 گذارد: یچشمش م یرا رو شیها انگشت

 

 چشم! یبه رو -

 

 :ردیگ یاز گردنم م یگاز محکم عیمحکم و سر سپس

 

 !یچوندیرو پ ینین ی هیقض دمیاحمقم ها...فهم یفکر نکن -
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 یصدا م یو ب زیو ر ردیگ یبلند خنده اش من هم خنده ام م یکشم. به صدا یم غیشوند و ج یبدنم منقبض م یها چهیماه تمام

 خندم.

 

 

 

*** 

 

شرکت که به بن بست  یوقفه از کارها یتند تند و ب رایماند. سم یم رهیخ یکشد و به نقطه ا یاش م یشانیبه پ یدست اریمه

 زند. یخورده حرف م

 

 ( ؟ینیخورم ) مسکن...چه تسک یم ادی...قرص زرمیگ یم شتریروزها بهانه ب نیا

 

تو...به مادرم )که با  یِخال یو زمان...به تو...به جا نیبه همه...به زم م،یگو یم راهیخورم، بد و ب یرا تلخ تر م میها قهوه

 گذارد، چهار چوبِ در قابش کند( یو م ستدیا ی...مدیترد

 

 حواست با منه؟ اریمه -

 

 دهد: یتکان م اریچشم مه یدستش را جلو رایسم

 

 آقاهه؟! ییکجا -

 

سال! واقعا که شرم آور است. گالره هم انقدر لوس بود؟  یس کیچند سالش است؟ نزد رایزند! آقاهه؟! سم یم یپوزخند اریمه

 . دیآ یبه نظر م یو دوست داشتن نیریاش ش یملوس اریمه یاگر هم بود، برا یهم بود...حت دیشا

 

از تو خواهد گرفت و من  یگریکه د ییکنم، به عکس ها یخودم گرفتم و حاال نگاهشان م یکه خودم با دست ها ییعکس ها به

 هم توانست نگاهشان کنم. هرگز نخوا

 

 ی)و نم یسیبنو دیکه با یی)  در حسرت نامه هاسمینو ی)و نم سمیبنو دیکه با ییروزها در حسرتم در حسرِت نامه ها نیا

 ...) هست...هست...هنوز هم هست) گریتو باشد و د یشد، برا یکه هر واژه اش م یی)  در حسرت شعرهایسینو

 

 کشد: یخوش فرمش م یلب ها یبه رو یلبخند تلخ اریمه

 

 ...نجایهم -

 

 نوشد: یم یو بعد از هم زدن آن جرعه ا زدیر یشکر در فنجان قهوه اش م یکم رایسم

 

 گفتم؟ یچ یگیاگه راست م -

 

کس...چه بسا خود بودن  چیه یروزها حوصله  نیا د،یفهم ینم رایدهد. چرا سم یکشد و جوابش را نم یم یپوف کالفه ا اریمه

 را هم ندارد؟! 

 

 ؟؟  ینباش شیبرا یزیچ چیه گرید گر،ید یتا لحظه  یو از لحظه ا ،ینفر باش کیشود همه کسِ  یروزها بهت زده ام، چطور م نیا

 

 نباشد؟  گریاگر خودش د یباشد، حت تینفر همه کس زندگ کیشود  یم چطور
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کشم. بد و  یم ادی!! زگاریخورم...س ی...قرص مرمیگ یبهانه م ستین خودیسوال ها مانده ام...ب نیروزها در جوابِ ساده تر نیا

 ..... گریدرمانِ د ی...و بهت و حسرت و هزار دردِ براهیب

 

 ...یسوال ها بمان نیکن در جواب ساده تر فکر

 

دست  دیزند. با یروزها با خودش حرف م نیاش نمانده. ا یوانگیتا د یزیکشد. چ یدارش م شیصورت ته ر یرو یدست اریمه

 .ردیتواند گالره را پس بگ یوقت نم چیه رد،یحاال شکست را بپذ نیکارها بردارد. اگر هم نیاز ا

 

محافظه  اریزند. مه یهنوز حرف م رایکشد. سم یم رونیکتِ اسپرتش ب بیمارلبرو نشان را از داخل ج دِیسپ  -یزرشک پاکتِ

شاپ  یکاف یِچوب زِیم یکشد و پاکت را رو یم رونیشده، ب دهیچ فِیرد نیاز ب یگاریکند. س یکارانه تر وانمود به گوش دادن م

رود تا با فندکِ  یدهد، بنابر عادت دستش م یتکان م یسر یاست و هر از گاه رایاندازد. همان طور که چشمش به سم یم

 ش را آتش بزند.کنج لب گارِیاش، س یآهن یپویز

 

 تکاند.  یفنجانش، م ریز یِزند. خاکسترش را داخلِ نعلبک یم قیشود. پک اول را عم یشعله ور و سرخ رنگ م گاریس نوک

 

 نظر موافق بود اتفاقا... نیهم با ا زدانی -

 

سرش را به  یفرستادن دودش کم رونیب یزند و برا یم یگریموافق بوده...پک د یزیبا چه چ زدان؟یشود.  یجلب م توجهش

 رایداد. سم یگوش نم رایسم یشود که چرا به حرف ها یم مانیچشمش نبرد. پش یکند تا باد دود را تو یم لیسمت چپ متما

 دهد: یادامه م

 

مثل پسرش قبولش داشت. مطمئنم  یروز هی. هیشاک زدانیمن هنوز از  یبابا یدون یاونا باشه...م یخونه  یقرار شد تو -

 بذاره... ونیبا گالره در م دی...حاال گفته باکهیما باشه...آپارتمان منم که کوچ یخونه  یتو یکنه مهمون یقبول نم

 

 کشد: یم رونیب اریدستان مه نیرا از ب گاریکند و س یم یشیا رایسم

 

 !رهیگ ینبود...آدم لجش م لیقبال انقدر زن ذل زدانی -

 

 یگرفت که مگر هنوز چشمت دنبال شوهر سابقت است؟! ول یخورده م رایسم یحرف ها نیبود به از ا یگریاگر هر مرد د البد

 در راه است. ینداد. پس مهمان تیاهم ادیز اریمه

 

 تلخ و سردش را سر یقهوه  ی دهیفنجانِ به نصف رس اریزند. مه یدهد و پک م یم یسرخش جا یلب ها نیرا ب گاریس رایسم

 کشد. یبه رخ زبانش م شتریرا ب گاریس یِاش، تند یکشد. تلخ یم

 

 هست؟ یک یمهمون -

 

 دهد: یگرداند و جواب م یبرم اریرا به مه گاریفرستد، س یم رونیلبانش ب نیکه دود را از ب یدر حال رایسم

 

...چند تا از اون گنده میکن دایپ دیگذارِ جد هیچند تا سرما میبتون دوارمی...امگهید یهفته  ی...احتماال توستیمعلوم ن قیدق -

 هاش!

 

را از  شیپا یکم دیکند. با یرو شیپ شتریب دی. باندیب یها گالره را م یزود نی. پس به همندینش یم اریلب مه یرو یلبخند

 در آرامش است، روح او آرام نخواهد گرفت. زیکه همه چ ینطوری...خطر کند. ایکم دیآن ور تر بگذارد. با مشیگل
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و خلوت. کوچه بن بست است و دوطرف را  کیبار ینگاه به کوچه  کیاندازم و  یکاغذ م ینگاه به آدرس نوشته شده رو کی

 شکل و خوش نما احاطه کرده اند. کی یآپارتمان ها

 

 زدانیبه  ستین یاست. اصال کس نی...کوچه هم که همکنم. نوشته پالک دوازده یروم و پالک را نگاه م یجلوتر م یقدم چند

گذاشت و  یعسل یآدرس را صبح موقع رفتن رو نیا ؟یکن رمیغافلگ یخواه یمتنفرم، آن وقت تو م زیمن از سورپرا دیبگو

 هم نکردم.  یکه اصال کنجکاو ودمگفت ساعت سه به آنجا بروم. انقدر غرق خواب ب

 

کوچه  نیدر ا یپالک نیندارد...انگار همچ دهیگذارنم. فا یو پالک خانه ها را از نظر م ستمیا یزده و مضطرب وسط کوچه م جانیه

انداخته و قاب  نیی. سرش را پادیآ یبه سمت داخل کوچه م یکوتاه یاز سر کوچه با گام ها یگردم. کس ی. به عقب بر مستین

 .هکل صورتش را پوشاند اهشیکالهِ س

 

 یبا من فاصله دارد، برم یلیچسبم. چند قدِم بلند به سمت او که هنوز خ یشانه ام محکم تر م یرا رو فیزنم و ک یم یلبخند

 پرسم: یم یبلند یدارم و با صدا

 

 جناب... دیببخش -

 

 یکه م دیآ یبه سمتم م یجور مرموز کیزند.  یم رونیقابِ کالهش ب ی هیاز سا شیآورد و لب ها یباال م یرا فقط کم سرش

 اش فرو برده. یمشک نیشلوار ج بیج یدستش را تو کیکنم.  یو بدون پلک زدن نگاهش م رهی. خستمیا یم میترسم و در جا

 

آنکه برگردم، همان طور رو  یگذارم و ب یام م نهیس یکوبد. دستم را رو یدهد و تند م یحاکم واکنش نشان م تیبه وضع قلبم

از  یروشنش بلندند و کم یشوند. الغر و بلند است. موها یم ادیز شیکنم. سرعت قدم ها یرفته را عقب گرد م ریبه او، مس

 زده. رونیکاله ب ریز

 

و بران چاقو  زیزند و سر ت یآورد. ضامنش را م یم رونیب ،یضامن دار یکشد و چاقو یم رونیاست را ب بشیج یکه تو یدست

کشم. نگاهم کوچه و  یم یخفه ا غیگذارم و ج یدهانم م یاست. دستم را رو ادیشود. هنوز فاصله اش با من ز یم انینما

 اندازد. یتمام اندامم را به لرزه م شتخورد و از سکوت و سکونش وح یرا چرخ م ابانیخ

 

ام  نهیس یسروصدا سرم را رو یخواهد ب ینکند م ده؟یرا فهم میبود؟ نکند دروغ ها نیا زشیاست؟ سورپر زدانی کار

خواهد از من  یبه او گفته و او هم م اری...حتما مهدهیبود! حتما فهم نیهم زیاز سورپربگذارد؟ آره کار خودش است. منظورش 

 !مآمد یم دی. چقدر من احمقم! نباردیانتقام بگ

 

از خانه ها را  یکیکوچه بدوم و زنگ  یچرخم تا به سمت انتها یپا م یپاشنه  یکند. رو یم یبن بست به من دهن کج ی کوچه

دهم. دارد  یرا از فشار م میکنم و مچ پا یخورد. از درد ناله م یم چیپ میکفشم پا یپاشنه  یِو بلند یبزنم. به خاطر دستپاچگ

کند. قلبم  یم یلبش به من دهن کج یبلندند. پوزخندِ رو یادیبورش ز یها شیو ر ستا اهیس شیشود. لباس ها یم کینزد

. هنوز چند قدمِ رمیگ یشود، روم یتر م کیکه هرلحظه نزد خارج شده و از او دهیزند. به زحمت از حالت خم یدهانم م یتو

 کشم. یم یبلند غیبسته ج یخورم و با همان چشم ها یم ینرفته ام که محکم به کس شتریلنگان، ب

 

بسته  می. همانطور که چشم هاچدیپ یبدنم م یکند و درد تو یشوم. کمرم محکم با آسفالت کوچه اصابت م یپرت م نیزم یرو

 زنم: یم هیگر ریو ز رمیگ یم میدفاع جلو یاند، دستم را برا

 

 د؟یخوا یاز جونم م یچ -

 

 گالره؟ -
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 کی یکنم و نگاهم تو یرا آرام از هم باز م سمیخ یآشناست. پلک ها یلیخ چدیپ یگوشم م یکه تو یو زنانه ا فیظر یصدا

 شود: یقفل مروشنشان کرده،  یسبز رنگ که برق آفتاب حساب ی لهیجفت ت

 

 !؟ییشراره؟ تو -

 

 کند: یرا به سمتم دراز م دستش

 

 ؟یکن یم هیچرا گر هو؟یچت شد تو  ؟یشک دار -

 

گردانم.  یکشم و سرم را به سمت سر کوچه برم یلبم زبان م یترک ها یدهم. خشکِ خشک شده. رو یدهانم را قورت م آب

 ...خلوت و سوت و کور!ستین یخبر

 

کشم تا خاکش را پاک کنم  یرا دست م میشوم. پشت مانتو یبلند م نیزم یچسبم و با کمکش از رو یدراز شده اش را م دست

 گذارنم. یگردم سر کوچه را از نظر م یو دوباره برم

 

 رفت؟ ی...انگار واقعا رفته! کستین یخبر چیه

 

 ؟یکرد یم هیبا توئم گالره؟ چرا گر -

 

 پرسم: یکنان م نیف نیکنم و ف یرا پاک م میشود، اشک ها یخراب م شمیآرا نکهیتوجه به ا یب

 

 !؟یدیکوچه بود و تو هم د یکه تو یپسر نیا -

 

 دهد: یدوزد و متعجب جواب م یهم مثل من نگاهش را به سر کوچه م او

 

 ؟یدیترس نیهم یافتاده بود دنبالت؟ برا ینه...توجه نکردم! کس -

 

 شود. دایترسم، باز سر و کله اش پ ی. مرمیگ یبود، نم ستادهیا شیکه تا چند لحظه پ ییاز جا نگاه

 

 ! رنگ به روت نمونده!یلرز یم یشده؟ دار یجواب منو بده گالره! چ -

 

 مانم: یم رهینگرانش خ یو منگ در چشم ها جیگ

 

 !؟یکن یم کاریچ نجایتو ا -

 

 دهد: یدستش را در هوا تکان م یشوند. با تته پته و دستپاچگ یدرشت م شیها چشم

 

 باشه... زیقرار بود سورپر -

 

 کنم: یپرتش م نیزم یدستم را مچاله و با حرص رو یتو کاغذِ

 

 دم؟یچقدر ترس یدون یببرن...م زرویسورپر یمردشور هرچ -

 

 دهد: یقرار م میبازو یرا رو دستش
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 !یشیتو...عاشقش م میبر ایکنه؟ ب کاریخواست چ یمثال م ابونی...وسط خزمیترس نداره که عز -

 

افتد. عدد  یپالک م یآخر رو یشوم. نگاهم لحظه  یم دهیشوکم که ناخودآگاه دنبالش به داخلِ آپارتمان کش یانقدر تو هنوز

 !دمشیهم ند نیهم یرسد. برا یپاک شده و پالکِ دو به نظر م کی

 

 !یبدشانس تینها ندیگو یم نیا به

 

 یواحد مجاز م کیراهرو سه در قرار گرفته که به نظر هر کدام،  کی ی. توستدیا یآخر آپارتمانِ هشت طبقه م یطبقه  آسانسور

 ی. کمدیآ یزنانه م یواحد صدا یگذارد. از تو یزنگ م یو دستش را رو ستدیا یم یدر سمت راست یِبه رو ی. شراره روندیآ

 یشود. موها یم انیقاب در نما یتو یپوش و جذاب کیوق العاده شچهل ساله، ف داکشد تا در باز شده و زنِ حدو یطول م

روشن  نِیبا شلوار ج یپشت گردن دِی. تاپ سپدهیکش یظیرا خط چشم غل اهشیس یاست و چشم ها یصافش به رنگ بلوط

 زده! یپروانه ا یِخالکوب کیهم  شیبازو ی. رودهیپوش

 

 کشد: یبغلش م یکند و مرا محکم تو یم یبا شراره روبوس د،یآ یم جلو

 

 کنه! یم یمهندس واسه خاطر خانومش انقدر ولخرج یآقا نهی! ماشاهلل چقدر خوشگله! به خاطر همیخودشه شراره جون؟ ناز -

 

 عمران هم دارد.  سانسِ یل ت،یریمد سانسِیعالوه بر فوق ل زدانیگفت.  یگفت مهندس؟ حتما او را م یرا م زدانی

 

 کشد: یکند و خودش را کنار م یزنم، رها م یم جیدهد. مرا که هنوز گ ینم یحرف زدن به کس یاجازه  اصال

 

 ...بفرما تو خوشگل خانوم!دیمنتظرمون گذاشت یتو...کل دیایب -

 

. بعد از شراره و دیشود داخل را د یشده و نم زانیدر آو یجلو یطرحدار و چرم یاندازم. پارچه  یبه داخل م یمشکوک نگاه

« با اجازه»بندد و با گفتن  ینکرده در را پشتمان م یکه هنوز خودش را معرف یشوم. زن یکه هنوز دودلم وارد خانه م یدرحال

 افتد! یجلو م

 

 میجا یکنم که تو یانقدر تعجب م نم،یب یکه م یزیزنم. از چ یکنار م عیو پرده را سر فتمیپشت شراره و زن راه م یکنجکاو با

 زند. یخشکم م

 

اندازم و سپس  یاند، م ستادهیا یو هرکدام گوشه ا دهیپوش یکیفوق العاده ش یکه لباس ها یه زنان جوان و الغرب ینگاه

 خورد. یپر زرق و برق، سُر م یپر از لباس ها یها لیر ینگاهم رو

 

 مانم: یم رهیکند، خ یلبش، دست به کمر زده و نگاهم م یرو یگردم و به شراره که با خنده ا یبرم

 

 چه خبره؟ نجایا -

 

 کوبد: یرا به هم م شیگذارند و دست ها یخانه را از نظر م کِیپرزرق و برق و ش یفضا

 

 ست؟یمحشر ن نیا -

 

 دارد: یفینرم و فوق العاده لط یدارم. پارچه  یمبل افتاده را برم یکه رو یروم و لباس قرمز یم جلو

 

 ه؟یچ یلباس برا همه نیبودم...ا دهیجا ند هیهمه لباس و  نیتا حاال ا -
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 !یتوئه...البته همش که نه. هرکدوم که بخوا یبرا -

 

 همه تجمل، فوق العاده است: نیگذارنم. ا یسالن را از نظر م گرینگاه د کی با

 

 شدم. ازت ممنونم! ریغافلگ یبگم شراره! حساب یدونم چ یواقعا نم -

 

 یسپارد. دستش تو یدارد، م یظاهر مرتب یرسد ول یکه به نظر مستخدم م یآورد و آنها را به دست زن یو شالش را در م مانتو

 کند: یکشد و مرتبشان م یاش م یشراب یموها

 

کنم.  تییتونست حضور داشته باشه از من خواست راهنما یاز من تشکر نکن...از شوهرت تشکر کن...فقط چون خودش نم -

تونم واسه جشن لباس  یاصرار کرده بابت به زحمت انداختنم منم م نزداینکردم..در ضمن  یادیهمش کار خودشه! من کار ز

 .هیعال نیبردارم! ا

 

 دهم. یآورم و به دست همان زن م یاز او مانتو و شالم را در م تیهم به تبع من

 

 پرسم: یم یتعجب و دودل با

 

 و کرده؟کار نیا ست،یهم مهم ن یلیجشن که خ هیلباس واسه  هی دنیخر یواسه  زدانیواقعا  -

 

 :ردیگ یم میرا جلو یشود و لباس یم کیباز کرد، به ما نزد مانیکه در را به رو یشراره جواب بدهد، همان زن نکهیاز ا قبل

 

 .ادیبهت ب یلی...فکر کنم خنیلباس و هم بب نیا زمیعز -

 

کار  ینقره ا یها نیو کمرش نگ قهی ی هیحاش یاست و رو نهیو تک آست دیچسبانم. سپ یو به خودم م رمیگ یرا از او م لباس

 یشود و پارچه  یم دهیکش نیزم یآورد. دامن بلندش رو یکرده که مرا به وجد م جادیام ا یبا پوست گندم ییبایشده. تضاد ز

 که داخلش تور کار شده. اردبزرگ د یلوز کیساتن ساده دارد. پشتش 

 

 کنم: ینگاه م شانیهردو به

 

 خوشگلن! یلیلباسا خ نیا یمن...همه  یخدا -

 

 کند: یم میزند و با لبخند تماشا یبه شراره م یچشمک زن

 

 کردم. نی! اونارو خودم گلچنیتن مانکناست رو هم خوب بب یکه تو ییلباس محدود نکن! لباسا هیخب خودت و به  -

 

الکل  شیها دنیم است نوش. معلوردیگ یم مانیدستش را جلو یتو یِنیو س ستدیا یمن و شراره م یرو به رو یجوان زن

دانم  یکند. م یکنم. شراره هم رد م یزنم، دستش را رد م یلب به الکل نم شه،یدارند. چون مدت هاست به خاطر ترک ش

 الکل ندارد. دنیعادت به نوش

 

که  یمرد ی هینوشد. هنوز قض یم یدارد و از سر آن کم یها را برم السیاز گ یکیکند،  یم یکه خودش را ماهرخ معرف یزن اما

دانست قرار  یکه تنها او م ییجا قایدق دیمشکوکم. چرا با زدانیهنوز هم به  یفراموشم نشده. ذوق زده هستم ول دمید نییپا

 یحالت تهاجم یقصد سوء استفاده داشت ول ایقاپ بود  فیک کیخواهد فکر کنم، فقط  یم لم! دفتد؟یب یاتفاق نیچن م،یایاست ب

 قصد جانم را کرده بود، فکر کنم! نکهیجز ا یزیتوانم به چ ی! نمدندیرس یدار به نظر م محکمش، هدف یو گام ها
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 یهم مشکوک نباشد، از شراره م یلیکنم خ یم یکه سع یکنم. با لحن یآورم و نگاهش م یرگال را در م یرو یاز لباس ها یکی

 پرسم:

 

 !ه؟یچ تشیکرده؟ ن یکار نیهمچ یچ یبرا زدانی یکن یفکر م -

 

 کند: یزند و با تعجب نگاهم م یبه کمر م دست

 

تنت برات بخره...اون  یلباس اندازه  نیبهتر یداده تا به راحت بیمارک واست ترت یلباسا نیبزرگ از بهتر یشو هیشوهرت  -

 ! حالت خوبه؟؟یتشیوقت تو دنبال ن

 

 اندازم: یباال م یو شانه ا رمیگ یم میجلو یگرید لباس

 

 !هیرو ادهیکنم ز یکارا نبود...احساس م نیبه ا یازیدونم...آخه واقعا ن ینم -

 

 برام بکنه... یو پرخرج کیکار رمانت نیبه خدا...من آرزومه شوهرم همچ یتو خُل -

 

 کند: یوارد م یفیگذارد و فشار خف یشانه ام م یکند و دستش را رو یلحظه مکث م چند

 

 گم... یم نویکنه بهت ا یوقتش و داره با شوهرش دعوا م شتریکه نصف ب یبه عنوان زن -

 

 کند: یزند و زمزمه م یم یپلک

 

 رو بذار کنار... یالک یشکا نیا یو دوست دار نی! اگه زندگهیخوب یلیمرد خ زدانی -

 

 حق با اوست! دیدهم...شا یگزم و لباس را به دستش م یم لب

 

. اورمیدر ب یباز یهم عقده ا ادیدوست ندارم ز یخواهد ول یدارم. انقدر قشنگند که دلم همه را م یدست لباس برم سه

کند، ماهرخ  یکند. شراره هرکار م یانتخاب م د،یآ یدرشتش م کلیبه قد بلند و ه یلیلباس سبز و کوتاه که خ کیشراره هم 

 را از کارت او بردارند. پول لباس ها فته،گ زدانی دیگو یو م ردیگ یخانوم پولش را نم

 

کند و از مادر شوهر و خواهر  یم یپرچانگ شهی. شراره مثل هممیرو یم ابانیبا هم از آپارتمان خارج شده و به سمت خ هردو

 کند. یم بتیشوهرش غ

 

 یزنگ م لمیخندم. موبا یشراره م یرود و به حرف ها یم ادمی دمیکه د یپوش اهیمرد س ی هیگوشم با اوست. قض شیو ب کم

 دهم: یآنکه به صفحه نگاه کنم، جواب م یپشت خط است، ب زدانی نکهیا یخورد. به هوا

 

 ...زمیسالم عز -

 

 ...یسالم خانوم -

 

 یکلفت و مرموز به نظر م شی. تن صداستمیشود از حرکت با یکه باعث م یبیجور عج کیشود. صدا ناآشناست... یقفل م زبانم

 رسد.

 

 دهم: یورت مدهانم را به زور ق آب
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 شما؟! -

 

 !؟یکن وونمید یخوا یکنم. م یو خوشگلت و نگاه م فی...دارم گردن ظریمانتوت و ببند یباال یآشنا! چطوره اول دکمه  هی -

 

باز  ،ییباال یکنم. دوتا از دکمه ها ینگاه م میمانتو ی قهیبه  عیکند. سر یم میزند و صدا یم میزند. شراره به بازو یم خشکم

گردانم و به هر  یم ابانیاز پوست گردنم، مشخص است. نگاهم را دورتادورِ خ یادیمانده و شالم هم کنار رفته. قسمت ز

 شد؟ شیدایاز کجا پ یلعنت نی. اندیب یشوم. دارد مرا م یمشکوک م یبه دست لیموبا

 

 کشم: یم غیج یگوش یشود و تو یقلبم تند م ضربان

 

 !؟یهست یتو ک -

 

 نیماش یِصندل یکند، رو یکند. از ترس رو به سکته ام. شراره مجبورم م یزند و سپس بوق اشغال گوشم را پر م یم قهقهه

 کند: یم یو خودش رانندگ نمیبنش

 

 بود؟ یچت شد گالره؟ ک -

 

 کنم، آرامشم را حفظ کنم: یم یگزم و سع یم لب

 

 مزاحم بود! -

 

 کوبد: یم میبازو یکند و تو یرا کج و کوله م شیها لب

 

 ! وونهید میترسوند -

 

*** 

 

 رانقددنبالت،  ئمبدو. با متکا بزنم لهت کنم...مبگیر تگازبکشم... توموها باید هی! نیست رابطه که بازی وحشی بدون ی رابطه"

 "!؟یگل یکن یفکر نم ینطوری! تو اینبز جیغ ذوق از که

 

 کند! یکر م بایگوشم را تقر شیقهقهه ها یصدا

 

 حواست کجاست؟!گالره؟  -

 

 زد! ی. پس کجا رفت؟ االن داشت حرف مستین اریکنم. مه یگردم و نگاهش م یبرم

 

 باتوئم گالره! -

 

 یم رهیخ یجیچکند. با گ یم انمیعر یشانه ها یرو کیت کیآب ت یدهم. قطره ها یام فشار م نهیبه س شتریرا ب دیسپ ی حوله

است؟  نیچرا انقدر عاقل و مت ست؟یخواهم ن یاست...پس چرا آنطور که من م زدانی! مرد من شیمردک ها یِاهیمانم در س

 آورد؟ یدر نم یازچرا خُل خُل ب ست؟ین وانهید اریچرا مثل مه

 

کردم، گوش ندهم. او  یم ی. من سعزدیکنم. او داشت حرف م یفکر نم اریکنم؟ نه نه...به مه یفکر م اریمن دارم به مه چرا

 .ردیگ یزند که خوابم م یانقدر حرف م ی. گاهستیکم حرف ن زدانیزند. مثل  یحرف م شهیهم
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 !یلعنت یه

 

 دهم که التماس تو را نکنند! ینان قرض م میها هی...من به گرریرا از گوش من پس بگ تیصدا

 

 !!ینرو میآبرو شیتو از پ تا

 

 !یکنینگرانم م یگالره دار -

 

 یاگر کم ندازد؟یبه راه ب میلباس، با آن همه زحمت و خرج برا یشو کیندارم  یازین فهمد که من یاست. چرا نم زدانی ریتقص

 اریمثل مه دی. باشیها یوانگید یبودم، برا وانهیکه د اریشوم. مثل مه یاش م وانهیآنطور باشد که من دوست دارم، آن وقت د

 تنگ شده؟! اریمه یافهمد که من دلم بر یباشد. چرا نم

 

 نیخورند. ا یتکان م می. شانه هاردیگ یخون م یشد؟ دهانم مزه  دایپ شیفکر مزخرف از کجا نیگزم. ا یرا محکم م لبم

به  نمیارزش دوست داشتن ندارد. حتما چون امشب قرار است او را بب اریزباله ها...مه یتو ختیر دیمزخرف را با یفکرها

 متنفرم! کلشیه یو همه  ...از ذاتِ پستدیآ یاست. من از او بدم م نیسرم زده! آره هم

 

 گالره؟ گالره؟ -

 

هم عرفان است! عرفان  دیباشد؟ شا اریخواهد مرا بکشد؟ نکند از طرق مه یشد؟ م شیدایاز کجا پ کهوی گریمزاحم د نیا ایخدا

زندان.  مشیو انداخت میختینقشه ر شیبرا اریزندان است...تا آخر عمرش...حبس ابد به او خورد. خودم شاهد بودم. با مه

نه او عاشقم  د؟یآ یخواهد مرا بکشد...از من بدش م یاست؟ م زدانیکار  کندو با مواد او را گرفتند. ن میداد شیلو

...محال است کار او ستیبکند؟ کار او ن یکار احمقانه ا نیچن دیهزار بار گفته که دوستم دارد. چرا با کیاست...خودش نزد

دارد. خودش  یوحشتناک یرازها ماو ه یکنند. آر یم یرا مخف ییزهایچ شهیهم شیهاهم کار خودش است. چشم  دیباشد. شا

 انقدر مرموز است؟ زدانیداد! چرا  یرو نشان م یهرچه داشت، تو اریمه ست؟ین اریگفت! چرا مثل مه

 

پرد و حواسم جمع  ی. برق از سرم مدیآ یشانه ام فرود م یافتد و سرم رو یبه سوزش م یطرف گونه ام به طرز وحشتناک کی

 کند. دستش مشت شده! مرا زد؟ ی. نگران و دستپاچه نگاهم منمیب یبه خودم م کیرا نزد زدانی یشود. چشم ها یم

 

 سوزد. یکشم. م یگونه ام م یرا رو دستم

 

 پرسم: یم متعجب

 

 ؟یزن یم یچ یبرا -

 

 دهد: یرا تکان م میبازوها

 

 !؟یی! کجایاز نگران یتو که منو کشت -

 

 کنم: یروند، نگاهش م یخواب راه م یکه تو ییآدم ها مثل

 

 !نجایهم..هم -

 

 :دیگو یم یکشد و شاک یصورتش م یرو یکند، دست یرا رها م میبازوها

 

 فکرت کجاست! صدبار صدات زدم... ستیآخه! معلوم ن یستیدِ ن -



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 494 

 

 

 نکردم! یدلش از کجا پر است! من که کار ستیرسد. معلوم ن یبه نظر م یدهم. ناراحت و عصب یدهانم را قورت م آب

 

 کشم: یم رونیرا ب شیآرا زیم ضِیعر یکشو

 

 نه! ای رهیم شیدرست پ زیامشب بود...نگرانم همه چ یحواسم به مهمون -

 

فکر فرو برده باشد. حق هم  یمرا آن طور تو یپا افتاده ا شیموضوع پ نیشود، چن ی. باورش نمردیگ یم یرنگ ناباور نگاهش

 دارد! 

 

 زنم: یکشم و به برق م یم رونیرا ب دیسپ سشوار

 

 .دمیرو خودم انجام م یمهمون هی ی...بار اوله دارم تمام کارارهی! فکرم هزارجا میستیمن ن یخب تو که جا -

 

 یشود و دستش را دور گردنم حلقه م یزند. خم م ینم یگریبه هرحال حرف د یهمراه است. ول دینگاهش با شک و ترد هنوز

 .ردیگ یزند...محکم...با خشونت. گردنم درد م

 

 کند: یگوشم زمزمه م کینزد

 

 که... یخودت خواست -

 

 :میگو یسشوار را روشن کنم، م نکهیپرم و قبل از ا یحرفش م نیب

 

 !نیدونم خودم خواستم. فقط استرس دارم...هم یم -

 

 چسبد: یسفت م ینیکشد و گونه ام را با حالت خشمگ یمگردنم باال  یرا از رو دستش

 

 ن؟یهم -

 

ترسم و آب دهان  یم یکرده. کم تشیاذ یزیاست. مطمئنا چ میو مال نیمت شهیهم زدانیکند!  یم ینطوریتعجبم که چرا ا در

 یدستم مانده. کف سرم به سوزش م یدزدم. سشوار همانطور روشن تو یطلبکارش م یقورت داده، نگاهم را از مردمک ها

 دهم. چه مرگش است؟ ینم یتیاهم یافتد ول

 

 :چدیپ یگوشم م یپوزخندش تو یصدا

 

 ؟یلباسارو دوست داشت -

 

. چقدر فراموش کار ستیاش بابت چ یفهمم، ناراحت یگزم. تازه م یشود و لب م یم دهیدلخورش باال کش یتا چشم ها نگاهم

 زدم. یرفته بود...عجب گند ادمیاز او تشکر نکردم... د،یکش میکه برا ییا و زحمت هاشده ام! اصال بابت لباس ه

 

بود.  یآن مزاحم عوض ریرفت؟ تقص ادمی. دهانم خشک شده. چرا میبگو دیمانم که چه با یکنم و مات م یرا خاموش م سشوار

 او هم هست! ریزند...تقص یحرف م شهیهم هم اریمه

 

 کنم گونه ام را آزاد کنم: یم یسع
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دوستشون  یلیبود! خ یرفت بابتشون تشکر کنم...عال ادمیبود  ی...انقدر حواسم پرته مهمونزمیعز دی...تورو خدا ببخشیوااا -

 ...یلیداشتم...خ

 

 دهد: یکند و سرش را با تاسف تکان م یرها م یزیو شتاب خشونت آم قیام را با فشار عم گونه

 

 یوقت برات کاف جیبگم...ه یچ ایکنم  کاریچ ستی. مهم نستمیخوب ن یکاف یتو به اندازه  یوقت برا چیگالره؟ ه هیچ یدونیم -

 فهمم؟ ینم نارویا یکن ی! فکر مستین

 

شوم و به سمتش  یبلند م یصندل یکند. از رو یجوم. هنوز هم خونش دهانم را شور مزه م یبار هزارم پوست لبم را م یبرا

 روم: یم

 

 که... ستین ینطوریا زمیعز -

 

 دهد: یرود و سرش را تکان م یقدم عقب م چند

 

 نداره! یا دهیفا -

 

 کشم: یندامت در هم م یرا از رو میکنم و ابروها یرا کج م سرم

 

 ...زدانیمتاسفم  -

 

 :ردیدهد، چهارچوب در او را قاب بگ یو اجازه م ستدیا یم

 

 !نطوریمنم هم -

 

 زند. چه بهتر! یحرف نم گریخفه شده. د اریکشم. مه یم یشوم...آه یم رهیرفتنش خ به

 

 

 

*** 

 

لباس را  نیباتریدهم، ز یم حیکنم. ترج یرنگ را انتخاب م یبلند و مشک راهنیپ ،یو قرمز و مشک دیسه تا لباسِ سپ نیب از

 بپوشم.

 

آمده. پشت لباس کامال باز  رونیام کامال ب یاستخوان یباز است و سرشانه ها یگردش، کم ی قهیدارد و  یبلندِ تور یها نیآست

 یمشک ونیپاپ کیکه دامن لباس شروع شده،  ییشود. پشت کمر و همان جا یم دهیکش نیزم یاست و دامنِ لخت و بلندش رو

 خوشم آمده.  ی! از مدلش حساببایدارد. ساده و ز

 

 ییبایلباسم، تضاد ز یِمشک یبندم. براق و پر پشتند و دنباله اش رو یکنم و از باال م یام را با موصاف کن لخت م ییطال یموها

 کرده. جادیا

 

ام  دهیخمار و کش یزنم. چشم ها یم یحالت دار یِدود ی هیگذارم و پشت پلکم، سا یم یمژه مصنوع میمژه ها یِکوتاه بخاطر

 کرده اند. داینمود پ یحساب

 

 کنم.  یشخص مرا م میگونه ها یزنم و برجستگ یرژگونه م یکم
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 .ندیآ یبه چشم م یشوند و حساب یمالم. غنچه و برجسته م یلبم م یو براق را چند بار رو یشاهتوت رژ

 

به  یازیام که شاداب و صاف شده و ن دهیبه پوستم رس ییبایز یهمراه شراره در سالن ها یوقت کش یمدت برا نیا یتو انقدر

 ندارد. یساز هیکرم و هزارجور ال

 

 بروند.  شیبودم که کارها حتما درست پ نیبروم، قبول نکردم. نگران ا شگاهیهرچقدر اصرار کرد، همراهش به آرا شراره

 

کنم، حتما  یداد. فکر م یاخمو جواب م دم،یپرس یم یزیفقط اگر چ یرفت. قهر نبود ول نییزودتر از من آمده شد و پا زدانی

 باشد.! حق دارد از من دلخور اورمیاز دلش درب دیبا

 

 کنم. یرا معطر م میگلو و مچ دست ها ریدارم و ز یبرم زیم یمحبوبم را از رو عطر

 

سرم  یاست فقط کم یکننده است. کاف رهیاندازم. برقشان خ یرا به گوشم م دمیو شکوفه شکلِ طال سپ نیپر نگ یها گوشواره

شده را  لیشده کنار هم تشک دهیچ نِیپرنگ یوفه هارا که بندش از شک تونمیو سیکنند. ساعتِ لوئ یرا کج کنم تا نورافشان

 یگذارم گردن بلند و شانه ها یشود. پس م یو گردنبند قشنگ نم زیر نهیاست که با س یلباسم طور ی قهیبندم.  یدور مچم م

 کنند.  ییخودنما ،ییبه تنها فم،یظر

 

شناسم. انگار واقعا زن فخار و  یرا، نم ستادهیا میکه رو به رو یپوش کیو ش مای. خودم هم زنِ خوش سرمیگ یفاصله م نهیآ از

 شده ام. یمتفاوت

 

ستش را  یِدست فیکنم و ک یبراق پوشانده، به پا م یها نیبلندش را نگ یو پاشنه بلندم را که پاشنه ها یمشک یها کفش

 کشم. یم نییرا پا رهیدستگ ،یقینفس عم دنیکنم و همراه با کش یمرتب م نهیآ یبار آخر ظاهرم را جلو یدارم. برا یبرم

 

لباس هم ضربانش  یترسم، از رو یکوبد که م یم یام طور وانهیدل د اریبا مه ییارویبگذرد...از رو ریامشب به خ دوارمیام

 شود. دهید

 

را  دهیخر میاو براکه  یرا زده ام. لباس زدانی یدوست دارد. عطر مورد عالقه  زدانیدهند. همانطور که  یبنفشه م یبو میموها

 بگذارم؟ یزیچه چ یتناقض ها را به پا نیکنم! ا یفکر م اریام اما...دارم به مه دهیپوش

 

ام...دلم از  ییکردم فقط خودم هرجا یتا حاال فکر م ایخدا ست؟یبا خودش هم مشخص ن فشیدل متنوع طلبم که تکل یپا به

 تر است! ییخودم هم هرجا

 

 بخندم.  یخوشبخت بخندم... گالره ا یبخندم...مثل زن ها بایخواهد ز ی. دلم مندیآ یکش م میلب ها یزنم. گوشه ها یم لبخند

 

نکند. همچنان  ریگ میپا ریامش تا ز دهیباال کش یروم. دامنم را گرفته ام و کم یم نیمرمر یبلند به سمت پله ها یقدم ها با

 وقت لبخندم کنار نرود. کیحواسم هم هست 

 

 ...امتحان کن! درد دارد...یکه به چهره دار یوجودت، پشت لبخندِ مسخره ا یت، پنهان کردنِ غم هاسخت اس چقدر

 

 ی. دوباره نگاهم منمیب ینفر است که م نیاول ش،ی. شراره با آن لباسِ سبز و آشنادیآ یبه گردش درم همانانیم یرو نگاهم

دست  یو دستش را رو ستادهیا رای. کنار سمنمشیب یگزم. بالخره م یدنبال که! لب م میبهتر است بگو ایگردد. دنبال چه؟ 

 .هحلقه شده، گذاشت شیکه دور بازو را،یسم
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 یرا به لرزش م میو براقش از آن دور هم دست ها اهیس ی. موهادهیروشن پوش یبا بلوزِ آب یسرمه ا ی قهیو شلوار و جل کت

گردد. مدام از سر سالن تا تهش را  یزند. نگاهش م یلبخند م ستاده،یا شیکه رو به رو یمرد یِاندازند. صورتش به صحبت ها

 .دیمایپ یم یرفت و برگشت

 

پاشنه  ی. با آن کفش هادهیپوش یرنگ، راسته و براق یلیو لباس ف ختهیشده و فرش را دورش ر تیالیها شیموها رایسم

 هم بلندتر شده. اریبلندش از مه

 

 اریسالش است و مه کیو  یس رایاز او کوچکتر است. سم اری. قشنگ مشخص است، مهندیآ یزنم. چقدر به هم نم یم پوزخند

 هم معلوم باشد.  دیو هشت. با ستیب

 

. از وجودش ندینش یلبم م یرو ینیریلبخند ش دنشی...با دستادهیپله ها ا یپا زدانیدارم.  یآن ها برم یرا از رو نگاهم

بروم و  نییخواهم از پله ها پا ی! میقیحق یتمام وجودش پر است از آرامش انزدیشود انکارش کرد.  ی. نمرمیگ یآرامش م

 شوند.  یقفل م میپاها ده،یرسن یبه دوم یاول یکنار شوهرم باشم که پله 

 

 زدانیگذارد.  یوقت محل زن ها نم چیه زدانیزن.  کیزند. آن هم با  یم قیعم یخندد. سرخوشانه لبخندها یدارد، م زدانی

 یشود. خودم هم نم یزنند. وجودم پر از حسادت م یبرق م نطوریبا من است، ا یفقط وقت زدانی شیخندد. چشم ها یکم م

 دانم، چه مرگم شده! 

 

. باستیز یلیاز من هم کوچکتر! خ یدوسال یکی دیرسد. شا یکند. کم سن و سال به نظر م یدختر جوان توجهم را جلب م ظاهر

اند. کامال  دهیهم خواب یرو ف،یلط شمیمثل طال براق و مثل ابر شی. موهاختهیش را دورش رو نسبتا کم پشت ییطال یموها

. رنگ ندیآ یدرشت و خوش فرمش از دور هم به چشم م ی. چشم هاختهیمشخص است دست هم به آنها نزده و رها دورش ر

 دارند. یفوق العاده ا یهارمون شیلباسش با چشم ها یآب

 

دارد. پوست بدنش مثل  یقد متوسط و اندام فوق العاده مردافکن یول ستیمعلوم ن یلیام صورتش خ ستادهیکه ا یینجایا از

 و مثل گل با طراوت است. دیبرف سپ

 

و با  نیریش یلیکند. دختر خ یزمزمه م یزیشود و چ یگوشش خم م خِیلغزاند، ب یدختر م یسرشانه  یدستش را رو زدانی

گفتنش با آن !« زدانیلوس نشو » یخندد. صدا یهم دارد م زدانیکوبد.  یم زدانی ی نهیس یتو طنتیخندد و با ش یم یلوند

 شود. یسرم پر م یو زنگدار، تو نیآهنگ یصدا

 

 ینم یجز من شوخ یبا کس زدانیشود.  یلوس نم زدانیسابم. لوس؟!  یهم م یرا رو میکنم. دندان ها یرا مشت م میها دست

 رونیام پرت کند ب نهیخواهد، خودش را از س یشود. قلبم انگار م ینم یمیانقدر صم نایجز من و البته ن یزن چیبا ه زدانیکند. 

 روم. یم نییپله ها را پا یمابق نه،یدهم و پر از عقده و ک یزند. آب دهانم را قورت م یطورتند م نیکه ا

 

توانم صورت دختر را از  ی. حاال مندیب یپشتش به من است و مرا نم زدانیمانده.  رهیو آن دختر جوان خ زدانینگاهم به  هنوز

 .باستیانقدر ز یشیآرا چیاست که بدون ه بی. عجنمیتر بب کینزد

 

همه  نیا ای...خدایکوچک و قلم یِنیو سرخ، ب یقلوه ا یپر، لب ها یصورت خوش فرم و گونه ها ،یو کمان یقهوه ا یابروها

 است.  یآب ظیغل نطوریداده اند انگار که ا یبرق نگاهش جا یرا تو ایدن یاهاینفر؟ تمام در کیدر  ییبایز

 

ظاهرش داشت که توجهم را جلب  یتو یزیچ ی. هر کسدمید یم بایز یاطرافم را به گونه ا یآدم ها یهمه  شهیبه حال هم تا

 کند.  یرا جلب م یتوجه هرکس ،ییبایز نیاش در ع یسادگ شتریدختر مثل فرشته هاست و از همه ب نی...انیا یکرد ول یم

 

 !یچقدر ناز شد زمیعز یگالره؟ وا -
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 کند. یگردد و نگاهمان م یسرحالِ شراره برم یصدا دنیبا شن زدانی

 

 روم: یو به طرف شراره م رمیگ یاز آن دو مردمکِ پر رمز و راز م یلرزند. نگاهم را با رنجش آشکار یها و چانه ام م لب

 

 !ی..خودش اومدسالم شراره جان. -

 

 شوم: یگذارد و با او هم قدم م یرا پشت کمرم م دستش

 

 .ادیلباس بهت م نیچقدر ا -

 

 ینم زدانیچرا به چشم  م؟یآ یهمه رنگ و لعاب چرا مثل آن دخترک، به چشم نم نیاندازم. من با ا یبه لباسم م یپر نفرت نگاه

 م؟یآ

 

 گالره؟ دهیرنگ و روت چرا پر -

 

 دهم: یم یلب ریکنم و جواب شراره را ز یم یشناسم و سالم داده، احوال پرس یکه نم یکس با

 

 کنم! کاریچ دیدونم با ینبودم...نم یباشکوه نیبه ا یمهمون هی زبانیوقت م چیمن ه -

 

 خندد: یم سرخوش

 

 استیو مسافرت حرف بزن. از س نیتابستون و مارک لباس و ماش التیترس نداره...با مهمونات از بازار سهام و تعط نکهیوا...ا -

 کنه! ی! باور کن معجزه منیکن...هم یو مذهبم دور

 

حضور دارد و  یمهمان نیهم در ا اریرود. اصال  فراموش کرده ام، مه یباال م یلبم به خنده ا یزند و من فقط گوشه  یم یچشمک

 پر کرده اند! زدانیتمام ذهنم را آن دختر و 

 

 پرسم: یم یزند، با کنجکاو یگردم و از او که همچنان حرف م یمقدمه به سمت شراره برم یب

 

 ؟یشناسیزنه رو م یحرف م زدانیکه با  یاون زن -

 

 کند: یم شانیدایپله ها پ یچرخد و پا یم نگاهش

 

 یشوهرم و م یرفتم بازو یاالن م نیتو بودم هم ی. من جاناستیو ن زدانی یِشناسمش. دختر عمو یآره م ؟یگیگندم و م -

 طرف خودم. دمشیکش یو م دمیچسب

 

 کنم: یحرفش تعجب م از

 

 ه؟یمگه زن بد -

 

 گذارد: یبشقابش م یدارد و تو یبرم زیم یاز رو یکوچک یِنیریش

 

 هی...به عنوان ادی. اصال ازش خوشم نموارید یبزنم تو رمیسرش و بگ خوادیدلم م یکه گاه یِو خواستن نیریبد؟! انقدر ش -

 از حد خوبه. ادیزن، ز
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 کند: یبا حسادت نگاهشان م نطوریشوهر اوست که ا زدانیاندازد. انگار  یپر حسادتش بالخره مرا به خنده م نگاه

 

وقته  یلی. خزدانی یدوقلو یو خواهرا ناین شیگندم رفت لندن پ شی! پنج سال پهیمیصم ینطوریباهاش ا زدانیتعجب نکن  -

. به میدیازشون ند ییجز روابط دخترعمو و پسرعمو یزیبودن. البته ما که چ یمیصم یلی. قبل از اون هم با هم خدنیهمو ند

 دمشی. احتماال اونم اومده...دهیرفته انقدر خوشگله. مادرش فرانسو امانشبهتره! گندم به م یهرحال حواست و جمع کن

 ...یگرفته. البته زن اولش مرحوم شده بودها ول مامانش و به عنوان زن دوم زدانی ی. عمودمینشونت م

 

 چی! گندم خانوم حواست را جمع کن...هیدهم...گندم...پس نامش گندم است. چه اسم قشنگ یگوش نم شیبه حرف ها گرید

 از دستش بدهم. یراحت نیکه به هم اوردمی. راحت به دستش نردیکس حق ندارد، مَردم را از من بگ

 

! من خوب بلدم چطور یکن وانهیمرد را، د کی دیچطور با ،یریبگ ادیراه مانده تا مثل من  یلیخ یول یباش بایاندازه ز یتو ب دیشا

 دهم.  یلوند تر از تو...خوب بلدم فقط با نگاهم مردها را باز یلیخ یحرف بزنم و چطور لوند بخندم. حت یبا طناز

 

 اند. دهید انیاند. با چشم بسته، مرا سر تا به ناخن، عر دهیمن خواب الِیبا خ ،یادیز یِمردها

 

 اند! دهیرا ناز کرده اند...نازم کش میرها سوانِیگ

 

 اند... دهیداشتن مرا خواب د یایاند! رو دهیاند...خواب د دهید خواب

 

 گرفته ام. پس خوب حواست را جمع کن! ادیسالها تجربه  یها را ط نیا

 

و براق،  یجفت مردمکِ نقره ا کی یکنم، نگاهم تو یود از آن حالت خلسه خارج شوم. سر که بلند مش یباعث م ینگاه یِنیسنگ

 کند.  یم ریگ

 

 یسمت کج م نیکه راهشان را به ا شی. قدم هافتمیپرد و به سرفه م یم میگلو یکند که آب دهانم تو ینگاهم م رهیخ یطور

 .دیآ یم ینوریشوم. انگار واقعا دارد ا یم زانیشراره سفت آو یکنند از بازو

 

کند. نگاه هراسانم به  ینم شیو همراه ستدیا یبود، م اریمخاطب مه شیکه تا چند لحظه پ یو چاق ریکنار همان مرد پ رایسم

خلق و دهند و شراره با همان  یکنند. دست م یم کیبا هم سالم و عل ،یگرم و معمول یلیجوم. خ یشراره است و پوست لبم را م

 کند. یم وشاش، با او خوش و ب یمیگرم و صم یخو

 

 نشاند: یلبانش م یرو یآورد و لبخند یحوض چشمانم، به گردش در م یبالخره نگاهش را تو اریمه

 

 !یزحمت افتاد یتو یسالم گالره خانوم...حال شما؟! حساب -

 

 کند: یسالن اشاره م یفضا به

 

 . اونم تنها!یکارارو خودت کرد نیا یهمه  دمیشن -

 

 تیهدا میرا از پشت سر، به سمت شانه ها میاندازد. موها یرا باال م شیابرو یتا کی. ستیاصال خوب ن نیا ؟یمیصم چقدر

 دهم: یجواب م یتیمیصم چیکنم و برعکس او بدون ه یم

 

 .دیکن ییرایاز خودتون پذ دیتون ی...مدینبود...خوش اومد یزحمت -

 

 :ردیگ یم شیدندان ها نیلبش را ب یو با حالت اغوا گر دیآ یقدم جلو م کی
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 تونم؟ همه جوره؟! یم -

 

 یبه چشم ها یبدفرم یگردد. چشم غره  یمهمانان م نی. نگاهش بستیگردم. حواسش با ما ن یهراس به سمت شراره برم با

 روم: یم شیپروا یو ب ایح یب

 

 ...نه همه جوره!رینخ -

 

 ییو با زن سن باال ستادهیا یگوشه ا ریکنم. ام یمانده. نگاهش را دنبال م رهیخ ییزند. چشمش به جا یم میبه بازو شراره

 کند: یصحبت م

 

 باز! دهی...چشم منو دور دریام شیپ رمیمن م -

 

 دانم.  یم دیبا زن پنجاه ساله الس بزند؟ بع ریمشکوک است. ام یادیکنم. ز یدور شدن شراره نگاه م به

 

بندد و با چند  یراهم را م یگذارد. جلو ی. نمرمیفاصله بگ اریتوانم از مه یخواهم تا م یکنم. م یکشم و راهم را کج م یم یپوف

 یشلوارش کرده و با حالت مفرح یها بیج یرا تو شیچسبم. دست ها یم زیروم و به م یمن عقب م د،یآ یکه جلو م یقدم

 کند.  یم میتماشا

 

 یگوشش بکوبم. نفسم تو یبکشم و محکم تو غیخواهم ج یهمه آدم؟! م نیچشم ا ی. جلودیآ یم میبه سمت بازو دستش

پشتم  زِیم یگذرد و از رو یم میشود. دستش از کنار بازو یخم م یتا مرز سکته کردنم، نمانده. کم یزیحبس شده و چ نهیس

 دارد. یبرم یبلند و الغر هیپا السِیگ

 

 رود: یقدم عقب م کیکشد و  یم السیگ یخنکا یرا رو دستش

 

 خورمت جوجو! ینترس...نم -

 

 کاود: یم صانهیصورتم را حر یکشد و تمام اجزا یلبش پر م یاز رو لبخند

 

 !یمن باش یکوچولو طونیهمون ش شهی...اصال باورم نمیچقدر خوشگل شد -

 

 :غرمیم یلب ریز

 

 ...دست از سرم بردار!ستمیچون ن -

 

 برد: یباال م یرا کم شیشود. صدا یکشد و صورتش جمع م ینفس سر م کیرا  یدنینوش نصف

 

 !ستیدست خودم ن ؟یلعنت یفهم یتونم...م ینم -

 

 دهم: یلبم فشار م یکند؟ انگشت اشاره ام را با حرص رو یچرا مالحظه نم ایچرخانم. خدا یرا دورتادور سالن م نگاهم

 

 ...باشه باشه...حق با توئه...تو رو خدا آروم باش!سیه -

 

 :دیگو یدهد و آرام تر م یرا تکان م سرش
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 . فقط خودم و خودت.میتنها حرف بزن دیجمع نه...با یباهات حرف بزنم...تو دیبا -

 

 شوند: یگشاد م میها چشم

 

 زنِ متاهلم. هیاالن  گهیمن د ؟یفهم ی...فکرش و هم نکن. چرا نمشهینم -

 

 کوبد: یم زیم یرود و آن را رو یرا تا ته باال م وانشیل

 

من  یمجرد. واسه  ای یمتاهل باش ستیکه برام اصال مهم ن یدون ی. میاوردیموجه تر م لیدل هینکن گالره...الاقل  یشوخ -

 که؟! ادتهیکنه... ینم یفرق

 

 یماز جونم  یچ ؟یکه چ ی! حاال برگشتی...تو خوردم کرداریمه ی! تو ولم کردیبره که چقدر پست ادمی شهی...مگه مادمهیآره  -

 کارو کردم...پس ولم کن! نی...منم همتیزندگ یبرو پ یگفت ؟یو کردم که خواست یهمون کار نکهیموجه تر از ا یلیدل ؟یخوا

 

 شود: یقرار م یاندازد و ب یم شیموها یتو یچنگ

 

 .یبه حرفام گوش بد دی! تو باشهینم نجای...امیحرف بزن دیغلط کردم...خوبه؟ با -

 

توجهش به ما جلب  دیدزدم. نبا یشد. نگاه م یبدتر نم نی. از استدیا یچند لحظه م یکند. قلبم برا یدارد به ما نگاه م زدانی

 زنم: یلبخند هم م یزورک یتر باشد. حت یکنم رفتارم معمول یم یو سع رمیگ یفاصله م اریاز مه یشود. کم

 

 ما نمونده... نیب یحرف -

 

 . رمیگ یو از او فاصله م میگو یرا محکم و قاطع م نیا

 

کشم.  یقلبم م یکنم تا مبادا از حال بروم. دستم را رو یو دستم را به آن بند م ستمیا یسالن م یو گرِد گوشه  یچوب زیم کنار

 نیفقط چند جرعه از ا دی. شافتدیشده کنار هم م دهیچ یها السی. نگاهم به گنمیب یکردن در خود م هیبه گر یبیعج لیم

 .اوردیب شیها بتواند حالم را سرجا یدنینوش

 

 یخورم. حاال هم نخواهم خورد. نم یوقت است الکل نم یلیکشم. من خ یام م یشانیپ یدستم را رو یبا پوف کالفه ا همراه

 مبارزه کنم.  دیرا به گند بکشد. با زیهمه چ ار،یخواهم برگشتن مه

 

فوت  یراحت الیگردم. نفسم را با خ یو شوکه شده به عقب برم شانیپرم و پر یاز جا م رد،یگ یشانه ام قرار م یکه رو یدست با

 .رونیکنم ب یم

 

 فرستد: یم شیموها نیدارد و ب یرود. دستش را برم یضعف م زدانیخبر  ینگاه از همه جا ب یبرا دلم

 

 خواستم بترسونمت... ینم -

 

 ؟یخواست یم یزیفکر بودم...چ یتو -

 

 ینم یاندازم. هنوز بخاطر گرم گرفتنش با گندم، از او دلخورم. خودم هم به خوب یباال م یالت طلبکاررا با ح میابرو یتا کی

 یدارم؟ مگر نم یکه زده ام، چه انتظار ییگندها نیدانم چه مرگم شده! با چن یاحساسم را درک کنم. نم نیا لیتوانم دل

 ...میخواست مثل هم باش یدلم م ؟کند انتیهم بد باشد؟ خ زدانیخواستم 
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 که از ته دل بخواهم. ستین یزیواقعا چ نیا نم،یب یحاال م اما

 

 زند: یکتش به کمر م ریرا از ز شیها دست

 

 !دمشیند ن؟ییپا ومدهین ناین -

 

 اندازم: یباال م یا شانه

 

 . خودت برو صداش کن!دهی...به حرف من گوش نمادیدوبار صداش کردم و گفت نم -

 

 کند: یم دییاندازد و تا یم نییرا پا سرش

 

 کنم. یآره خودم صداش م -

 

 ...رمیگ یو رو م میگو یم یخفه ا «باشه»

 

 درضمن... -

 

 گردم: یبرنم یول ستمیا یم میجا یتو

 

 !یفوق العاده شد -

 

 یحد و حصر یکند. آرامشِ ب یو تاب خوردن متوقف م چیام را از پ یعصب یو رشته ها چدیپ یگوشم م یِحلزون یتو شیصدا

رفته...دست  یبخندم. ول شیخواهم به رو یگردم. م یکنم. به سمتش برم یم یو احساس کرخت چدیپ یم میرگ و پ یتو

 رود. یبلند به سمت پله ها م یفرو برده و با گام ها اهشیشلوار س بیج یرا تو شیها

 

چروک  یها هیناپاکِ تهران به به ر یِ هوا لمیدل یرت دادن بغض بقو یرسانم و برا یکنم. خودم را به تراس م یبغض م یالک

ها  تیحساس نیکنم....ا یشوم. احساسش م یم زدانیچکد. دارم عاشق  یشود و اشکم م یو رو م ریکشم. دلم ز یخورده ام م

 باشد؟  هتواند داشت یم یگرید یِو حسادت ها چه معن

 

مرا از  بایتقر یبار شکست عشق کیکس... چیدل نبندم. به ه گریعاشق شوم. من توبه کرده ام که د دیخواهم. نبا یرا نم نیا

 زیکه همه چ اریماند؟ مه یم میشوم و عشقم برا یتوانم مطمئن باشم که عاشق م یتوانم دل ببندم. چطور م ینم گریبرد. د نیب

که تازه در دلم  ییعشق نوپا نیهم بفهمد. آن وقت با ا زدانیبر من اگر  ی. وارددانست آنطور زننده برخورد ک یرا م

 سربرآورده چه کنم؟

 

 ؟یکن یم هیگر -

 

 نالم: یگردم، م یکه به سمتش برم یکنم و درحال یرا پاک م میها اشک

 

 !اریمه یباش نجایا دیتو نبا -

 

 دهد! یدردسر م یکنم. بو یمهاست. حسش  یکینزد نیدر ا یبتیمص د،یگو یاست که به من م یبادِ شبانگاه یتو یزیچ

 

 یوقت شهیدانم مست کرده. هم یدستش است. خوب م یتو یالسیخمار شده. گ یداده و نگاه شفافش کم هیدر تراس تک به

 شود. یخوش حالتش خمار و صورتش سرخ م یشود، چشم ها یمست م
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 :ردیگ یدر فاصله م از

 

 اما هستم... -

 

 کنم: یم یحرفم پافشار یرو

 

 ...دیاما نبا -

 

 ! یخوام برگرد یدونم م یکنم...فقط م یم کاریدونم دارم چ یهستم...هستم گالره! خودمم نم -

 

 کند: یم زمزمه

 

 لمس تنت... یآغوشت تنگ شده. برا ی...دلم برات تنگ شده. دلم برایخوام برگرد یم -

 

 تعهد دارم. زدانیاز لمس من حرف بزند. من به  اقیاشتبا  نطوری...حق ندارد ادیبگو دیخورد. نبا یتکان م شیجا یتو قلبم

 

 حرف و تکرار کردم. دست از سرم بردار... نی...خسته شدم انقدر ااریتمومش کن مه -

 

هم که مست است  اریشود. مه یبد م میبرا ندیبب نجایمارا ا یروم تا هرچه زودتر از تراس خارج شوم. اگر کس یسمت در م به

 خارج از کنترلند! شیکند، رفتارها یو هر وقت مست م

 

 چسبد: یشوم، مچ دستم را سفت م یکنارش که رد م از

 

 ؟یحد اشتباه رفتم که انقدر ازم زده شد نیراه و تا ا یفقط بهم بگو...بگو کجا -

 

 بکشم: رونیکنم مچم را ب یم یسع

 

 !نهیبب یول کن ممکنه کس ...دستم وی...اونجارو اشتباه رفتیهمون موقع که راهت و از من جدا کرد -

 

 کشد: یبه سمت خودش م مرا

 

 به جهنم... -

 

خودت شاهد باش  ای. خدارمیگ یبرق به تنم وصل کرده باشند، به سرعت فاصله م انیخورد و انگار جر یام به شانه اش م شانه

 با او داشته باشم.  یتماس نیخواهم، کوچک تر ینم یکه من حت

 

کنم و به سرعت  یرود. از فرصت استفاده م یعقب م یخورد و کم یزنم تلو م یاش م نهیکه به س یمست است با ضربه ا چون

 کشد. یام را به آتش م یانقدر داغ شده که هر دم و بازدم راه تنفس میکنم. هرم نفس ها یآنجا را ترک م

 

خندد و  یم میراحت تر است. گندم به رو المیکه باشم خ زدانی شی. پوندمیپ یو گندم م نایو ن زدانی یجمع سه نفره  به

 کند: یدستش را دراز م

 

 ...یگالره باش دیشما با -
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 تظاهر کردن هم ندارم.  یحوصله  یکنم. انقدر حالم گرفته است که حت یم دییدهم و حرفش را تا یاجبار با او دست م یرو از

 

 :دیگو یگذارد و رو به من م یدستش را پشت کمر گندم م زدانی

 

 گندم؟ یشناسیگندم...گالره رو هم که م زمیعز یدخترعمو -

 

 !زمیعز یگفت ینم یتوکه به هرکس ؟یکن یم یتالف یدار زدان؟ی زتیعز یدختر عمو زش؟یعز یدخترعمو

 

 اندازد: یم زدانیبه  یینگاه پرمعنا شیدرشت و آب یدهد و با چشم ها یسرش را تکان م گندم

 

 ...نی...مخصوصا از شرودمیشن ادیو ز فشونینشناسم؟! تعر شهیمگه م -

 

را از رو بسته.  ریرا آورد چه بود؟! پس شمش یعوض نِیاسم آن شرو نکهیمنظورش از ا ن؟یزند. گفت شرو یخشکم م میجا یتو

 یب زدانینسبت به  د،یحرکاتش فهم یشود از رو یراحت م یلی. خدیآ یشود حدس زد، چرا از من خوشش نم یراحت م یلیخ

 . تسین لیم

 

 دهد: یادامه م یا رکانهیو ز یاو با لبخند موز یبه او بدهم ول یخواهم جواب دندان شکن یم

 

 جان؟ زدانیباور کنه! مگه نه  عیرو سر یزیهرچ دیالبته من که حرفاش و باور نکردم...آدم نبا -

 

 است. زدانی یو سادگ یدارد...منظورش زودباور منظور

 

 کشد: یرا در هم م شیاخم ها زدانی

 

 یکار درست دونهیخودش م نی! به هرحال شرویبشنوه...بهتره بحث و عوض کن یمورد حرف نیدوست نداره در ا ادیگالره ز -

 نکرده.

 

 :دیگو یم ینیریحالش زده و با لبخند ش یتو زدانیآورد که  ینم شیبه رو گندم

 

 ! حق باتوئه...زدانیدونم  یم -

 

 کشد: یم یا ازهیحوصله خم یب ناین

 

... ی...  رقصیآهنگ هیبهتر بودن.  یلیبرم خ یدیاجازه نم گهیرفتم و تو د یکه من م ییای...پارتیحوصله سربر یِچه مهمون -

 .یزیچ

 

 دهد: یجواب م زدانی

 

 ...ستیکه ن یعروس -

 

 دهد یم یرا داخل دهانش جا یزیدرشت و ه.و.س انگ السیاندازد و گ یباال م یشانه ا ناین

 

 :دیگو یم دهیوج دهیجو

 

 !ستیکه االن جاش ن نهیا یاهل بزن و برقص یلیها خ یآره خب...نه که تو عروس -



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 515 

 

 

هم فقط بخاطر  ی. روز عروسدیآ یخوشش نم دنیاز رقص زدانیحق با اوست  یدختر! ول نیدارد ا یزیزبان تند و ت چه

 غرغر کرد. یو بعدش هم کل دیتانگو رقص قهیبردار، پنج دق لمیف یاصرارها

 

گندم  نکهیتوجه به ا یکشد. ب یاعصابم خط م یمهمانان مثل وزوز مگس رو یکنم صدا ی. احساس مامدهین شیحالم سرجا هنوز

 :میگو یم زدانیدر حال حرف زدن است رو به 

 

 گردم. یکنه...موقع شام برم یباال...سرم درد م رمیمن م زمیعز -

 

 شوند: ینگرانم م شیها چشم

 

 باشه! -

 

من  یِتوجه به آشفتگ یب نمیب یم یآورد. وقت ینم شیبه رو ینگران شده ول ندیگو یم شیهنوز دلخور است. چشم ها پس

داد  زدانیخواهد سر  ی. دلم مرمیگ یاز آن ها فاصله م تیکنم و با عصبان یدوباره مشغول صحبت شدند، دستم را مشت م

 بکشم که:

 

 "دارم! اجیحاال بهت احت نینباش...سرد نشو...من هم ینطوریبا من ا"

 

کنم.  یفکر م یروم. ه یراه م یکوبم. ه یروم. در اتاق را محکم به هم م یو باال م رمیگ یم شیحرف راه پله ها را در پ یب

 ...زدانی ی...نگران دلخوراریمه یِنگرانم...نگران مست

 

دوزم.  یشود...نگاه منظرم را به قاب آن م یاست...حتما نگرانم شده. در باز م زدانیشوم.  یم رهیدر به آن خ یصدا دنیشن با

 اندازد. یخودش را داخل م اریمه

 

کند. به زور تعادلم  یم ریگ میپا ریروم که دامن لباسم ز یبه سمتش م یشوند. طور یحد ممکن درشت م نیتا آخر میها چشم

 زنم: یکنم و تشر م یرا حفظ م

 

 !اریمه رونیب ؟یشد وونهید -

 

 کند: یرا دست به دست م السشیکشد و گ یچانه اش م ریرا ز دستش

 

 . دیخواب یم نجای...انجاستیپس ا -

 

 چرخاند: یم میمردمک ها یرا تو زارشیشود و سپس نگاه ب یم رهینفرت به تخت خ با

 

 رو بهت بگم! ییزایچ هی دیبا -

 

 گذارد: یم شیآرا زیم یرا رو السشیسابد و گ یهم م یرا رو شیها دندان

 

 ...یبهم گوش بد ـــدیو تو هم با -

 

 شوم: یم زانیآو شیروم و به بازو یسمتش م به

 

 !ستی...االن وقتش ننیینکن...برو پا نکارویا یجون هرکس که دوست دار اریمه -



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 516 

 

 

 :دیگو یزند و بلند م یبه شدت پس م مرا

 

 هان؟ ه؟یپس وقتش ک -

 

 هیتوج شیبرا دیدر اتاق خواب را با بهیمرد غر نینگرانم شود؟! اگر سر برسد؟ چطور حضور ا نزدایبه در است. اگر  نگاهم

 کنم؟

 

که با دست لرزانم باز کرده  یشود و در یخواهم اتاق را ترک کنم. سد راهم م یو م رمیگ یلرزند. از او فاصله م یم میها لب

 بندد: یام را دوباره م

 

 گالره! ارمی! من مه؟یرفتار کن نطوریبا من ا یتون یچطور م -

 

 زند. لحنش پر از تمنا است. یبرق م نگاهش

 

 ...میزندگ یبرم پ یخودت گفت -

 

 :ردیگ یرا م میبازوها

 

 یم یسراغم... گفت یبودم اومد دهیکه من برات خر یلیزده بود به سرم...تو با وسا ؟یفهم یبودم گالره...م یمن...من عصبان -

 یشدم. هم م وونهی. دیخونه رو ترک کن یخوا یم یدور...گفت یزیاون پنج سال و بر یخوا یم یگفت...یفراموشم کن یخوا

گفت اگه بره  یدلم م یپسر؟ بذار بره ول یخواست یو نم نیمگه هم گفت یخواستم. عقلم م یو هم نم یخواستم بر

احساسات  نی. همیفراموشم کن یخوا یکه م دمید ی...میکه از منتظر موندن خسته شد دمید یتمومه...نگاهت مصمم بود...م

 زدم... ی... مدیو زدم که نبا ییشدم و حرفا وونهیباعث شد کنترلم و از دست بدم. د ضیضد و نق

 

 مست کرده! یادیبلند است. حرکاتش شتاب دارند. ز شیکشد..صدا یم یقیعم نفس

 

 کنم کنارش بزنم: یم یسع

 

 ...یزد یول -

 

 کوبد: یداده م هیکه به آن تک یشوند. با آرنج دستش محکم به در یپر م چشمانش

 

 ...به خدا هستم. مونمیپش یآره زدم...ول -

 

 دهد: یو مرا به سمت تخت هل م ردیگ یم شیدست ها نیرا با خشونت ب صورتم

 

گالره.  میکن یکنم. ازدواج م یخورم عقدت م ی. قسم مرمیگ یرو م یعروس نیسازم. بهتر یو واست م یزندگ نیبه خدا بهتر -

و  یزندگ نیازش... بذار بهتر ری. طالق بگیعاشق من باش یتون ی. تو فقط میو دوست ندار زدانی. تو که میشیدوباره بچه دار م

 مثل ما عاشق باشه! نهتو یکس نم چیجفتمون بسازم. ه یبرا

 

کنم قلبم که تا دهانم باال آمده هر لحظه  یکنم. احساس م ی. به در نگاه ممیفتیآن م یکند و هر دو رو یم ریبه تخت گ میپا

 اگر سربرسد؟! ند؟یبب نطوریمارا ا زدانیاگر  ای. خدفتدیم رونیب

 

 دهم: یم هُلش
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 نه...نه...ولم کن! -

 

 زنم: یدست و پا م رشیلباسم باال رفته و ز دامن

 

 بس کن... -

 

 ینیافتاده. از سنگ زیخ میبه حالت ن میاست. رو ریداغش اس یدست ها نی. صورتم هنوز بزدیر یبلند است. عرق م شیصدا

 .رمیگ یم یاش، نفس تنگ

 

 دهد: یمن ادامه م ی دهیتوجه به حالت ترس یب

 

کاش اون اتفاق  یاتفاق بود. ا هیمن نبود.  ریافتادن اون بچه تقص یدونیکردم. خودتم م یوونگیگالره...د میما خوشبخت بود -

 دست از سرت بردارم.  یبگ یراحت نیبه ا یتونست ی. اون وقت االن نمیاوردیم ایکاش اون بچه رو به دن ی. افتادینم

 

شده  ریاس شیدست ها نیتوانم تقال کنم. ب ینم گریدارد. د یدهد و صورتم را ثابت نگه م یانگشتانش فشار م نیام را ب چانه

 کند: یکشد. پوستم گزگز م یباال م میران پا یدستش را رو یکیام. آن 

 

 !یکن یم وونمید یعاشقتم گالره...دار یلیخ -

 

 زنم: یم ضجه

 

 !ی. تورو خدا ولم کن. تو مستارینه...نه مه -

 

 یکنم او را دور کنم. زورم به او نم یم یکوبم و سع یصورتش م یاندازد. با کف دستم رو یگردنم را به سوزش م شیها نفس

 کند. یو حالم را بدتر م چدیپ یگوش خودم م یام تو هیبلند گر یرسد. صدا

 

لباسم  ریکه دارد ز یچکد. دست یصورتش م یکنم پوست لبم در حال کنده شدن است. اشکم رو یبوسد. احساس م یم محکم

 :رمیگ یرود را م یبه سمت باال م

 

 ...ولم کن!یدستت و به من نزن عوض -

 

 زنم... یم ادیصدا فر یروم...و ب یبه من رحم کن! به قهقهرا م ایدارحم کن...خ ای. خدارمیگ یاز در نم نگاه

 

 "برس... ادمیبه فر"

 

رسانم و  یدارم با آن صورتش را کنار بزنم را به گردنش م یکه سع ی. دستفتدیکشد و به جان گردنم م یرا کنار م سرش

 کشم. یکنم و آن را به سمت باال م یگوشت گردنش فرو م یرا تو میناخون ها یفیخف غیهمراه با ج

 

گردن بلندش،  یرو میناخون ها یکشد. از جا یگردنش م یکند و دستش را رو یشود. از درد ناله م یبلند م میاز رو عیسر

 پرد. یاز سرش م یچنگ انداخته ام که مست قیچکد. انقدر عم یخون م

 

 کوبد. یاش م یشانی. مشتش را به پکند ی. چند لحظه ناباورانه نگاهم ممیزن ینفس نفس م هردو

 

 چکد: یرا برق انداخته بود، م شیکه چشم ها یاشک بالخره
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 کردم؟!  کاریمن چ ایخدا -

 

 :دیآ یقدم جلوتر م کی

 

 گالره من... -

 

 کنم: یم هیگر یبلند یو به با صدا نمینش یتخت م یرو

 

 !رونیاز اتاقم برو ب ؟یگرفت ادیو از مرد بودن  نی...کثافتِ حمال...پست فطرت...همرونیگمشو برو ب -

 

 گزد: یکشد و لب م یصورتش م یرو یفهمد تا چه حد خراب کرده. دست ی. خودش هم مستدیا یم شیجا در

 

 متاسفم... -

 

 زنم: یم غیج

 

 !رونیگمشو ب -

 

 یشوم. صدا یخودم جمع م ید که توکوب یبه هم م یزند و در را طور یکنار در م وارید یتو یرود. مشت محکم یسمت در م به

 شود. یامانم بلندتر م یب ی هیگر

 

*** 

 

 گرید ایبادش کنم! خدا دیاندازد که با یم میبادکنک از آن باال برا کیدرست شده، خدا  زیخواهم فکر کنم همه چ یکه م هربار

 روم. یامان بده! دارم از دست م ینمانده. کم مینفس برا

 

کنار  یکش یکه خودت را از جمع م ییوقت ها ،یرو یبه قهقرا م یو روان یکه از نظر روح یکن یاحساس م یوقت ها، وقت یگاه

 .یکس تر یب شهیکه از هم ینیب یخودت م یها ییتنها یو باز تو یکه تنها باش

 

 شود... یاصال نم ای ،یخواه ینم ای ،یتوان ینم یول یکه بهتر شو یچکار کن دیبا یدان یکه م ییوقت ها همان

 

اشکت را پاک کند و  رون،یتو را بکشد ب یکیتار یاز آن گوشه  رد،یدستت را بگ د،یایب یکس ،یدار ازیهمان موقع ن درست

 .میرو یراه را با هم م نیلحظه به بعد ا نیاز هم ،یستیتنها ن گرید دیبگو

 

 .شهیدرست م زیهمه چ شه،یدرست م زیهمه چ شه،یدرست م زیهمه چ د،یگوشت بگو ریز تینفر که با قاطع کی

 

 شیاز همه رو شتریب ،یاز همه به او اعتماد دار شتریب ،یکیاز همه به او نزد شتریب ،یاز همه دوستش دار شترینفر که ب کی

 ... یحساب کرده ا

 

تا در  دمیکش یبدبخت یلیکنند. خ یم دنیشروع به بار می. اشک هانمینش یتخت م یاندازم و رو یم نیرا با خشم، زم لباسم

نبود. رفته بود و من هزار بار  اریمه ن،ییبرگشتم پا یاز حالم با خبر شود. وقت یهمه لبخند بزنم و نگذارم کس یطول شب به رو

 .زدیرا برانگ گرانیخدا را شکر کردم با آن وضع گردنش نماند تا شک د
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که  یهجده ساله ا یالها دوباره حس همان گالره است. بعد از س یوحشتناک یواژه  یگریداشتم. وحش نهیاز او ک یبیطرز عج به

 کنم. هیخواست گر یقرار بودم و فقط دلم م یبه جانش افتاده بود و نجابتش را ربوده بود به من دست داد. همانطور ب ینکوئ

 

اندازم.  یم زیم یآورم و رو یرا درم میشده ام را بشورم، ساعت و گوشواره ها دیتجد شیرا شانه کنم و آرا میآنکه موها یب

خورد کنم. با  نهیآ یو عطرها را تو زمیرا بهم بر زیم یشده رو دهیچ لیخواهد تمام وسا ی. دلم مستیاعمالم دست خودم ن

 کنم. یپتو پنهان م ریدوم و خودم را ز یشوند به سمت تخت م یک میکه به اتاق نزد ییقدم ها یصدا دنیشن

 

 کنند. یم سیرا خ میبارند و گونه ها یم میرد. دوباره چشم هاندا یا دهیفا یزنم ول یرا پس م میها اشک

 

آورد. در حمام باز و  یفهماند دارد کت و شلوارش را درم یبه من م دیآ یکه م ییکند. صداها یام را پرم ینیب زدانیعطر  یبو

 کشم. یم یقیکشم و نفس عم یم رونیکنم، سرم را ب یم یپتو احساس خف ریشود و من که ز یبسته م

 

شود.  یخارج م سیاز سرو زدانیکشد که  ینم یزیکردن افتاده ام. شک ندارم صورتم سرخ شده. چ نیف نیبه ف هیزور گر از

را خشک کند و لباس  شیکشد تا موها یطول م یساعت میبرد. حدود ن یکنم خوابم نم یکشم. هرکار م یم میدوباره پتو را رو

 .دهیشوم کنارم دراز کش یمتوجه م ادش،یوزن ز ریزرفتن تخت  نییرا بپوشد. از پا شیها

 

نکنم  شیکنم رها یم یچسبد. سع یبه پتو م یشود. دست یهق هقم هم بلند م چ،یه دیآ یام که بند نم هیکنم گر یم هرکار

 شود: یم رهیمن خ ی هیزند و شوکه شده به صورت سرخ شده از گر یاست. پتو را کنار م ادیزورش ز زدانی یول

 

 شده؟ یگالره؟ چ -

 

 زنم: یپس م د،یآ یم میرا که به سمت اشک ها دستش

 

 راحتم بذار! د؟یخوا یاز جونم م یولم کن...چ -

 

 شود: یم زیخ مین شیجا یتو

 

 هو؟یآخه چت شد  -

 

 دهم: یتکان م یکنم و سر یرا با پشت دستم پاک م میها اشک

 

 نشده...دلم گرفته! یچیه -

 

افتد و خسته و مانده،  یشوم. دلم از تب و تاب م یبغلش آرام تر م یکشد. تو یو مرا تا آغوش گرمش، م ردیگ یم میبازو از

 . ندینش یدلم م یگوشه 

 

 کند: یرا نوازش م میکف دستش موها با

 

 ! تو دلت نگهشون ندار.؟یباشه رو به من بگ یهرچ یتون یکه م یدون یزده؟ م یحرف یکس -

 

زند. سرم را  یرا با دستش شانه م می. موهازمیر یاشک نم گریزنم. د ینم یحرف یکنم ول یرو ماش ف نهیس یرا تو صورتم

 نه...حرف نگاهم را!  ایشنود  یدانم م یشوم. نم یم رهیچشمانش خ یکنم و با نگاهِ براق از اشکم، تو یبلند م

 

 !ادیگم شده از پا درب نیکن...کمکم کن...نذار ا کمکم
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 خواد!  یکن...کمکم کن...خرمنِ رخوتِ من شعله م کمکم

 

زند. گونه  یگرم و آرام م یرا چند بار بوسه ها سمیهر دو چشم خ یکند و رو یخواند انگار. سرش را خم م ینگاهم را م حرف

 یعنیمن هستم.  که یعنیکارد.  یام م یشانیپ یرو یمحکم یبوسد. آخرش بوسه  ینم یرا ول میچانه ام را...لب ها ریام را...ز

 یاست، رابطه نم ریپذ بیخسته و آس نطوریکه ا یداند، زن یفهمد. م یرا داشته باشم م شاز آنچه انتظار شترینگران نباش! ب

 یکرده را به دست فراموش شانشیپر نطوریکه ا یخواهد آرام شود و کابوس یخواهد و ناز و نوازش. م یخواهد. فقط آغوش م

 بسپارد.

 

 !میبه فردا برس دیکن...کمکم کن...من و تو با کمکم

 

 !میبرس ایبه در میبر دیبرامون...ما با کهیکوچ چشمه

 

 نکن...به خدا طاقتش و ندارم.  یاز من ناراحت نباش...بهم کم محل زدانی -

 

 کشم: یم شیاصالح شده و خوش بو یگونه  یو صورتم را رو نمینش یم میجا یتو

 

 برام انجام داده. یبود که تا حاال کس یکار نینبوده باشه...قشنگ تر یکه کارت برام کافنبود  نطوریبه خدا ا -

 

 لرزد: یم یبمش کم یدهد. صدا یبه خودش فشار م مرا

 

شناسم.  یکنم خودم و نم یوسط حس م ادیتو که م یدر مورد تو...پا ینبودم ول یوقت آدم پر توقع چی...من هزمیدونم عز یم -

 . شهیاز تنم گم م یزیچ هی...شمیتاب م ینکن...ب هیگر ینطوریوقت ا چینکن...ه هیگر ینطوریوقت ا چیهم ه گهید

 

 بوسد: یرا م صورتم

 

 میدار ازی! هردومون نیبرمت مسافرت. به زود یکنم م ی! کارارو درست می...تو خودتیکنم چند وقته ناراحت یاحساس م -

 حال و هوامون عوض شه. کمی

 

 کنم: یکشم و زمزمه م یکنم. دماغم را باال م یهش منگا یفتگیش با

 

 واقعا؟ -

 

 گذارد: یاش م نهیس یخوباند و سرم را رو یم مرا

 

 زوج عاشقه... هیجا واسه  نیبهتر ؟ی...دوست دارسیبرمت پار یواقعا...م -

 

 یعاشقش م یدست ها یعاشق. تنم را به دست نوازش ها یخورد. عاشق؟ آر یتکان م نهیس یعاشق دلم تو یکلمه  دنیشن از

 بودم! انیچه ناراحت و گر یبرا د،یآ ینم ادمی گریزنم. انگار د یسپارم و لبخند م

 

 

 

 * یخال ی* فصل شانزدهم: صحنه ها
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 تر بود، تو را خواند و تو هم... یهم ته طانیراه گم کرده، که از ش نیا خدا

 

 ...!یرفت

 

 بدتر است؟ کی کدام

 

 شدند و هرگز نشدند؟ یم میترم شیسالها پ دیکه با یکهنه ا یزخم ها ایدردآورند  ،یکه به طرز وحشتناک یتازه ا یها زخم

 

مواجه شده  ییزهایو با چه چ میاندازند که کجا بود یم ادمانیآنها  دیاندازند. شا یما م ادیرا  ییزهایچ ،یمیقد یزخم ها دیشا

 .میا

 

 ...میکن یدور ییزهایاز چه چ ندهیدهند که در آ یم ادمانی دیشا

 

 نه...! اما

 

 . هست؟! ستین نطوریا قتیدهند. اما حق ادمانی یمیقد یزخم ها م،یاست که ما انتظار دار یزیچ نیا

 

 و در آخر... میریبگ ادیدوباره و دوباره و دوباره  دیرا با زهایچ یبعض

 

 ! میریگ ینم ادی هرگز

 

 زند: یحرف م جانیکنم. شراره هنوز با ه یباز م موتیرا با ر اطیح در

 

 ؟یآورد یبرامون چ یخوش گذشته! حاال سوغات یپس حساب -

 

 زنم: یم اطیرا داخل ح نیماش

 

فروشگاه ها  ینه که تو میمسافرت بگرد میگفت اومد یکنم؟ م دیگذاشت من خر زدانیبابا...دلت خوشه ها! اصال مگه  یا -

 .میکن یوقت کش

 

 شود: یبلند م غشیج یصدا

 

 ؟یدیمن نخر یواسه  یچیه یعنی -

 

 شوم : یم ادهیپ نیخندم و از ماش یلحن پر حرصش م به

 

 !اریدرن ی...انقدر پر رو بازدمیخر -

 

دهم و دستم را  یکند، م یم یباغچه را آبپاش یتو یِاطلس یو گل ها ستادهیا اطیح یخان که تو نیرا دست فرز نیماش چییسو

 گذارم: یم یگوش یرو

 

 تو! ارشونیصندوق عقبه...ب داممیو پارک کن...خر نیزحمت ماش یخان...ب نیفرز -

 

 زند. یگذارم. شراره تند تند حرف م یرا دوباره دم گوشم م یگوش
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 گالره خانوم؟ -

 

 کنم: یخان نگاه م نیگردم و باز به فرز یبرم

 

 بله؟! -

 

 : گالره گوشت با منه؟شراره

 

 :میگو یم یمعطل یکه ب نمیب یخان م نیفرز یدانم چه در چشم ها ینم

 

 زنم خودم...فعال! یشراره من بهت زنگ م -

 

 مانم. یم رهیخان خ نیمهربان و پر چروک فرز ی افهیکنم و به ق یرا خاموش م یگوش

 

 :دیگو یکند و م یباغچه رها م یبلند و سبزرنگ را پا شلنگ

 

 اونجا! دیپشت ساختمون منتظرتونه...گفت بهتون بگم بر زدانیآقا  -

 

 ریداده ام با هر حرکت غ زدانیکه دل به دلِ  ی. اصال از روززدیر یدلم م یدانم چرا ترس تو یکنم. نم ینگاهش م رهیخ رهیخ

 شوم. یو دوباره زنده م رمیم یبار م کی شیعاد

 

 زنم! یدست و پا م یدارم، در چه جهنم یداند در اوج خوشبخت یخدا م فقط

 

 دهم: یدهانم را به زور قورت م آب

 

 اونجا منتظرمه؟ یچ یبرا یعنیچرا؟ خب... دیدون ینم -

 

 دهد: ینشان م نیماش چییاندازد و خودش را مشغول سو یباال م یا شانه

 

 !یشیمتوجه م یاز کجا بدونم دخترم؟...خودت بر -

 

حک شده مقابل  یصحنه  دنیرسم از د یم یروم. وقت یشود، به سمت پشت ساختمان م ید نمام بن نهیس یکه تو یدل با

 کوبم. یرا به هم م میکشم و دست ها یم غیچشمانم، ج

 

و  زیم یو داخل استخر و رو دهیبا فاصله از استخر چ یکم ییبایشامِ دونفره و ز زِیزدم! م یحدس م دیزدم...با یحدس م دیبا

به  دهیچسب ی. تمام هالوژن ها روشن است و چراغ هامیآ یرنگ گل ها به وجد م یِ. از قرمزختهیرزِ سرخِ پرپر شده، ر ن،یزم

 پرپر شده را درخشان کرده. یرزها یرینظ یب یِناستخر هم، با نور افشا یجداره ها

 

 !رمیروز تولدم را با تو جشن بگ دیه و من بارفت ادشیتولدم را  زدانیرا کچل کردم که چرا  میتولدم است و من چقدر مر امروز

 

اش  یو مردانگ یپیهمه خوش ت نیا یپرش را کوتاه تر کرده. دلم برا یو موها دیبا بلوز سپ دهیو شلوار کرم رنگ پوش کت

 رود. یضعف م

 

 :دیآ یم جلوتر
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 ...زمیتولدت مبارک عز -

 

 .ردیگ یکشد و در آغوشش م یگذارم. مرا جلو م یدستش م نیرا ب می. انگشت هاردیگ یم میتا دستش را جلو دو

 

 یقرمز و پرپر شده که بو یگل ها نیشود. درست مثل ا یاش پرپر م یهمه مهربان نیا ی. دلم برایو طوالن قیبوسمش...عم یم

 کند. یام را معطر م ینیخوششان، ب

 

 یآن را پشت صندل رم،یگ یکه از آغوشش فاصله م یکنم و درحال یرا باز م میمانتو یشود. دکمه ها یلبم پاک نم یاز رو لبخند

 اندازم: یم

 

 ی...به خودم مدمیپوش یلباس خوشگل م هی! الاقل یکرد یمن و خبر م دیبا یخوشگل شده. ول نجایا یلی...خزدانی یمرس -

 !دمیرس

 

 کشم.  یدست م میموها نیآورم و ب یرا هم در م شالم

 

 :دیگو یبوسد و م یام را م یشانیپ

 

 !یخوبه که هست یلیاز خدا خواستم و دارم. خ شهیکه هم یزیچ ی...من همه یبه نظر من تو همه جوره خوشگل -

 

کنم چقدر  یشود. فکر م یپخش م ییکالم و آشنا یب یقیکند. موس یآورده، را روشن م نجایتا ا یدانم ک یکه نم یرود و ضبط یم

 آهنگم. نیو ا لمیف نیاست. من عاشق ا love story لمِیآهنگِ ف نیآشناست. آهان! ا

 

 رهیچسبد و هاج و واج به دستش خ یم نیدهانم به زم بایکند، تقر یرقص م یو از من تقاضا ردیگ یم میدستش را جلو یوقت

 مانم. یم

 

زند. آغوشش  یحلقه مرا دور کمرم  شیکشد و دست ها ی. مرا جلو مردیگ یکند و با خنده دستم را به زور م یاقدام م خودش

 اندازم.  یرا دور گردنش م میدهد. دست ها یم یخوب یبو

 

 خندم: یو م رمیگ یسرم را باال م شیچشم ها دنید یبرا

 

 !یآهنگ متنفر نیو ا لمیف نیگرفته؟ تو از ا تیشوخ -

 

 کشد: یبا اهنگ خودش را جلو و عقب م تمیکند و هم ر یدستانش را تنگ تر م ی حلقه

 

 ...یاما تو عاشقش -

 

 :میگو یدوباره م طنتیش با

 

 !یتو از رز سرخ متنفر -

 

 زند: یگوشم را ب.وسه م ریشود و ز یم خم

 

اون  گهید یرفت نکهی. بعد از ایدیخر یبودم چطور با عشق هر روز رز سرخ م ستیرئ ینرفته وقت ادمی...هنوز یاما تو عاشقش -

 تو رو نداشت. یگال یاصال رنگ و بو دیخر یبرام م ایمیکه ک ییعادتم و گذاشتم کنار. گال
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 دهم: یرا تکان م سرم

 

 !یهم متنفر دنیتو از رقص -

 

 و امشب شبِ توئه... یاما تو دوست دار -

 

 خواهم.  یهمانطور است که من م زی. همه چنجاستیواقعا هم نکته هم و

 

 ازت ممنونم! یلی...خیکرد رمیواقعا غافلگ زدانی -

 

 اندازد: یرا باال م شیابروها

 

 ...ینیو بب میاصل زیسورپر دیپس با -

 

 خندم: یم یتعجب و شگفت با

 

 بازم هست؟ -

 

 !یشیعاشقش م -

 

 هست؟ یچ -

 

 :چدیپ یگوشم م ینجواگونه تو شیصدا

 

 .یفهم یم یعجله نکن...صبر کن -

 

برقرار  یِارتباط چشم نیبا حرف زدن، ا دیآ یکدام از ما دلش نم چی. انگار همیرقص یم یخاص تمیر چیه یآخر آهنگ آرام و ب تا

 شده را برهم بزند.

 

 یکند. سرش را جلو م یم شانیرا پر میزود و موها یم یمی. باد مالمیا رهی...همچنان خمیشود همچنان ساکت یکه تمام م آهنگ

 ...چند بار پشت هم.یو طوالن قیکند. عم یرا بو م میکشد. موها

 

 :زمیر یکنم و به همشان م یفرو م شیموها نیحالت خلسه رفته. دستم را ب یتو انگار

 

 .یشده بود یبلند شده بودن هپل یادیموهات خوب شده. ز یلیخ -

 

کرد  یم یستادگیا شیقلبم در برابر چشم ها گریماند، چقدر د یم رهیدانم اگر همانطور خ یآورم. نم یجو را تاب نم یِنیسنگ

 .فتدیهر لحظه از کار ب دمیواقعا ترس یول

 

 کشد: یرا عقب م یبرد و صندل یم زیگزم. مرا به سمت م یلبم را م یبوسد. گوشه  یو کفِ آن را م ردیگ یرا م دستم

 

 گردم. یها! االن برم ی...شروع نکننیبش نجایا -

 

 اشته.مرا دوست ند نطوریکس ا چیه م،یمانم. باورم شده که در طول زندگ یم رهیدور شدنش خ به
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*** 

 

به آن همه  یگذارم و با شگفت یدهانم م یرا رو میآغوشش فرو رفته ام. دست ها ینشسته و تو زدانی یزانو یرو

 کنم.  ینگاه م یدرخشندگ

 

 کنم: یدوزم و عاشقانه نگاهش م یم اهشیس یرا به چشم ها میها مردمک

 

 فوق العادست! یلیخ نی...انی...ازدانی یبرام بخر یگرون زیچ نیمن...اصال الزم نبود همچ یخدا -

 

 کشم: یم دیطال سپ ریشده به زنج زانیسبز و درشتِ آو نینگ یرا رو دستم

 

 واقعا الزم نبود. -

 

 دهد: یگونه ام، سُر م ریرا ز انگشتش

 

کرده و  رییتغ یلیخ تیکه روح ریاخ یروزا نی...مثل ایو شاد باش یخوام که بخند یتو رو خوشحال کنم....م خوامیمن فقط م -

 !یسرحال اومد

 

 همش بخاطر توئه... -

 

 دارد: یرنگ برم یو زرشک یقاب مخمل یرا از تو ریزنج

 

 ! یدوستش دار نیحاال بذار بندازمش گردنت بب -

 

 برم: یرا باال م میموها یبچه گانه ا جانیذوق و ه با

 

 جبرانش کنم؟ دیبا یربهم داده. چطو یکه تا حاال کس هیا هیهد نیخوشگل تر نیا زدانی -

 

 ب.وسد: یکتفم را م یکردنِ گردنبند، رو زانیاز آو قبل

 

 نیتو بهتر تیکه در توانم باشه! رضا یی...تا جازمیر یو به پات م می...تا هرجا که بتونم زندگستیبه جبران کردن ن یازین -

 است. هیهد

 

 اندازد: یگردنبند را م قفل

 

 گردنت باشه... شهیهم خوامیم -

 

 کشم: یم فشیظر رِیزنج یرا رو دستم

 

 ...شهیهم -

 

. دلم میخواست تنها باش یواقعا دلم م یکردم ول یگرفتم و همه رو دعوت م یجشن تولد بزرگ برات م هی دیدونم با یگالره م -

 ؟ینیب یکردم. م یم متیقا ایدن یتونستم از همه  ی! اگه مینیجز منو بب یزیخواد چ ی...دلم نمیخودم باش شیخواد فقط پ یم

 شناسم انگار... یو م دمحسود هم شدم! تازه دارم خو دایجد
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 کنم: یم یو گونه اش را ماچ آب دار و محکم رمیگ یدستانم م نیگردم و صورتش را ب یسمتش برم به

 

خوشمزه  یلی...غذا هم خیجشن تولد و برام گرفت نی...بهترگذرهیبهم خوش م شتریفقط مال خودتم...منم با تو تنها باشم ب -

 بود! 

 

 زنم: یو خنده، تشر م یشوخ با

 

 چاق شدم! یلی...خرمیبگ میمن رژ یاگه گذاشت -

 

 زنم: یشکمم م ینوشم و دستم را رو یرا م وانمیتهِ ل یِ دنینوش

 

 چقدر شکم درآوردم... نیبب -

 

 کشد: یآن م یدوزد و دستش را رو یرا به شکمم م نگاهش

 

 من! یبرا یاریتو ب نیا ین ین هیبشه  یک -

 

 :دیگو یزند و با خنده م یچند بار پشتم م زدانی. فتمیکشد و به سرفه م یلبم پر م یاز رو لبخند

 

 چقدر هول کرد...انقدرم عجله ندارم. نیبب -

 

 کوبم: یم شیبازو یتو محکم

 

 پررو... -

 

 کنم: یعوض م عیرا سر بحث

 

 ست؟یخونه ن ناین -

 

 آورد: یدهانم م کیزند و آن را نزد یم ایرا داخل ظرف الزان چنگالش

 

 دخترخاله هاش. قول داده دردسر درست نکنه! شینه رفته پ -

 

 خورم: یرا به زور م شیرو یایو الزان رمیگ یرا از دستش م چنگال

 

 !دمی...ترکزدانی گهیبسه د -

 

 پرسد: یمقدمه م یب یلیخ

 

 ؟یریزنم طفره م یدن حرف مگالره چرا هروقت از بچه دار ش -

 

کودکم را از دست  یبار به طرز وحشتناک کی میبگو م؟یبه او بگو دیگزم. چه با یکنم و لب م یم یگردنم باز یگردنبند تو با

 دارم؟! یخاطرات بد یداده ام! که از حاملگ

 

 به کنترل کردن داره. ازیبچه تره! هنوز ن یلیحواسمون به اون باشه. از سنش خ دی...بامیرو دار نایحاال هم ن نیما که هم -



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 517 

 

 

 کند: یرد م شیرا اخم ها حرفم

 

 وقتش باشه. گهیکنم د یخواد و فکر م یبچه م هیخواهرِ منه. من دلم  نایداره؟ ن یچه ربط -

 

 ست؟ی! نظر من برات مهم نخوادیمن دلم بچه نم یول -

 

 کند: یرا دور شکمم ُشل تر م شیها دست

 

 ست؟یاالن وقتش ن نکهیا ای یخوا یاصال بچه نم یعنیاصال؟  یعنیه...نظرت برام مهم -

 

 کنم: یگردانم و نگاهش م یشانه برم یرا رو سرم

 

 ؟یگیم ی...اون وقت چخوامیاگه بگم اصال بچه نم -

 

 دهد: یموضع م رییتغ عیسر یکند ول یخواهد تند یکند و انگار م ینگاهم م یلحظه با ناباور چند

 

 !گهیوقت د هی یبرا مشیذاریباهات بحث کنم...م خوادیامروز روز تولدته و دلم نم گمیم -

 

 یرا رو یکیزند و آن  یدستش را به کمرش م کیکند. حواسم به حرکاتش است. ناراحتش کردم؟  یبلند م شیپا یاز رو مرا

 کشد. یدهان و چانه اش م

 

 :دیگو یکند و م یم اخم

 

 به چاک وگرنه... ی...بهتره بزنشمرمیتا سه م -

 

 دهم: یدهانم را قورت م آب

 

 !؟یو...وگرنه...چ -

 

 شمارد: یم

 

 ...کی -

 

 کنم: یم هول

 

 هو؟یشد  یچ -

 

 شوند: یدرهم تر م شیها اخم

 

 دو... -

 

 کنم: یزنم و التماسش م یم غیج

 

 !یشد یشکل نیترسم ا ی...من مگهینکن د ینطوریا زدانی -
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 کند: یرا مشت م شیها دست

 

 سه... -

 

. چند قدم نرفته، آوردیخواهم پا به فرار بگذارم، به سمتم هجوم م یترسم و تا م یفهمم چرا. فقط م یترسم...خودم هم نم یم

 کند.  یدستش بلند م یو رو ردیگ یاز پشت مرا م

 

 کشم: یم غیج همچنان

 

 نکن... تمی...توروخدا اذنیبذارم زم زدانی -

 

 خندم: یم م،یها غیج نیبار ب نیفهمم. ا یرا م تشیرود. تازه ن یسمت استخر م به

 

 ...آب سرده!زدانینکن  نکارویا -

 

 یشود. بو یم خیسرم س یحجم از آبِ سرد، تا موها نیا نِیاندازد. از قرار گرفتن ب یکند و مرا داخل آب م یبه حرفم نم یتوجه

 پراند. یشناور در عوض هوش از سرم م یگل ها

 

 زنم: یدست و پا مآب  یتو

 

 .رونیب ارمیآب سرده...ب زدانی -

 

 اندازد: یم زیم یکند و رو یرا با خنده از مچش باز م ساعتش

 

 کنم. یگرمت م امیاشکال نداره...االن خودم م -

 

کند.  یرا هم کنار استخر رها م شیاندازد. کفش ها و جوراب ها یم یصندل یِپشت یو رو آوردیرا درم دشیسپ راهنیو پ کت

 خندم. یم یبلند یزنم و با صدا ینم غیج گریپاچد. د یصورتم م یاز آب تو یادیزند حجم ز یم رجهیآب که ش یتو

 

مشت  کیرا برداشته.  اطیو دادمان کل ح غیج ی. صداردیگ یزود مرا م ستمیچون شنا بلد ن یکنم از او دور شوم ول یم یسع

 پاشم: یصورتش م یآب تو

 

 ولم کن بدجنس... -

 

 کشد: یبغلش م یتو مرا

 

 ست؟یمگه سردت ن -

 

 دهم: یبه او فشار م شتریرا ب خودم

 

 نه! گهید -

 

*** 
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 یدرصد، کس کیبه احتمال  یحت نکهیمطمئن شدن از ا یدهم. برا یچشمم فشار م یرو شتریام را ب یقاب بزرگ و مشک نکِیع

 گذرانم. ینکرده باشد، اطراف را از نظر م بمیتعق

 

کردم  ی. اول تندندیمرا بب دیزنگ زد و گفت با اریشدم. صبح مه ریناگز یاست ول یسکیکار تا چه حد ر نیدانم ا یهم م خودم

 یمصمم بود و حت یلیاو خ یخودش است ول نم،یخواهم دوباره بب یکه م ینفر نیو گفتم حق ندارد، به من زنگ بزند. گفتم آخر

 را خواهد گفت! زیهمه چ زدانیکه به  خورد یکرد اگر با او نروم، قسم م دیتهد

 

و  اریمه ی هیکرد. قض یاو باور م د،یبگو زدانیرا به  زیخواست همه چ یم اری. مطمئنا اگر مهدمیاندازه ترس ی...بدمیترس

 یاز حت شتریب اریمه یرا با من گذرانده بود ول شیهفته آن هم فقط شب ها کیبه اندازه  نیبا هم فرق دارند. شرو نیشرو

 داند. یاز من م زدانیخودِ 

 

شود که  یم یا قهیاندازم. پنج دق یبه ساعتم م یآمنه منتظر آمدنش باشم. نگاه ابانیاکراه موافقت کردم و او گفت سر خ با

 یرا از دور م دشیسپ نیکنم. ماش یجوم و هرچه فحش بلدم را نثارش م یام. با حرص پوست لبم را م ستادهیمنتظرش ا

دلم  اوردیسر خودش ب یینکند بخاطر دست فرمان بدش، بال نکه،یاز ا شهیممن مثل ه یراند ول یتند م شهیشناسم. مثل هم

 لرزد. ینم

 

 شوم.  یم نشیبه دور و برم، سوار ماش یباز کند. با نگاه دوباره ا میشود تا در را برا یزند و خم م یترمز م یرو میپا یجلو

 

 ی. او هم اصراراورمیرا در ب شیخواهد، چشم ها یدلم م شتریدهم. ب یجواب سالمش را هم نم یآورم. حت یرا در نم نکمیع

شده!  یگاری. سستیپر شر و شور ن میمثل قد گریچقدر عوض شده...ساکت شده و د اریکنم، مه یکند. با خودم فکر م ینم

 شده!  یگریدو سال، مرد د -یکی نیانگار واقعا از در ا

 

 فقط کنترلم و از دست دادم! ستمیمن دله ن یدون یبابت اون شب متاسفم...م -

 

 یلبم را م ی! پوزخند گوشه دید ینگاهم را م یکاش نفرت تو یا یول ند،یب یگردانم. او نم یخشم سرم را به سمتش برم با

 یخواهم، برا یست و من هم اصال نمساکت ا یادیزند. ز یکند و پک م یروشن م یگاریکشد. س یو آه م ندیب یاما...م ندیب

 قدم شوم. شیصحبت با او، پ

 

 یم یکند. انگار دنبال آهنگ خاص یو باال م نییکند و آهنگ ها را پا یشود، ضبط را روشن م یدر آن دود م گاریکه س یدست با

 تکاند. یم ن،یماش یزند و خاکسترش را خارج از پنجره  یم گارشیبه س یگریگردد. پک د

 

 شود. یپخش م نیماش یدود زده  یفضا یآهنگ تو یصدا

 

 باشه نیبهتر از ا طم،یخواستم شرا یم

 

 ناشهیدونستم حقِ تو، بهتر از ا یم

 

 بهتر یِزندگ هیخواستم بسازم  یم

 

 تو اگه بـــاشه، چه بهتر ی قهیسل به

 

 ترک باشه یسقفِ محکم که ب هی

 

 بانمک باشه یخوابِ لوکس و گرم و کم دو
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 قرمز یبا تختِ خواب ،یش صورتخواب هی

 

 سگ باشه! یدخترکِ تُپُل، به جا هی

 

دل  یشوند. گوشه  یخاطرات که پاک نم یخواهم ول یرا نم اریخاطرات است. من مه ریپرد. تقص یم نییباال و پا نه،یس یتو قلبم

و چقدر  بیگزد. چقدر غر یزهرها م نیو تاب دردناکشان، پوست و استخوان را با بدتر چیزنند و پ یچمبره م یمثل مار

تختش  یمن رو یِسگ دخترِ تُپُل یخواست جا یخواست، سگ بخرد. حاال دلش م یکودکم م یآشنا...سگ...کودکم...سگ...به جا

 بخوابد؟ دوست داشت؟!

 

 اوست. یحال و هوا هیدهم! چقدر شب یآهنگ گوش م یپسر؟ وقت نشد بفهمم! مشتاقانه به ادامه  ایمن دختر بود  ی بچه

 

 باشه! یمنگ یتو، رنگ یایخواستم دن یم

 

 باشه! یدنگ و فنگ چیو راحت، بدون ه لکسیر

 

 باشه! یمنگ یاکشن، جنگ لمِیف نِیع ،یرو تختِ خوابِ خال مونیباز عشق

 

 باشه! گهیجورِ د هی شهیداشتم هم دوست

 

 باشه! گهیبهتر از اون روزِ د انیدا هیروز  هر

 

 زود پا شه، تو دستش نون باشه! صبح

 

 باشه...« بابا جون»دختر کوچولومون،  واسه

 

 گاریدوم را با آتش س گاریکنم. س ی. تا به لبم برسند، با دست پاکشان مندیب یچکد. خداروشکر که او اشکم را نم یم اشکم

. من همچنان ستیاش هم ن یبه رانندگحواسش  ی. حتستین نجایاست. اصال انگار ا گریعالم د کی یکند. تو یاولش روشن م

 فقط و فقط بخاطر خاطرات! اریمه ی. نه برازمیروز کامل اشک بر کی نم،خواهد، تنها باشم تا بتوا یساکتم و دلم م

 

 ...رهیمن نم ادِیتو از  خاطراتِ

 

 !دهیمن نم ادِیعشقُ  گهید یکس

 

 !رهیدلم بم ای ره،یمن خاطراتُ، تا دلم بگ کنمیم مرور

 

 ...رهیمن نم ادیتو از  خاطرات

 

 کنم: یشوم و ضبط را خاموش م یطاقت خم م یب

 

 زود برم... دیدردسر ندارم و با یمن حوصله  ؟یکشوند نجایمن و تا ا یچ یبرا یبگ شهیم -

 

 دهد: یم هیرا به قاب پنجره تک آرنجش

 

 ...زدانهی! راجع به ستیخوام بگم...راجع به خودمون ن یکه م ییزای...چشهینم نجایا -
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عاشقش را در تاالب چشمانم  یدارم. انگار که منتظر باشد، مردمک ها یرا از چشم برم نکمیبار با تعجب ع نیکنم. ا یم نگاهش

 چرخاند. یم

 

 است که زد: یهنوز حواسم به حرف من

 

 ...یخوا یکنم. تو م یباور نم یبگ یکه هرچ یدون یم ؟یراجع بهش بگ یخوا یم یچ ؟یچ زدانی -

 

 زند: یم تشر

 

 نیتر از ا ی...موضوع جدستمیآب زدن ن ری...من اهل زیشناسیکنم اصال منو نم ینزن...احساس م یانقدر حرف الک -

 حرفاست!

 

 :رمیگ یدهم و استرس م یهم فشار م یرا رو میها لب

 

 ؟یبک یخوا یم ی...چیچ -

 

 دهد: یشود و سرش را تکان م یتر م میمال

 

 که؟ اونجا هنوز مالِ تو هم هست! یدون یآپارتمان جفتمون...م یعنیآپارتمان من... میر ی...مشهینم نجایا -

 

 کنم: یسرعت مخالفت م به

 

 برو... ییجا یشاپ یکاف هی...امیمحاله...اونجا نم -

 

 کشد: یم یکالفه ا پوف

 

 ...یول -

 

 کنم: یم اخم

 

 !امیعنوان خونت نم چیبگو...به ه زدانیفکرش و هم نکن...اصال برو به  -

 

 دهد: یماند و سرش را تکان م یم رهیترسِ نگاهم، خ به

 

 ی...اون شب...به خدا اون شب دست خودم نبود! تو هم که تالفیزنم...از من نترس لعنت یدستم بهت نم یگالره تا تو نخوا -

 !گهید یکرد

 

 مانده. گردنش  یرو میناخون ها یاز جا یکشد. هنوز رد کم یبه گردنش م یدست

 

 خندد: یم کوتاه

 

بلندت؟  یبا اون ناخونا یسر کمرم آورده بود ییاول چه بال یاون ساال ادتهیگالره؟  ادتهیخانوم.  یشیپ ستیبار اولت که ن -

ناخونات و برات گرفتم که  ادتهی ؟یچرا بهت نگفتم پشتم و زخم کرد یباهام قهر کرد ادتهی ؟یچقدر نگران زخم من بود ادتهی

 ...ادتهی. یخوشگلت و زخم نکن یناوقت ناخو هیکه  ؟ینکن هیگر گهید
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 پرم: یحرفش م نیب

 

 یکه م یهست یمن فقط مرد یکه االن برا نهی...مهم امیبود یچ ستی...لطفا تمومش کن! مهم نیکن یادآوردی ستیالزم ن -

 کنه! یخواست بهم دست دراز

 

 :میآ یو باز هم از موضعم کوتاه نم نمیب ینگاهش را م یمانیپش

 

کردم. چه  انتیکه باهات اومدم هم به شوهرم خ نی. همذارمیپام و اونجا نم گهی. من دیلعنت یاون خونه  یتو میبر شهینم -

 ...گهیداره؟ تو حرفات و بزن د یفرق

 

 کند: یکج م ریرود، مس یکه به سمت آپارتمانش م یریمس از

 

 !یتو بگ یخب...هرچ یلیخ -

 

 ! رید یلیاست...خ رید یلیکه خ فیهمه عاشق است؟ ح نیکرده؟ باور کنم؟ ا رییهمه تغ نیا

 

*** 

 

خورد قبال...دوست داشت طعم قهوه  یخورد. تلخ نم یتلخ م اریکنم. مه یشکر، خوش طعم تر م یتلخ و گزنده را با کم ی قهوه

 باشد! نیریش شیها

 

 ترسم! یدارم م ؟یحرفاتو بزن یخوا ینم -

 

 کند: یگذارد و قفلش را باز م یم زیم یچرمش را رو فیک

 

 .یبخور یزیچ هیدلت بخواد اول  دیفکر کردم شا -

 

 کنم: یم ینوچ

 

 !هیا یهم موضوع جد یلیکه خ یبگ زدانیراجع به  یخواست یم یبدونم چ دمیم حیترج -

 

 گذارد. یم زیم یکشد و رو یم رونیب فشیداخل ک لیوسا نِیتا پوشه از ب چند

 

 من است: ی دهیحواسش به صورت رنگ پر یچشم ریز

 

 ؟یاعتماد دار زدانیچقدر به  -

 

خاطره دور  کیشود.  یذهنم روشن م یخاطره تو کی! میگو یاز خودم! اما نم شتریب میخواهم بگو ی...میلیخ میخواهم بگو یم

 د با تمام وجود از قابل اعتماد بودن شوهرم، دفاع کنم!گذار یکه نم یاست! خاطره ا ادمیکه جز به جز  کینزد یبه قدر یول

 

 که زد. یبیعج یاست هنوز حرف ها ادمیخواست. موقع رفتن دم در... یخواهرش کمک م ادیاعت یبود خانه ام...برا آمده

 

 شود. یذهنم روشن م یمثل جرقه تو خاطره

 

 نه؟! ای یبهم اعتماد دار ست؟ین نطوری! اگهید یبهم اعتماد دار -»
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 ...فکر کنم اعتماد داشته باشم.شناسمتونیکه م یخب...خب...در حد -

 

 نه؟! ای یکه نشد جواب! بهم بگو به من اعتماد دار نیا -

 

 بهتون اعتماد ندارم. شناسمتونینه...چون نم -

 

 ینم حتتیباز نکن. نص یردهر م یکس اعتماد نکن...انقدر راحت در خونت و رو چیدختر تنها به ه هیخوبه...به عنوان  یلیخ -

 !! «رشیبگ یکنم جد

 

 کند: یرنگ را باز م یآب یدهد و پرونده  یتاسف تکان م یزند. سرش از رو ی. پوزخند مندیب ینگاهم را م یشک تو اریمه

 

 جالبه... -

 

 خورم. چرا نگفتم اعتماد دارم؟  یم حرص

 

 جالبه؟ یچ -

 

و من عاشق  یستین ینیب شی! واقعا قابل پیبهش اعتماد دار یلیکه خ یگیو م یدیکردم به سرعت واکنش نشون م یفکر م -

 ...زمیعز نتمیهم

 

 شوم: یم یاش کفر ییهمه پررو نیا از

 

 من به شوهرم اعتماد دارم... -

 

 گردد: یآن ها م یسطرها نیب یزیکند، انگار دنبال چ یها را نگاه م برگه

 

 رفته؟ ادتیتا من بفهمم... یفکر کن یزیبه چ هی...کافیشک داشت یول -

 

 کنم: یاستفاده م یگریزدنش از راه د نیزم یخلع سالح شده ام. برا واقعا

 

بهش اعتماد داشتم بهم  شتریکه از همه ب یکه آدم نجاستی...مشکل اهیمرد فوق العاده و قابل اعتماد زدانی ؟یدون یم -

 ...زدانیراحت اعتماد کنم. مشکل منم نه  گهیتونم د یکرده...نم انتیزده. خ یبد یضربه 

 

 کند: یآورد و با رنجش نگاهم م یرا باال م سرش

 

 کنم، چقدر عوض شدم! یکردم. بهت ثابت م رییسختم. تغ یمرد روزا گهیمن د یبگو ول یخوا یم ی...هرچیحق دار -

 

 اندازم: یباال م یا شانه

 

 رو بزن. یکشوند نجایکه بخاطرش منو تا ا یدور. حرف زیبرحرفارو هم  نی...اینداره به من ثابت کن یلزوم -

 

 پرسد: یمقدمه م یربط و ب یب یلیخ

 

 ؟یدیجبران کردن نم یچرا بهم اجازه  ؟یگالره چرا انقدر از من زده شد -
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 دهم: یکنم و سوالش را با سوال جواب م ینگاهش م قیعم

 

 ؟یبهمش بزن یخوا یو بکنم؟ چرا م میزندگ یذاریچرا نم -

 

 نشاند: یلبش م یگوشه  یمسخره ا شخندین

 

بهت  نویهاش سسته که من فقط منتظر نشستم. ا هیهواست و پا یرو تونیندارم. انقدر زندگ تیبه بهم زدن زندگ یازیمن ن -

 و تماشا کن! نی. بششهیم دیزود به طالق کش یلیازدواج خ نیکه ا دمیقول م

 

ندارم،  نمیدر آست یشود، جواب یمطمئن م یماند. وقت یکنند که زبانم قاصر م یم قیتزر میبه چشم ها نانینگاهش اطم انقدر

 دزدد. ینگاهش را م

 

 دهد: یکنارش قرار م یقرمز هم برگه ا یگذارد و از داخل پوشه  یم میرا جلو یآب ی پرونده

 

مشترکن.  ینمودارها یسر هی. مربوط به یاریها سردرم تمیالگور نیاحتماال از ا یکار کرد زدانی شیمدت پ هیکه  ییاز اونجا -

 ...کامال متفاوتن...نیعدداش و بب

 

 گزم: یدهم و لب م یبا هم دارند. آب دهانم را به زور قورت م یفاحش راتییکنم. تغ یرا نگاه م عددها

 

 ؟یاز کجا آورد نارویا ؟یخب که چ -

 

 رسد. یبه نظر م دیباشد. هرچند بع نداشته زدانیبه  یموضوع ربط نیکنم، ا یکنم...فقط دعا م یم دعا

 

 سوزد: یو انگار دلش م ندیب ینگاهم را م ترس

 

 نتیاز روشون پر نارویو هک کنم و وارد پوشه هاش بشم. ا ستمشیبود س یفرهان برداشتم. کاف ستمیس یاز تو نارویا -

 . شهیاون شرکت اختالس م یتو نکهیا یعنی نایگرفتم. ا

 

 کشد. یم ریت ـــبیگذارم. دارد عج یآن م یتپد. دستم را رو یتند م قلبم

 

کرده به  یاونجا کار م یمنش هیبودم. قبل از من  دهیفهم ییزایچ هیهم بودن؟ خب من قبال  زدانیلب تاپِ  یرو الیفا نی...انیا -

موضوع خبر نداره و  نیاز ا زدانیکردم. توش نوشته بود که  دای. دوست دختر فرهان بوده. دفتر خاطراتش و پلوفرینام ن

 همش کار فرهانه!

 

 کنم: یم یدستم باز یتو یحلقه  با

 

 نه! ایهم بودن  زدانیلب تاپِ  یتو نایفقط بهم بگو ا -

 

 کشد: یرا در هم م شیگذارد و دست ها یم زیم یرا رو شیها آرنج

 

کنم  یو هک کنم. منم فکر م ستمشیم برم اونجا و سکه بتون ستین ینطوریباالست. هم یلیخ زدانیدفتر  تیدونم...امن ینم -

 ستمیس یفقط رو الیفا نیا دیشد، احتماال با یم زدانی یعنیکار فرهان باشه. اگر موضوع مربوط به کل شرکت و صاحبش 

 بودن! یخودش م
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 پرسم: یم متعجب

 

 ...یستیتو که مطمئن ن ؟یپس چ -

 

 پرد: یحرفم م نیب

 

 کاله بردار؟ هی ؟یکن یزندگ یمرد نیبا همچ یتون ی. میمطمئن ش دیبالخره که با -

 

 :میگو یم محکم

 

 ؟یدار یو گول زدم! چه انتظار زدانیالبته که حاضرم. من خودمم  -

 

 کند: ینگاهم م ناباورانه

 

م در بلکه جون خودت زدانیپول وسطه...نه تنها جون  یکل ی! پاهیگالره موضوع جد ذارم؟یمن م یفکر کرد ؟یشد وونهید -

 خطره. 

 

 :فتمیکند و به تته پته م یتنم را راست م یاست که موها یطور لحنش

 

 دفترش انقدر باالست؟ تیامن یمطمئن شد وقت شهیم یچطور م؟یبفهم دیخب...خب...از کجا با -

 

 انیخواهم راه حلش را با من درم یکند. نم یرا به من منتقل نم یاست که حس خوب یکند، حالت صورتش طور ینگاهم م یوقت

 بگذارد.

 

 گذارد: یم اما

 

. من که دیخونه وارد اطالعاتش شد و فهم یاز تو شهینداره. احتماال م تیخونه، مثل دفتر امن یکنم اتاقِ کارش تو یمن فکر م -

 اتاق کارش پس... یشما و برم تو یخونه  امیتونم ب ینم

 

 :دیگو یکند و با تحکم م یم یمکث

 

 !یکارو بکن نیا دیپس تو با -

 

 کشم: یم غیج بایتقر

 

 ...هی...بر علهیوقت بر عل چیبفهمه...من ه زدانیمن؟ فکرش و هم نکن! اگه  -

 

 لغزاند: یم میبازو یکشد و دستش را رو یرا جلو م خودش

 

 به من نگاه کن... -

 

 !یکنم. شوکه شده...با ترس و دودل یم نگاهش

 

و  قتیحق یخوا ی. واقعا نمشهیبدبخت م ؟یچ یعنی یدون یخبر نداشته باشه م زدانینه؟ اگر  ای یبفهم دیمن...بالخره با زِیعز -

 ؟یبدون
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 کشم: یم رونیرا از دستش ب میبازو

 

 نه! ینطوریا -

 

 دهد: یرا با تاسف تکان م سرش

 

 تنها راهه! -

 

 کنم: یو من م من

 

 .گهیا...راستش رو مزنم. اون به من...ر یمن...من خودم باهاش حرف م -

 

 :دیگو یم قاطعانه

 

... فقط یازش جدا ش دیباشن با کیموضوع باشه برات خطرناکه...اگر با فرهان شر نیا یِقاط زدانیفکرش و هم نکن...اگر  -

 که زده! ییمونه با گندا یو خودت و خالص کن. اون خودش م ری...طالق بگیدونیم یبهش بگ ستی. اصال الزم ننیهم

 

 کشم: یم غیشوم و سرش ج یبلند م یصندل یرو از

 

 مرده! یلی...اون خستیمثل تو ن زدانی...ستیاهل مال حروم خوردن ن زدانیکنه... ینم یکار نیهمچ زدانینه...نه...نه!  -

 

 دهد: یم یسخت تر کیآورد و جوابم را با شل یمن کم نم تِیشود. در برابر عصبان یهم بلند م او

 

 نکاروی. اگر ایو من رو هم مطمئن کن...گالره فقط چند روز وقت دار یلعنت وتریبرو سراغ اون کامپ ینخب اگه انقدر مطمئ -

 که واست خطرناکه! یبمون ییجا ذارمیکنم...نم یخودم اقدام م ینکن

 

 یرا م میگلو یفقط بغض النه کرده تو زمیر یشکند. اشک نم یاندازم و بغضم م یم یصندل یشود. خودم را رو یتمام م تحملم

 ام باز شود. یشکنم تا راه تنفس

 

آرامش باشم؟  یتو یذاریچرا نم ؟یخوا یاز جونم م یرسم؟ چ یچرا به آرامش نم ار؟یتقاص پس بدم مه دیبا یتا ک ؟یتا ک -

 ؟یندازیرو به دل من م یلعنت یشکا نیچرا ا

 

 گذارد: یدستم م یزند و دستش را رو یزانو م نیزم ی. رودیآ یم جلو

 

 کارو بکن...باشه؟ نیگالره بخاطر خودته...فقط ا -

 

 بافم: یم شیرا به مردمک ها سمیخ میها چشم

 

 و بکنم؟ میزندگ یذاریم ؟یکن یگناه باشه...من و ول م یب زدانیبکنم...اگر  نکارویاکه ا -

 

 کشد: یم یکالفه ا آه
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کارو نکردم چون  نیا یتونستم. ول یراحت م یلیت...خنداش یو بهم بزنم برام کار تیخواستم زندگ یاگه م یدون یخودت م -

 امیمشترکت به حساب نم یزتدگ یبرا یدینداشته باشه تهد یگناه زدانیزنم...اگر  یضربه رو بهت م نیدوم ینطوریدونم ا یم

 ازدواج سسته. نیا یها هیمونم! پا یبرگشتنت منتظر م ی...واسه یریبگمنتظر موندنم رو هم  یجلو یتون ینم یول

 

 کشد: یم شیچشم ها یرا رو دستش

 

 ...دهیفهم ییزایچ هی رایسم -

 

 پرسم: یافتد و بهت زده م یاز کار م قلبم

 

 از کجا؟ ؟یچ -

 

 زدانیمشترکش با  یکردنت از زندگ رونیگرفتن زهر چشم ازت و ب یخواسته برا نایاز ن رایسم شیوقت پ یلیخ نکهیمثل ا -

آپارتمان  شهیم یکرده چطور لهیمدته به من پ هیکنم. خب  یم یکه من االن توش زندگ یکنه. همون خونه ا دایآدرس خونت و پ

 باور نکرد. یول هیکرده! بهش گفتم اتفاق یم یباشه که گالره توش زندگ یهمون واحد قایتو دق

 

 کنم: یزده نگاهش م وحشت

 

 ؟یگیبهش نم یزیتو که چ -

 

 شود: یبلند م شیزانوها یرو از

 

 مونه. یپشت ابر نم شهیماه هم ؟یفرار کن یخوا یم یتا ک ینه...ول یاگه تو نخوا -

 

 کنم: یرا مشت م میها دست

 

 مونه... یاگه من بخوام م -

 

 تواند قانعم کند: یداند نم یکشد. م یم یپوف

 

 رسونمت... یخب...پاشو م یلیخ -

 

 کنم: یم مخالفت

 

 نگو...خواهشا! یزیچ گهیکس د چیو ه رایبه سم اریبهتره...مه ینطوری...ارمیخودم م -

 

مانم اول او برود. به سمت  ی. منتظر ممیشو یشاپ از هم جدا م یکاف رونیدهد. ب یحرفم تکان م دییتا یرا به معن سرش

 یرد از کنترلم خارج مدا زی. همه چزدیر یدارد به هم م زیاست. همه چ اریدانم حق با مه یکنم. خودم هم م یحرکت م ابانیخ

 شود.

 

 کشد! یداند آخرش کارم به کجا م یخدا م فقط

 

 یرا م یرتگ یمشک دیکند. پرا یپرت م ابانیحواسم را به سمت خ ینیسرعت گرفتن ماش یکنم. صدا یرا رد م ابانیخ عرض

 یشوم و به جا یکند. شوکه م یم شتریسرعتش را ب یول ندیب یم ابانیبا من دارد. راننده مرا وسط خ یادیز یکه فاصله  نمیب

 مانم.  یم رهیخ دیآ یمکه با سرعت به سمتم  یدیفرار کردن به پرا
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 کشد: یم ادیفر یکس

 

 ...نوریا ایخانوم ب -

 

ترمز زدن ندارد و قصد جانم را  یرو یبرا یمی. راننده انگارتصممیایکشد تا به خودم ب یطول م یزنند.کم یبوق م نیماش چند

 یآن طرف تر پرتاب م یکند و کم یاصابت م میبه پا نیماش یِجلوبند یکنار بپرم، گوشه  نیماش یخواهم از جلو یکرده. تا م

 شوم.

 

 روم. یخورد و از هوش م یبه آسفالت م سرم

 

 

 

*** 

 

 یبا حرص و خشم پسشان م ده،ینرس یاول به دوم یشکند. قطره  یدهم و بغضم م یدستم فشار م یقرص ها را تو ی جعبه

 زنم.

 

کجا  شیکردم؟ دکتر گفت نه هفته است. نه هفته پ یاطیاحت ی. چرا انقدر بشمیندیب یراه حل دیکردن خسته شده ام. با هیگر از

 م؟یبود

 

 کردم. حواسم را جمع نکردم.  یاطیاحت ی...بمی...سفر بودمیبود سیپار

 

دهند،  یسوق م یوانگیکه جسم و روحِم را به سمت د یا ندهیفزا یفرار از فکرها یکنم. برا ینگاه م یها را مثل آلت قتل قرص

 اندازم.  یم فمیک یقرص ها را تو یبسته 

 

تا  دید ی. اگر بود و مستین یخال شینه! جا یخواهد چه کار کند! ول یدخترِ نه هفته مادر شده اش، م ند،یکه بب یمادرم خال یجا

 کرد. یچه حد بد شده ام، دق م

 

 . من بر در خانه ام نوشته ام...یکند. تو سر سجّاده ات، بزرگ شدنم را آرزو کرد یفرق م یلیمن با تو خ یایمادر؟؟ رو ینیب یم

 

 خداست! یبنده  یخانه  نجای...استیخدا ن یخانه  نجایا

 

 سقط شده ام! ،یخواست یکه تو م ییبه آنجا دنیمادر...من سر راه رس ستی...! گناهِ من نفاتیتشر یتو...در نزده....ب دییبفرما

 

 

 

 ( ساخته و منتشر شده استwWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 

 

 

خراب شده. کاش آن  ن،یهم از برخورد با زم لمیپاره شده. موبا میمانتو نیسوزد. آست یکند و آرنجم م یدرد م یکم سرم

 سقط شود. یلعنت یتوده  نیخورد تا ا ین ممحکم تر به م یانداخت. کاش کم یبچه ام را م یتصادف لعنت

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 529 

 

چشم باز کردم. دکتر گفت به خاطر پرت شدن، به شکمم ضربه وارد شده  مارستانیب یاز همان تصادف شروع شد. تو زیچ همه

 بایشدم که تقر ریخدارا شکر بچه را از دست نداده ام و من فقط مثل احمق ها نگاهش کردم و گفتم بچه؟ انقدر غافلگ یول

 یخودش فکرها شیام، شگفت زده شده بود. احتماال پ یکیستریه یها لتمردم. آب قند به خوردم دادند و دکتر از حا

 حرف مردم! یهم کرده. به درک...گور بابا یوحشتناک

 

خورم تو  یمن که دارم از همه طرف م ای. خدارا شکر؟ خدا انگار با من لج کرده! خدادهیگفت خداراشکر بچه ام صدمه ند دکتر

 هم همچنان بزن...

 

که او رفت...من کافرِ لحظه  یوقت ستیدر خانه مان زنده بماند. گناه من ن دیخواند تا ام یمادر...که پدر نماز م ستیمن ن گناه

 بود. مانمیشدم که ا ییها

 

 با بغض آتش زده شد... گاریکه س یاست که دانستم...وقت نیمن ا گناه

 

 ...ستیساخته ن یاز دست خدا هم کار گرید

 

 نیکشم. اصال انگار ا یم رونیچسبم و خودم را ب یو سردرد به قاب در م جهیکند و من با سرگ یدر خانه توقف م یجلو آژانس

 حالت تهوع است.  یبرا یلیخودش دل ،یحاملگ یواژه 

 

سرم حاضر شده و  یام بود، باال یخبر باردار دنِیام از شن یکه شاهد ناراحت یاز پرستاران یکیبودم که  دهیسرم خواب ریز

 گوشم وزوز کردن. ریشروع کرد ز

 

تا بچه اش را  دهیتواند کمکم کند. گفت خواهرش هم ناخواسته حامله شده و قرص خر یم ندازم،یاگر بخواهم بچه ام را ب گفت

 شده و قرص ها را مصرف نکرده. مانیبعد پش یول ندازدیب

 

گردد، تا آن ها را بفروشد. من هم خودم را  یم یاند، دنبال کس دهیچون قرص ها را گران خر یول ستین نیکه کارش ا گفت

همان لحظه قرص ها را  یاتفاق یلی. مهم نبود که چطور خدیگو یاست و دروغ م نی...اصال مهم نبود کارش ایزدم به نفهم

. دمیآنکه واقعا بخواهم، قرص ها را خر یفقط ب آورد. یراه پول درم نیا زدانم ا یکه م اوردمین شیهمراهش داشت. به رو

 اش را داشته باشم! لهیوس ندازم،یسروصدا ب یگرفتم، بچه ام را ب میتا اگر تصم دمیخر یول دمیگران خر یلیخ

 

و خودم را  نمیب یرا به سمت در م زدانیو  نایشوم، هجوم ن یام. وارد خانه که م دهیسرم است که به خالء رس یفکر تو انقدر

 کشم. یعقب م

 

 زند: یداد م زدانی

 

 معلوم هست... چیه -

 

 ماسد: یو پانسمانِ کوچکش حرف در دهانش م یشانیپ یزخم رو دنید از

 

 شده؟ یگالره چ -

 

 :ردیگ یدستش م یو دستم را تو دیآ یم جلوتر

 

 سرت اومده؟ ییچه بال -

 

 زنم: یم شیبه رو ی. لبخنددهیت ترسشود. معلوم اس یم دهیکش ناین یبه سمت چشم ها نگاهم
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 ...کیتصادف کوچ هینشده... یزیچ -

 

 دوباره داد بزند: زدانیاست تا  یتصادف کاف اسم

 

 آخه؟ یتصادف؟ کجا؟ چطور ؟یچ -

 

 کشم: یسر دردناکم م یرا رو دستم

 

 .رهیم جیگ یلیکنم. سرم خ یم فیبعدش برات تعر نم؟یبش یذار یم -

 

 کند: یام م ییچسبد و به سمت هال راهنما یرا م کمرم

 

 ...نیبش ای...بزمیآره عز -

 

 بوسد: یام را م یشانیپ

 

 !یخداروشکر که سالم -

 

 ینم یلحظه ا یبرا ی. حتدهیچقدر پر میدانم، رنگ و رو یم دهیدهم. ند یم هیاش تک یو سرم را به پشت نمینش یمبل م یرو

 یام در هفته ها یقرار یب یام پرت کنم. چرا زودتر متوجه نشدم؟ خب استرس و حالت ها یتوانم فکرم را از موضوع حاملگ

 که بخواهم به حامله بودنم شک کنم! نداشتم، یحالت خاص چیه یبودند ول ادیز یلیخ ریاخ

 

که رشته ام  ییاسوم و چهار شروع شد. از آنج یمفرطم، از هفته  یها یبد شده بود و حالت تهوع و خستگ یلیقبل حالم خ بار

بدنش شکل  یکیزیانگور است. ساختار ف یهپه  کی یدانم که بچه ام االن حدودا اندازه  یبوده، خوب م ستیدر دانشگاه ز

اند  یریاش در حال شکل گ ینیب یگوش دارد...سواخ ها یرشد کرده. لب دارد...نرم یبه طور نامحسوس شیگرفته و دست و پا

بزرگ شده.  یادیسقط کردن ز یبدنش کارکردشان را تازه آغاز کرده اند. انگار بچه برا یداخل یرا بسته. اعضا شیو چشم ها

 روزها آغاز شود.  نیهم شیها نامکان دارد ضربه زد یتکان تکان بدهد. حت یکم یلیبدنش را خ یتواند، اعضا یحاال م

 

...بچه ستیقتل ن ی. آردیآ ینفس به حساب نم سقط بچه قتل یگفت قبل از سه ماهگ یم شهیدر دانشگاه هم ستمانیز استاد

 !ندازمشیب دیکوچک است. با یلیهنوز خ

 

 کس ازت خبر نداشت. مردم و زنده شدم! چیشد زنگ زدم و رفتم. ه یشده؟ هرجا که م یچ یبگ یخوا ینم زمیعز -

 

 :میگو یرا باز کنم، م میآنکه چشم ها یاندازم و ب یباال م یا شانه

 

. رنیخراب شده بود نتونستن باهات تماس بگ میزد بهم...چون گوش نیشدم ماش یرد م ابونینشده که...داشتم از خ یزیچ -

 !ستین یآژانس گرفتم اومدم. اصال موضوع مهم هیبعدشم خودم نذاشتم نگرانت کنن و 

 

 کنم: یرا باز م میبلندش چشم ها یصدا از

 

 ست؟یمهم ن یگیه اومده خونه اون وقت مشد یچیزنم با سر باندپ ست؟ین یموضوع مهم -

 

گذارم و تعادلم را  یرود، م یم جیسرم که به شدت گ یشوم. دستم را رو یمبل بلند م یدهم و از رو یرا از دست م کنترلم

 کنم: یحفظ م
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 تیبه گندگ یلیو خ یدیجاو زدانیچون تو  شهینم لی...دلفتهیم گهی...ُگندش نکن انقدر...اتفاقه دستیمهم ن گمیآره م -

 .ادیبالها سر خودت و خانوادت ن نیا ،ینازیم

 

 میاش رو هیکه سا یبزرگ و مردانه ا یشود. در برابر جثه  یمبل بلند م یاز رو یاز من با حالت پرشتاب تیدرنگ و به تبع یب

 آورم. یکند، کم م یم ینیسنگ

 

 لرزند: یم شیشوند. مشت ها یمشت م شیها دست

 

 ؟یگیم هیچ نایا -

 

 ...شیو حرف ها اریاست...مه اری...مقصر مهستمی. مقصر من نمیگو یدانم دارم چرت و پرت م یهم م خودم

 

 زند! یحرف م ادیز شهیهم اریبودم! مه گفته

 

 زنم: یکوبم و عقبش م یاش م نهیرا به س دستم

 

 استراحت کنم. رمیحرفام و صد مرتبه تکرار کنم. م ادی...خوشم نمیدیهمون که شن -

 

 یواریگردم تا سرم را داخلش بکوبم بلکه آرام تر شوم. چه د یم یواریمن به شدت دنبال د یزشتند ول میدانم حرف ها یم

 زدان؟یمحکم تر از 

 

ام که کامال  یو آخر هم خبر باردرا رای...دوم موضوع شک کردن سمیروز...اول موضوع اختالس و کاله بردار کیدر  کیشل سه

 مرا از پا انداخت.

 

 قرار... یب یبه جسارتِ دست بیغر یباور زِیشوم. لبر یم زیپروردگارا...دارم لبر زمیلبر گرید من

 

 درّه...و پرتاب و پرواز... کیاقتدارِ عمقِ  و

 

 دور!  یبا نقطه ا زشیآم و

 

اندازم و در  یم یشود، نگاه یوارد اتاق م یکه عصبان زدانیگردم. به  یشود. برم یکوبم. بسته نم یاتاق را پشتم به هم م در

 کنم. یرا رها م

 

 ها شده ام که بخواهم بترسم. نیپوست کلفت تر از ا گریمن د یشود ول یاز سرش بلند م دود

 

 شود: یپرحرصش بلند م یصدا

 

 م؟یکنم من ک یادآوریچه طرز حرف زدنه؟ الزمه بهت  نیا -

 

 است: اهشیبه چشمان س میزنم. نگاهم مستق یاش م نهیس یگردم و انگشتم را تو یسمتش برم به

 

 اصال! شناسمتیکنم نم یاحساس م ؟یا یهوم؟ تو واقعا ک ؟یهست یآره الزمه...ک -
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گزم.  یانتها! لب م یاند و ب یدارد ژرف...هر دو جار یبا زادروزِ چشمانش نسبت ایماند. در یشود. مبهوت م یتر م رهیت نگاهش

کرده  یکار نیچن د،یآ یخبر م ینگاه متعجب و از همه جا ب نیکنم؟ اصال به ا یشوم...چرا قصاص قبل از جنابت م یم مانیپش

 باشد؟ 

 

 اندازم: یم نییپا یرا با شرمندگ سرم

 

 کرده. کی. سردرد و حال بدم اعصابم و تحرگمیدونم دارم چرت و پرت م ی...مزدانیمتاسفم  -

 

 کند نگاهش کنم: یرم مو مجبو ردیگ یرا م میبازوها

 

 !یزد یحرف نم ینطوریوقت با من ا چیشدته؟ تو ه کیحرفا فقط بخاطر اعصاب تحر نیا یهمه  یمطمئن ؟یمطمئن -

 

 روم: یآغوش گرمش فرو م نیکشم و ب یجلو م شیدست ها نیرا از ب خودم

 

 آره...مطمئنم...و متاسفم! -

 

 !نندینش یکمرم م یرو یطوالن یبا مکث دستانش

 

 

 

*** 

 

کنم. دلزده و پر اخم  ینگاه م زدانیزنم. به  یام را کنار م یشانیبه گردن و پ دهیچسب یکشم و موها یخودم م یرا رو پتو

 کند. یسرش گذاشته و به سقف نگاه م ریرا ز شیدست ها

 

 :زمیر یبرم و بهمشان م یم شیموها یرا تو دستم

 

 اخمو خان؟ یشده؟ هنوز ناراحت یچ -

 

به خودم، قلبم که چند  کیانقدر نزد ،یدوست داشتن یِها یاهیآن س دنیچرخد. از د یگردد و به سمتم م یپهلو برم یرو

 افتند. یهم م یرو کباریهرچند لحظه  یاز شدت خستگ شیتپد. چشم ها یگذرد، دوباره تند م یاز خاموش شدنش م قهیدق

 

 دهد: یهم فشار م یرا رو شیها لب

 

و خوب  یکن یم یهرکار بخوا یلعنت ی. توستیمنصفانه ن نیبودم...و ا یبره عصبان ادمیکه  یکن کاریچ دیبا یدون یم قایتو دق -

. من یمراقب حرف زدنت با من باش دی...باستیدلم نخواد دعوارو ادامه بدم. اصال درست ن گهیکه د یچطور نوازشم کن یبلد

 نکهیرحم باشم. از ا یتونم مثل تو ب ی. من نمیبدون تیزندگ یمن و تو گاهیجا دیتو...با یاحترامت و نگه داشتم ول شهیهم

 بودن رو دوست ندارم. فیعنوان ضع چیکنم و به ه یپرستمت متنفرم! احساس ضعف م یانقدر م

 

 کنم: یدرشت شده نگاهش م یشوم. با چشم ها یزده م شگفت

 

 چ...چرا... -

 

 گذارم: یم شیبازو یبسته اند...دستم را رو شیها چشم
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 زدان؟ی -

 

 زند: یبسته لب م یچشم ها با

 

 خوام بخوابم. یم -

 

 یمعده ام را به سمت حلقم حس م اتیشود و هجومِ محتو ی. حال خوشم خراب مدیآ یگونه پس زده شدن دلم به درد م نیا از

وارد  نکهیکشم. به محض ا یم انمیتن عر یگذارم و ربدوشامبرم را رو یدلم م یروم. دستم را رو یم نییکنم. از تخت پا

 .نمینش یسرد م یها یکاش یآورم و رو یشوم. هرچه در معده دارم را باال م یم سیسرو

 

احساس  زدانیدوست داشتن من باعث شود،  دی. چرا باندیآ یبد و شوم سراغم م یکنم. دوباره فکرها یم یسرخوردگ احساس

 رازش را بفهمم. دیابود. ب اری. حق با مهاورمیسر درب دیضعف کند؟ با

 

 زند: یبه در م یکس

 

 درو باز کن! ؟یگالره خوب -

 

 شود.  یو باال م نییچند باز پا رهیدستگ

 

 زنم: یم پوزخند

 

 برس! دنتیخوبم...برو به خواب -

 

در  ستادنی! من که مجبور به استمیبفهمم...من که مترسک ن دیبا یزنم. آر یم هیرسانم و به آن تک یسرد م واریرا به د خودم

 دهم. رشییتوانم، تغ یکه هستم را دوست نداشته باشم م یی. اگر جاستمینقطه ن کی

 

است! همان  یرفتنت اضاف یپا هم برا کی! آن وقت آن یدل رفتن هم نداشته باش یول یکه مترسک نباش یبر وقت یوا یول

توانم  یتوانم با او بمانم؟ فکر نکنم بتوانم! م یکند، م یاگر کاله بردار ایدرست اما آ زدانمی! من عاشق یخواه یپا را هم نم کی

 . میایموضوع کنار ب نیتوانم با ا ینم یعاشقش هستم و از طرف یبگذارم و بروم؟ فکر نکنم بتوانم! از طرف

 

 نون خودم را خوردم. شهیهرچه بوده هم یکردم ول یوحشتناک یکارها یلیخ من

 

از  شهیرا خوردم! هرچه بود هم یکردم نه مال کس یوقت نه دزد چیه یکردم درست! ول یم یفروختم...تابو شکن یرا م خودم

 خودم گذاشتم.

 

 نالم: یم

 

 بکنم؟ یچه غلط دیپس من با -

 

 گالره حالت خوبه؟ -

 

 زنم: یم تشر

 

 خوبم...راحتم بذار! -
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 خورد: یبه در م یمحکم ی ضربه

 

 لجباز! -

 

 یرو زیخ میبه حالت ن زدانیکنم.  یشوم و در را باز م یپوش کنده م کیسرام نِیکشد تا بالخره از زم یدانم چقدر طول م ینم

 تخت خوابش برده.

 

درست شد،  زیروز همه چ کی یناخواسته را تحمل کنم. وقت یبچه  نیوجود ا نیاز ا شتریتوانم ب یحاال وقتش است. نم نیهم

کنند.  ی. قرص ها خودشان کارشان را مستیتوانم به بچه دار شدن فکر کنم. پرستاره چه گفت؟ گفت کار ساده ا یآن وقت م

نداد. هول شده بود. فقط پول را گرفت و قرص ها را داد. من هم انقدر شوکه  یگفت فقط بخورم! نگفت چند تا...دستور خاص

 .دمینپرس چیشده بودم، ه

 

روم.  یم نییاز پله ها پا یآرام یخزم. با گام ها یم رونیاز اتاق ب یدارم و به آرام یبرم فمیک قرص ها را از داخل ی بسته

کم نور را  یشوند. هالوژن ها یسرد آشپرخانه مور مور م یسنگ ها یرو میاندازد. پا یو سکون خانه مرا به وحشت م یکیتار

 آورم. یم رونیب خچالیکنم و پارچ آب را از داخل  یروشن م

 

بار  کی هیکنم. هرچند ثان یقرص ها را باز م یکنم. بسته  یدارم و از آب پرش م یرا برم یستالیشده و کر یتراشه کار وانیل

 نشود. دایسر و کله شان پ ناین ای زدانیوقت  کیکنم تا  یگردم و به پشتم نگاه م یبرم

 

چکد.  ینامطمئنم. اشکم م یلیدودلم...خ یلیکنم. خ یاندازم. نگاهشان م یآورم و کف دستم م یبسته درم یتا قرص از تو سه

 کند. ینم میرها یبار اول و خاطرات تلخش لحظه ا یباردار ادی

 

 نیو ا دیآ یام بند م یاندازم. راه تنفس یپربغضم م یبرم و هرسه قرص را با هم داخل گلو یدستم را به سمت دهانم م کف

 شود. یروند و کار تمام م یم نییپا میروم. قرص ها از گلو یضرب باال م کیا آب ر وانیچکند. ل یم یبار اشک ها از شدت خفگ

 

 دانم خدا... یم

 

 اش باشم! من بدهکارم! یکوچک یشد به اندازه  یکه م یکودک ی...به دست هابدهکارم

 

 نیاز ب یبلور وانیرسانم و ل یم میکنم. دستم را به گلو یپرتش م زیم یاندازم و رو یقرص ها م یبه بسته  یمبهم نگاه

مبهم و  یصدا کیشنوم.  یآشپزخانه انگار که اصال نم یسنگ ها یهزار تکه شدنش را رو یخورد. صدا یُسر م میانگشت ها

 دور از حواسِ پرِت من!

 

 کردم؟  یدهم. چه غلط یحواس سرم را تکان م یب

 

 کردم؟ کاریمن چ ایخدا -

 

 یکنم و خودم را داخلش م یداخل راهرو را با ضرب باز م ییِ در دستشودوم.  یم ییدرنگ به سمت دستشو یزده و ب شتاب

 اندازم. 

 

زنم. باال  یفرستم. عق م یم میگلو یافتند. دستم را تا مچ تو یبه ذوق ذوق کردن م میزنم که زانوها یزانو م نیزم یرو یطور

 یم یاز سر آسودگ یشمارم. سه تا قرص! نفس یکنم...م ی. نگاه مندیایدهم تا قرص ها باالتر ب یآورم. باز دستم را فشار م یم

 لرزد. یم کلمیه امکشد و تم یم ریکشم. معده ام ت
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کند. دستم را  یم اهیچشمم س یچند لحظه جلو یرا برا ایتنم مانده، دن یپر رخوت که رو یِاز آن عشق باز یو خستگ جهیسرگ

 سرد بلند کنم. یها کیسرام یتوانم خودم را از رو ینم یه حتکشم. انقدر حالم بد است ک یرا م فونیکنم و س یدراز م

 

منفور را دور  یآن قرص ها ی هیبروم و بق دیشوم. با یو به زور بلند م رمیگ یم ییکه شده از روشو یبا هر ضرب و زور بالخره

شورم.  یم نهیآ یکنم. صورتم را جلو یرا پاک م می. اشک هامیآ یاز پس نابود کردنش هم برنم یخواستم ول ی. بچه نمزمیبر

 نیاز ا دینبا زدانیشوم.  یام م یفیظاهر نه چندان تعر الیخ یخورم. ب یجا م نهیآ یتو محالت یو صورت ب دهیرنگ پر دنیاز د

اگر به سرم زد بچه ام را بندازم، باز  گرید ینطوری! امیبگو دیبادارم...با میگو یفردا صبح به او م نیبفهمد. هم یزیموضوع چ

 توانم. یهم نم

 

دستش بلند  یدانم که مرا رو یپرشورش را مجسم کنم. م یتوانم تک تک واکنش ها یشود. م یخوشحال م یلیدانم که خ یم

 شیبرا «ین ین»اتفاق است. مدت هاست اصرار دارد،  نیکشد. مدت هاست منتظر ا یدر آغوشش م یکند و با خوشحال یم

خواستم کودکمان را بدون خبر کردنِ او  یم نکهیاز ا یزیخواهد او چ یشود و من اصال دلم نم یخوشحال م یلی. حتما خاورمیب

 بفهمد. ندازم،یب

 

 دیسپ یبکشم. صورتم را با حوله  ریتوانم، به تصو یذهنم هم نم یتو ینشان خواهد داد را حت یاگر بفهمد و چه واکنش نکهیا

 و چشمانم هنوز سرخند.  ینیکنم. نوک ب یپاک م زیو تم

 

دارم.  یاندازد. به سرعت به سمت آشپزخانه گام برم یسالن مرا به خوف م یِکیزنم. سکوت و تار یم رونیب ییدستشو از

 یکه شکستم را هم جمع کنم. صبح ممکن است تو یوانیل دیرا روشن کرده. با طشیمح یبرقش همچنان روشن است و نور کم

 .سانمر یوسط آشپزخانه م زیبرود. خودم را به م یکس یپا

 

 یکردم. مطمئنم انداختمشان رو شانیجا رها نی. همنمیب یقرص ها را نم یکنم ول یرا نگاه م زیم یرو یجیلحظه با گ چند

 جا بودند. نیهم ایجا بود! خدا نی...همزیم

 

گذارم.  یدهانم م یافتد. دستم را رو یآشپزخانه م زیم یگذرد و رو یسرم م یاز رو یبلند ی هیزند. سا یدهانم م یتو قلبم

 ...ستادهیآشپزخانه ا یگردم. دم ورود یدهانم خشک و تلخ شده. به عقب برم

 

 نالم: یگذارم و م یدهانم م یرا رو دستم

 

 !زدان؟ی -

 

. زیچسبم به م ی. مدیآ یشود. چند قدم جلو م یچشمانش م یِاهیبه س میایدن نم،یب یدستش م نیقرص ها را که ب ی جعبه

 .ستیچقدر عصبان ده،یاگر فهم یحت ای ستیچ یقرص ها برا نیا دهیتوانم حدس بزنم، فهم یهنوز نم

 

 ست؟ین نطوریا زم؟یعز ستین نطوریبار واقعا گند زدم...ا نیا

 

 شود! یام تلنبار م نهیس یتو درد

 

 دهد: یتکان م میچروک خورده را جلو یکند و جعبه  یرا مشت م دستش

 

 ه؟یچ نیا -

 

 بال از سرم رد شد. نیگرفت و ا دی. شایکیدر تار یریزنم...ت یرا م ریت نیآخر

 

 :میگو یترس و تپق زدن م با
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 !نستیتامیق...قرص...و -

 

 !یدنیاندازند...د یبه راه م یجهنم شیها چشم

 

 کند: یشکافد و گوش مرا سوراخ م یرا م یکیتار ادشیفر یصدا

 

 ...یانقدر دروغ نگو لعنت -

 

 سابد: یهم م یرا رو شیها دندان

 

 !هیچ یآشغاال برا نیخوندن دارم بفهمم ا یسیسواد انگل یول امیتجربه ب یبه نظرت ساده و ب دیشا -

 

 کند.  یپرت م نیزم یها را رو قرص

 

 جلو! یادی...زدیآ یم جلو

 

 آورد: یتر م نییرا پا شیصدا

 

 ره؟گال یمگه تو حامله ا -

 

 کشد: یم عربده

 

 ؟یحامله ا -

 

 . میگو یم یخفه ا« آره» ند،یآ یباال م یکه به سخت یمنقطع ینفس ها نیب از

 

 کشد: یدو دستش م نیفرستد و آن ها را ب یم شیموها نیرا ب دستش

 

 !؟یمن و بنداز یکه بچه  یخورد نارویکنم. ا یفهمم...اصال درک نم ینم -

 

 .میگو یم ،یگرید یخفه « آره»دزدم  یکه نگاه م یکنم و درحال یجمع م شتریلرزد. خودم را ب یام از ترس م چانه

 

خودش را نگه  یلیصورت من نزند. خ یسفت مشت کرده تا تو نطوریدانم...مطمئنم ا یلرزند. م یمشت شده اش م یها دست

 آشپزخانه پرت نکند. یمرا آن سو ،یآبدار ی دهیداشته که با کش

 

 کنم: یناله م هیگر با

 

 یداشتم مطمئن شم که نم ازیباال آوردمشون...نتونستم بندازمش...فقط ن یخواستم بندازم ول ی...آره مزدانیننداختمش  -

خواستم  ی. مدمیخوادش...من خودم طعم پس زده شدن و چش یکه مادرش نم ارمیب ایرو به دن یخواست بچه ا یتونم. دلم نم

 اشته باشم!مطمئن شم تا بتونم دوستش د

 

 ندارد. دهیفا یکنم دستم را آزاد کنم ول یم یکنم. سع یدهد. ضعف م یو فشار م ردیگ یدستم را م مچ

 

 حالت واقعا ترسناک است. نیا یقرمز، مخلوط شده. تو یچشمانش با رگه ها یدیزنند. صورتش سرخ و سپ ینبض م شیها پلک
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 اندازد: یم هیمرا به گر شتریعربده اش ب یصدا

 

مشترک  یاز زندگ ی! تو چیدلت خواست بکن یهرغلط یتون ی...نمیریبگ میخودت تصم یبرا یتون یهم داره؟ تو نم یمگه فرق -

 احمق؟ یفهم یم

 

 یب نطوریا یام با کس دهیحرف نزده بود! نه تنها با من...بلکه تا به حال ند نطوریوقت با من ا چیه زدانی. دیآ یبه درد م دلم

 کند. یکشم. مچم قرمز شده و استخوانش درد م یم رونیادبانه صحبت کند. دستم را ب

 

و بکشم. حق  شی...من قراره نه ماه سختارمیب اشیخوام! من قراره به دن یخواد...دو بخشه...بچه...نم یمن دلم بچه نم -

 ؟یچه بچه ا طیشرا نیا ی! تویزورم کن یندار

 

گذارد تا نفهمم، حوض چشمانش پر و  یهم م یرا رو شیزند. پشت هم...تند تند مژه ها یکوبد. پلک م یم زیم یرا رو مشتش

 کند. یم یدستش را رو شیصدا یبغضِ تو یشوند. ول یم یخال

 

 کشد: یم ادیرا فر یبغض وحشتناک شیصدا

 

 ه؟یبگو تا منم بفهمم مشکلت چ ط؟ی...هان؟ کدوم شرایطیچه شرا -

 

 زنم. یکه دور از آب افتاده فقط لب م یا یکنم و مثل ماه یحرف زدن باز و بسته م یلرزانم را چند بار برا یها لب

 

 دهد: یزدن ندارم، ادامه م یبرا یحرف ندیب یم یوقت

 

نخواستم.  یتونستم زورت کنم ول یم دم؟یکش شیبحثش و پ متیو مال یبا شوخ شهیهم نهیاز ا ریزورت کردم؟ غ یمن ک -

خواد انقدر  یدلم م ؟یبهش فکر کن یتونست یباشه. من نکردم که. خدا داده. چطور حت یگفتم بذار دلش بخواد. بذار راض

 ریتقص ه؟یچ یدون یم ؟یکن یگالره؟ اصال منو حساب م تمیزندگ یدونم. من اصال کجا یم دی...هرچند بعیآدم ش دیبزنمت تا شا

 دم. من آدمت کردم...رو دا یادیخودمه. خودم بهت ز

 

 کشم.  یکردن دست م هیکنم و از گر یشکنم...مات و مبهوت نگاهش م یم

 

 کشد: یرا عقب م خودش

 

 هواست. یازدواج رو نیاز اول اشتباه بود...ا یزندگ نیبود...ا رایواقعا واسه خودم متاسفم...حق با سم -

 

 یشوم. طوفان م یجنون م هی. شبـــقیدلم خورده عم یرو ی. زخمرمیگ یم میدست ها نیو سرم را ب نمینش یم میزانوها یرو

 شوم. یشوم. بغض دوباره م

 

 زدانی. چدیپ یگوشم م یتو یشدن در ورود دهیکوب یکنم. صدا یرا از سرآغاز م یگرید ی هیشود و گر یتمام م تحملم

 زد. رونیو شلوارِ گرم کنش ب یرفت...با همان رکاب

 

کمرش را  اینشود؟ خدا ضیمر ایتنش گذاشتم...ناراحتش کردم. خدا یرو شتریرا ب یه بود...خستگنخورد؟! مرد من خست سرما

 یعنیمرد  میگو یم ی...وقتدمیمرد را د کی. بغضِ دمیمرد را د کیچشمانم شکستن  یشکستم! بد هم شکستم...خودم جلو

 خواهد. یبغض کردن، واقعا مرد م نطوریا یام ول دهیرا د یادیواقعا مـــرد! من مردان ز

 

 گذشتنم! ریهمه گذشت و هنوز درگ نیرود ا یم ادمیگذرد و  یهم م نیروز! و من هنوز دلخوشم ا کی...در کیشل چهار
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*** 

 

صبحانه اش را هول  نایندارم. ن ییاشتها چیواقعا ه یگردانم ول یصبحانه م زیم یشده رو دهیچ یها یخوردن یرا رو نگاهم

 دانشگاه رفتن، آماده شود. یچه بود، رفت تا برا یبرا شبید یآنکه بپرسد آن همه سر و صدا یخورد و ب یهولک

 

 و ظاهِر نامناسبش؟! محال است! پیبا آن ت یبه شرکت رفته ول میخواهم فکر کنم مستق یهنوز برنگشته و من نگرانم. م زدانی

 

با ظاهر  زدانیپراند.  یمرا از جا م یبه هم خوردن در ورود یبرم که صدا یلذت م نشیریکنم و از طعم ش یرا مزه مزه م میچا

 کند. یتوجه به سمت سالن راه کج م یدزدد و بدون ذره ا ی. نگاه دلخورش را مندیب ی. مرا مدیآ یداخل م ینه چندان موجه

 

 پرسد: یخانوم از او م فائزه

 

 ناهار بذارم پسرم؟ یدوست دار یجان..چ زدانی -

 

 :دیگو یم ستدیآنکه با یاندازد و ب یباال م یشانه ا نزدای

 

 .ستمیشرکت...ناهار خونه ن رمیبعد م رمیدوش بگ هی -

 

 یدور سرم م ایخورد. دن یم جیشوم. سرم گ یبلند م زیبا او حرف بزنم. از پشت م دیکوبم. با یم ینعلبک یرا رو یچا فنجان

 کنم.  یچرخد. تعادلم را حفظ م

 

 کوبد: یصورتش م یتو دنمیخانوم به محض د فائزه

 

 چشمات گود رفته... ریدختر جون؟ رنگ به روت نمونده. ز یشد یشکل نی...چرا ایوا یا -

 

 کشد: یام م یشانیپ یرا رو دستش

 

 دم کرده... هیداغه...بذار برات  تمیشونیپ -

 

 :میگو یم عیسر

 

 برم باال کار دارم. دی. االن باشمیحت کنم خوب م. استراستیدست شما درد نکنه فائزه خانوم الزم ن -

 

را با کمک گرفتن از نرده  یو سنگ لیطو یشوم. پله ها یاز آشپزخانه خارج م ردیرفتنم را بگ یمنتظر بمانم تا جلو نکهیا بدون

خشک شده و نفس  می. گلوستندیا یرفتن نم یاهیلحظه هم چشمانم از س کیروم.  یکه شده باال م یها و هر ضرب و زور

 با خس خس همراه است. دنمیکش

 

شود. مرا  یکشد که دوش گرفتنش تمام م ینم ی. طولنمینش یتخت منتظر م یبندم و رو یباز و وز زده ام را از باال م یموها

 دهد.  ینم یتیاهم یول ندیب یمنتظر م

 

 .فتمیچسبم تا ن یآن م ی هیشوم. دستم را به پا یتخت بلند م یرو از

 

 :میگو یم یگرفته ا یصدا با
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 ...میحرف بزن دیبا زدانی -

 

 کند: یرا روشن م سشوار

 

 بعد... ی...مطمئن باش...بذارش براییتو نمیخواد بب یکه دلم م ینفر نیبشنوم. آخر یزیخوام چ یاالن نم -

 

که من کردم واقعا  یکنم که او حق دارد. کار یدهم تا بغضم را قورت بدهم. خودم را قانع م یهم فشار م یرا رو میها لب

 وحشتناک بود.

 

 دارم: یگام لرزان به سمتش برم چند

 

 ...زدانی نیبب -

 

 شوم: یکوبد و من در خودم جمع م یم زیم یرا رو سشوار

 

 بشنوم... یزیخوام چ یگفتم نم ؟یکر -

 

کنم دستم را  یم یخورم. سع یشود. تلو م یم اهیس میچشم ها یجلو ای. دندهیفا یاست...ب دهیفا ی...بمیبگو یزیزنم چ یم لب

خورم. قبل از  یشکند و از زانو تا م یجانم در هم م یسست و ب یدهم. مقاومت پاها یبند کنم و در هوا تکانشان م ییبه جا

 .نمیب یرا به سمت خودم م زدانی. حرکت پرشتاب فتمیب نیزم یشوم و به طور کامل رو هوشیب نکهیا

 

زنم.  یخشک م یو چند تا سرفه  فتدیبه خارش م میدهم. گلو صیرا تشخ تمیتوانم موقع یکنم، نم یرا که باز م میها شمچ

 .نمیب یم یرا تار و شطرنج ایجانم دن یخسته و ب یِکنم. از پشت پلک ها یم یاز اندازه احساس تشنگ شیب

 

 زنم: یترک خورده و خشک شده ام را به هم م یها لب

 

 آب... -

 

 چکد: یپلکم م یاز گوشه  یشوند. اشک یرا نم میصدا ی...انگار کسستین یکس انگار

 

 خوام... یآب م -

 

 زم؟یعز یشد داریب -

 

 .ستین زدانیباشد و چقدر بد که  زدانی یتواند صدا ینازک و پر از ناز صد در صد نم یصدا نیا

 

 نالم: یم دوباره

 

 آب...من تشنمه! -

 

 سرمت تموم شده.  ادی. تا برنی...شوهرتون رفتن داروهات و بگیاالن خانوم -

 

 یشود. ب شیدایپ زدانیکشد تا  یطول م یساعت می. نردیگ یرنگ م شتریب اینوشم. دن یم یرا که جرعه جرعه و به سخت آب

 یم یصندل یدهد. مرا که رو یقرار م ارمیرا در اخت شیبازو میبرس نیکند، آماده شوم و تا به ماش یحرف و ساکت کمک م

 .ندینش یزند و کنارم م یرا به سرعت دور م نینشاند، ماش
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 جنبند: یم شیلب ها یعقب است ول نهیدهد. نگاهش به آ یگاز فشار م یرا رو شیکشد و پا یرا م یدست ترمز

 

 یو وقت قبل دیاومد د،یقت اومدکه دکتر زنانه وقت گرفتم واسه سونو...چون آشناست گفت هرو کمینزد یاز دوستا یکیاز  -

 ؟یایب یتون یخواد. االن م ینم

 

 یم قیتزر میرا به رگ و پ یاندازه ا یب یشکسته، انرژ یلیرا به هر دل شیقفل لب ها نکهیهم یول ستیبا چشمانم ن نگاهش

 کند.

 

 دهم: یرا تکان م سرم

 

 تونم... یم -

 

 :ردیگ یرا به سمتم م یکیگذارد و  یداشبورد م یرا رو یکیدارد.  یبرم وهیآب م یعقب دو تا قوط یصندل یگردد و از رو یبرم

 

 !یریگ یبخور...جون م ایب -

 

 شود: یدهد و حالم دگرگون م یام واکنش نشان م معده

 

 تونم بخورم...معده درد دارم... ینه نم -

 

 :ردیگ یکند و جلوتر م یرا باز م یقوط در

 

 !دهیپر یلیکنه...بخورش...رنگ و روت خ یموندن درد م یبخور...معدت از خال گمیم -

 

 که چقدر زار و نزارم! دهی...پس نگاهم کرده. ددهید پس

 

 :رمیگ یرا از دستش م یگزم و قوط یم لب

 

 من... زدانی -

 

 شود: یدهد و مانع حرف زدنم م یگاز فشار م یرو شتریرا ب شیپا

 

 بعدا... -

 

زند  یم ینه خودش حرف م،ی. تا به مطب برسدیآ یم شیحالم سرجا یحساب یبه زور بخورم ولرا  وهیشوم هر دو آب م یم مجبور

 گذارد، من حرف بزنم. ینه م

 

 یمردمک ها یتو لیدل یو ب لیرا...نگاهم را مدام...با دل میاندازد گوش ها یم هیبه گر د،یکش یکه م یکالفه ا یآه ها یصدا

 آورد. ینم شیبه رو ندیب یاگر هم م ایام را... یقرار یب ندیب یچرخانم. او انگار نم یم زانشیگر

 

که از دوستان  یزن کیبه سالم و عل یجان یکنند. فقط لبخند ب یشود. با هم حال و احوال م یسرم وارد اتاق خانوم دکتر م پشت

. دینشن یکنارم م زدانیدهم.  یهمان را انجام م د،یگو ی. هرچه منمیبنش یصندل یکند رو یزنم. اشاره م یاست، م زدانی

 .جوشد یتنم م یتو تیآرامش و امن هیشب یحس
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 . نییپا زدیر یم یماند، دلم هر یم رهیخ توریمان ی شهیرود و متفکر به ش یخانوم دکتر که در هم م یها اخم

 

 چرخاند: یاش را به سمتمان م یصندل

 

 تا حاال؟ یسونو رفت -

 

 دکتر است.  شیدر هم حواسش پ یکنم. با اخم ها ینگاه م زدانیدهم و به  یدهانم را قورت م آب

 

 دهم: یم ریدکتر را با تاخ جواب

 

 باردارم... دمیفهم روزی...تازه دروزید -

 

 هم... زدانیشود.  یشگفت زده م دکتر

 

 پرسد: یم دکتر

 

 دوره... یچطور از رو یباش دهیحالت هاتم نفهم یاگر از رو ی! حتهینهمِ باردار یهفته  یتو نیچطور ممکنه؟ جن ؟یچ -

 

 پرم: یحرفش م نیب

 

فکرش بودم  یباردار باشم. تو دیشا دیباشه...اصال به ذهنمم نرس یمشکالت هرمون دیکردم با ی...فکر مدمیلکه د شیماه پ -

 اصال حواسم نبود. ی...ولیماهم حدود دو هفتست عقب انداختم ول نیدکتر برم...ا هی شیپ

 

پرت باشد؟! حق  شیها یزن انقدر از زنانگ کیشود  یتعجب کرده...که چطور م یلید. معلوم است خشون یگرد م شیها چشم

گذرد. او که مثل من فکرش هزار جا  ینم ی...او که هر روزش با هزاران شوک و بال و بدبختستیمن ن یهم دارد! او که جا

 هم درک کند. دی. نباستین

 

 دوزد: یم توریزند و دوباره نگاهش را به مان ینم یگرید حرف

 

 بهتون نگفتن؟! یداد...چطور صیموضوع رو تشخ نیا شهیششم به بعد قشنگ م یکنم...از هفته  یتعجب م -

 

 شود: یانگار طاقتش تمام م زدانی

 

 اومده ساناز؟ شیپ یمشکل -

 

شود. به آن  یم دهیکش زدانی راهنیاراده به سمت پ یاندازد. دستم ب یم زدانیبه  یبه من و نگاه یحواس یدکتر نگاه ب خانوم

 .رمیگ یآرامش م یاش هم حت یزنم. از وجود طوفان یچنگ م

 

 پرسم: یم یترس و دودل با

 

 شده؟ یخانوم دکتر چ -

 

 ها... یدلواپس نیها...داد از ا ینگران نیاز ا یدارم. وا یدیشد بغض

 

 آورد. یبه کف دستم م یکند و فشار نرم یباز م راهنشیمشتم را از پ زدانی
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 :دیگو یشود و با خنده م یم زدانیتازه متوجه حالت نگران من و  دکتر

 

 !یدار ینیدوتا ن زمیعز گمیم کیچقدر هول کردن...کوچولوهات سالم و سالمتن. تبر نیبب -

 

 کشد تا منظورش را بفهمم. یکنم. طول م یمسخ شده نگاهش م یآدم ها نیع

 

 کشم: یم غیج بایتقر

 

 ؟یچ -

 

 بلند: یو صدا یخندد. با لوند یم

 

 ...گفتم که دو قلوئن بچه هات...زمینترس عز -

 

 یاهیس یانداخته اند رو هیسا یدلخور یکه هنوز ابرها نمیب ی...منمیب یخندند. م یم یکم شیکنم. چشم ها ینگاه م زدانی به

 یکنم تا جلو یتالش م یلیکنم. خ ی. با لبخند بغض ممیبغض دور گلو چکِیپ چدیپ یخبر خوشحالش کرده. م نیا یچشمانش ول

 ...رمیرا بگ ختنمیاشک ر

 

 یخواهم، لبخند بزنم؟ چرا م یم زدانیلبخند  دنیاش هم ناراحت بودم. چرا حاال از د یکیاز وجود  شبیتا بچه؟ من تا د دو

 کنم؟ سیخ میها ستبرش را از اشک ی نهیس یگردنش شوم و رو زانیخواهم آو

 

 یرا خوب م یکی نی. استیواقع "دوستش دارم" کی تیتنها هو ص،یقابل تشخ ریو احساسات غ یهمه گم گشتگ نیا نیب در

 دانم!

 

 پرسد: یم دکتر

 

 .گمیدوقلوهارو م ؟یخور یم یریقرص جلوگ هیادیمدت ز ای ه؟یارث -

 

 دهد: یمن جواب م یبه جا زدانی

 

 خواهر دوقلو داشته... هی. من خواهر دوقلو دارم...خود گالره هم مینه ساناز جان تازه چند ماهه ازدواج کرد -

 

 زدانیباشد.  یموجه لیتواند دل ینم نیخورم! ا یم یقرص ضد باردار یبود که من از سن هجده سالگ نیا قتشی! حققتش؟یحق

 او که دارد! یخواهد دوقلو دارد...من ندارم ول

 

 اندازد: یرا باال م شیدکتر ابروها خانوم

 

 ! گمیم تیبابت خواهرت تسل -

 

مراقب خودم  شتریب یلیاستراحت کنم. خ ادیز دیبا نکهی...در مورد اشیها هی. توصدمیو نشن دمیرا شن شیحرف ها ی هیبق

که دوقلو باردار است تا  یخانوم تیعدهد را به موقع و با برنامه بخورم. در مورد خطرناک تر بودن موق یکه م ییباشم. قرص ها

و ماه چندم مقاربت  یتا چه زمان نکهیدردسر...ا یراحت و ب یمانیزا ینداشتن برا ترسآرام و اس طیقلو...از بودن در مح کی

 خبر شوکه کننده اش بود. شیمن حواسم هنوز پ یاست ول ریامکان پذ
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*** 

 

 دوقلو؟؟ -

 

 . نمینش یتخت م یرو یو خستگ یحال یکند. با ب ینگاه م زدانیو با تعجب به  دیگو یم یبلند یرا با صدا نیا ناین

 

 کند: یتخت مرتب م یبالشت را رو زدانی

 

 دراز بکش... -

 

 اندازم: یرا باال م سرم

 

 ...ادینه...خوابم نم -

 

 یدستش را رو یسته دارِ تود وانیل نایدزدد. ن یزند. فقط نگاه همچنان دلخورش را م ینم یبزند ول یخواهد حرف یم زدانی

 گذارد: یم یعسل

 

 !ارهی...حالت و جا میفائزه جون داد گفت بدم بخور نویا -

 

و لختش را از باال  یمشک یگذاشته. موها شیو خوشگلش را به نما دیسپ یکنم که پاها یو کوتاهش م یبه لباس گل گل نگاه

 دخترانه پنهان است. یِکنجکاو ایدن کیو درشتش  اهیبسته و در دو چشم س

 

 :چدیپ یرا در هم م شیگزد و دست ها یم لب

 

 داره؟  یچه حس -

 

 دهد: یادامه م یمکث کوتاه با

 

 ؟یکن یهم حس م یزیچ یعنی ه؟یحامله بودن...چه شکل -

 

 زنم: یلبخند م شیها یدخترانگ به

 

 ...یحس چینه...ه -

 

 خورن! یزنن...تکون م یشکم مامانشون لگد م یبچه ها تو دمیخوره؟ من شن یتکون نم یعنی -

 

شود. اگار سوال او هم بوده. اگر از من کدورت به دل نداشت، احتماال تا حاال با  یم رهیخ میبه لب ها یهم با کنجکاو زدانی

 کرده بود. وانهیمرا د شیسوال ها

 

 کشم: یشکمم م یرا رو دستم

 

 !یصبرکن دیبا گهید خوردهیزوده... یلیخب االن که خ -

 

 کند: یشود و دستش را دراز م یم خم

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 544 

 

 تونم دست بزنم؟ یم -

 

 یو دستش را رو ردیگ یم شیدندان ها نیزنم. لبش را ب یخندم و تاپم را باال م یهمه فوضول بودنش بلند م نیبار به ا نیا

 گذارد. یدلم م

 

خشکاند. آب دهانم را قورت  یلبم م یکه خنده را روکند  ینگاه م نایبه شکمم و دست ن یجور خاص کیکنم.  ینگاه م زدانی به

 زدانیبه  طیشرا نیدانم در ا یشده ام. فقط م یاحساسات نطوریام است که ا یبخاطر باردار دیشوم. شا یم یدهم. احساسات یم

 دارم. ازیو آغوشش ن

 

 کشد: یم ینوچ ناین

 

 خورن! ی...تکون هم نمدنی...خوابرینخ -

 

جبهه اش را  د،یمرا د یدوستانه  یکم کم که رفتارها یکامال مخالف ازدواج ما بود ول نایاول ن یاش در هم رفته. آن روزها چهره

خودم  یبرا یکاف یکرد و من به اندازه  یدردسر درست م یادیبود. او ز نایبا ن یداشتم، دشمن ازیکه ن یزیچ نیداد. آخر رییتغ

 با او ندارم.  یا یدشمن چیعا باورش شده بود من هواق گرید یداشتم. انگار بتیمص

 

 کند: یحلقه م ناین فیظر یو دستش را دور شانه ها دیآ یجلوتر م زدانی

 

 تا گالره استراحت کنه... میبر گهیبهتره ما د -

 

 شهیبماند و در احساسات تازه ر شمیپ دیبرود. با زدانیخواهد،  یدهد. دلم نم یحرفش تکان م دییتا یبه نشانه  یسر ناین

 .رمیگ یدستم م یافتاده را تو شیکه کنار پا زدانیشود. آن دست  کیدوانده در وجودم، شر

 

 گردد: یطرفم برم به

 

 ؟یخوا یم یزیچ -

 

 اندازم: یم نییسرم را پا یگزم و با شرمندگ یم لب

 

 ؟یبمون شمیپ شهیم -

 

 کنم: یبه دستش وارد م یفیاست که بخواهد مخالفت کند. فشار خف نیا هیشب شتریبزند. ب یخواهد حرف یم

 

 لطفا! -

 

 اندازد: یباال م یدهد و شانه ا یرا جلو م شیلب ها ناین

 

 ...دیخونه لرز یستونا شبید ؟یآشت ای دییشما معلوم هست دعوا -

 

 کشد: یهم م یرا تو شیاخم ها زدانی

 

 !نا؟ینـــ -

 

 رود: یاندازد و به سمت در م یاال مرا ب شیدوباره شانه ها ناین
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 !یحاال هرچ -

 

 یوقت نم چیدانم ه یو م ستیداند موضوع چقدر جد یشود. خب او نم یخنده اش بلند م یبندد و صدا یرا پشتش م در

 گذارد. ینم انیدرم یرا با کس شیها یوقت خصوص چیه زدانیفهمد. 

 

مردانه و چارخانه  راهنیپ یها نیکند. آست ی. همچنان از نگاه کردن به چشمان منتظر من فرار مستدیا یوسط اتاق م فیبالتک

 کند. ینم ی. مقاومترمیگ یشوم و کت را از دستش م یدستش گرفته. خم م یاش را باال زده و کتش را تو

 

 :رمیگ یرا م دستش

 

 بخواب... شمیپ ایب -

 

 آورد: یکشد و دستش را با ضرب از دستم درم یم یپوف

 

 به خدا... یرو دار یلیخ -

 

 کشم: یبغلم م یرا تو میکنم و زانوها یتخت جمع م یکنم...خودم را رو یاندازم. بغض م یم نییهوا مانده را پا یکه تو یدست

 

 !زدان؟ی -

 

 زند: یم تشر

 

 ...زدانوی -

 

 دهد: یصورتش فشار م یکشد و دستش را رو یم یپوف

 

 !ینداختیبدون خبر کردن من بچه هامو م یداشت ؟یکن یمنو درک م کممیاصال  -

 

 :میگو یبغض زده م یو با صدا رمیگ یانگشتانم م نیرا ب میشست پا انکشت

 

نبود. فقط  دست خودم یبود ول یاشتباه بزرگ یلیدونم خ ی...خب...خب...مدمیدونم اشتباه کردم...ترس یبچه هامون...م -

 !ومدیکه ننداختمشون. دلم ن یدید یبودم! ول دهیترس

 

 :ستین یرود اما عصبان یباال م یکم شی. صداندینش یتخت م یو رو دیآ یم

 

 یگالره. نشونم داد یکرد دمیتو ناام کار؟یخوام چ یبچه م ی...تو نباشینه...حرف اول من خودت ای یکه انداخت ستین نیمهم ا -

 نداره... یمشترک برات معن یزندگ

 

 بغلش بروم.  یکنم تو یم یکشم و سع یرا جلو م خودم

 

 :ردیگ یرا م میبازوها

 

 !رهینم ادمیوقت  چیوقت! ه چیببخشمت گالره...ه نکارتیتونم بخاطر ا ینداره...نم دهیدفعه نه...فا نیا -
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 یوقت مرا نم چیرا بفهمد، ه تی. اگر واقعستیا نهیک زدانیمن!  یخدا ست؟یا نهیشوم. ک یم رهیچشمانش خ یترس تو با

کند، پس اگر  یخبر دوقلو بودن بچه ها، فراموشش نم دنیبا وجود شن یموضوع انقدر به او برخورده که حت نیا یبخشد. وقت

 کند؟ یمرا بفهمد چه م یِزندگ قتِیحق

 

 گذارم: یاش م نهیس یشکند و سرم را رو یم بغضم

 

 ...بذار گذشته ها بگذرن!یببخشمنو  دیتو با زدانی -

 

 شود.  یکنم تا آسمان دلم آفتاب یم هیدهد. انقدر گر یو فشارم م چدیپ یرا دورم م شیشکند. دست ها یم مقاومتش

 

 دوزم: یخسته و خمارم را به نگاهش م یها چشم

 

 ؟یبخش یمنو م -

 

 دهد: یرا تکان م سرش

 

 یکه دار یتیموقع نیا یتو دمیم حیخب ترج یول دمیبخش یوقت نم چیشک نکن ه شونینداختی...اگر میبهم زمان بد دی.با -

 .ستیکه...دکتر گفت استرس برات خوب ن یدیکشش ندم. شن شتریب

 

 آورد: یدهد و سرش را جلو م یوار تکانم م ننو

 

 اد؟یخوابت م -

 

 گذارد: یبالشت م یبوسد و سرم را رو یرا کوتاه م میکنم. لب ها یم دییزنم و تا یم یپلک

 

 برم شرکت! شمیبخواب...منم آماده م ریبگ -

 

 چسبم: یاش م نهیبه س محکم

 

 بخواب! شمیجا پ نینه امروز نرو...هم -

 

 کند: یم کیکند و بالشتش را به بالشت من نزد یتخت رها م یرا رو خودش

 

 !یتو بگ یخب...امروز هرچ یلیخ -

 

 یرفتار ها نیفهمد که پا دادن به ا یانقدر م یول دهیدانم مرا نبخش یچشمانش گم شده. م ین ین نیگله ب ی...کُلدهینبخش

که همش بزند،  شتریزند، ب یمشترک مدام گند م یدر زندگ یکی یداند، وقت یکند. م یرا خراب تر م زیمن همه چ یبچگانه 

 رود. یبه فنا م یزندگ

 

 میخواهد سرم را مستق یکنم. دلم م یرا باز م راهنشیپ یبرم و دکمه ها یپرستم. دستم را جلو م یمرد را م نیمن ا ایخدا

 لرزاند.  یام را م یعصب یگوشم شده و رشته ها یِقلبش وارد حلزون دنیتپ یاش بگذارم. صدا نهیس یرو

 

 یروبرد و  یم نییشود. سرش را پا یشکمم جمع م یگذارم. دستش رو یشکمم م یلباس رو ریو از ز رمیگ یرا م دستش

 بوسد. یپوستِ شکمم را م
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 آورد: یصورتم م یصورتش را جلو دوباره

 

 حال خوشحالم! نیبا ا یخوشحال تر باشم ول یلیتونستم خ یخوشحالم گالره...م یلیخ -

 

 :زمیر یرا به هم م شیموها

 

 ...یمنو ببخش یبتون دوارمیام -

 

 کشد: یم یآه

 

 منم... -

 

*** 

 

 کنم.  یرا از هم باز م میجرو بحث پلک ها یصدا دنیشن با

 

 !یکارات برداشت نیکردم دست از ا ی...فکر مناین شهی: باورم نمزدانی

 

 دارم... یشخص میخونه حر نی! من واسه خودم تو ا؟یمنو نگرد لیوسا یریبگ ادی یخوا یم ی: کناین

 

 تیخصوص میبه حر یکاف ی! به اندازه یکه خودت و اصالح نکن ی...نه تا وقتیندار یا یخصوص میحر چیشما ه ری: نه خزدانی

موضوع مواده...نابودت  نای! نیمحرومت کنم تا درست ش یاز چ دیدونم با ینم گهی. دینداشت اقتشویتو ل یاحترام گذاشتم منته

 بفهم!  خوردهیکنه... یم

 

 .دیشود خواب ینم گرید ریکشم...نخ یام م یشانیپ یسکوت...دستم را رو یکم

 

 زنما... یرم با تو حرف م! دانا؟ی: نزدانی

 

ساعت ها  نیدوازده است. هرروز تا هم کیکشم. ساعت نزد یچشمان حتما متورم شده ام، م یرو ی. دستنمینش یتخت م یرو

شوم و به  یدوش گرفتن م الیخ یکند. ب یبلند بود که اعصابم را کامال متشنج م ناین یغویج غیج یخوابم. انقدر صدا یم

 کنم. یشستن دست و صورتم قناعت م

 

 شوم. یم نهیبه س نهیس زدانیمحض خارج شدن از اتاق با  به

 

 کشد: یم غیهنوز ج ناین

 

 ...رمیخودم م -

 

 غرد: یدرهم رفته اش، م یو با ابروها یعصب زدانی

 

 ...هیکیکه من حرفم  یدون ی! میدیهمون که شن -

 

 اندازم: یال مکشم و ابرو با یرا عقب م خودم

 

 شده؟ یچ -
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 کشد. یبه سمت عقب م یشود. برخورد شانه اش با شانه ام مرا کم یکنارم رد م از

 

 است: یهم مثل صورتش پر از اخم و گرفتگ شیصدا

 

 ...یچیه -

 

. به جز در مواقع لزوم با ردیگ یام م دهیناد یحساب یکند. نه به طور آشکار ول یرفتار م نطوریچهار روز است که هم قایدق االن

 کنم! یاز او عذرخواه دیدانم چطور با ینم گریتوجهاتش رنگ کدورت دارند. واقعا د یکند ول یزند. محبت م یمن حرف نم

 

 ی. من هرکار که از دستم برمدیبالخره مرا خواهد بخش م،یگو ی. با خودم مرمیگ یم شیرا در پ نایکشم و راه اتاق ن یم یآه

با خود  ییکند و توانا یم ینیدوشش سنگ یرا که رو یبار نیاز ا یخواهد، کم یدلم م شتریدادم. راستش بآمد، انجام 

 را ندارد، کم کنم. دنشیکش

 

 زنم.  یو چند بار به در م ستمیا یم نایدر اتاق ن پشت

 

 شود:  یگرفته اش بلند م یصدا

 

 دانشگاه...ولم کن! رمیاصال امروز نم -

 

 تو؟! امیتونم ب یجان...م نایمنم ن -

 

 خواهم که دخالت کنم! یمن م یشود...ول یتند م شهیمثل هم ای دیآ یدخالت کنم، خوشش م نکهیدانم از ا یشود. نم یم ساکت

 

ورود به اتاقش را دارم. اتاقش  یبار است، اجازه  نیاول یشوم. برا یگذارم و وارد اتاق م یم تشیرضا یرا برمبنا سکوتش

 کرده. کیو اتاق را تار دهیو کرمش را کامل کش یصورت یو دخترانه است. پرده ها بایز یلیخ زینگ دارد. همه چهزار تا ر

 

نوجوانان که انگار  یمدل ها نیدهد. از هم ینم ،یزیتر تم یبه فائزه خانوم هم اجازه  یکند و حت یدر اتاقش را قفل م شهیهم

 .ندیایاتاقم ب یتو ادیز وانیآمد، مادرم و ک یاست، بدم م ادمیدر اتاقشان پنهان کرده اند. من هم  یبمب هسته ا

 

داد، اتاق مرا مثل  یراحت به خودش اجازه م یلیخ وانیمن نبود و ک یطبق خواسته  زیچ چیوقت، ه چیما ه یدرخانه  هرچند

 اتاق خودش بداند.

 

 ؟یمنو تماشا کن یاومد -

 

پرت  ناین کِیبه اتاق تار ،یاندازه آب یب شهیبود و آسمانش هم بایپر از گل و ز اطشیح شهیو سرسبز که هم ییالیو یآن خانه  از

 .نمیب یرا مقابلم م ناین وان،یک یشوم و به جا یم

 

 روم: یکشم و جلو م یم یآه

 

 حواسم پرت شد. اومدم... -

 

 پرد: یحرفم م نیب

 

 من اصال... نیبب -
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 گذارم ادامه دهد: ینم

 

 زایچ یسر هی...فقط...فقط ادیخوشت نم دنیشن حتیدونم از نص یسن تو بودم و م یروز تو هیکنم...خودم  حتتینص ومدمین -

 !یدلت بخواد بدون دیهست که فکر کنم شا

 

اش افتاده. مانتو و  دهیصورت رنگ پر یروشن است. نورش تو شیاش، جلو یکند. لب تاپ صورت یرا چهارزانو م شیپاها

خواسته به دانشگاه برود و حاال بعد از جر و بحثش با  یدارد. معلوم است، م شیتخت انداخته و هنوز آرا یشلوارش را رو

 شده. مانیپش زدان،ی

 

 گذارم: یبرق م دیکل یروم و دستم را رو یم جلو

 

 اجازه هست؟ -

 

 اندازد: یکند و شانه باال م یرا جمع م شیها لب

 

 روشن کن! -

 

 . نمینش یتخت م یروم و کنارش رو یکنم. جلو م یرا روشن م برق

 

 کنم: یشروع م ،یا یاز مکث نسبتا طوالن بعد

 

کنه..فاز  یخارج م ایدن نیعده جوون مست و شاد واقعا آدم و از ا هی نیشدن ب یرفتن...قاط یداره...پارت یدونم چه حس یم -

فکر  گمینکش...فقط م گمینکن...نم گمینه! من نم ایبه خودت  یبرگرد یتون یکه م نجاستیمسئله ا یبرتت فضا...ول ی....مدهیم

 یدورهم نیا یروز هیمطمئن باش که  نوی...مطمئن باش...اچششویمن پ ینیب ی...تو مو رو میدیکه تو ند دمید ییزایکن! من چ

 ی. اون روز اگر بتونستیتوش ن یتجربه ثابت کرده و شک نوی...اشهیعوض م دتی...دیشیو بزرگ م فتهیها از چشمت م

هنوزم  ؟یچ یزانوهات افتاد وو ر یاگر شکست ی. ولیکرد تمیخوبه...به قول معروف جوون یلیخ یهمچنان سرپا باش

تو بودن و حاال کارشون به  طیشرا یکه تو ییکنم فقط به کارات فکر کن و کسا ینم حتیبکن...من نص یخوا ی...هرکار مگمیم

 ...نیرو هم بب دهیکش کیبار یجاها

 

 شکند: یدهد و قف لبانش را م یکند. آب دهانش را قورت م یلحظه متفکر نگاهم م چند

 

 ؟یزن یدر مورد خواهرت حرف م -

 

 دهم.  یتکان م یحواس ی. فقط سرم را با ببیکنم و نه تکذ یم دییتا نه

 

 دهد: یدامه ما ند،یب یسکوت مرا م یوقت

 

 کنه؟ یحد بد بود که حرف زدن در موردش انقدر ناراحتت م نیکنجکاو بودم بدونم. تا ا شهیوضعش چطور بود؟ هم -

 

 کشم: یم یسوز نهیس آه

 

به  یروز خودت و بذار هی یتونست ی...اگر میاون باش یجا خوادیهم دلت نم هیثان هی یخواهر من به فنا رفت...باور کن حت -

 نیامروز دست از ا نی...مطمئن باش همیکرد یو لمسشون م یدید یکه از سر گذرونده رو م ییها یجاش، تمام اون بدبخت

رو...  تیببره. طراوتت رو...جوون نیرو از ب ندتیتونه تمام آ ی...مستی! حرفِ مواده...ساده ن؟یدون ی! میداشت یکارات برم
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دنت...تنها  یعمر به باد فنا م هی...شنیبرگشت عقب و پاکشون کرد...اصالح نم شهیهستن که نم زایچ یرو...بعض تیخوشبخت

کردن تقاص پس  یخوام بخاطر جوون ینم. فتهیتو هم ب یاتفاق برا نیخوام ا یافسوس خوردنه. من نم ادیکه ازت برم یکار

 فکر نکن...فقط به خودت فکر کن! زدانمی...اصال به ستمیدونم من برات مهم ن ی. میبد

 

 .رمیگ یم یقیآورم و دم عم یپشت هم حرف زدن، نفس کم م از

 

 شوم: یتخت بلند م یفرستم و از رو یم رونیرا پرصدا ب بازدمم

 

 یمرکزا نیا یبرمت تو یروز م هی ی. بخوادمید کیاز نزد نارویا یکه همه  مینبودن حرفام...من زن حتیکه نص گمیهنوزم م -

کس و بدبخت  یوقت مثل اونا ب چیه ،ی...چون برادرت و داری...فکر نکن چون تو پولدارینیبب یتا خودت بتون ادیترک اعت

 !زی...همه چیو از دست بد زتیهمه چ یتون یروز م هی ی...تونیمن بب ثلم یزن باتجربه ا دیاز د اروی...دنیشینم

 

 روم. یگذارم و به سمت در م یکرده تنها م رشیکه درگ ییرا با فکرها او

 

 لبش نشسته: یرو یگردم. لبخند یزند...به سمتش برم یم میصدا

 

 کنم... ینکردن...و بابت حرفات...بهشون فکر م حتیممنون...بابت نص -

 

 زنم: یم یپلک

 

 !یبرس یخوب ی جهیبه نت دوارمیام -

 

 پرم.  یترسم و م یم دنشیکشد. از د یخودش را عقب م زدانیکنم،  یرا که باز م در

 

 پرسد: یم اوردیب شیآنکه به رو یکند و ب یم اخم

 

 آماده نشد؟! ناین -

 

 بود.  ستادهیام، فالگوش ا دهیکه فهم اورمیخودم ن یکنم به رو یم یسع

 

 کشم: یهم م یرا تو میهم اخم ها من

 

 ...از خودش بپرس!ادیفکر نکنم باهات ب -

 

 شود: یبلند م شیصدا دهیزنم. با پله ها نرس یسفتش م یبه بازو یرد شدن از کنارش تنه ا موقع

 

 گالره؟! -

 

 گردم: یبرم

 

 هوم؟! -

 

 ممنون... -

 

 بابت؟ -
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 اندازد: یباال م شیرا همراه شانه ها شیابروها

 

 !یدون یخودت م -

 

 نداشت... یقابل -

 

 زدانیاول را هنوز قورت نداده ام که  ی. لقمه نمینش یصبحانه م زیشوم. پشت م یم ریخندم و از پله ها سراز یم سرخوش

 .ندینش یکنارم م

 

 کنم: یگردم و نگاهش م یبرم

 

 باهات؟ ادیم ناین -

 

 دهد: یو دستم م ردیگ یم میدوم را برا ی لقمه

 

 ه؟یشه. امروز برنامت چ یداره آماده م اد؟یتونه ن یآره...مگه م -

 

 دهم: یجواب م دهیجو دهینوشم و جو یگرفته، م میبرا زدانیکه  یبزرگ یلقمه  یرا رو نیریش یچا

 

 یلیخ دمیشنا هم کردم...شن دیکنم. شا یرو ادهیپ کمیخوام  یندارم، م یندارم...حاال که حالت تهوع آن چنان یخاص یبرنامه  -

 خوبه!

 

 کند: یم مخالفت

 

نکرده  ییخدا شتیفائزه خانوم و بشون پ یاگر خواست ای...شهیم تیزیچ هیوقت  هی یستیشنا نکن...بلد ن یکن ول یرو ادهیپ -

 بهتره! ی. استراحت کنیستیشو...تو که مطمئن ن الشیخ یخوب نباشه...ب دی...اصال شافتهین یاتفاق

 

 خندم: یگذارم و م یم زیم یام را رو لقمه

 

 ؟ی...حامله ام...تو چرا شرکت نرفتزدانی ستمیناتوان که ن -

 

 کند: یم دیتاک

 

 ها! یکن یشنا نم -

 

 دهد: یم هیاش تک یکشد و به صندل یم یپوف سپس

 

 ناین لیوسا نیکارم دارم...صبح فائزه خانوم ب یچند وقته چقدر از شرکت و مسائلش پرت شدم...اتفاقا کل نیدونه ا یخدا م -

 نیا ریزنم. از صبح گ یدست نم لشیوقت به وسا چیوگرنه من ه فتهیبا فائزه خانوم لج ن وقتیکرده...بهش نگفتم  دایمواد پ

 دختره دردسرسازم...

 

 کنم. ینم یگریو اظهار نظر د میگو یم «یآهان»

 

 م؟یبر زدانی -
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 دارد: یبرم زیم یرا از رو چشییسو زدانی. میگرد یبه عقب برم هردو

 

 ...زودباش!یچقدر لفتش داد -

 

 :ردیگ یم میدهد و سه تا از انگشتانش را جلو یدستش تکان م یرا تو چشییسو

 

 سه نفر بخور... یبه اندازه  -

 

 خندد! یخندم...خودش هم م یم

 

 خورد: یتکان نم شیاما از جا ناین

 

 بگم... یزیچ هیبه گالره  دی...باامیمنم م رونیب یو بزن نیتا تو ماش -

 

 دهد: یتکان م یسرش را سرسر زدانی

 

 باشه...فقط زود! -

 

 روم: یشوم و به سمتش م یشود. بلند م یسالن خارج م از

 

 زم؟یهست عز یمشکل -

 

 :دیگو یبرد، م یفرو م فشیکه دستش را داخل ک یبالخره درحال یکند ول یدست دست م یدهد. کم یرا جلو م شیها لب

 

 خودم و ثابت کنم! مگه نه؟! دی...باگهیشروع کنم د ییجا هیاز  دیگذار بودن. با ریبه حرفات فکر کردم...تاث -

 

شناسم،  یکه نم یجوآنا و البته مواد یو مار شهیش ن،یکوکائ ش،یپر از مواد مخدر از جمله حش ییرا که همراه مشما دستش

به سمتم گرفته باشند، قلبم تند  یبمب ساعت کی. انگار ردیگ یشوند. مشما را به سمتم م یگرد م میکشد، چشم ها یم رونیب

 را پس بزنم و از آنجا فرار کنم! تشخواهم به سرعت دس یتپد. م یم وقفه یو ب

 

داند که من  ی. او نمرمیگ یمشما را از دستش م یبرم و با دودل یلرزانم را جلو م یاعتمادش صلب نشود، دست ها نکهیا یبرا

 مخدرها، فکر کنم. نیا دنیجز کش یزیتوانم به چ یذهنم نم یاالن تو

 

 لرزند: یم میها لب

 

 !ی..خوش...خوشحالم کردیکن یم یکار خوب -

 

 رود: یعقب م عقب

 

 نگو! زدانیخودمون بمونه...به  نیهمشه. ب نیخورم که ا یقسم م -

 

پرم و  یم نییدور از آب مانده، باال و پا یِفرستم. مثل ماه یم رونیب هیرود و من نفس حبس شده ام را با گر یم رونیدر ب از

 . ندازمیب رونیآن ها را ب د،یآ یاز من برنم یروم ول یدهم. تا دم سطل زباله م یممشتم فشار  نیمشما را ب
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 نیمعتاد بوده، چن یکه روز یکس یمواد بکشم...برا نیاز ا گریبار د کیشود تا فقط  یم نییباال و پا نهیس یگزم...دلم تو یم لب

 وضع ممکن است. نیسخت تر یطیشرا

 

رد  اریاسم مه یکنم. از رو یم نییرا باال و پا نیمخاطب ستی. لرمیگ یدستم م یرا تو لمیو موبا نمینش یم یصندل یقرار رو یب

 شوم. ونشیتا مد ندازمیبار به او رو ب کیاست  ی! کافستین یمناسب ی نهیگز اریشوم...نه...مه یم

 

 است. نهیگز نی! او بهتراوشی...سی...آراوشیزند...س یبه سرم م یبهتر یرسد. فکر یبه نظر نم یکار عاقالنه ا اصال

 

 فرستم. یم رونیو نفس کالفه و تبدارم را محکم ب رمیگ یاش را م شماره

 

 

 

*** 

 

و کنار  زیم یمخدرها را داخلش گذاشته ام را رو یکه مشما ،یمشک یزباله  سهیاندازم و ک یبه اطرافم م یموشکافانه ا نگاه

 دهم: یقرار م اوشیدست س

 

 کنم... کاریچ ایزنگ بزنم  یبه ک دیدونستم با ی...واقعا نمیممنون که اومد -

 

 دارد: یبرم زیم یرا از رو مشما

 

 گردم... یاالن برم -

 

قرارم کرده.  یتفاوتش، ب یشود. نگاه دلخور و ب یبلند و از کافه خارج م یصندل یبزنم از رو یگریبتوانم حرف د نکهیاز ا قبل

 اندازد. یم ابانیخ یگوشه  یرنگ را داخل سطل زباله  یمشک یکنم. مشما ینگاه به رفتنش م

 

 دهد: یرا نشانم م شی. کف دست هادینشن یم میرو به رو دوباره

 

 تموم شد... -

 

 یکاف یِخفه و دود یرنگارنگ فکر کنم. نفس آسوده ام را در فضا یجز آن بسته ها یزیتوانم به چ یبعد از دو ساعت م باالخره

 کنم.  یشاپ، پخش م

 

 کارو بکنم؟! نیچرا من نتونستم ا -

 

 .ادتی...بخاطر اعتهیعی! طبستین یمشکل -

 

 آورم: یبه آن م یفیگذارم و فشار خف یدستش م یرا رو دستم

 

 ...ینیخواست منو بب یدلت نم گهیدونم که احتماال د یبازم ازت ممنونم...م -

 

 اندازد: یباال م یآورد و شانه ا یدست من در م ریرا از ز دستش

 

 کردم... یکارو م نیتو بود هم یجا یا گهینبود...هرکس د یساده ا زیبه هرحال چ -
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 را کنار بگذارد. شیخصومت ها اوشیخواهد س یم دلم

 

 کشم: یمانده ام را، پس م فیتکل یب دست

 

بود که  ینداشتم. تنها راه یا گهیراه د چی! اما من هدیوحشتناک شا یکه کردم بد بود...حت یدونم کار ی...من ماوشیس نیبب -

 راحت شم. یلعنت یِ تونستم از شر اون زندگ یم

 

 :دیگو یم یزیزند و با لحن تند و ت یم یپوزخند

 

...من ینداشت یا گهیدوستت...البته راه د نی! مثل وسوسه  کردن من...دوست پسرِ بهتریحق دار شهیدونم...آخه تو هم یم -

 یبه مرد خوب و درست یخودت و با هزار دوز و کلک انداخت شهیبرات گرم نم یاز من آب یدیهم د یکنم....و وقت یکامال درک م

 !یحق دار شهیدرست بودن. تو هم یکرد که ییکارا ی! همه ؟ینیب ی! مستیمثل رئ

 

 اش ادامه دهد: هیکوبنده و پر کنا یگذارم به حرف ها ینم

 

 متاسفم؟! انهنیبگم که بابت اون برخورد شرمگ دیچند بار با -

 

 دهد: یم هیاش تک یصندل به

 

 ی...مثل ابزار ازشون استفاده میداشته باش ازیبرات معنا دارن که بهشون ن ی! آدما تا وقتی...تو خودخواهیستیتو متاسف ن -

اگه واقعا  یحت نکهیحق بده! و ا گرانیبه د کممی یحق دار شهیخب شما که هم یدور...ول شونیندازیم یو هروقت نخواست یکن

مونه....با  یجبرانش نم یبرا یچون راه یاز اول انجام بد دیاز اشتباهات و نبا یبعض...ستین یوقت کاف چی! هیمتاسف باش

اصال برام مهم هم  ینبود. اگر راستش و بخوا ادتیاصال منو  ینداشت ازیاالنم اگر بهم ن نیخودت صادق باش...هم

 !دوست هی ی...نه حتیکه عاشقشم نه خواهرم یهست یکس نه گهیوقته د یلی...خداروشکر خستین

 

 شود: یبلند م یصندل یرو از

 

از زخما هستن  یکنه! بعض میزخم و ترم نیمرور زمان بتونه ا دیو بس...فکر نکن شا نی...همیمیمر یاز دوستا یکیفقط برام  -

تموم شد. دور من و  زیبهت گفتم...همه چ یکرد یازدواج م ی! اون موقع که داشتدهیان...مرور زمان گسترششون م یکه عفون

 !دیخط بکش...خداحافظ خانوم جاو

 

 گردد: یقدم رفته و دوباره برم چند

 

مادر  هیبه عنوان  دوارمیام یو نشناخت گاهتیوقت جا چیزن ه هی! به عنوان یمامان شد گهی...تو دگمیم کیدرضمن...تبر -

 ! یرو بدون یکه هست ییارزش جا

 

زنم. سرم  یم هیتک یبود. به صندل ینیسنگ یکنم. ضربه  یباز نگاهش م یدرشت و دهان یرود با چشم ها یکه م سمت در به

 .ستیاز من ساخته ن یمرا زده! کار دیق یجد یجد گریبار د نیا اوشیدهم. س یرا با شدت تکان م

 

پول  اوشیشوم. س یبلند م زیکنم، بالخره از پشت م ینگاه م گرانیهدف به رفت و آمد د یو شوکه شده و ب نمینش یکه م یکم

 شوم. یشاپ خارج م یو از کاف رمیگ یرا محکم م فمیو قهوه را از قبل حساب کرده. بند ک یچا

 

کردم،  یرود. فکر م یچشمانم نم یاز جلو اوشیهم نگاه دلخور س یلحظه ا یبندم. برا یو کمربندم را م نمینش یفرمان م پشت

 ! ستندین یاعمال جبران شدن یانگار حق با اوست! بعض یمن و او دوباره مثل اولش شود ول نیب زیشد که همه چ یم
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 .ستین یریخودم است و خود کرده را هم که تدب ریها تقص نیا ی همه

 

 کند. یتوجهم را جلب م یرنگ یمشک دیام است، پرا یبا رانندگ شیکه حواسم کم و ب همانطور

 

 نکاریا یخواستم به او راه بدهم تا رد شود ول ی. حتدمیخودم د نیعقب نگاه کردم او را پشت ماش ی نهیربار که از آه نجایا تا

 ندارد انگار! یقصد نیزنم تا حواسش را جمع کند. چن یکند. چند تا بوق م یم یو بد رانندگ اطیاحت یب اریرا نکرد. بس

 

که با  یدیبه پرا رهیکشم و خ یرا م یکنم. ترمز دست یکشم. پارک م یرو م ادهیرا به سمت پ نیکشم و ماش یم یکالفه ا پوف

 کنم. یشود، نگاه م یگذرد و رد م یم یسرعت کم

 

. همان لحظه میشد، تصادف کن یم نیاش و اعصاب متشنج من که مانع کنترل کردن ماش یبا آن وضع رانندگ دمیترس واقعا

 خورد.  یزنگ م لمیموبا

 

 دهم: یست...جواب منا آشنا شماره

 

 الو؟ -

 

 شرط عقله...مگه نه؟ اطیکنار؟ احت یزد یدیسالم خانومِ سانتافه سوار؟ ترس -

 

که به من زده و قصد  یاهیس دیخواب و خوراکم را ربوده بود. همان پرا یمدت یکه برا یترسم...خودش است. همان کس یم

 مرا ترساند! شیپ قهیکه چند دق یاهیس دیپرا نیجانم را کرده بود. هم

 

 را خراب نکنم.  زیجا، همه چ یبار با ترس و وحشتِ ب نیکنم، ا یم یسع

 

 پرسم: یدهم و با زبان الکن م یدهانم را به زور قورت م آب

 

 !؟یهست یتو...تو ک -

 

 ...یاز طرف من دار زهیجا هی یدونم...تو بگو! اگه تونست ی! نمم؟یک -

 

 زنم: ید مسابم و دا یهم م یرا رو میها دندان

 

 !یهست ی! بگو کدوم خرنطوریندارم...وقتش و هم هم یباز یمن حوصله  -

 

 :ردیگ یم تیرنگ خشم و عصبان شیصدا

 

سر  یو رو تیزندگ یهمه  هیثان هی یتونم تو ی...من اگر بخوابم میگوش کن ج... خانوم! بهتره صدات و واسه من باال نبر -

 خوام... فعال!! یکه فعال نم نجاستیخب مسئله ا یبخوام...ول هیخراب کنم...فقط کاف تیخودت و اون شوهر عوض

 

 شود: یم میمال یزیطرز اغراق آم به

 

کن. هرچند از حاال معلومه بازندش  ی...پس تا تهش بازنیکه خودتون راه انداخت هیا ی...بازستیمن ن یِباز نینکته...ا هیو  -

 ست؟ین نطوری! ایبباز یکه خودت راه انداخت یا یباز یکه تو حال به هم زن باشه دی...باهیک

 

 بزنم... یتوانم حرف یرا به هم دوخته اند انگار که نم لبانم
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 دهد: یم ادامه

 

که؟ من  تهی...حالارمیراهت م یومدی...نیاومد ،ی...باهام راه اومدیکن یگناه رو باز یب ینقشه آدما یتون ینم گهید ندفعهیا -

 دونم! یم زایچ یلیخ

 

 و وحشت زده شده. دهیچطور رنگ پر هیچند ثان نیکه صورتم در عرض هم نمیب یم نهیآ یتو از

 

 ؟یزن یحرف م یاز چ یدار -

 

 یِخانوم انقدر سرش گرم زندگ ی...منتهامیم تیبه سا هیوقته سا یلی...االن خی...خودت و نزن به موش مردگیدون یخودت م -

 !نهیب یب نمشده که دوربرش رو خو دشیجد

 

 ...یهست یک یگیچرا بهم نم -

 

 عسلم... نیریبهم زمان بده ش کمی...یفهم یزود م یلیخ -

 

 برهیگذارم. و یقلبِ کوبانم م یکنم. دستم را رو یرا قطع م یاست که گوش بیحال به هم زن و غر یبه قدر انشیو طرز ب صدا

 کند. یم نییدستِ عرقه کرده ام، قلبم را باال و پا یتو لیموبا ی

 

 کشم: یم غیج یگوش یکنم و تو یرا برقرار م تماس

 

 ؟یعوض یخوا یاز جونم م یچ -

 

 شده؟ یگالره؟! چ -

 

 یم حیترج به،یناآشنا و خش داِر آن مرد غر یاو را به صدا یصدا دنیحال شن نیکنم...با ا یتعجب م اریمه یصدا دنیشن از

 دهم.

 

 نالم: یم

 

 ؟ییتو اریمه -

 

 شده؟ یگالره حالت خوبه؟ چ -

 

 زنم: یکنم خودم را جمع و جور کنم. تشر م یم یسع

 

 داشت... یبرم زدانیاگر خونه بودم و  ؟یبه من زنگ زد یحالم خوبه...به چه حق -

 

 غرد: یو با خشم م ردیگ یاو هم اوج م یصدا

 

 !مایبا هم داشت ییقرارا هیرفته ما  ادتی نکهیبه درک...زنگ زدم چون چهار روزه منتظر زنگتم. مثل ا -

 

 قلبم منظم نشده. یزنم. هنوز تپش ها یم استارت
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 افتاده که... ییاتفاقا هینرفته... ادمی رینخ -

 

را  نیا یدهد ول ینشان م یچه واکنش قایدانم دق ینداند. نم میاز موضوع باردار یزیچ اریکنم که بهتر است، مه یفکر م نیا به

 دانم که واکنشش مطلوب نخواهد بود. یخوب م

 

 کنم: یرا عوض م حرفم

 

 چند روز... نیا یخب نشد تو -

 

 حرص زده است: شیصدا

 

 ؟ییکنم موضوع مهمه؟ انقدر دست دست نکن. االن کجا یادآوریالزمه  -

 

 اندازم: یبه اطرافم م ینگاه

 

 خونه. رمینشستم و دارم م نمیماش یدم؟ توتر ب قی...آدرس دقهیدیپارک جمش ی...باهنر...رو به رواورانین -

 

فرصت  نیشرکت شلوغه و بهتر یتو یسرش حساب زدانیتر برو خونه. امروز  عیبا من حرف نزن...سر هیانقدر با گوشه و کنا -

 توئه. من هم حواسم بهش هست. تا شب بهم خبرش و بده... یبرا

 

 پرند: یناخودآگاه باال م میگذارم و ابروها یگاز م یرا رو میپا

 

 تونم به تو اعتماد کنم؟ یگفته من م یک -

 

 کند، آرام بماند. یم یفهماند، دارد سع یپشت خط به من م سکوتش

 

 :چدیپ یگوشم م یصاف و آرامش تو یصدا

 

 تا حاال بهت دروغ گفتم؟ -

 

 گزم: ینه نگفته بود...لب م دروغ؟

 

 !ایزن ی...زنگ نمدمیاس ام اس م ایزنم... یزنگ م خونه! خودم رمیخب...من دارم م یلیخ -

 

 یانقدر مصمم هست که از راه ها اریرا نکنم، مه نکاریدانم به هرحال اگر خودم ا یاندازم. م یداشبورد م یرا رو یگوش

 استفاده کند. یخطرناک تر

 

 ازیمن ن یشوند ول یرا نم میدانم صدا یم...ستیدانم ن یزنم. م یندارم. تا به خانه برسم، نام خدا را صدا م یگرید ی چاره

 بماند. دیدر نظرم سپ نطور،یهم زدانیدارم تا بگذارد  ازمیرا بشنود. ن میدارم که صدا

 

 واهمه دارم.  قتیحق دنیاز فهم شتریب م،یشو یبچه دار م میکه دار حاال

 

*** 
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گفت  یرفت...م یخواهم، بخوابم و مرخصش کردم. نم ی. به فائزه خانوم گفتم، منمینش یم زدانیکار  زیو پشت م یصندل یرو

خودش برسد، تا  یتواند به کارها یخواهم استراحت کنم و او م یگفته مراقب تو باشم. انقدر اصرار کردم که خوبم و م زدانی

 .رفتیبا اکراه پذ

 

 .رمیگ یتماس م اریدارم و با مه یرا برم زیم یکنم. تلفن رو یرا روشن م ستمیس

 

 دارد: یزود برم یلیخ

 

 شد؟ یچ -

 

 ...یچیهنوز ه -

 

 زنگ زدم سوال بپرسم...اگر...اگر اون اطالعات... -

 

 .میتوانم چند کالم ساده را بگو یکه نم رندیخواهند جونم را بگ یم انگار

 

 قطع کنم. دیگالره؟ زودباش با یاگر اون اطالعات چ -

 

 دهم: یدهانم را قورت م آب

 

 کنم؟ کاریچ دیبودن من با ستمیس نیا یاگر بودن...اگر تو -

 

 دارم: دیبه ام ازیفهمد که ن یکند...م یرا درک م میصدا یتو ترس

 

عدداش رو....فعال فقط  سینه...اگر نه برام بنو ایدارن  یکه من بهت دادم همخون ییبا اونا نی...اول ببیبکن دینبا یکار خاص -

 بسپر به من...باشه؟ زوی. همه چیبترس ستیالزم ن زمی...عزمیکه بفهم نهیمهم ا

 

 کنم.  یقطع م یخداحافظ یو ب میگو یم یخفه ا «باشه»

 

 دایگردم. پ یرا م وتریکامپ زیم یگذارنم. کشوها یاتاق را از نظر م یشوم. فضا یبلند م یصندل یکردن خودکار از رو دایپ یبرا

 یگردم. فقط برگه و پوشه...کشو یاول و دوم را م یکشو روم. یاتاق م یگوشه  یو چند طبقه  یچوب لیکنم. به سمت فا ینم

 روم. یافتد، تا مرز غش کردن م یو براق م اهیس یآن ش هکنم، چشمم که ب یسوم را که باز م

 

کشم. خشابش  یم رونیاسلحه داشته باشد؟ آن را از داخل کشو ب کی دیبا زدانیچه  ی. اسلحه؟ برارمیگ یم لیرا به فا دستم

 آورم. یرا در م

 

 زنم.  یچنگ م دمیام یها به ته مانده  وانهیکند. مثل د یتمام سرم را پر م یاست. هجوم افکار منف پر

 

 است...اصال امکان دارد... یآدم بزرگ زدانیدفاع از خودش است... یبرا دیشا

 

گذارم. انقدر حالم بد است که  یم شیدارم. اسلحه را سرجا یدادن به خودم، برم یالک دیدست از ام یکشم و با کالفگ یم یآه

 دور شوم. یلعنت یاسلحه  نیاتاق و ا نیخواهد، به سرعت از ا یدلم م

 

 .نمینش یم ستمیشوم و دوباره پشت س یم مانیپش یروم ول یدم در هم م تا
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کنم. از صاف نشستن کمر  یو رو م ریشرکت است را ز یکه مربوط به کارها ییکنم. تمام فُلدرها یم ستمشیبه گشتن س شروع

 کنم. ینم دایها را پ لیزنم. اما فا یم search یرا تو لیاسم فا نانیاطم یبرا ی. حترمیگ یدرد م

 

 زیهمه چ دیحرف بزنم. با زدانیامشب با  نیهم دیاست. با یخوب ینشانه  نی. ارونیکنم ب یفوت م یراحت تر الیرا با خ نفسم

 بگذارم. انیرا با او در م

 

گردم و بازش  یبرم لیآورد. به سمت فا یروم. دلم طاقت نم یرا خاموش و به سمت در م ستمیشوم. س یبلند م زیشت مپ از

 گذارم. یم لیفا یدارم و رو یکنم. اسلحه را برم یم

 

 یبرگه  نیفهمم، ا یم ینگاه کردن، به راحت یکند. با کم یآن توجهم را جلب م یرو زدانی. عکس نمیب یم یاسلحه برگه ا ریز

 شوم. یآرام تر م یبیاست. مجوز دارد؟ به طرز غر یو مشک یسالح کمر نیمجوز ا

 

 کیاز او بپرسم که چرا  دیاست. به هرحال با یجان کیمجوز و به عنوان  یبهتر از داشتن اسلحه ب یلیاسلحه با مجوز خ داشتن

 اسلحه دارد.

 

کند. برگه از  یرنگ توجهم را جلب م یخردل دِیسررس کی یزده  رونیب یاولش برگردانم که گوشه  یخواهم برگه را به جا یم

 خورد.  یدستم سرم

 

 لوفریکه متعلق به ن یدیکشم. خودش است. همان سررس یم رونیشناسم. آن را ب یرا م دیسررس نی...من ادیسررس نیا

 بود. زدانی یِمنش

 

 زدانی یکشو یاز تو دیفکر کردم گمش کرده ام و حاال؟ باکند؟ دست من بود!  یچه م نجایا د،یسرس نیکنم. ا یدرک نم اصال

 کنم. دایپ

 

 ینشده برا رهیذخ یدوم. شماره  یم یگذارم و به سمت گوش یقلبم م یپراند. دستم را رو یمرا از جا م میزنگ موبا یصدا

 است. اریمه

 

 ار؟یبله مه -

 

 !ادیبندازم. عجله داشت ب رشیخونه. کارت تموم شد؟ هرکار کردم نتونستم گ ادیداره م زدانیگالره  -

 

 کارم تموم شد... -

 

 کشد: یگوشم داد م یتو بایتقر

 

 شد؟ یخب چ -

 

 ینامنظمم را تو ی. نفس هاستمیبا میپاها یتوانم رو یکشد و خوب نم یم ریلرزند. تمام بدنم عرق کرده. کمرم ت یم میها لب

 کنم: یفوت م یگوش

 

 قطع کنم! دیمن با ارینکردم...مه دایپ یزیچ -

 

 یبرم شیرا سرجا زدانی لیکنم. وسا یرا خاموش م لمیتماس را قطع و موبا یشنوم ول یاش را م یگفتن شاک« گالره» یصدا

 زنم. یم رونیگردانم و از اتاق ب
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 را روشن کنم. زیهمه چ فیتکل دیامشب با نیهم

 

کند. تا  ینم میرها یدهم. حالت تهوع لحظه ا یم دیکنم و به خودم وعده وع یم یمرغ سرکنده طول و عرض اتاق را ط مثل

 گذرد. یوقتم م ییدستشو یبرگردد تو زدانی

 

 نهیس یکند. قلبم تو یزند و به سمت ساختمان حرکت م یرا داخل م نیکنم. ماش یپنجره آمدنش را نگاه م ی شهیپشت ش از

 .ستیصحبت با او ن یبرا یاما...اصال زمان مناسب ستین یپرد. االن وقت مناسب یم نییو پاباال 

 

کنم  یم یخانه است، سع زدانیکه  یخواهد بعد از ناهار به شرکت برود...شب با او صحبت خواهم کرد. در تمام مدت یم دوباره

از  شیکه هنوز کم و ب یبه خاطر کدورت یشود ول یام م یعصب یرفتار کنم. هرچند انقدر زرنگ هست که متوجه حالت ها یعیطب

 شود.  ینم میپاپ ادیمن دارد، ز

 

کردن سر خودم را گرم کنم.  یرو ادهیو پ دنید لمیکنم با ف یم یمانم. سع یتنها م الیفکر و خ ایدن کیرود و من با  یم دوباره

 یفهمد، حالتم عاد یزود م یلیخ شهی. او هممیرا به او بگو زیمجبورم کند، همه چ اریترسم مه یکنم. م یرا روشن نم لمیموبا

 کند.  ینم مینکشد، رها رونیر زبانم بیحرف را از ز یو تا وقت ستین

 

 ماجرا به طور کامل مطلع شوم. قتیاول از حق دیکنم. با یکار زدانی هیخواهم عل ینم

 

خورد و  یسربه راه با ما شام م یمثل دخترها نایکنم. ن ینم دایحرف زدن با او پ یبرا یگردد، همچنان وقت یبرم زدانیکه  شب

کند.  یو او گنگ نگاهم م میحرف بزن دیکه؛ حتما با میگو ی. مدیآ یبه صدا در م زدانیکنم تا  یم یتاب ی. انقدر بندیب یم لمیف

 :ردیگ یشود و دستم را م یمورد عالقه اش م الیسر الیخ یمتشنج اند که ب یادیز میانگار واقعا رفتارها

 

 الزمه بهم بگو... ی...هرچزمیباشه عز -

 

 :میگو یزنم و م یشکمم، پس م یدستش را از رو یکی آن

 

 ...حرفام مهمه...شهینم نجایا -

 

 :ندینش یکشد و صاف م یمبل لم داده، باال م یدارد. خودش را که رو یاز نوازش شکمم برم دست

 

 ...یشد یجور هی...نه که االن...کال از ظهر یرس یقرار م یشده؟ به نظر ب یچ -

 

 است. ونیزیاندازم. حواسش به تلو یم نایبه ن یا یچشم ریز نگاه

 

 باال! مینه...بر نجایگفتم که ا -

 

بلند کند و از پله  شیدست ها یباردارم، مرا رو دهیفهم یخواهد مثل هر شب، از وقت یشود. م یکند و همرام بلند م یم دییتا

 .اورمیاو باال ب یترسم، رو یشوم. انقدر حالم بد است که م یها باال برود، اما من مانعش م

 

 :ندینش یو کنار م دیآ ی. منمینش یتخت م یشوم و رو یاز او وارد اتاق م قبل

 

 شده؟ یبودمت...چ دهیند ینطوریخورم تا حاال ا ی...قسم میترسون یکم کم منو م یدار -

 

 :میگو یمقدمه م یب
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 !یراستش و بهم بگ دیتو با -

 

 روند: یهم م یتو یبا حالت کنجکاوانه ا شیها اخم

 

 رو؟ یراست چ ؟یگیم یدار یچ -

 

 شوم: یم یعصبان

 

 ...میش یبچه دار م میما دار زدانی -

 

 زنم: یم ایبه در دل

 

 ؟یاسلحه دار هیچرا  -

 

 کنم: یگرد شده اش نم یبه چشم ها یتوجه

 

  ه؟یچ یبرا نتیس یرو یاون گلوله  -

 

 دهم: یوقفه ادامه م یب

 

 ه؟یرازت چ -

 

 کرده ام: یقاط یحساب

 

 ؟یکن یپنهون م رویچ -

 

 :ردیگ یاوج م میصدا

 

 تو باشه؟ لیوسا نیب دیمن بود چرا با فیک یمن و تو یخونه  یکه تو یدیاون سرس -

 

 کنم. یشوم و ملتمسانه نگاهش م یتر م آرام

 

 که جنون گرفته ام: انگار

 

هم  لوفریلب تاپش داره...ن یاختالس تو یپرونده  هیکنه! اون  یم ییکارا هی...فرهان داره یحواست و جمع کن دیبا زدانی -

 ...زنهیداره از پشت بهت خنجر م یاخراجش کن دیبا زدانی...دمیبود. منم فهم دهیفهم

 

 دهد: یرا تکان م میبازوها

 

! فرهان ؟یدون یاز کجا م ناروینکن. آخه تو ا تیخودت و اذ ینطوری...آروم باش...توروخدا آروم باش...ازمیگالره جان عز -

 ؟یگیم هیچ نایکنه؟ ا یاختالس م

 

 کنم: یو ملتمسانه نگاهش م رمیگ یرا م دستش
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چرا رازت و  زه؟یریداره به هم م زیچرا همه چ زدانی. دمینشونت م ی...مدرکم دارم بخوایچرا به خدا...تو قبال منو باور نکرد -

 ؟یگیبهم نم

 

 کند: یکشد، زمزمه م یکه م یو مردانه ا قیکشد و همراه با آه عم یم رونیرا ب دستش

 

 ...بخاطر خودت...یبدون نارویتو قرار نبود ا -

 

 نویا دیکنه...اتفاقا تو با ینابودت م ی...اون کاله برداریلعنت یاون پرونده  ؟یبدونم؟ اصال به حرفام گوش داد دینبا ویچ -

 !یبکن نکارویا دیبا یزی...قبل از هرچیریفرهان و بگ یجلو دی...بایبدون

 

 شوم. یم رهیچشمانش خ یو تو فتمیم دنیپر نییدارد. از باال و پا یو مرا ثابت نگه م ردیگ یام را م چانه

 

 شود. یو باال م نییآدمش پا بیاندازد. س یم نییچانه ام پا ریرا از ز دستش

 

 یرا نم قشیو عم اهیمن حرف نگاه س یزند ول یکند. نگاهش با من حرف م یمانده و دارد قرقره اش م شیگلو یحرفش تو انگار

 به حس مردن! کینزد یزیچ کیخورد.  یدلم تکان م یتو یزیخوانم. فقط چ

 

 کند: یلب باز م بالخره

 

 من بود!!! ی دهیاون اختالس...کلش ا یگالره پرونده  -

 

 شکند. یسرم م یهم تو دیدلم...شا یتو یزی...چیکنم...ممتد و طوالن ینگاهش م ناباورانه

 

 شکنم. یم زدانی ی...مقابل پازمیر یم فرو

 

 شوم...تمـــــام! یم تمام

 

 پوچ بود! تی...جفت دست هاــــــایدن

 

 

 

 ها * ی* فصل هفدهم: زوال اطلس

 

 

 

. پدر من بت ختیبه هم ر زیکه همه چ ییشناختمت...از اون روزا یکه اصال نم ییبذار برات از اولش بگم...از اون موقع ها -

که موجب شد من  یهم داشت. اشتباهات یاشتباهات یمن بود ول یخوب بود. الگو یلیبگم خ شهینم لیدل نیمن بود...خب ا

 راهم و اشتباه برم و االن شرمنده باشم. 

 

موند.  یشرکت م یشب هم تا صبح تو یکه حت فتادیوقتا اتفاق م یمهم تر بود. بعض شیشرکت براش از ما و زندگ شهیهم

شرکتش رو  نیهم یبود. منو هم مثل خودش بار آورده.. .برا ینطوریپدر منم هم شن؟یرو که معتاد کارشون م ییآدما یدید

 خوب ادارش کرد.  شهینم هگیگفت اگر بخواد پنج سهم شه د یسپرد به من...م
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عرض چند  ینبود. فقط به فکر سرپاموندن شرکتش بود. بعد از فوت پدر و مادرم، اونم تو ادشیرو به من نسپرد...اصال  ناین

کردم...چون  ینم تیبا خواهرام رفت لندن چون من در برابرش احساس مسئول نای...هممون. نمیخورد یسخت یسال ضربه 

 برابرش مسئولم... نداد در ادمیپدرم 

 

اون  گهیکردم و د شیبازساز ییجورایهم و غمم شد شرکت.  ینداشتم و تازه وارد دانشگاه شده بودم، همه  یسن نکهیبا ا منم

 پدرم روش مونده. یاسم انتخاب یول ستین یمیشرکت قد

 

و که گرفتم دوباره کنکور دادم تا  سانسمیبرام مهم بوده. ل شهیشرکت هم نیچقدر سرپا موندن ا یکه بدون گمیبهت م نارویا

 خواستم و داشتم.  یکه م ییزایاون چ یبشه. همه  لیتکم زمیبدم. تا همه چ لیادامه تحص تیریمد یرشته  یبتونم تو

 

نه  یرفتن ی...نه مهمونیبارم پام و کج نذاشتم. نه دختر هینخ کار و درسم بودم که  یانقدر تو یباشه ول بیبرات عج دیشا

 خونم نبود. یتو زایچ نینکردم. ا یوقت جوون چیه ی...فقط دانشگاه و شرکت. به قولیچیاد...همو

 

 نیکه تو ا گمیدوست دختر نه...م یداشتم ول ادیهم فقط بخاطر نفوذ و پول پدرش بود. من دوستِ دختر ز رایبا سم ازدواجم

 یکه از نوک دماغشون اون ور تر رو نم ییدخترا نیدانشگاه بود. از ا یدخترم تو یاز دوستا یکیدوست  رایخطا نبودم. سم

اعتقاد نداشتم. نفوذ پدرش  یبه عشق و عاشق ادینبودم. ز لیم ی. منم بهش بومدیاز همون اول از من خوشش م ی. ولننیب

 دیرش حرف زد. پدرش منو دراه و خودش اومد. با پد شترینصف ب رایبرم سم شینبود پ ازین ادیچشمم و گرفته بود. ز شتریب

 . میزود ازدواج کرد یلیکرد و خ دییو تا

 

گذاشته بود  هیشرکت سرما یتو یپول کلون یکرد. من جوون و نوپا بودم. حت یاز کارا کمکم م یلیبرد خ شیپ یپدر زنم تو نفوذ

منو شگفت  ادشی. از همون اول ذهن خالق و هوش زمهیاوج و پرتاب من و فرهان. فرهان دوست دوران بچگ یکه شد نقطه 

 کرد. یزده م

 

بود.  یا یدختر فوق العاده احساسات راینرفت. سم شیپ میکرد یفکر م رایکه منو سم یاونطور یچیبعد از ازدواج ه متاسفانه

 شتریم...هر روز از من بداد و من بلد نبودم همونقدر اشباعش کنم. عاشقش نبود یبروز م یزیاحساساتش رو به طرز اغراق آم

 دونم. یرو مقصر نم رای...من سمیبر یم ییجا هیبالخره  یکنن افتیو در یعشق بد یشد. وقت یزده م

 

 رایپره. رابطمون از بدم بدتر شد. سم یپسر جوون م هیبا  دمیرو گرفتم و فهم رایراه ما از همون اولم با هم نبود. مچ سم کال

بود،  رایسم یمن و خانواده  نیکه رابط ب یزیو جدا کرد و رفت دنبال عشق و حال خودش. اصال برام مهم نبود تنها چ شیزندگ

 . رونیب دیاز اختالفاتمون بو برد، پولش و کش نکهیمحض ا هب رایسهند برادرش بود. پدر سم

 

از دستش  دیکرد که نبا یکنم. هر روز اصرار م مونشیشده پش یفرهان تمام تالشم و کردم با هر دوز و کلک یخواسته  به

دلم  یخوردم. ول یهم نداشتم. زود شکست م یپدرم نبودم. تجربه ا ی. خواب و خوراک و ازم گرفته بود. من به استوارمیبد

از نقشه  رای. پدرم بهم اعتماد کرده بود. سمامیتونم از پسش برب یخواستم باور کنم که نم ی. نمرمیخواست شکست و بپذ ینم

 .رهیتوجه به اوضاع شرکت خواست پولش و پس بگ یهامون بو برد و به پدرش گفت. فاجعه شد. اردالن هم ب

 

مقدار خرده پول  هیشرکت  ی. سهند هم توختیبهم ر شتریپولش رو پس گرفت، اوضاع ب یو وقت مینبود یخوب طیشرا یتو

 بود. دیام ی. تنها روزنه رونیبکشتش ب میبذار میخواست یداشت که نم

 

 که دم دستم بود چنگ انداختم. یسمانیر نیکنترل اوضاع از دستمون در رفت به آخر یوقت

 

 !یبردار کاله
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 دی. باشهیقرون دو قرون پول حساب نم هی یعنی...ستیکردن راحت ن یهم کاله بردار یلیما خ نسیزیمثل ب یبزرگ یکارا یتو

بود و ما در  دهینسل چرخ نیکار چند نیا یکه تو گهیشرکت د هیگم که با کمک . فقط بشمینم اتیوارد جزئ ادیدرشت باشه. ز

 . ییواسه پول شو میردک یهمکار م،یشد یبرابرش خرده پا حساب م

 

هم  تیواقع کیکه اصال نزد یینبودن. الگوها سهیسود و نرخ اضافه شده قابل مقا زانیکه اصال با م ییها تمیالگور یسر هی

 یبه ما م ز،یاغراق آم یاون عددا دنیکه پولشون و به اسم نفوذ و قدمت شرکت همکار و د ییگذارا هینبودن. جواب داد. سرما

 سکشیداره. در عوض ر سکیخطرناکه...ر یکار نیداشت. چن لیدل یهمکار نیا یکرد برا یکه باهامون همکار یسپردن. شرکت

 ما بود.  یپا

 

باشه. فرهان  ریخواستم پام گ یباره بودن. البته فقط فرهان اونارو داشت...من نم نیهم درهم یکرد دایکه پ یاطالعات اون

شد کل شرکت در خطر قرار  یبرد و دستمون رو م یم ییبو یپول وسط بود. اگر کس یکل یشراکت پا نیا یقبول کرد، چون تو

 .ستمین یریپذ سکینفعم نبود. برعکس فرهان من آدم ر همراه داشتن اون اطالعات به یگرفت ول یم

 

مردم احمقن...انقدر که اعداد و ارقام براشون مهمه  ؟یدون یدرست شد. م زیو همه چ میسیسرپا وا میتونست دوباره

 .نهیب یچشمشون درست نم

 

اهل  یبود. فرهان تو کفش بود ول یدختر خوب و ساکت لوفریشد. ن کینزد یادیو فرهان ز لوفرین یخوب بود تا رابطه  زیچ همه

 گهی. مخصوصا خوشگلم که بودن دزدیم کیشرکت ت یبا دخترا شهیهم ومدیخوشم نم نکارایتعهد هم نبود. برعکس که من از ا

 جمعش کرد. شدیاصال نم

 

دختر بود و متعهد به دختر بودنش. فرهان فقط دنبال رابطه  بود.  لوفریتر شد. ن قیعم شونیفرق داشت. دوست لوفریمورد ن در

 یول رمیرابطشون و بگ ینامحسوس جلو یلیکردم خ ی. من بهش هشدار داده بودم و سعدید ینم نارویا لوفریانگار ن یول

 کنم. تدخال میمستق یلیتونستم خ ینشد. نم شیحال

 

فرهان  مینداشت. انقدر ساده بود که دل بسته شد. خودش و تقد یربط اول فرهان دوستم بود و بعد هم به من یدرجه  در

 بود. دهیما فهم یاز کارا ییزایچ هی لوفریکه دوست بودن ن یاون مدت یبار ازدواج نرفت. تو ریفرهان ز یکرد ول

 

به طور کامل  زیفکر و ذکرش انتقام بود. انقدر موش دوئوند تا تونست از همه چ یفرهان رودست خورده بود و همه  از

 .ارهیسردرب

 

و ساده بودنش مارو به اشتباه انداخت. به  ریسربه ز نی...البته همیتجربه بباز یدختر جوون و ب هیحرفه از  یلیخ ؟یدون یم

و  تیزندگ یکنم بتون یکمک م یول رمتیگ ی. گفت نمسمیمیکه کردم وا یکار یفرهان گفت ازتون مدرک دارم. فرهان گفت پا

 و بدتر کرد.  زیتر شد. همه چ وونهید لوفریبود. ن نای. منظورش رشوه و ایبه اون رو کنرو  نیاز ا

 

تونست هردوتا شرکت و به باد  یکه م یعالمه مدرک هی. مدرک داشت...دهیگزارش م یمال تیامن ونیگفت به کمس یم همش

 فنا بده.

 

بودم.  دهیعمرم واقعا ترس یبار تو نیاول یبرا یول نویکنم ا یکه دارم بهش اقرار م یهست ینفر نیبودم...اول دهیترس من

تونه  یکس نم چیوگرنه از من ه دیفهم زویهمه چ لوفریاون بود ن ریاز دهنم در اومد گفتم. تقص یرفتم سر فرهان و هرچ

 .یبود دهیفهم زایچ یسر هیتو هم  شیاطیاحت یواقعا اهمال کاره. همونطور که از ب ی. فرهان نبوغ داره ولرونیاطالعات بکشه ب

 

که دستمون روشه چون خودم قبل  یکنم. گفتم بترسه از اون روز یو جمع نکنه بدبختش م شیگفتم اگر خودش گندکار بهش

بود. قول داد با  دهیبردار؟ فرهان هم ترس فتیکث یکارا نیکنم. گفتم چقدر بهت گفتم دست از ا یم چارشیب یزیاز هرچ

 ...ادینم شیپ ی...قول داد مشکلرتشیشده بگ یحرف بزنه. حت لوفرین
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کنه. ظاهرا دوباره با هم خوب شده  دایو پ لوفریمدارک ن یخواست جا یبزرگ تر...فرهان م یلیخ یلیمشکل خ هیاومد... یول

کرد واقعا دختر زرنگ  یکه وانمود م یزی. برعکس اون چدیزود فهم لوفریهدف فرهان اون اطالعات و مدرک ها بود. ن یبودن ول

 بود. یزیو ت

 

... فرهان یکیزی.. .فشهیماجراها بود که دعواشون م نیدختر. سر هم هی نیبزنه جز هم نیتونست زم یعالم و آدمو م فرهان

 ده...بعد... ی...کنترلش و از دست مشهیم یعصبان

 

 کنم. یگم شده بودم، گنگ نگاهش م شیحرف ها نیب قایسخت است. من که عم شیقسمت از ماجرا برا نیگفتن ا انگار

 

 کشد: یبه سرش م یدزدد و دست یرا م نگاهش

 

 ...یخوره به ستون سنگ یم لوفریسر ن یریدرگ یبعد...تو -

 

 کشم: یم غیج بایکشم و با ترس، تقر یشود. خودم را جلو م یحبس م نفسم

 

 کشتش؟ -

 

 د:شو یخم م نییبه سمت پا یو کم ردیگ یدو دستش م نیرا ب سرش

 

 ...یبه هوش اومد...ول شیکما بود. چند وقت پ یتو یمدت طوالن هینه...نکشتش... -

 

 انگار. ستین یکشم. سکوتش شکستن یزند. خودم را به سمتش م ینم یشوم حرف یکند. هرچقدر منتظر م یم سکوت

 

 دهم: یدهانم را به زور قورت م آب

 

 ؟یچ یبه هوش اومده؟ حالش خوبه؟ ول زدان؟ی یچ یول -

 

 :دیگو یکشد و م یم یقیلرزند. نفس عم یم شیپرد. لب ها یگرداند...پلکش م یرا به سمت من برم سرش

 

 ...یمنو ببخش دی...تو ...تو باشمی...من دارم بابا می...تو حامله اطیشرا نیا ی...توستیمن راحت ن یبرا نایگالره گفتن ا -

 

 کند: یخودش قفل م ی نهیس یو رو ردیگ یرا م میدست ها مچ

 

 ؟یبخش یم -

 

 .فتدی. مچ دستم به سوزش مستیحال خودش ن یندارد. اصال تو دهیرا آزاد کنم. فا میکنم دست ها یم یسع

 

 نالم: یبه دردِ دستم، م تیاهم یب

 

 اون دختر االن کجاست؟ ؟یچ یبگو ول زدانی -

 

 سابد یهم م یرا رو شیشوم. دندان ها یم لیبه عقب متما یکند و من کم یرا پرشتاب رها م میها دست

 

 غرد: یم
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 ؟یبدون زویهمه چ یچرا دوست دار -

 

 برم: یرا باال م میصدا

 

 ؟یچ یول زدانی -

 

 دوزد: یبه چشمانم م میکند و نگاهش را مستق یرا مشت م شیها دست

 

 اون االن کشته شده... یول -

 

 ...یعنینفر او را کشته.  کی یعنیمرده...نگفت به هوش آمده و بعد مرده...گفت کشته شده.  نگفت

 

 من... یاوه...خدا -

 

 کنم: یکمرم حس م ی رهیت یشدن عرق را رو یلرزد و جار یم جانیبدنم از زور ه تمام

 

 ش؟یتو کشت -

 

 کند: یگرد شده نگاهم م یچشم ها با

 

 ...ومدمیهم برن یکاله بردار هیاز پس  ی...من حتستمی...گالره من قاتل نستمیش نمن؟ نه...نه...من که آدم ک -

 

 :میگو یشوم و با حرص م یم زیخ میتخت ن یرو

 

 ...چونیانقدر موضوع رو نپ -

 

 دهد: یاش فشار م یشانیپ یشود و دستش را رو یبلند م شیجا از

 

 نداشتم... یبهت بگم...من...من چاره ا زویبرام سخته که بخوام همه چ یلیخ ؟یستیتو چرا متوجه ن -

 

 ...شینکشت یاالن گفت -

 

گناه  یآدم ب هیخون  یخواست پا یبگم...دلم نم سیخواست به پل یکرد...و من واقعا دلم م نکارویمن نکشتم...اما فرهان ا -

 کردم... یم. دوتا بچه...و...من فقط به تو و بچه هام فکر یوسط باشه. اما نتونستم...تو حامله بود

 

 اش نشسته: یشانیپ یکند. عرق رو یم مکث

 

رو هم  نکاریماجرا دور کنم...ا نیخواست تورو از ا یخطرناک تره. من فقط دلم م یکه فکرش و بکن یاز اون انیجر نیو ا -

ندارم.  اجیهم احت یکمک چیجنگم...به ه یم زیمشترکم و به خطر بندازه. با همه چ یزندگ یزیخواد چ یکردم...االن هم دلم نم

 ...یتو منو ببخش دارم ازی...من فقط نامیخودم از پسش برم

 

 تر است. یجد یلیخ یلیکردم، خ یکه فکرش را م یاز آن انیجر نیزند. حق با اوست...ا یخشکم م میجا یصاعقه زده ها تو مثل

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 567 

 

کند، الاقل  یکه گناه م یاز ارتکابش هم بدتر باشد. کس یتماشا کردن گناه، حت دیندارم. شا یاجازه ا نیکنم...چن ینم یقضاوت

گذارد،  یدست م یکند و دست رو یکه تماشا م یکس یجبرانش کند...ول یحت دیشود و شا مانیروز از کارش پش کی دیشا

 کننده است. رانیو نیمن ا یخدا

 

 ینم ی. ولرمیبگ دهیام را نشن دهیکه شن ییزهایکنم چ یم یکار موفق باشم...تنها سع نیواقعا در ا نکهیکنم...نه ا یم یسع

 شود...

 

 ؟یخورد ریچرا ت ؟یاسلحه دار هیچرا  -

 

 کشد: یاش م نهیس ریرا ز دستش

 

 ایکالبردار نجوری. بهت گفته بودم اییبه پول شو میکه تازه شروع کرده بود هی...واسه اون روزائستیمربوط به حاال ن نیا -

 ...یپول کلونه. اونم دزد هی. حرف ادهی...مشکل توشون زستنیساده ن

 

هم  یلیخودشون خ یکه برا یبودنش...پول خورد یشرکت و با وجود خصوص ادیز یمادر و پسر بودن که به خاطر سود ده هی

و به  مارهیمن...بهم گفت مادرش ب شی. اون پسر اومد پمیما گذاشتن. ما قرار نبود اصال اون پوالرو پس بد شیبود رو پ ادیز

 بود.  یبد تینخواستم...موقع نکهی. نه ادمداره. من نتونستم پولش و پس ب ازیپولش ن

 

شد.  یشد...اصال نم یبدتر م زیدادم...همه چ یگذارامون دنبال پس گرفتن پولشون بودن. اگر پولش و پس م هیاز سرما یلیخ

داشت.  یاون دست از سرم برنم ی. ولرهیلش و بگکه پو گهیکردم داره دروغ م یحرفش و هم باور نکردم. فکر م یمن حت

تو  یکنه...پول مال خودش بود درست..ول تیتونست شکا یراهش ندن. نم هم گهیو د رونیآخرش به نگهبانا گفتم بندازنش ب

 برندست.  شهیهم شترهیکه زورش ب یوجود نداره...قانون جنگله اون یگالره...قانون ینیب یو نم یستین

 

دونستم موضوع انقدر  یببره...و بعدش مادرش مرد. نم شیور اون ور رفتنم، نتونست کارش و پ نیو ا دنیپر نییباال و پا با

 خوام خودم و تبرئه کنم...گناه من بود. ی...نممی...بگذرگهیکردم داره از خودش داستان م یخورم فکر م ی. قسم مهیجد

 

نسبت به  یها...نه صد در صد...ول یتازه اومده بودن تهران. جنوبکه  رازیش کینزد ییجا هیبودن...اهل خشت  یجنوب اونا

اون پسر اسلحه داشتن. ..اون پسر پر  یگرم سرکار دارن...دوستا یبا اسلحه و سالح ها شتریچون لب مرز هم هستن. ب نجایا

زده بود اما زنده  نمیس ریز نکهیدونم چطور انقدر خوش شانس بودم که نمردم. با ا یزد...نم ریاز حس انتقام بود. منو با ت

 خونه... یبودم بعدم تحت مراقبت تو مارستانیب یتو یمدت طوالن هیموندم. 

 

 یول رمیو پس بگ تمیدر معرض خطر بود...اون پسر افتاد زندان و اصال حاضر نبودم شکا می...زندگادیز یلیبودم...خ دهیترس

کردن.  یشر و خالفش که بخاطر دادگاه برادرشون از جنوب اومده بودن...منو نگران م یهنوز نگران بودم. دوستاش...برادرا

 کرد. یو راحت تر م المیخ یهم بهم نکرد ول یگرفتمش...واقعا کمک خاص ودمب دهیترس نکهیا یاون اسلحه...فقط برا

 

و  یدوندگ یمن که مصمم بودم فقط کم یبرا یول ستین یحمل اسلحه اصال کار راحت یدنبالش افتادم. گرفتن مجوز واسه  یلیخ

خطر بود هم کمک کرد تا بالخره تونستم  یآدم بزرگ جونم تو هیخورده بودم و به عنوان  ریت نکهیاستفاده از پولم الزم بود. ا

 .رمیمجوزش و بگ

 

 کشد: یم یلرزان و مقطع نفس

 

 میاتاق بود یتو نایبا ن یوقت ؟یکه به من زنگ زد یهمون شب ادته؟ینشئه اومده بود خونت و  نایکه ن یو اون دفتر...اون شب -

کردم و با خودم آوردم...فقط  مشیدونه چقدر شوکه شدم. برش داشتم...قا ی...خدا مدمیتخت بود د یکه رو فتیک یاون و تو

 بود.چون به نفعت ن یبدون یزیخواستم چ ی...گالره من نمیرو بخون توش یکردم هنوز وقت نکرده باش یدعا م
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 :ردیگ یاست. دستم را م شانی. پرندینش یکنارم م دیآ یم دوباره

 

 ؟یبخش یگالره منو م -

 

 دهم: یرا تکان م سرم

 

 دیکنم... فقط با یکه بخوام قضاوت ستمین یگاهیخدا...من در جا یببخشمت...خدا ببخشتت...و بنده  دیکه با ستمین یمن کس -

 ...نی...همیو بچه هات فراهم کن نایمن و ن یامن رو برا یزندگ هیو  یکارا بردار نیدست از ا

 

توانم او را سرزنش کنم. من خودم  یکند...مزخرف است...من واقعا نم یبودن من فکر م ندهیکند...البد به بخشا یم تعجب

 سرتاپا گناهم!

 

 !یهست که ازشون خبر ندار ییزایچ هی...هنوز یدون یو نم قتیحق یاما...اما تو همه  -

 

 کنم: یکشم...اخم م یرا پس م دستم

 

 بازم هست؟ -

 

 مونده... نشیمهم تر -

 

 ...یترسون یمن و م یدار زدان؟ی یچ گهید -

 

 آورد: یگذارد و سرش را جلو م یرا دو طرفم م دستانش

 

 دی. بایطیبچه...تحت هرشرا یدوستت دارم...با بچه...ب ادیز یلیخ یلیکه من عاشقتم...خ یبدون دی...تو بایزیقبل از هرچ -

 .یبدون نویا

 

 :میگو یو آب دهان قورت داده، م رمیگ یو خمارش فاصله م اهیچشمانِ س از

 

 دونم...منم دوستت دارم... یم -

 

 شهیمانع شه و من مثل هم یزیخوام بگم نذار چ یبهت بگم...حاال که خودم م زویپس فقط گوش کن...تا آخرش...بذار همه چ -

 از گفتنش فرار کنم.

 

 :ندینش یتخت م یکشد و رو یدهم. خودش را کنار م یتکان م یسر فقط

 

 ادته؟ی دمت؟یبد بود و موقع اومدن تو داروخونه د یلیاون شب؟ که من بعدش گفتم حالم خ ادته؟یرو  دمتیکه د یبار اول -

 

 ...ادمهی -

 

کما رفتنش و به  یاتفاق افتاده بود. تو یناگهان یلیخ زشیبود که همه چ لوفریهم موضوع ن لشیناراحت بودم و دل یلیمن خ -

بهت گفتم به  ادتهیبودم؟  سادهیکه دم خونت وا یدیچند روز بعدش منو د ادتهیشوک بودم.  ی. هنوز توزیهمه چ ختنیهم ر

 پس دادن گل سرت اومدم؟ یبهونه 

 

 ...ادمهی...همش زدانی ادمهی -
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همه خودش و  نیگل سر ا هیخاطر فقط  یبرا یکیکه چطور ممکنه  یمسخره بود و تو هم اصال شک نکرد یبهانه  هیاون فقط  -

شناسمش و فقط  یکه اصال نم یدختر هی ،یراحت نیشرکت بزرگ، به هم هی سیدردسر بندازه! که چطور ممکنه به عنوان رئ یتو

که قراره  یکردم به کار ی. فکر مسادمیروز نبود...چندبار اومدم و اونجا وا ونخودم. فقط هم یرو بکنم منش دمشیبار د هی

نداشتم. حق  ی. ولستین یا گهیکردم راه د یگفتم من حق دارم. خودم و قانع م یکردم...مدام م یبکنم. خودم و سرزنش م

 نداشتم...

 

 شود: یبزنم که مانعم م یخواهم حرف یم

 

 زمان بده! کمی...زیهمه چ شهی.کم کم روشن منگو و فقط گوش کن.. یچیگفتم ه -

 

 :دیایزنم تا خودش دوباره به حرف ب ینم یحرف

 

 یبودن کارهامون ول یجاسوس...با وجود سرّ هیموش بود... هیشرکتمون  یتو میبود ریو فرهان درگ لوفریکه با ن یاون موقع -

کم...اما  یلی...خزویگفته بود. البته نه همه چ میکرد یم یارکه باهاشون همک یبو برده بود و به اون شرکت ییزایچ هیموشِ از 

 یلیکما اونم خ ینبود. رفته بود تو لوفریتونست دستمون رو کامل رو کنه. ن یشک م رهذ هیبود، همون  یچون موضوع جد

که با اون همه  دنیفهم ی. مدنیفهم یگرفتن، م یرو م شیِکردن و پِ  یشک م یلیشده بود و اگر خ یقاط زی. همه چیناگهان

 یدو تا شرکتم بود. حساب یبه همکار بوطشد. مر یداشت فقط مربوط به ما نم رایکه سم یخطرن...چون اطالعات یتو یبزرگ

 ...ادیاز دستشون برم ییبا نفوذ و گنده چه کارا یآدما یبفهم یتون یموضوع خطرناک شده بود. تو نم

 

عمر زجر و  کی ی...به اندازه دیآ یبزرگ و با نفوذ برم یاز آدم ها ییچه کارها دم،یفهم یها م نیاز ا شتریب یلیواقع من از خ در

که حاال در آن دست و پا  یجهنم متی. به قتمیثیاز دست دادن خانواده و ح متیدانستم. به ق یام م یدر زندگ دنیکش یبدبخت

 ...دیفهم یکس مثل من نم چیدانست. ه یمثل من نم یزدم. اصال او هم حت یم

 

 گوشم با اوست: شیزند...من کم و ب یهنوز حرف م زدانی

 

بدم. فرهان دست  انیبه مشکالت پا زیبذارم و قبل از رو شدن همه چ لوفرین یگشتم تا جا یم یمنش هیمن در به در دنبال  -

 کاریمن چ یبکن ول یکار هیگفت  ی...ممیشد یم یو واقعا هم بدبخت میگفت اگر بفهمن بدبخت یداشت. همش م یاز سرم برنم

 کنم...  کاریچ دیبا نستمدو یتونستم بکنم؟ البته اون موقع نم یم

 

 شود. یقرار م یشود...دلم ب یم یطوالن مکثش

 

 دهد: یم ادامه

 

 معجزه بود. تو... هی. انگار دمیتو رو د نکهیتا...تا...ا -

 

 شود: یاست که کامال حواسم جمع حرفش م یاندازد. حالتش جور یم نییرا پا نگاهش

 

 یبرا یبود نهیگز نیشناختش...تو بهتر ینم ادیز یو تازه استخدام کرده بودم. کس لوفری...من نیبود لوفرین هیشب یلیتو خ -

گشتن که چرا  ینم لیو دنبال دل دنیفهم یاصال نم دیشا یبود لوفرین هیچون شب دنتید یم یروز هیاگر  یاون اومدن...حت یجا

 شه.  ادیز نکه بخواد شکشو ؟یو عوض کرد تیمنش

 

منجالب بکشم  نیپام گذاشته بودن تا خودم و از ا شیبود که پ یراه هیشوکه شدم. انگار  دمتیکه د یاول یلحظه  همون

 معجزه بود.  هیواقعا شب یکی نیا یندارم ول زایچ نیبه ا یمعجزه بود...واقعا بود. من اعتقاد هی. رونیب
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به کار  یول دنیفهم یاصال م دینه...شا دمیگرفت شا یم دیبود. شا یکیتار یتو یریاز تو به عنوان طعمه مثل ت استفاده

 . رشیگرفتنش بهتر بود تا گذشتن از خ

 

گمت  دیستم نبادون یکنم. فقط م یم کاریدونستم دارم چ ی. اصال نمیدیبرم تو داروخونه اومدم دنبالت و تو ترس نکهیا بدون

خطر بندازم؟ اگر  یتو گرویگناه د یدختر جوون و ب هیجون  دیبس بود. چرا با لوفریشدم. با خودم گفتم ن مونیکنم. دوباره پش

 .یفتادیبه خطر م لوفرین یاون وقت تو به جا هشونیعل رهمدرک دا لوفریشد ن یکامل مشخص م

 

که بعدش افتاد. ازت خواستم برسونمت و قبول  یدوباره منو کشوند دنبالت و اتفاقات غتیج یراست گفتم که صدا بهت

 . یکه فقط فرار کرد یبود دهیبرفا افتاده بود. انقدر ترس ی. گل سرت روینکرد

 

و من  یگرفتم. برام شمارت و نوشت ادیتا دم خونت اومدم و خونت و  نینشد...با ماش یبرم...خواستم تنهات بذارم ول خواستم

دم خونت و  ومدمیم یوسوسه شده بودم. ه ی...بدجوریدوراه نیکرده بودم ب ریدستم پاکش کردم. گ یهمون شب از رو

خواستم بکنم  یکه م ی. هول شده بودم. هنوز از کاری...مچم و گرفتیدیشدم. تا اون روز صبح که منو د یم مونیدوباره پش

 مطمئن نبودم. 

 

بگم.  یچ دیدونستم با ینم نمیماش یتو یو داشته باشم گفتم باهات حرف دارم. بعد که نشست مشیاز قبل تصم نکهیا بدون

رو  تیگل سر اومدم. گفتم اومدم امانت یگل سرت افتادم که هنوز تو داشبوردم بود. اون و بهونه کردم و گفتم برا ادی هوی

 .یرسونمت و تو قبول کرد ی...دوباره وسوسه شدم. گفتم میبر یخوا یم یگفت ی. گل سر و که گرفتیپس بدم و تو باور کرد

 

خواستم نگهت دارم تا مشکالتم  یطرف م هیتونم ازت دور شم و از  یخواست تا م یطرف دلم م هیرفتم. از  یخودم کلنجار م با

 چیخورم ه یقسم م ،یشد کاریاز کار ب یگفت ینگاهت نم ی...اگر با اون همه غم تویدار ازیبه کار ن یگفت ی. اگر نمیو حل کن

 کردم.  یوقت ازت سوء استفاده نم

 

و در عوض  دمیداره بهش م ازین یلیکه خ نکارویخب ا یلی...گفتم خیبهانه که تو دستم داد هیبهانه بودم...فقط  هیمنتظر  من

 برات خطر داشت. یدیفهم یچون اگر م یبفهم یزیچ نکهیکنه. البته بدون ا یاونم بهم کمک م

 

 یجا مشیاریب دیکرد که حتما با قمیمونه و تشو یشد. اونم قبول کرد که مثل معجزه م یبه فرهان گفتم باورش نم یوقت

 به حالت نرمال برگشت. من مراقبت بودم. زیکردم اون موضوع بسته شد. همه چ ی. همونطور که فکر ملوفرین

 

بجز  ایدن یتو یشرکت با خودم گفتم هر دختر یکه اومد یدونم از روز یعاشقت شدم...فقط م یاز ک قایدونم دق ینم

که  یکی نیجز ا یکه در حقت کرده بودم. انقدر گفتم هر دختر یا یتونستم بشم جز تو...بخاطر بد یم ی...عاشق هرکسنیا

ندادم که بهت از احساساتم بگم و  یاجازه ا نیوقت به خودم چن چیه یلبودم و ریشد. گرفتارت شدم...با خودم درگ یکیهمون 

 بایاونقدر ز یمهمون یکه تو ی. مثل همون شبشدیاز کنترل خارج م یرفتارام نشون بدم...هرچند که گاه یدرصد تو هی یحت

 خواست برنجونمت. یتو که دلم م ایدونم با خودم لج کرده بودم  ی. نمدمتید

 

 یکنه قاط یم یا انهیمخف یکارا هیفرهان داره  یبهم گفت یوقت نیبخاطر هم...دمیترس یفهم یم ییزایچ هی یدار دمید نکهیا از

اگه ازم  ی. حتیدور بمون انیجر نیکنم تا از ا یمن حاضر بودم هرکار یول یکردم و سرت داد زدم. دلت شکست و ناراحت شد

 .یشد یمتنفر م

 

 گهید یحواسم بهت بود. برعکس دخترا شهیتونستم بروزش بدم. هم یسخت بود که نم یلیخ یلیعشق و شناخته بودم و خ تازه

 یکمکم کرد نایموضوع ن ی...با تجربه. توی. با عرضه بودیخواستم و داشت یکه من م ییزایاون چ ی. همه یزد ینم کیت یبا کس

. بهت نگفتم چقدر گرفتارم نبود زیچ هیبود.  یخال یزیچ هی نمیس یتو شهیکه هم رعاشقت شدم. انقد شتریو من فقط هر روز ب

خودم  یزندگ ریدادم درگ ینم یاجازه ا نیکردم. حق نداشتم...به خودم همچ یوقت اعتراف نم چیه یگفت یو اگر تو نم یکرد

کردم...از صادق بودن با  یحسش م مبه خودمم اعتراف نکردم عاشقتم. فقط از اعماق قلب ی...من حتیکنمت. ممنوعه بود

 حماقت کنم... دمیترس ی. مدمیترس یخودمم م
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 نی. تنها راهم همیاوردیسردرم یکردن اون دفتر بود. انگار واقعا کم کم داشت دایکردنت از شرکت هم بخاطر پ رونیب موضوع

کردم تا  دتیکردم. فقط تهد ینم نکارویوقت ا چی. من هیکنم پول اون تصادف و پس بد یمجبورت م یبود که بهت بگم اگر نر

و همون حضور کمرنگت  یبفهم دمیترس یبراش نداشتم. م یسوال نپرس چون جواب م. بهت گفتیایموضوع کنار ب نیراحت با ا

 و هم از دست بدم.

 

بار  ی...دلت از من شکست... برای. نوشتسیباشه و گفتم خودت استعفانامه بنو زینکردم چون ممکن بود شک برانگ اخراجت

کنه.  یزندگ تیامن یتا بتونه تو رونیب رمیم شی...با خودم گفتم منم از زندگشیزندگ یبذار بره پ گهیچندم. گفتم خب د

 یتون ینم یگالره...حت یدون ی...نمیعاشقم یکه آوردمت خونم و تو گفت یشب وندلم از دستم در رفته بود تا ا ارینشد...اخت

 چقدر اون لحظه حالم دگرگون شد. یفرض کن

 

دونم  یازدواج کردم. م یاراده بود و بعدش هم که ازت تقاضا یدونستم اون بوسه ب یم هنوز متاهل بودم و تعهد داشتم. من

 بود گالره. نایهم یدونست یکه نم یزیچ یعشق بگذرم. همه  نیا ریتونستم از خ ینم یبود ول یخودخواه تینها

 

از  تیشوهرت...مرد زندگ نکهی. ادیصورتم کوب یرا تو قیحقا نطوریا نکهیبود. ا نیسنگ یلیکردم. خ یشده فقط نگاهش م مسخ

 تو سوء استفاده کرده باشد...من خودم چکار کردم؟ من هم از او استفاده کردم...

 

 ادمیانقدر سخت هست که  قیحقا دنیبا آن فرق دارد. من حق داشتم...او حق نداشت...فهم نیکردم به خودم بقبوالنم ا یسع

 هستم. یطیو شرا گاهیرود، خودم در چه جا یم

 

 بگو... یزیچ هیگالره  -

 

 نداشته باشم... چیخواهد ه یدلم م ؟یدان یم

 

 ...ستمی...رو به خدا باایرو به آسمان...رو به در ،یصخره ا یلحظه...که باال کی...تنها یجز لحظه ا چ،یه

 

 بزنم... ادیفر و

 

 خــــدا!!! یهـــا

 

 سهمِ من کو؟! پس

 

 .ستین یشتاب چیدارم خاموش...که غروبش را...و شکستنش را...ه یبغض

 

 کنم: یحب و بغض نگاهش م با

 

 ؟یگیبهم م نارویچرا ا -

 

 کشم: یم غیج یکیستریبلند و حالت ه یشوم و با صدا یتخت بلند م یرو از

 

 چرا االن؟ -

 

 .ینگران یمن...از رو یابرد. نه بر یرا باال م شیاندازد. صدا یچنگ م شیشود و به موها یم بلند
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خورد. چون تو مستحق  یبه هم م میزندگ کیکه دوستش دارم...به شر یداشت حالم از دروغ گفتن به کس گهیچون د -

 دلم نگهش دارم. یتو گهیتونستم د ی! چون نمیبود قتیدونستن حق

 

 یباشد. دشمن ها نیتواند هم یمدت خواب و خوراکم را گرفته! م نیکه ا یکه دنبالم است. کس یرود سمت کس یم حواسم

 ...زدانی

 

 غرم: یسابم و م یهم م یرا از شدت خشم رو میها دندان

 

 ...یطعمه استفاده کرد هیاز من به عنوان  ؟یچطور تونست -

 

 شناختمت... ینم یاون موقع حت -

 

 :میگو یزنم و با طعنه م یم پوزخند

 

 !یاستفاده کرد تیریگیکرم واسه ماه هیاز من مثل  نکهیا یبرا ینده اقانع کن لیچه دل -

 

 آورد: یاشاره اش را باال م انگشت

 

 نکردم... نکاروینگو...من ا نویا -

 

 کشم: یم هوار

 

 ...یکرد نکارویچرا هم -

 

 ...فتهیبرات ب یمن خودم مراقبت بودم...نذاشتم اتفاق یحق با تو باشه ول دی...شادیشا -

 

به خون من تشنه است که مسببش  یدنبال من است...کس ی. کسیآنقدرها هم موفق نبوده ا میگو یدلم م یدلم...فقط تو یتو

 ...ییتو

 

که  نجاستیکنم آرام باشم. مشکل ا یم یکنم. سع یاتاتق پخش م یرا در فضا قمیکشم و نفس عم یصورتم م یرا رو دستم

. حقش دمشیبخش یوقت هم نم چیزدم و ه یگوشش م یحاال تو نی، وگرنه همکنم یتوانم از اشتباهات خودم چشم پوش ینم

 که او را ببخشم! ستین

 

 سوال است. میبرا زیچ کی هنوز

 

 پرسم: یم

 

 بود؟ یازیچه ن ؟یشرکتت چ یتو یرو بکش رایپول پدر سم یخواست یپس اون موضوع که م -

 

شد و بعد از سوء استفاده کردن از  لوفریکما رفتن ن یکه موجب تو ایقضا نی...بعد از ایاریسردرنم زایچ نیاز ا ادیتو ز نیبب -

مثل باج  عاتشیخواستم ادامه بدم. اون پرونده رو بستم. البته مجبور بودم ضا ینم گهیبسه...د گهیتو با خودم فکر کردم د

 .دیارز ی. به جبران کردنش مدیارز یم یرو بدم. ول کیدادن به شر

 

جبران  یخوردم ول ریزد. البته بابتش ت ریبود که بهم ت یپسر انیوقت جبران کنم همون جر چیستم هکه نتون یزیچ تنها

 مونه رو شونه هام. یدونم که تا آخر عمر بارش م ی...مشهینم
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ما بود. فرهان اصرار داشت اگر پدر  شی. سهند هنوز پولش پمیکرد یدوباره شروع م ییجورای دیبا انیجر نی...بعد از امیبگذر

گفت ره صد  ی. ممیاز اول شروع کن ستیالزم ن گهیگفت د ی. مشهیدرست م زیشرکت همه چ یزنم پولش و دوباره بذاره تو

 . باز وس.وسه شدم.میر یشبه م هیساله رو 

 

 ختیدوباره بهم ر طیشرا ؟یدون یم ی. ولمیطمع گندبار آورد نیبار سر هم هینبودم  یکنم. راض یدرموردش فکر م گفتم

 هاشون. یلی. خرونیب دنیگذارا باز پوالشون و کش هیسرما

 

گناهکاِر  هیساخت.  گهیآدمِ د هی. عشق از من یشد میبعدش تو وارد زندگ یفکرش بودم ول یبکنم. تو نکارویخواستم ا یم

 . هنوز از عشقت مطمئن نبودم. یمون یاگر پول نداشته باشم با من م دمی. ازت پرسمونیپش

 

و تو  دمیبود. ازت پرس نیدونم که اولش بخاطر هم ی...و میکردم تو بخاطر پولم زنم شد یگوشه از ذهنم فکر م هی شهیهم

و شارالتان  یکاله بردار ستمیحاضر ن گهی...به هرحال به سهند گفتم که دیحرفت نزن ریبودم ز دوارمی...امیمون یباهام م یگفت

کردم. حاال هم  یاونکارو نم میشد یاگر ورشکستم م ی. حتمیرو جبران کن عاتیتا ضا جلو رمی. گفتم قدم قدم مارمیدر ب یباز

که  یشدم. دور از اون مرد یا گهیوقته مرد د یلیاالن خ دمیو من بهت قول م میشیدوباره سرپا م میبهتر شده. دار تیوضع

 ...دیاول تو و بعد بچه هام رمکرد. حاال تمام فکر و ذک یکه فقط به منافع خودش فکر م یبودم. مرد سنگدل

 

 پرم: یحرفش م نیآورم و ب یطاقت نم بالخره

 

 گناه هم وسط بوده... یب هیجون  یکنه. پا ینم هشیتوج نایکدوم از ا چیه یول -

 

 سکشیو با قبول تمام ر مارستانیترسش سرخود رفت ب یواحمقا و از ر نیشه...فرهان ع ینطوریخواست ا یمن اصال دلم نم -

 یشدم. سرزنشش کردم. ول وونهیبهم گفت د یبراش داشت، راحت شه. وقت لوفریکه ن یدیاز تهد شهیهم یداد، واسه  حیترج

وسط  ادیب سیپل یشه. اگر پا یسیپل دیجز سکوت کردن ندارم! گالره موضوع نبا یتونستم بکنم؟ من چاره ا یم کاریتو بگو چ

رسم.  یم یکنم بالخره دارم به سعادت و خوشبخت یدارم حس م میزندگ یبار تو نیاول یبرا شه؟یم یچ مونیزندگ فیتکل

تو وسط باشه من  ی. پامو سرپا نگه دار مونیزندگ یسکوت کنم و وجدانم و بکشم ول دمیم حیحاضرم گناهکار بمونم. ترج

 خودخواهم گالره!

 

شود، گناهان  یکه م گرانیندارم تا به او بزنم. مثل اکثر آدم ها که وقت قضاوت د یدهم. واقعا حرف یم را با تاسف تکان سرم

 :رمیگ یکنند، از او فاصله م یخودشان را فراموش م

 

 دونم... یبگم...هنوز نم دیبا یدونم چ ینم -

 

 رونیاز داخلش ب یدهم. چمدان کوچک ینم یتیاهم یکنم ول یکنم. حرکت پرشتابش را به سمت خودم، حس م یکمد را باز م در

 کشم. یم

 

 ؟یکن یم کاریگالره چ -

 

 چکد: یگردم و اشکم م یسمتش برم به

 

که با  ادی. انقدر زگمی...واقعا مزدانیفکر کنم...من عاشقتم  دی...بایبهم زمان بد دیبمونم. با نجایتونم ا یدونم...فقط نم ینم -

 تنها باشم. کمی دیبا یستت دارم. ولهنوز هم دو زایچ نیوجود دونستن ا

 

 چسبد. یم میو از شانه ها ردیگ یرا از دستم م چمدان
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 :دیگو یم یلحن آرامش دهنده ا با

 

منو  ینخوا دمی. بهت حق مدمیبهت زمان م یتنها بمون ی...هرچقدر که بخوای...تا هروقت که بخوارمیخب...باشه...من م یلیخ -

 نکن. ینطوری...توروخدا ایآرامش باش یتو دیوضعت نرو. گالره تو االن با نیمونم. فقط تو با ا یهتل م ی. اصال توینیبب

 

 ی هی.ساندینش ی. کنارم مدیآ یگذارم. اشکم بند نم یآنها م یو سرم را رو نمینش یم میزانوها یکنم. رو یرا رها م چمدان

 تا دورم حلقه شوند.  ندیآ یم شیکنم. دست ها یهم حس م دهیرا ند نشیسنگ

 

 زنم: یکنم و با شدت پسش م یبلند م سر

 

 به من دست نزن... -

 

 شود: یزانو بلند م یدهد و از رو یآرامش سرش را تکان م با

 

 .رمیاالن م نیباشه...آروم باش...هم -

 

 میتوانم بگو یدانم چرا نم یشوم. به بغض مردانه اش...نم یم رهیجمع کردنش خ لهیبه وس هیو با گر نمینش یم یا گوشه

ات را در کن. که  یدر آغوشم خستگ ایب می. بگومیروزها را پشت سر بگذار نیتا با هم ا ای...بیمرد من...خسته ا مینرو..بگو

 کنم.  یبا سکوت نگاهش م یبمان ول م،یخواهم بگو یاست. م شی. دلم ریشمستحق آرام یرا گذرانده ا یسخت یروزها

 

 شکند. یکنم و قفل لبانم نم ینگو نه...شکستم نگو نه! شکلِ سقوطم...غرِق سکوتم! در سکوت نگاه م خستم

 

 بگو... یخواه یم هرچه

 

 گردم. یو عالف...بگو دنبال دردسر م کاری...بگو افسرده...بگو بشانی...بگو پروانهید بگو

 

 ...یحق ندارم. اصال بگو روان بگو

 

 را با هم هستم! ها نیا ی...من همه یدار حق

 

خودم را  هیزند. با گر یزانو م می. جلوردیگ یحرف...در سکوت. ساکش را در دست چپش م یکند. ب یرا عوض م شیها لباس

 زند: یام بوسه م یشانیپ یآورد و رو یکشد. سرش را جلو م یدهم. عقب نم یفشار م وارید یتو

 

 یول یتنها باش یتون یم یگردم. هرچقدر بخوا یبرم ی...هروقت که تو بخوایمراقب خودت و کوچولوهام باش...هر وقت بگ -

. بهت فرصت یجنازم رد ش یقبلش از رو دیذارم. با یدم. نم یبهت نم یاجازه ا نی. چنیحذف کن تیمنو از زندگ یتون ینم

و چراغش و روشن  یخونم یو تو نجایا نکهی. همیخونه بمون نیهم یتو دی. بایخواگردم که تو ب یبرم ی. روزیایتا کنار ب دمیم

 برام بسه... ینگه داشت

 

 کشد: یکند و سرم را باال م یچانه ام بند م ریرا ز دستش

 

که بتونم  ستمیهم منتظرم نذار. انقدرام صبور ن یلی...خریو ازم نگ میکه دل من به بودنت خوشه...دل خوش یبدون دیبا -

 و تحمل کنم. تیدور یلیخ

 

که  یقطره اشک کیآن  دنیاش با چک یمردانگ نکهیزند. قبل از ا یم رونیرو شود ب میپرش برا یدست چشم ها نکهیاز ا قبل

 سوال برود. رینگاهش را برق انداخته بود، ز
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 بارند. یهم هستند که هرگز نم ییکنند...چشم ها ینم ستیهست که خ ییها باران

 

 زنم.  یم هیگر ریز یبلندتر یکوبم و با صدا یم واریرا به د سرم

 

 خسته! یانسان یدوباره برا یاست، تولد یزیناچ یآرزو

 

*** 

 

 گرده؟ یبرم یک زدانی یدون ینم -

 

 اندازم: یشانه باال م ییکنم و با پررو یپرسد. بر و بر نگاهش م یم یحوصله ا یبا لحن ب نایرا ن نیا

 

 دونم... ینم -

 

 "!یخودت"دیگو یم شیکشد. با چشم ها یمبل باال م یرا رو خودش

 

 رفت؟ یچ یاصال برا -

 

 روم: یشوم و به سمت پله ها م یمبل بلند م یاز رو کالفه

 

 از کجا بدونم؟ برو از خودش بپرس... -

 

 شنوم.  یرا از پشت سرم م دنشیپوف کش یصدا

 

 یلی. خختهیصاب به هم رو اع یشده و حالت تهوع داشتم. خستگ انیام نما یقرارم. امروز صبح تازه عالئم باردار یب یحساب

 یکنم. با حرص و خشم وارد اتاق م یرا سرش خال تمیگردم تا عصبان یم یاز حد معمول حساس شده ام. دنبال کس شتریب

داند تا چند روز  یدلتنگم. خدا م شیرفته و من انقدر برا شبیزدان تازه دی. ستیمشکلم چ قایدانم، دق یشوم. خودم هم نم

 ! دیآ یچه به سرم م گرید

 

 لرزد. یم یبغل تخت یرو لمیموبا

 

 دنیشن یحال برا نیبا ا یدوبار زنگ زده و من همچنان پرکدورت جوابش را دادم. ول زدانیبرم. از صبح  یسمتش هجوم م به

 .نمیتشنه تر ش،یصدا

 

شود،  یاندازم. روشن و خاموش شدنِ صفحه اش که تمام م یتخت م یرا رو لیترسم و موبا ینا آشناست...ناخودآگاه م شماره

 گذارم. یقلب کوبانم م یدستم را رو

 

 ی. شماره ستین اریمه یناآشنا برا یپرد. شماره  یم نییدستم باال و پا ریشود. قلبم ز یصفحه اش روشن و خاموش م دوباره

دارند؟ چرا مرا راحت  یام را روشن کردم صد بار زنگ زده. نکند اوست! چرا دست برنم یرا بلدم. او از صبح که گوش اریمه

 گذارند؟ ینم

 

 جواب بدهم. دیدارم. هرکه باشد با یرا برم یگوش

 

 عسل... نیریسالم ش -



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 576 

 

 

 غرم: یم

 

 !یلعنت -

 

 :دیگو یزند، م یه در آن موج ماز خند ییکه هنوز رگه ها ییشود، با صدا یخندد. قهقه اش که تمام م یم یبلند یصدا با

 

 یمنتظرت... مگه نم سادمیوا ابونیخ ی...من تونمتیتو تراس بب ایدلم برات تنگ شده...ب ؟یصدام خوشحال نشد دنیاز شن -

 ؟ینیمنو بب یخواست

 

 یبه سمت تراس م ست؟ین زدانیحاال که  م؟ییتنها رمردیو پ رزنیپ کیبا  نایحاال که من و ن نجاست؟یشود. ا ینفسم بسته م راه

وار  وانهیاست و من قلبم د میرو یتراس جلو یِا شهیو ش دی. در قاب سپردیگ یزده. سرم دارد آتش م خی میروم. دست ها

 تپد. یم

 

هنوز  یشود. گوش یکند و باز م یم ی. در تقرمیگ یدست عرق کرده و لرزانم م نیبرم و آن را ب یم رهیرا به سمت دستگ دستم

 دم گوشم است.

 

تر  کیبذار صورت خوشگلت و از نزد اینرده ها...ب یجلو ای...برونیب ای...کامل برونیب یایکه م نمیب یدختر...دارم م نیآفر -

 .نمیبب

 

هنوز دم گوشم است  یروم. گوش یکنم. جلوتر م یلغزند. تعادلم را حفظ م یرگه دار و سرِد تراس م یسنگ ها یلختم رو یپاها

 شوند. یم دهیکه کش یتند ینفس ها یپشت خط تنها سکوت است و صدا یول

 

 یکشم. کوچه خلوت است. چند کالغِ از رو یگذارم. خودم را جلوتر م یشده، م یو تراشکار یگچ یها ینیدورچ یرا رو دستم

 . زدیر یشکافد. اعصاب مرا هم بهم م یگوش خراشِ غارغارشان، سکوت کوچه را م یپرند و صدا یم ییبام رو به رو

 

 یول ستینشسته صورتش معلوم ن نیکه داخل ماش یرنگ پارک شده. مرد دیسپ یِکمر وتایتو کیساختمان  یروبه رو درست

 کند. یاش صحبت م یدارد با گوش

 

باشم. البته  دهیاو را قبل د ستمی. مطمئن ننمیب یصورتش نم یتو ییحالت آشنا چیه یکنم ول یتر نگاه م قی. دقزدیر یم قلبم

 .ستین صیقابل تشخ نجایاست که اگر هم او را بشناسم از ا ادیانقدر فاصله اش ز

 

 یدوم. نم یچند تکه شده به سمت در م یِتوجه به گوش یشود. ب یسنگ ها پخش م یخورد و رو یانگشتانم سر م نیاز ب یگوش

 کس را ندارم. چیکردن با ه یطاقت باز گری. دستیهم بفهمم او کخوا یدانم، به شدت م یکنم. فقط م یفهمم چه کار م

 

 یدست بافت و الک ی چهی. قالرمیگ یم شیکنم. راه پله ها را در پ یام حس م نهیس یقفسه  یفشارِ ضربانِ قلبم را رو ینیسنگ

 یمضاعف، از رو ی. همچنان مصمم و با اراده اچدیپ یم میافتم. درد در قوزک پا یزانو م یخورد و رو یسر م میپا ریرنگ از ز

 !ستیبدانم ک دیبشناسمش. با دی...بانمشیبب دیدوم...با یم نییپله ها را پا عیشوم. با شتاب و سر یبلند م نیزم

 

 پرد: یم شیمن مثل فنر از جا دنیبا د ناین

 

 شده؟ یچ -

 

 دهم: یجوابش را م یسرسر
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 !یچیه -

 

 دوم. یم یبه سمت در دو دهنه و بزرگ ورود و

 

 شده؟ یچ گمیگالره م -

 

 :رمیگ یچشمش م یگردم. انگشت اشاره هام را جلو ی. برمدیآ یپشتم م دارد

 

 گردم. یسرجات...االن برم نینشده...برو بش یچیه -

 

 کند یجود و عقب گرد م یرا م لبش

 

 :دیگو یحرص م با

 

 خب... یلیخ -

 

 یرا باز م اطیدهم. در ح یم میبه قدم ها یشتریدوم. سرعت ب یم اطیشوم. به سمت ح ینشد، خوشحال م میپاپ ادیز نکهیا از

 نطوریرفته و زخمش کرده، که ا میبه کف پاها یزیافتند. انگار چ یبه سوزش م می. کف پاهاستمیا یوسط کوچه م فیکنم. بالتک

 سوزد.  یم

 

گوشش نگه داشته.  کینشسته، هنوز تلفن را نزد یکه داخل کمر یدوزم. مرد یم مینگاهم را به رو به رو تیاهم یب

 ...ی...لعنتیلعنت

 

 کشم: یم غیروم و ج یم جلوتر

 

 ؟یخوا یاز جونم م یچ -

 

 ی! با بلوز و شلواز نخستیدستم ن یگوش گریکند؟ من که د یکند. صحبت م یصحبت م یا یمیدارد با خنده و با حالت صم مرد

 ام... ستادهیخلوت ا یوسط کوچه 

 

 .ستین یمرد که آن عوض نیچقدر من احمقم. ا ایخدا

 

 شود: یم ادهیپ نیدرنگ از ماش یکند. ب یمن، تلفنش را قطع م غیج یصدا دنیبا شن مرد

 

 خانوم؟ دیبا من بود -

 

خبر است. آب دهانم را به زور  یرساند که واقعا از همه جا ب یباور م نیخبرش مرا به ا یکنم. نگاه از همه جا ب ینگاهش م گنگ

 گذارنم. یدهم. سر و ته کوچه را از نظر م یقورت م

 

 خانوم؟ -

 

 .میآ یشود. به خودم م یقفل م میکند و در چشم ها یرا کنکاش م میاز سرتا به پا نگاهش

 

 دهم: یرا با شتاب تکان م سرم
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 فکر کنم اشتباه شد.  دیببخش -

 

آشنا  یِمشک دیپرا یدهد. نگاه وحشت زده و نگرانم رو یسوق م ابانیرا به سمت سر خ مانینگاه هردو یممتد یبوق ها یصدا

 اش است. یشود. خودش است...خود لعنت یقفل م

 

شوند و به من مثل  یدوم. چند نفر جمع م یم ابانیکند، به سمت سر خ یگرد شده، نگاهم م یکه با چشم ها یتوجه به مرد یب

 کنند. یباغ وحش نگاه م یتو یا ختهیافسار گس وانیح

 

 یشود. از درد رو یگذرد. طاقتم طاق م یدهد و از مقابلم م یمنحوس و شوم برسم که گاز م نیقدم مانده به آن ماش چند

 شود؟ یم دایکرده...از من هم بدبخت تر پ یآسفالت را نقاش میپا نیشود. رد خون یم ریو اشکم سراز فتمیم میزانوها

 

آدم ها و گوزن ها با  نجایکند. ا زیمن ت یبا تنه  دیرا با شیهستم که شاخ ها یکند من درخت یت که فکر ماس یمثل گوزن یزندگ

 ! رندیم یهم م

 

*** 

 

 گذارم. یدهانم م یزنم و دستم را رو یم غیج م،یجلو ینیماش یرهایشدنِ تا دهیکش یصدا از

 

از  اریکشم. مه یم یاز سر آسودگ یشود، نفس یقفل م اریمه یِعصبان یچهره  یرود و رو یدو در باال م یپرادو یاز رو نگاهم

 کوبد. یشود و در را محکم به هم م یم ادهیپ نیماش

 

 .دیآ یجلو م یهوا و عصبان یاندازم. ب یبه دور و بر م یروم و نگاه یقدم عقب م کی

 

 کشد: یو سرم داد م ستدیا یقدم مانده به من م کی

 

دونه! چرا جواب  یفقط خدا م دمیکش یچ روزیبود؟ من از پر نیگالره؟ قرارمون ا یچ یعنیکارا  نیبگم به تو آخه؟ ا یمن چ -

 من و آخر! یکن یم وانهید ؟یداد یزنگام و نم

 

 ،یواکنش و حرکت چیه یمرا ب یمانم. وقت یم رهیاش کرده، خ یعصب نیچن نیکه ا یکردن احساسات یو به خال ستمیا یم فقط

 زند: یم شیبه موها یچنگ ند،یب یآسفالت پوش و داغ م نِیزم دهیوت رفته باشد، چسبتاب یکه تو یخیمثل م

 

 از دست تو...  -

 

 رونیکنم دستم را ب یم ی. سعمیآ یکشد، تازه به خودم م ی. مرا که دنبال خودش مردیگ یمشتش م نیو مچم را ب دیآ یم جلو

 ندارد. دهیفا یبکشم ول

 

 هست. سخت ترش نکن! بتیمص یکاف یمن به اندازه  یزندگ ؟یخوا یاز جونم م یولم کن! چ -

 

 :نمیبنش یصندل یکند رو یم مجبورم

 

 رسونمت... یم ؟یریآفتاب کجا م یموقع ظهر تو نی. انی...فقط هممیزن یباهات ندارم...حرف م یکار -

 

 دهم: یفشار م یصندل یشوم و خودم را به پشت یفرار کردن از دستش م الیخ یب

 

 رفتم شرکت... یداشتم م -
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 ؟یچ یشرکت برا -

 

ام.  دهیدارم...که او را بخش ازیکشد...که به او ن یشوهرم پر م یدلم برا میگو یرا برگردانم. نم زدانیروم تا  یکه م میگو ینم

 محتاجش هستم. شتریب شهیاز هم یطیشرا نیکه در چن

 

 یگذارد. برم یچشمانش م یاش را رو یدود نکیکند و ع یا روشن مر نیزند. کولر ماش یبندد و استارت م یرا م نیماش در

خواست به من تج.اوز  یکه م یدوستش ندارم. از آن بار یاز ک گرید د،یآ ینم ادمی قیکنم. دق یتفاوت نگاهش م یگردم و ب

 است. یشده راحت شدم، کاف نیکه از شر آن عشق نفر نیقبل از آن! به هرحال هم ایکند 

 

 اندازم: یباال م یا شانه

 

 ندارم... یخاص لی...دلینطوریهم -

 

 کند: یو من م من

 

 گالره اون اطالعات... -

 

 شوم سمتش: یم براق

 

رو خراب  میزندگ یتون یشوهرم بردار. نم هیکردن من عل ری...دست از شارینکردم مه دایپ وترشیکامپ یتو یچیه -

 !یتون ینم گهی...دیکن

 

 خطر را حس کرده: یگردد. انگار بو یشتاب به سمتم برم با

 

 !گه؟ید یگیکه م هی! منظورت چگه؟ید -

 

 .دیبه مادر بودنم، احترام گذاشت و کنار کش دیگذارد. شا ینم یبداند. به متاهل بودنم که احترام دیکنم که او با یم فکر

 

 کنم.  ینگرانش را تجسم م یهم چشم ها نکیکشم. از پشت قاب ع یلب خشکم م یرا رو زبانم

 

 :میگو یدهم و بالخره م یهم فشار م یرا رو میها لب

 

 من حامله ام... نکهیبخاطر ا -

 

 رفتم.  یم شهیش یگذارد که اگر کمربندم را نبسته بودم، با سر تو یترمز م یرا رو شیپا چنان

 

 کشد: یداد م بایکند. تقر یداشبورد پرت م یآورد و رو یرا درم نکشیع

 

 ؟یچ -

 

 !یدیهمون که شن -

 

 دهد: یگشاد شده و ناباور سرش را تکان م شیها چشم
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 ؟یتونست ی...چطوریچطور -

 

 زنم: یم پوزخند

 

 ؟یبدم چطور حیتوض -

 

شود و دست مشت شده  یم مانیپش یصورتم بزند ول یخواهد تو یشود. انگار م یکند و به سمتم خم م یرا باز م کمربندش

 کوبد: یفرمان م یاش را رو

 

 !ی...لعنتیلعنت -

 

 گردد.  ی. به سمتم برممیکرد یزنند. خداروشکر کوچه خلوت بود. وگرنه تصادف م یبوق م یپشت یها نیماش

 

 کشد: یم ادیو طلبکار سرم فر دهیرنج

 

 ؟یحذف کن تیمنو از زندگ یخوا یم ؟یچطور تونست -

 

 قتیحق نطوریحقش نبود ا دیکنم. شا ینگاهش م یشود. با دودل یم ادهیکند و از آن پ یم تیرو هدا ادهیرا به سمت پ نیماش

 کردم. یتر رفتار م میمال یکم دیبا دیسرش بزنم. شا یرا تو

 

 یکند. کنار جوب م یم دواریاو را ام یمتیبرود. هر مال رونیب میاز زندگ شهیهم یدهم، برا یم حیکه ترج نجاستیا موضوع

  "کنه! ینم هیمرد که گر"گفت  یم شهیهم اریکند. مه یم هیخواهم باور کنم که گر یشود. نم یخم م شیزانوها یو رو ستدیا

 

 کند. یم هیگر شیزانوها یصورتش جمع کرده و دارد رو یرا رو شیحاال دست ها یول

 

 ممکن است.  ریغ گرید ،یطیشرا نیدانست، برگشتنمان به هم در چن یهم م خودش

 

خدا...روزگار بروفق مراد شازده  ی شهیهم یبدان دیدهد. با یکار دستت م ییتنها ،یدانست یاز همان اول م دیخان با اریمه

 چرخد. یمثل تو نم ییها

 

 ؟یکرد هیزن، گر کینبود  یآخر هم برا تیمردانگ یو با تمام ادعا یزانو زد یدیچطور خمت کرد؟ د یزندگ یدید ینکردم ول من

 

به تمام  م،یزندگ یرا که از نبودت تو ییها آن روزها نی...همشکشتیاست...انتقام پ یمن کاف یبرا یها را هم که بدان نیهم

 کنند. یکافر شدم، جبران م یذرات هست

 

 ...ندیگو یم راست

 

 گرد است.  یبه شکل احمقانه ا نیزم

 

*** 

 

 یو سردرگم به اطراف نگاه م جی. چند لحظه گستین یشوم. منش یو من از آن خارج م ستدیا یشانزدهم م یدر طبقه  آسانسور

خوشحال  دنمیورود داشته باشم، چه نه! از د یچه جلسه داشته باشد، چه نه! چه اجازه  زدانیاندازم.  یباال م یکنم. شانه ا

 خواهد شد.
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دلم نشسته  یتو اریکه از بودن با مه ییها یزنم و تلخ یم یلبخند نمش،یقرار است بب نکهیباز است. از فکر ا مهیدفترش ن در

 رسد. یصحبت دونفر به گوش م یرا لمس نکرده که صدا رهی. دستم هنوز دستگرندیگ یاند، طعم عسل م

 

اند.  ستادهی. رو به پنجره انمشانیب یباز م مهیدر ن یو فرهان...از ال زدانینه آنقدر که نشنوم.  یزنند ول یحرف م آرام

 انم قدم از قدم بردارم.نتو گریشود، د یاست که باعث م یجور کیحالتشان 

 

 شنوم.  یکه م ستیا صیقابل تشخ یصدا نیفرهان اول یصدا

 

 و حرص است: نهیپر از ک لحنش

 

 دینفهمه...تو با یزیچ یآدم رو دستم موند تا کس هیبرامون بود کشتمش...خون  لوفریکه ن ی...من بخاطر خطریحلش کن دیبا -

 !یزنت و خفه کن

 

خوب  زدانیصورتش بکوبد.  یتو نش،یاش بچسبد و بابت توه قهی هیخواهد  یدلم م یلیمانم. خ یم یزدانیعکس العمل  منتظر

 سرم است. یکند، تو یخواست به خواهرش دست دراز یکه م یزدن آن پسر یبلد است مردها را چطور بزند. هنوز خاطره 

 

 کند: یم بشیدستش را داخل ج زدانی

 

! گالره موضوعش حل شدست...خودم حواسم بهش هست! چهار ؟ی...متوجهستین یرخط چی! نگران نباش. گالره هی...هیه -

 مراقبم! یچشم

 

 ! پس چطور حواسش به من هست؟ستیهست؟ او که خانه ن حواسش

 

 یکینفرو کشتم  هیمن قبال  ؟یچ سی...اگه بره سراغ پلانیراحت کنار نم زایچ نیبا ا ؟یشناسیزنارو که م ؟یاگه بخواد بگه چ -

 تونم... یرو هم م گهید

 

 پرد: یحرفش م نیب زدانی

 

 فرهان... گهینم یزیچ -

 

 کوبد: یم یقد یکنار پنجره  وارِیمشتش را به د فرهان

 

 رو نگو...اگه گفت... یلعنت یکلمه  نیانقدر ا -

 

 :دیگو یپرد و با تحکم م یحرفش م بنیدوباره  زدانی

 

 کشمش...مطمئن باش! یاگه بخواد بگه خودم م -

 

 ؟یکش یمرا م زدانیکشد؟  یمرا م م،یبگو یزیچ یکشد؟ مرا؟ با دوتا بچه؟! اگر به کس یم

 

گردم از  یکشم. بر که م یلرزد. خودم را از مقابل در کنار م ینکشم. تنم م غیگذارم تا ج یدهانم م یشده دستم را جلو شوکه

 شود. یبلند م غمیج یپشتم صدا ایمیک دنید

 

 گذارد: یقلبش م یهم دستش را رو ایمیک
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 ...دمی! ترسدیخانوم جاو -

 

 یاز آمدنم مطلع شود، از او فاصله م یحت ای دیایبفهمد و بخواهد سراغم ب زدانی نکهیدهم. قبل از ا یدهانم را قورت م آب

 دهم.  ینم تیاهم« کجا؟» دیگو یبلند و پر نازش که م ی. به صدارمیگ

 

اندازد. دور و  یم رونیخودش را ب زدانیشود و  یگردم. در دفتر با شتاب باز م یزنم و به عقب برم یآسانسور را م ی دکمه

ماند. شوکه شده و مثل برق گرفته ها جسم لرزانم را تماشا  یمن ثابت م یمنتظرش رو یگذارند و چشم ها یبرش را از نظر م

 کند. یم

 

 روم.  یقدم عقب م کیشود.  ی. درش باز مستدیا یم آسانسور

 

 :ندیآ یشتاب زده به سمتم م زدان،یبلند  یها قدم

 

 ... دمیم حیصبر کن گالره! توض -

 

 یم شیاندازم. سرجا یبشر رو دارد. خودم را داخل آسانسور م نی! چقدر ادمیخودم شن ؟یحیپس صبرکنم؟ چه توض که

 .ستدیا

 

 دهم: یزنم و سرم را با تاسف تکان م یهمکف را م ی دکمه

 

 !زدان؟یتونم اعتماد کنم  یم یبه ک گهید -

 

 یرسند و بغض من م یآسانسور به هم م یآهن یاندازد. درها یم نییپا یرا با شرمندگ صالشیملتمس و نگاه پر است یها چشم

 ترکد.

 

 اعتماد کنم؟ یبه ک دیمن با ایخدا

 

 یکه تمامِ من دلش برا ستیمن چ ری. اما تقصدمید یرا نم شیرو نیآمدم تا ا ی. کاش نمدمیشن یآمدم. کاش نم ینم کاش

 تنگ شده بود؟! زدانیاز  یکم

 

 نالد... یشده ام که نم یا یزخم پلنگ

 

 درد... ینم

 

 جنگد... ینم

 

 نگاه شما، هزار پاره کند. رتیهزار رنگ را...در ح یکند تا زندگ یرا رسوا م خودش

 

 ام! ختهیگر ی...از عالمدیزیمن بگر از

 

*** 

 

اضافه  ی. به جادهیشود، نفخ معده امانم را بر یم یزند. چند روز یدلم نبض م یکشد. رو یم ری. کمرم تنمینش یم نیزم یرو

 همه استرس.. نیبرسد، با ا میوزن از دست داده ام. خدا به داد بچه ها یکردن وزن کل
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شناسنامه و مدارکم. کارت چپانم.  یحواس چند دست لباس داخلش م یگذارم. ب یم نیزم یو نسبتا کوچک را رو اهیس چمدان

 اندازمت. یبه غلط کردن م زدان؟ی یکش یدارم. مرا م یام را هم برم یاعتبار میها

 

تعهد و هزار کوفت و زهرمار.  ی! گور بابایوفادار ی. گور بابارمیگ یرا م اریمه یزنم. شماره  یچنگ م زیم یام را از رو یگوش

 ؟یتعهد به ک

 

 ؟یزنگ زد یچ یبرا -

 

 خواهد با من حرف بزند. یفهماند، نم یخط به من م یحوصله اش از آن سو یب یصدا

 

 گذارم: یقلب کوبانم م یرا رو دستم

 

 به دادم برس! اریمه -

 

 شود: یم اریباره بلند و هوش کیبه  شیصدا

 

 شده گالره؟ یچ -

 

 شود: یام بلند م هیگر یخورد. صدا یزنم و چمدان از دستم سُر م یم هیتک وارید به

 

 کنم! یدنبالم...دارم دق م ای...بایب اریمه -

 

 شده! یآروم باش دختر خوب...آروم باش و بهم بگو چ -

 

 برد: یهق امانم راه م هق

 

 خواد منو بکشه. ی...اون مزدانی -

 

 کشد: یم ادیفر

 

 ؟یگیم یدار یحالت خوبه؟ چ ؟یچـــ -

 

 !اریمه ای. بدمی...خودم...خودم شنستمی...خوب ناریمه ستمیخوب ن -

 

 ؟یی! کجاامیباشه...االن م -

 

 دارم: یرا برم چمدانم

 

 .گمیرو م زیاونجا...اونجا بهت همه چ ایآپارتمانت! تو هم ب امی. خودم ماین نجایخونه ام...ا -

 

 اندازد: یدودلش، دلم را به شک م یصدا

 

 !یخوا ینم تیزندگ یمنو تو گهید ی! فکر کردم گفتامیب یخوا یکه م یگالره؟ مطمئن یمطمئن -

 

 کشم: یم غیج یگوش یتو
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 کسو... چیکس و جز تو ندارم که قبولم کنه. ه چیه گهیمن د ه؟یتالف یبرا یاالن وقتِ خوب یکن یفکر م -

 

 :ردیگ یم متیرنگ مال شیصدا

 

 ...منظورم...زمینبود عز نیمنظورم ا -

 

 کشد: یم یپوف

 

 !رمیگ رایسم شیپ کمیرسونم.  ی...زود خودم و میچیه -

 

دهند. از اتاق  یپارکت پوش صدا م نیزم یرو شیکشم. چرخ ها یچمدان را م یکنم. دسته  یرا قطع م یگوش یخداحافظ بدون

 شوم. یخارج م

 

چرخ  دنیغلت یکشم. صدا یپله ها م نییدارم. تا پا یرا برم نی. چمدان سنگرمیگ یکمر درد و شکم درد، لبم را به دندان م از

 کند. یاعصابم را خردتر م نیزم یرو شیها

 

 ی. نگاهش از رونمیب یو روشنِ راهرو م کیرا در تار زدانیگذرم، قامت بلند و درشتِ  یکه م یبه در ورود یمنته یراهرو از

 ماند. یچمدانم ثابت م یخورد و رو یام ُسر م دهیصورت ترس

 

 شود: یصورتم م ریدهد و دوباره درگ یهم فشار م یرا رو شیها دندان

 

 ؟یریکجا م -

 

 ی رهیدستگ یرو میندارد. لرزش دست ها یا دهیکنم، خونسرد بمانم. هرچند فا یم یدهم و سع یدهانم را قورت م آب

 دهند. یچمدان مرا لو م

 

 :میگو یم یزیت یصدا با

 

 دم. یدارم جونم و نجات م -

 

 بزند. یکند حرف ی. دهانش را باز مدیآ یکند و جلو م یزنم. سرش را کج م یم پوزخند

 

 کشم: یگذارم و خودم را عقب م یم شیرا به نما میدندان ها یصورتش...مثل ماده پلنگ زخم یشوم تو یم براق

 

 !ایجلوتر ن -

 

 کشد: یهم، دست از جلو آمدن نم غمیبلند ج یوجود صدا با

 

 دوستت... یلیکه من خ یدون یگالره خودت م -

 

 برم: یلحن ممکن م نیتر نیرآگپرم و کالمش را با زه یحرفش م نیب

 

 !یاریدوست داشتنو به زبون ب یکلمه  یحق ندار یحت -
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 :ردیگ یشماتت م یمن و چمدانم درگردش است. لحنش رنگ و بو نیب نگاهش

 

  ؟یکن یخوره جمع م یم یبه توق یکه تق یمگه دختر بچه ا ؟یاریدر م یباز وونهیچرا د -

 

 دهد: یادامه م یقینفس عم دنیمکث و کش با

 

کردم که  یفرهان و مطمئن م دیزنم؟ با یم یرو جد یحرف نیفکر کن! به نظرت من همچ کمینگفتم...آخه  یاون حرفا رو جد -

 ! اون خطرناکه گالره...یدیتو لوش نم

 

 کشم: یزنم و چمدان را دنبال خودم م یم پوزخند

 

 !زدانی ستمیانقدرا هم احمق ن ؟یبگ یچ ینگ نویا -

 

 کشم: یم غیترسم و ج یم د،یآ یبار که جلو م نیا

 

 جلو... یایب گهیقدم د هیجلو... یایب گهیقدم د هیبه خدا  -

 

 یم شیکند که در جا یحالم را درک م یتر شدن بازدارم. خودش خراب کیرسد تا بزنم و او را از نزد یبه ذهنم نم یحرف

 .ستدیا

 

 کشد: یم شیموها نیب یدست

 

 ؟یراه انداخت هیچ شینما نیبه تو؟ ابگم  یآخه من چ -

 

 است تا پا به فرار بگذارم. یکاف یعاد ریحرکت غ کیکنم.  ینگاهش م اریچسبانم و هوش یرا به خودم م چمدانم

 

 واسه قالبت! یکه من و کرم کرد ی...از همون روزیمن راه ننداختم...تو راه انداخت -

 

 شود: یدادش بلند م یشود و صدا یم یشاک

 

 وضعت؟ نیبا ا یبر یخوا یکجا م ه؟یکارا چ نیا گهیخب من که خبرم رفتم هتل...د -

 

 دهم: یکنم و آب دهانم را قورت م یجمع شده، باز م ادشیفر یرا که از صدا صورتم

 

 روشن شه... فمونی...تا تکلمیمر شیپ رمیسر من داد نزن...م -

 

 شود: یتر م یکه هست...برزخ یاش برزخ چهره

 

 کن؟! رونینگفتم فکر ترک کردن منو از سرت ب ف؟یکدوم تکل -

 

 گذارد من رد شوم. یرود و نم یکنم. به هرحال او که از سر راه کنار نم یجمع م میجراتم را در پاها تمام

 

 روم: یکنم و به سمت در م یم یرگیخ

 

 کنم.  ینم تیاحساس امن نجایمن ا شه؟یهمون م یتو بگ یگفته هرچ یک -
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 :دیآ یزدم، دنبالم م یکه حدس م همانطور

 

 !اریدرن ینگفتم...بچه باز ینگفتم...به جون گالره و دوتا بچه هامون جد ینگفتم...به خدا جد یکه زدم و جد ییحرفا -

 

 :ردیگ یم میبازو از

 

 زنم... یدارم با تو حرف م -

 

 بکشم: رونیکنم، دستم را ب یم یسع

 

 یلیتونه برات داشته باشه؟ حرفات و هم خ یم یتیجون من و بچه هات چه اهم گهید یزن یم حرف کشتنم و یولم کن...وقت -

 .رمیبرم بم دیبا گهی...شوهرم رو نشناسم دیبود یگرفتم! چون جد یجد

 

حرکت دستش،  کیو نزار هستم که با  فیداند انقدر ضع یتند برود. م یلیترسد، خ یروم. م یم رونیکنم و ب یرا باز م در

 کنم، چمدانم را بلند کنم. یم یزنم و سع یرا باال م نیشوم. در صندوق عقب ماش یم نیپخش زم

 

 :ردیگ یرا از دستم م چمدان

 

 من! زیعز گهیگالره...نکن بابا...نکن د نهیسنگ -

 

 افهیق یول نمیب یها را م نیا یکند. همه  ی. چمدان را رها مفتدیب میبرا یکش مکش اتفاق یترسد، تو یکشم. م یرا م چمدان

 رود. جنون گرفته ام! یچشمم کنار نم یاز جلو یمصممش وقت زدن آن حرف ها لحظه ا ی

 

 یبار تو نیگرداند. ا یو مرا برم ردیگ یرا م میروم. دوباره بازو یم نیگذارم و به سمت در ماش یرا صندوق عقب م چمدان

 .نمیب یم تیحرکاتش خشونت و عصبان

 

 کوبم: یصورتش م یکه ندارم تو یبرم و با تمام قدرت یگردم، دستم را باال م یکه به سمتش برم نیهم

 

 نداره... یربط چیو به تو هم ه رمیمونم. م ی...نخوام بمونم، نمستمین رتیدست از سرم بردار...اس -

 

 شیآورد. دندان ها یام، کم نم یزدگ انیل عصکند. در مقاب یهاج و واج نگاهم م نطوریبود که ا دهیبود...ند دهیرا ند میرو نیا

 غرد: یآن ها م نیفشارد و از ب یرا به هم م

 

 ؟یکرد یچه غلط -

 

 رانمش: یکوبم و به عقب م یاش م نهیس یرو رم،یگ یرا که به سمتم دراز کرده، م دستش

 

 کردم. یم یو بهم گفت قتیحق یوقت دیکه با یهمون غلط -

 

 اندازم: یکمک راننده م یصندل یام را رو یدست فیو ک نمینش یم نیماش یتو

 

 .میبکش یرسه...چه برسه که بخوا یدستتم بهم نم یحت گهید -
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 نیشود، ا یباورش نم یخورم، حت یدهم. قسم م یگاز فشار م یرا رو میاش پا یبرزخ ی افهیبه ق تیاهم یزنم و ب یم استارت

 .دیایبرب رشیآرام و سر به ز یشرمانه از گالره  یب یرفتارها

 

*** 

 

 گذارد: یم میرا جلو یو گرد چا یا شهیفنجان ش اریمه

 

 جات امنه! گهینکن گالره! االن که د یانقدر نا آروم -

 

 اندازد. یچانه ام را به لرزش م یکننده ا رانیگذارنم. بغض و یصورتش را از نظر م یکنم. تمام اجزا یصورتش نگاه م یتو

 

 کنم: یگذارم بشکند و خودم را جمع و جور م ینم یول

 

 تونم به تو اعتماد کنم؟ ی...اصال مشتیاومدم پ شمیم مونی...دارم کم کم پشاریاعتماد کنم مه یبه ک دیبا گهیدونم د ینم -

 

 پرد. یم شیگلو یتو یشوند و چا یگرد م شیها چشم

 

 شوند: یافتد و چشمان براق و روشنش پر آب م یسرفه م به

 

بود که  نیا تیزندگ یکه بخاطرش اومدم شرکت و تو یلیربط نده! تنها دل فیکث یایباز نیمن و به ا ؟یگل یگیم یدار ی...چیچ -

 ...می...دوباره مثل قدشمیپ یخواستم برگرد یم

 

 کشد: یم یآه

 

 جات امنه! نجاینگو. ا ینطوری...پس خواهشا اشهینم گهیدونم که د یالبته االن م -

 

خواهم  یخواست باشم؟ م ی...دلم مستمیمثل گذشته هاست. فقط من ن زیاندازم. همه چ یآپارتمان م یبه فضا یسرسر ینگاه

 به گذشته برگردم؟

 

 دهم. یتکان م یهجوم افکار درهم و برهم به ذهنم سر از

 

 ...یی...جای...مسافرخونه ایهتل هیرم  ی...ماریمونم مه ینم نجایمن ا -

 

 دهد: یمواکنش نشان  عیسر

 

هم  زدانیکنه و به خونت تشنست... یم دتیهست که تهد رونینفر اون ب هی ؟یبر یخوا یکجا م ؟یمون ینم نجایا یچ یعنی -

 بابا! یدل و جرات دار یلیکه تو زرد از آب در اومد. واقعا تو خ

 

 زنم: یم هیکشم و به مبل تک یرا عقب م خودم

 

 موندنم امکان نداره! نجایا یدون یهمون که گفتم...خودتم م -

 

 کند: ینگاهم م قیعم

 

 راجع به گذشتت بفهمه؟ زدانیهنوز برات مهمه  -
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نسبت به من  یدیچه د زدانیمهم است،  میبرا یلیهنوز هم خ نم،یب یکنم م یمهم است؟ هرچقدر فکر م میکنم...برا یم فکر

 دارد. هنوز دوستش دارم. 

 

 دهم: یرا جلو م لبم

 

 جارو برام جور کن! هی...یدار ادی...دوست و آشنا که زیتونم خودم برم هر هتل یچون نم نجای...اومدم اخوام بفهمه ینم -

 

 کشد: یم شیموها نیصورت و سپس ب یرا رو دستش

 

 منم راحت تره. الیجا بمون خ نیمونم. تو هم ینم نجای...اصال من اگمیم شهینم -

 

 !رمایهم م نجای...از ااریکنم مه ی...خواهش منجایا ادیم وقتی رایاصال حرفشم نزن. سم -

 

 :دیآ یشود و کوتاه م یمن کالفه م یرگیهمه خ نیا از

 

 ؟یرینم میمر شیذارمت. چرا پ یامن م یجا هی! یدیباشه بابا...به حرف که گوش نم -

 

 م!از دست دنیکش یبدبخت یکاف ینکنم. به اندازه  هیقض نیاون دوتا رو وارد ا گهیقسم خوردم د -

 

راحت تر  المیخ یکم دهیفهم اریشوم. حاال که مه یماند. من هم ساکت م یم رهیخ یزند و متفکر به نقطه ا ینم یگرید حرف

 است.

 

 زی. همه چختیبه هم ر زیهمه چ ییکهویشکمم. چقدر  یکردم. آن هم با دو تا بچه تو یم یاحساس ناامن یطرز وحشتناک به

 .دیآ یبرنم یهم از دست کس یو کار دهیاز هم پاش زیهمه چ یناگهان یلی. حاال خمیکرد یم یخوب بود و ما هم با آرامش زندگ

 

راه گمش کردم و  یتو یجور کیآمدنم از خانه، دنبالم کرد.  رونیاست. بعد از ب زدانیخورد.  یزنگ م زیم یرو لمیموبا

 رسد. یدستش هم به من نم گریکه د چاندمش،یپ

 

*** 

 

امن است. صاحبش از  میجا نجایا اریاما به قول مه ستین یفوق العاده ا یهم جا ادی. زنمینش یشکوفه دارِ تخت م یِرو تخت یرو

 اوست.  یمیصم یدوست ها

 

گذاشت، گفت باز هم  نجایمرا که ا اری. از صبح تپش قلب هم دارم. مهرمیگ یم یاتاق دم کرده و خفه است. نفس تنگ یفضا

 گوشش نرفت. یحرف تو د،یایصرار کردم نزند. هرچقدر هم ا یسر م

 

شوم و  یخورد. از فکر خارج م یزنگ م لمیشد. موبا ینم یزد و مجبور شد برود. وگرنه به تنها ماندنم راض یزنگ م یه رایسم

 اندازم. یدر حال روشن و خاموش شدنش م یبه صفحه  ینگاه

 

 ترسم. یو م دیآ یشماره اش نفسم بند م دنیقبل، از د یبارها ینا آشناست. مثل همه  ی...همان شماره ستین زدانیبار  نیا

 

 :رمیگ یرا دم گوشم م یکنم و گوش یگزم. تماس را وصل م ینه...لب م ایمانم جواب بدهم  یم

 

 الو... -
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 شود: یبلند م ،یا ینیچ هیسالم و حاش چیخش دار و بمش، بدون ه یصدا

 

 جات امنه؟ گهید یر کردعسل؟ جات خوبه؟ فک نیریش یقشنگ مستقر شد -

 

امان هق هقم  یب یاندازم. صدا یتخت م یکنم و رو یرا قطع م یبرد. گوش یمرا تا مرض سکته کردن م بایقهقه اش تقر یصدا

 کند. یم خیمو را به تن خودم س

 

 یتخت م یبکنم. از رو یکار دی. باستیکردن ن هیکنم. حاال که وقت گر یرا پاک م می. اشک هاچمیپ یرا به هم م میها انگشت

 چیکنم. ه یاتاق را خوب نگاه م یکنم. پشت پرده ها...داخل کمد. همه جا یروم و داخلش را نگاه م یم سیجهم. به سمت سرو

 . ستیکس ن

 

 آمده ام؟ نجایمن به ا ده،یداند؟ از کجا فهم ی. از کجا مردیگ یآرام نم دلم

 

 یرا تند تند م اریمه یخورد. شماره  یبه هم م یدارم. با حرکت دستم روتخت یبرم یروتخت یرا از رو لمیزنم و موبا یم یچنگ

 چسبانم. یرا به گوشم م یو گوش رمیگ

 

 یرا رو میسوزد. پلک ها یچشمم م یکنم. حدقه  یم هیاز سو رفته اند، انقدر که من گر می. چشم هاندیآ یبند نم میها اشک

کنم و  یم رایلب نثار او و سم ریز ی...فحشگریزند؟ معلوم است د یحرف م ی! با کیروم. لعنت یگذارم. پشت خط م یهم م

 اندازم. یتخت م یرا دوباره رو یگوش

 

 نیا نیندارد. در ب دهیشود. فا یخون در دهانم، پر م یجوم که مزه  ی. انقدر با استرس مرمیگ یم میدندان ها نیرا ب لبم

 یموقع شب م نیدانم، ا یدارم. خودم هم نم یبرم زیم یرا از رو چییپوشم و سو یرا م میها، خفه خواهم شد. لباس ها وارید

 کنم! ریرا اس یچه کس گریخواهم، د

 

 یبد طیشرا ینکنم ول رشیبمانم؟ قسم خورده بودم، درگ ششیامشب را پ کیدارد،  ی...چه اشکالگریدوستم است د میمر

 .اورمیشوند، محال است، دوام ب یتر م کیم نزدهر لحظه به ه شیوارهایکه د یهتل نقل نیا یدارم. تو

 

دهم. فعال  ینم یتیاهم یتخت جا گذاشته ام ول یرا داخل اتاق و رو لمیافتد، موبا یم ادمیاندازم.  یرا داخل آسانسور م خودم

 را راحت کنم. المیبروم و خ میمر شیخواهم، پ یفقط م

 

 شود: یبلند م شیاز جا دنم،ینشسته به محض د زیکه پشت م یمرد

 

 زنگ... اریاومده خانوم؟ به مه شیپ یمشکل -

 

 پرم: یحرفش م نیب

 

 دونه... ی. خودش ممیمر شیرفت پ دی...سراغم و گرفت بگستیالزم ن -

 

 دنیتماس خواهد گرفت. باران تازه شروع به نم نم بار اریرفتنم با مه رونیدانم به محض ب یم یول د،یگو یم یخفه ا «حتما»

را  ابانیها که طول خ نیو چراغ ماش یکیاندازم. تار یبه دور و برم م یترسان یرسانم. نگاه یم نیخودم را به ماش عیسرکرده. 

 دهم. گلو درد دارم.  ی. آب دهانم را به زحمت قورت منمیب ینم چیه گریکنند. د یرعد آسا رد م

 

زدم.  یزنگ م میآوردم و به مر یرا م لمیدهم. کاش موبا یگاز فشار م یرا رو میزنم و پا ی. استارت منمینش یم یصندل یرو

 ام بلند نشود.  هیگر یتا صدا رمیگ یم میدندان ها نی. انگشت اشاره ام را بندیوضع بب نیهول کند مرا با ا دیشا
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دود. خوب که  یم نمیبه سمت ماش یام که کس نداختهین یاصل یجاده  یزنم. هنوز تو یهتل را دور م یمحوطه  یسرعت آرام با

 زن است. کی نم،یب یکنم، م ینگاه م

 

کنم.  یشوم. کمربندم را باز م یم رهیگردد. با وحشت به رو به رو خ یرود و برم یزنم. سرم تا فرمان م یترمز م یسرعت رو به

 تکاند.  یاش را م یرنگ و خاک یانداخته و شلوار مشک نییزن سرش را پا

 

! شانس آوردم سرعتم نیماش یجلو دیچطور دو وانهی! دامدیبه سرش ن ییتم. خوب شد، بالفرس یم رونیب یاز سرآسودگ ینفس

به او  تیکنم و با عصبان یرا مشت م میپرم. دست ها یم رونیب نی. از ماشدیکم بود و او هم به موقع خودش را کنار کش

 شوم.  یم کینزد

 

 شد وسط جاده؟ شیدایاز کجا پ گرید نیدارم. ا یخودم بدبخت یبرا یکاف یکه به اندازه  من

 

 اندازم: یسرم م یرا رو میصدا دهینرس

 

 معلوم هست حواست کجاست؟ زده بودم که نعشت... چیخانوم ه -

 

 کند. یکنم. او هم مات و مبهوت نگاهم م یشود. کلمات را گم م یجا به جا م نهیس یتو قلبم

 

 پرد: یم رونیخفه ام ب غیبه هم قفل شده ام، ج یلب ها نیب از

 

 !!ــم؟ینس -

 

 شده اند: یقد نعلبک شیکند. چشم ها یرا صاف م کمرش

 

 گالره؟!  -

 

چقدر  ؟یکنم. عجب تصادف یشده. شوکه شده نگاهش م ادیز یلیروزها خ نیدهم. ترشحات بزاق دهانم ا یرا قورت م بزاقم

 یباسنش م ریبا زور تا ز شی. قد ماتودهیپوش اهیس نینمانده. مانتو و شلوار ج چیو طراوت ه یکرده. از آن همه شاداب رییتغ

 ییِمثل چوب خشک شده و رنگ طال فشیو لط بایز یاست. موها یخال ،یشیآرا هاش از هرگون دهیرسد. صورت الغر و رنگ پر

 زند. یذوق م یزشتشان تو

 

 دهم: یو تکانش م رمیگ یم شیبازو از

 

کس ازت خبر  چیسراغ خانوادتم رفتم...ه ؟ینگ زدم؟ آخه کجا رفتچقدر بهت ز یدون یدختر؟ م یکجا رفت ؟یخودت مینس -

  نجام؟یا یدونست یم ؟یکن یم کاریچ نجاینداشت. اصال ا

 

از عوارض  یدهم. لعنت یبار هزارم قورت م یکشد. آب دهانم را برا یم رونیدستم ب یپنجه ها نیرا به زور از ب شیبازو

دهم  ی. باز آب دهانم را قورت ماورمیخواهم باال ب یدهد.م یگند، م یبو مینس کلیاست. حالت تهوع هم دارم. تمام ه یباردار

 .اورمیاو باال ن یتا رو

 

 پرند: یم رونیب شیلب ها نیاز ب دهیبر دهیکند. کلمات بر یدهان باز م بالخره

 

 شی...قضستی. حال و روزم خوش نرونیپرتم کرد ب نجایو داد هم بمیترت نشیماش یتو یعوض کهیمرت هیدونستم... ینه نم -

 ...نجایمفصله گالره...گالره تو ا
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 من در گردش است: یو سر و وضع آن چنان نیماش نیب نگاهش

 

 ؟یگالره؟ چرا انقدر عوض شد یکرد دایگنج پ -

 

 تا سوال دارم تا از او بپرسم. چقدر فکرش را کردم! چقدر نگرانش بودم! اصال مطمئن نبودم، زنده مانده باشد. هزار

 

 لغزد: یالغرش م یسرشانه ها یرو دستم

 

  ؟ی...چرا انقدر آشوبگمیمفصله...بهت م نمیا -

 

 زند: یم هیگر ریرود و ز یباال م شیصدا تن

 

تونم رو پام  یولم کرد رفت. نم نجاینذاشت کف دستم. هم اهمیپول س هیالش و برد کثافت ح کهیمرت گمیم ؟یفهم ینم -

 هان گالره؟ ؟یبر یکن یکردم...گالره؟ منو که ول نم داتیخوب شد که پ یلیحالم بده. گالره خ یلی. خسمیوا

 

 کنم. یشود. من هم بغض م یبلند م شیها هیناله و گر یصدا

 

 ستمیا یافتم. شب ها م یخودم م ادیشود.  یکباب م شیلرزد. دلم برا یبارش باران م ریشود. اندام الغرش ز یتندتر م باران

ولگرد صد بار  یسگ ها یشد. از صدا ی. سردم مدندیپاش یآب م میحوصله رو یب ی. راننده هادیبار ی...باران مابانیکنار خ

 دادم.  یهزار بار جان م بایتقر ،یمردان وحش یدست و پا ریزکه  ییشدم. شب ها یمردم و زنده م یم

 

 ...یمشت کفتار عوض کی...دهیزن ند یِمشت عقده ا کی

 

 بلند است: مینس ی هیگر یصدا هنوز

 

 !یکردم...گالره تورو ارواح خاک بابات منو تنها نذار داتیگالره خدا کمکم کرده...گالره پ -

 

کند. از  ینم میگند مشامم را پر کرده و رها یدهم. بو یلرزد...ازواح خاک پدرم را قسم داد. آب دهانم را قورت م یم تنم

 .اورمیتا بخواهم باال ب ستیمعده ام ن یتو یزینخورده ام و چ چیصبح ه

 

تنها بمانم. از  دم،یترس یچه بروم؟ من فقط م یکرده ام، آنجا برا دایرا پ میخب حاال که نس م؟یمر شیخواستم بروم پ یم

 .رمیگ یم شیبازو

 

شناسم. آدم معتاد  یپررو نشود. معتادها را خوب م یلیبه خرج ندهم، تا خ یهم عطوفت و مهربان یلیکنم خ یم یسع

 شود. یقدرنشناس م

 

 کشم: یرا در هم م میها اخم

 

 ! یکرد خی نیتو ماش نیبش ای...بالیخ یخب ب ی...ولمینس ییرفتم جا یداشتم م -

 

 کند: یاش را با پشت دست پاک م یاشک یو چشم ها ینیخندد. آب ب یم عیسر

 

 !یکن یدونستم منو ول نم ی...میفدات بشم آبج -
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 ایناقص به دن میبچه ها ایکند. خدا یزنم. کمرم هنوز از ظهر درد م یبندم. دست به کمر م یرا م نیکشم و در ماش یم یپوف

 خورم!  یکه م یهمه استرس و حرص و جوش نیبا ا ندیاین

 

 زنم: یشکمم م یحرص دستم را رو با

 

 حاال هم وقت حامله شدن بود؟ -

 

 ینطوریزده که ا ییدانست چه گند ها یاو بود. خودش هم م ری! همه اش تقصیلعنت زدانی"سابم یهم م یرا رو میها دندان

 "اش بند کرد!  یرا به خودش و زندگ میپا

 

 کنم: یاندازم و در را باز م یر قفل مرا د دیکل

 

 .یخفمون کرد ریدوش بگ هیدختر. اول  یدیم یگند ی! چه بومیبرو تو نس -

 

 .ستدیا یم یو لرزان گوشه ا سیاندازد و همانطور خ یبه دور و برش م ینگاه میاندازم. نس یم زیم یرا رو دیکل دست

 

 خورند: یبه هم م کیتل کیتل شیحرف زدن دندان ها موقع

 

 کردم گالره. داتیخوب شد پ یلی...خیگرم و نرم یچه جا -

 

 زنم. خارج از کنترل است: یم لبخند

 

 ...آوردم.دمیدور. من بهت لباس م زمیبرو حموم لباساتم بنداز همونجا بر -

 

 اندازد: یرا با تعجب باال م شیابروها

 

 !یکرد دایواقعا گنج پ نکهینه مثل ا -

 

 زند: یم پوزخند

 

 خوبه! یلیخوبه...خ -

 

 کنم: یشوند و با تعجب نگاهش م یگرد م چشمانم

 

 ه؟یمنظورت چ -

 

 اندازد: یتخت م یرا رو شیبلوزش هم معلوم است. مانتو یاندازد. استخوان ترقوه اش از رو یالغرش را باال م یها شانه

 

 ...یکن فیبرام تعر دیبا میزن یحرف م امیم رمیگ یدوش م هیندارم.  یمنظور -

 

و  تیروزها دچارش شدم. حساس نیکه ا یا ینیکنم، نسبتش دهم به بدب یم یرود. سع یرود که نم یکنار نم پوزخندش

مشکوک شوم. که به عالم و آدم شک داشته باشم.  اریرا هم باور کنم. که به مه زدانی یگذارد، حرف ها یکه نم یا ینیبدب

شده، منِ بد را بدتر  انیدر وجودم نما دایکه جد یعالئم نیانگار ا ال. اصتسیدست خودم ن یحساسم ول نیدانم بدب یخودم م

 کرده!

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 593 

 

 کنم. یرا باز م یها امی...پاریاز مه امیکال و پ سیم یروم. کل یام م یکشم و به سمت گوش یم میشانیبه پ یدست

 

 «؟ییکجا»

 

 «جواب بده نگران شدم. ؟یدار یبرنم چرا»

 

 «اونجا. امیم دارم»

 

 دارد. یبوق نخورده برم کی. رمیگ یبا او تماس م عیسر نم،یب یآخرش را که م امیپ

 

 :چدیپ یم یگوش یعربده اش تو یصدا

 

 ...آخه من...یفهم یسه ساله هم نم یبچه  هی یمگه دستم بهت نرسه گالره! اندازه  ؟یبود یکدوم گور -

 

 پرم: یحرفش م نیب

 

 جا مونده بود. میبرگشتم. گوش رونیسر رفتم ب هی...حالم خوبه. اریداد داد نکن مه -

 

 کند.  یدرازتر م مشیرا از گل شیدارد پا یادیبگذارم. ز زیهمه چ انیدر جر دیرا نبا اریکنم، مه یم فکر

 

 کند: یفروکش م تشیعصبان کبارهی به

 

 !میمر شیپ یکه گفت رفت ریام -

 

 :میگو یم عیاندازم و سر یم میبه نس یشود. نگاه یحمام باز م در

 

 .ریزود بخوابم. شب بخ دیکنم. با ی! من قطع مگهیامنه د نجایجام هم دمیشدم. د مونیپش -

 

کرده باشم.  شیدایشود، پ یمانم. هنوز هم باورم نم یم رهیخ میکنم و به نس یمخالفت کند، قطع م ایبزند  یحرف نکهیاز ا قبل

از نشانه  یکی میبودم. ناراحتم چون نس تشیدوستم است و من نگران وضع میهم خوشحالم و هم ناراحت. خوشحالم چون نس

 و خراب بودنم است.  ادیدوران اعت یها

 

 !ستین ی. به معتاد جماعت اعتمادردیرا بفهمد بخواهد از من باج بگ قتیاست اگر حق ممکن

 

 بپوشم؟ یدیگالره لباس نم -

 

 کنم: یاتاق اشاره م یو به چمدان گوشه  میآ یم رونیفکر ب از

 

 بوگندورم بنداز دور. یو شلوارم هست. اون لباسا یمانتو و روسر رونیب یبر یاز اون تو بردار خواست -

 

 خندد: یم یحالت مسخره ا با

 

 پالتو پوست بپوشم؟ یها...پس توقع دار شهیگرم بلند م ینفست از جا -

 

 است. یمصرف همان کوفت یبرا شیها یدانم پرخاشگر یدهم. م یبه طعنه اش نم یجواب
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 ؟یزن یم شهیهنوز ش -

 

 کند. یرا خشک م شیپوشد و با حوله موها یمرا م یاندازد. لباس ها یم نییحرفم پا دییتا یرا به معنا سرش

 

 پرسم: یم یدلسوز با

 

 خرابه تو دختر! تتیموهات مثل چوب خشک شده بود؟ چقدر وضع ؟یچند وقت بود حموم نرفته بود -

 

 کنم. یتخت جا به جا م یخودم را رو یکند که با حالت معذب ینگاهم م نهیبا ک یسابد. جور یرا به هم م شیها اندند

 

 کشد: یلبش را باال م یگوشه  یا انهیموز پوزخند

 

 گالره خانوم. میکه سانتال مانتال کن میگذار و خرپول ندار هیآخه ما مثل شما شوهر سرما -

 

 یشود. چشم ها یزند. بزاق راه افتاده از دهانم ناگهان خشک خشک م یبرق سه فاز به بدنم وصل کرده باشند، خشکم م انگار

 شود. یپوزخندش زوم م یگرد و متعجبم رو

 

 گذار بودنش هیو بدتر از آن از سرما زدانیاز ازدواج با  یمن اصال به او نگفتم شوهر کرده ام! گفتم؟ نه مطمئنم حرف شوهر؟

 به او نزدم.

 

و رنگ و رو  یمشک ی. کنار مانتودیآ یکند. جلوتر م یچشم نگاهم م یاز گوشه  میکشم. نس یقلب کوبانم باال م یرا تا رو دستم

 شود. یدوال م اهشیس یرفته 

 

 :دیآ یم نییگوشم پا کیتا نزد سرش

 

 یحرکتت... ول نیکردما با ا فیک یعنی. یتورت و پهن کرد یی...خوب جازادی...دست مریزرنگ یلیآره گالره خانوم...واقعا خ -

 اصال! نهی...قانونش اگهیاز خودتم بکنن د انیب یانتظار داشته باش دیبا یکن یم گرانیاز د ی! وقتیکه زرنگ یستیفقط تو ن

 

کننده  دی! آن تهددمشید باشد. او مرد بود...خودم نطوریتوانست ا ینه نم ؟ییکذا یها و تمام آن زنگ ها دیاو بود؟ تهد کار

 مرد بود.

 

دوستم  نیبهتر یروز ،یزن عوض نیدوستم بود. ا نیبهتر یدوستم؟ آر نیدهم عقب...دوست بود! دوستم؟ بهتر یم هولش

کردم. خودم را به آب و  شیزدن ها شهیکردم ترکش دهم. روز و شبم را حرام توهم ها و ش یکردم. سع یخواهر شیبود. برا

قرار گرفتم و مردم و زنده شدم. از همه  شه،یش دنیمعرض کش ربکشمش...خودم صدبار د رونیزدم تا از مرداب ب شیآت

 گذشتم! شیبرا زمیچ

 

 یری. فاصله ام تا درب را اندازه گمیایتوانم، برب یم گریکه د یالغر مردن یدخترِ نشئه  نی. از پس استیفکرها ن نیوقت ا حاال

 خراب شده فرار کنم. نیش دهم، تا تعادلش را از دست بدهد و من بتوانم از ااست، هول یکنم. کاف یم

 

پرد  یبرسد، سر راهم م رهیدستم به دستگ نکهیدوم. قبل از ا یجهم و به سمت در م یتخت م یزنمش...از رو یعقب م دوباره

 .ردیگ یصورتم م یرا جلو ییو برّان چاقو زیو سر ت

 

 کشم. ی. عقب مدیآ یچشمم برود. جلو م ینمانده بود، تو یزیکشم. چ یقدم عقب م کیزند. خودم را  یم رونیب میها چشم
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 اندازد: یرا باال م شیابروها

 

 ت کردم. مهیق مهیق یفکرش و هم نکن گالره! تکون بخور -

 

 توانم بکنم: یهم نم هیگر یام که حت دهیترس انقدر

 

 !؟یخوا یاز جونم م یچ -

 

 گذارد: یم میگلو خیرا ب شی. چاقوفتمیم شیکند و رو یم ریتخت گ یبه لبه  میپا

 

کنم که بخوام با  ینم یجسارت نیشوهرت. من چن ی...برااریمه یشده...برا زیعز یادیروزا جونت ز نیندارم...ا یبا جونت کار -

سالم هست که  هیاز  شتریداره...قصدشم فقط جونته! االن ب یشتر نهیازت ک بیهست که عج یکی یکنم. منته یجونت باز

 .ادیم تیبا سا هیسا

 

 یدر حقش کرده ام؟ چه کس یا یمگر من چه بد ست؟یداند؟ اصال قصدش چ یم ییزهایچه چ گرید ایشناسد؟ خدا یرا م زدانی

 است که قصد جانم را کرده؟

 

 هجوم افکار ترسناک، سرم در حال منفجر شدن است. از

 

 نالم: یم

 

مزاحمتا که منو نصف  نیکارِ توئه؟ هم ؟یخوا یاز من م یکنم. چ ی. اصال درک نممیما باهم دوست بود م؟ینس یکن یم کاریچ -

 جون کرده کار توئه؟

 

از  یتو بمونم و ه شیپ ومد،یخوشم م یکن ی. فکر ممیستیوقته دوست ن یلیخ گهیآره کار منه...کار خودمه. گالره خانوم ما د -

برم. اون موقع که به گه  ششیرو نداشتم پ یمن کس ؟یکن فیو نا ک فمیبه اعصابم و ک ینیبر یه ؟یمحرومم کن دنیکش شهیش

خودش و ولت کرده بود، ننه  یِخوش یرفته بود پ ارتونی...همون موقع که آقا مهیاشتند اهمیپول س هیو  یافتاده بود یخور

خواستم  ی...اصال نمیدخترشون راحت شن و تو منو مثال ترک بد یتایدادن تا از شر آزار و اذ یاحمق من خرج خانوم و م یبابا

 .یسیل ابونیبه خ فتادمیدادن. م یپولم بهم نم هذر هیموندم خانوادم همون  یمونده بودم چون اگر نم شتیکه ترک کنم. من پ

 

 غرم: یکند، م یم اهیرد دلم را سکه دا ی...با تمام نفرت و انزجارمیجمله بگو کیتوانم  یم تنها

 

 ...یپست یلیخ -

 

 یشوند. با خشم سر چاقو را تو یاش باز و بسته م ینیب یشود. پره ها یم یکنم. عصبان یصورتش تف م یدهانم را تو آب

 کشم. یم غیو ج فتدیبه سوزش م میبرد. گلو یفرو م میگلو

 

 کشد: یصورتش م یلباسش را رو نیآست پشت

 

 .سهیرئ یاالن ک ستین تیحال نکهیکثافت و نگاه کنا...مثل ا -

 

 کنم، دستش را عقب بزنم: یم یافتم و سع یم هی. به گررمیخواهم بم یمن نم ایترسم...خدا یم

 

 !یخوا یم یکردم؟ بهم بگو ازم چ کارتی! آخه مگه من چاریسرم ن یی. من حامله ام...تو رو خدا بالمیتوروقرآن نس -
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شدن  یکشد. جار یم رونیزند و ب یسوزن م یکیسوزد. انگار  یاز اندازه م شیب میگلو ریکشد. ز یعقب م یرا کم شیچاقو

 درست نفس بکشم. یتوانم حت یگزم. از شدت درد نم یکنم. لب م یگردنم، حس م یخون را رو یقطره ها

 

 کشد: یلبش م یرا رو زبانش

 

 خوان... یمنو نم گهیمن د یدختر خوب...مامان بابا نیحرف حساب...آفر هیآهان حاال شد  -

 

 لرزد: یکنم بغض کرده. چانه اش از حرص و نفرت و حسرت م یم احساس

 

 یلیخ نمی...گفت نعشت و ببارنیخبر مرگت و ب دمیم حیبهشون پناه بردم مامانم گفت ترج ی...وقتششونیرفتم پ یوقت -

خونه! داداشم  نیا یبرگرده تو تونهی...گفتن جنازت فقط مریندارن...گفتن برو بم میبه نام نس ی...گفتن دخترشمیخوشحال تر م

 . گفت برو تا نزدم نکشتمت...رونیب کردخودم پرتاب  یوگرفت منو از خونه  سامیگ

 

 دهد: یهم فشار م یرا رو شیها دندان

 

جارم ندارم  چیپول ندارم...ه یچیه گهیمن د یبدون گمیدلت به حالم بسوزه...م گمینم ناروی...اینگام نکن عوض یاون طور -

 ...رونیب میخراب شده بزن نیاز ا میسمت ما تا من و عرفان بتون یو شل کن ستیذره سرک هی دیبرم. با

 

 کشم: یم غیدهم و ج یتخت تکان تکان م یرود. خودم را رو یم نیگردنم از ب سوزش

 

 ! عرفان؟!؟یچ -

 

 یِ ...همان عرفان عوضاهیس دیبن بست، چاقو به دست دنبالم افتاده بود...همان پرا یکه تو ! عرفان! همان جوانک قد بلندعرفان

 انتقام! یشده بود. آمده بود...برا میکابوس شب ها یناکس که روز

 

 زند: یم پوزخند

 

مملکت فرار کنه. البته اون  نیاز ا دی...باهیتو زندون...فرار شیانداخت یکه زد ینه؟ بعله عرفان...همون بدبخت یکپ کرد -

من موافق  یها...ول گهیبکشمش...تورو م خوامیفقط م گهی. مشهیچقدر اوضاعش قاراشم ستین شیحال یعوض وسیپف

 ...ستمین

 

 شود: یتر م میمال یکشد و کم یرا جلو م سرش

 

 ی...خانوادم منو نخواستن.. .ولستمین شدم. اما کور که وونهیبخوام بکشمت؟ من معتاد هستم...ثبات ندارم...د دیاصال چرا با -

ندارم  یچاره ا ی...ولیرو بچش یبالخره طعم خوشبخت یخوا یدونم م ی...میدار یدونم قلب خوب ی! میترکم بد یتو خواست

هم از طرف ما  یدیتهد چی! هتیو زندگ یمون یبرمش! تو م یم رمیگ یدست عرفان و م نم...میایباهامون راه ب دیگالره...با

 .ستیبرات ن

 

 پرسم: یم یدارد. تا ترس و دو دل یزیگذارم. خونر یم میگلو یرا رو دستم

 

 کنم براتون؟ کاریچ دیمن...من با -

 

 کشد: یم غیشود و ج یم یعصبان

 

 رو شل کن طرفمون... سهیگفتم سر ک ست؟ین تی.. چرا حال یانقدر خودت و نزن به نفهم -
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 دهد: یادامه م یآرام تر یصدا با

 

اون ور...به نفع خودنم هست...عرفان خطرناکه  میبپر یکه قاچاق یانقدر بد دی. باستایقرون و دو زار ن هیحرف  -

 یخواد بهت دست دراز یگفت م یبارم بهم م هیخواد بکشتت... یزنه. م یبه هم م یواست...دنبال انتقامه. نقشه هامون و ه

. یبدبخت یخواد زجر کشت کنه. دست نجنبون ی. میبد دار ی...خاطره ادیمگفت بدت  ی...میروش حساس یلیگفت تو خ یکنه...م

کس و آواره که  یکنه! ب یآبروت م یشوهرت ب شیکوه عکسه...پ هیدو تا نه ها... یکیعالمه عکس ازت داره.  هی

. اگه بفهمه پرتت رتتیبگ ادیو ب یهش گفته باشاصال محاله ب یعنی! ؟یدونه چه کاره بود ی. شوهرت که نمدهی...شکنجت میشد

 . رونیکنه ب یم

 

که  نی...با امیایتا کوتاه ب دیگو یها را م نیزده، ا رونیب یبا چشم ها نطوریدانم ا یدانم قصدش فقط ترساندن من است...م یم

 ترسم. یم قتایاسم عرفان حق دنیبا شن یول ستیحرف ها چ نیفهمم، قصدش از ا یم

 

 چسبد: یام را م قهی

 

 کمی هی. کافمیبند یکنم و فلنگ و م یم تشیعرفان و متوجه موقع یاگه کمکمون کن ؟یکن یم کاری...چگهیخب بنال د -

 . تو فقط کمکمون کن...ادی! باهام مگهید هی...فرارسایبترسونمش از پل

 

 پرد: یم رونیخورد، ب یهم م یکه از ترس رو میدندان ها نیب از

 

 چ...چقدر؟! -

 

از سگ  شهیترسم جم بخورم. آدم معتاد، آن هم معتاد به ش یم ی! حتم؟یبچه ها ایدهد. خدا یشکمم تکان م یرا رو شیزانو

 !یچطور هزار پاره شد ،یفهم یدرد که خودت هم نم یحمله هم خطرناک تر است. چنان م یآماده 

 

 کند: یفکر م یکم

 

 کنه! یمون و رد مدو تا رهیگ یهست...چهل تا م یکی -

 

 :میگو یم یبلند یگزم و با صدا یم لب

 

همه از حساب بردارم از بانک  نیبگم؟ اگر...اگر بخوام ا یچ زدانیتونم بدم...به  یمن...من انقدر نم ون؟یچهل...چهل مل -

هم که  ینطوری.. .همنی... .همرهیخودش بگ دیبه من انقدر پول و بدن...با ستمی...اصال مطمئن ندنیزنن خبر م یبهش زنگ م

 !ستین

 

 شود.  یبلند م غمیج یدهد. صدا یزده ام فشار م رونیشکم تازه ب یتو شتریرا ب شیزانو

 

 کوبد: یدهنم م یپشت دست تو با

 

 ...ستین میحرفا حال نیببر صداتو من ا -

 

 یادگاریاست...  یادگاریخوانم.  یشرمش م یرا از چشمان ب تشیترسم...ن یکشد. م یم نییگردنبندم پا یرا تا رو نگاهش

 بردار! شیات را از رو یلعنت ی. چشم هااورمیوقت درش ن چیاست. با عشق آن را به من داد. گفت ه زدانی

 

 :ردیگ یدستش م یرا تو گردنبند
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 ارزه... یچقدر م نمیبرم بب یم نویفعال ا -

 

 :فتمیبه التماس کردن م یخواهم ول ینم

 

 نبرش. تورو قرآن... یدوست دار یبدم؟ جون هرک یحیچه توض زدانی...تورو خدا اون و نبر...من به هیادگاری...مینه نس -

 

 فشارد: یمشتش م نیکند و ب یسوزد. گردنبند را باز م یم میخش افتاده. گلو هیاز شدت گر میصدا

 

 یوسط...به کس یکش یو نم سیپل ی.پا..یکن ینم یگالره...غلط اضاف نیبرم...بب دیبا گهی...االنم ددمیپسش م یپول و داد -

. وگرنه ایباهام راه ب یکمکت کنم از شرش راحت ش یخوا یو م یفتیعرفان ب ریگ یخوا یاگه نم رفهمه؟ی. شیزن ینم یهم حرف

 ؟یدی! فهمگشچن یتو ندازمتیبرم م یم رمیگ یخودم م

 

گوشم پاره شد. با ترس و لرز فقط سرم را تکان  یکنم، پرده  یلحظه حس م کیکشد که  یگوشم داد م یتو یرا طور «یدیفهم»

 دهم. یم

 

 برد. یتکه از قلبم را دارد م کیمشتش است. انگار  یبه گردنبند تو نگاهم

 

 .رشیبگ یجد ستین دی...تهدرهیگ یخودتم م ششیآت یمارو لو بد ی...بخوایبندمت تا شر درست نکن یحاال هم م -

 

 یکند. در اتاق را پشتش به هم م یم میتخت، رها یبندد و رو یلرزم با مالفه م یکه از شدت ترس سکوت کرده ام و م مرا

 رود. یمشتش م یکوبد. تمام وجودم با او و آن گردنبند تو

 

گاه محکمم  هیتنها تک زدانیزدم.  یم رونیاز خانه ب دیماندم. نبا یم ششیپ دیاست؟ با زدانیمثل احمق ها فکر کردم کار  چرا

را دوست  شیمرا دوست دارد. بچه ها زدانیاسمش را چه بگذارم؟  دیپس با ست،ین یوانگی...اگر دگریشدم د وانهیاست. د

جبرانش  یصورتش زدم اما حت ینوک انگشتش هم به من نخورده. من دوبار تو یحال حت هتا ب میها یدارد. اصال با تمام گندکار

 هم نکرد. 

 

. االن ها وقت دارو خوردنم است. آن موقع که ردیگ یزند. دلم م یکردم، دلم را آتش م یترکش م یوقت شانشینگاه پر ادی

 یبکشد. دلخور بود. از ماجرا ریتا کمتر ت دیمال یداد. خودش کمرم را م یرا م میها نیتامیو و یخانه بود، خودش قرص ماه

کرد تا من آرامش داشته  یم یاشم. خودخورخواست من در آرامش ب یآورد. م ینم شیبه رو یقرص خوردنم ناراحت بود ول

 باشم. 

 

توانست قصد جانم را کند؟ البد حاال  یم یآدم نیشد. چطور چن یحالم م یایزد و جو یهم که نبود مدام زنگ م یدو روز یکی آن

رگ ها و سرخ  اهیس یرشته ها انیچپ و راست. م زیدهل نیقلبم...ب یتو یینگران شده. جا یلیهمه جا را دنبالم گشته...البد خ

تواند،  یکس نم چیه گریچاه انداخته ام که د یبا دست خودم، خودم را تو یکشد. طور یم ریت زدانیآوردن  ادیبا به  م،یرگ ها

 بکشد. رونمیب

 

 نخواهد شد!  ریماجرا ختم به خ نیا آخر

 

را بردارم.  یتوانم گوش یافتاده. نم شیاصفحه نم یرو اریمه یخورد. شماره  یام زنگ م یغلتند. گوش یگونه م یرو میها اشک

 رسد.  یدستم نم

 

دانم چقدر  یجم بخورم. نم میتوانم از جا ینم یکنم. حت یرا حس م شیشده و لزج سیاز خون خ یبه طرز چندش آور گردنم

 رسد. یدر زدن به گوشم م یکنم، که صدا یم هیگذرد و من فقط گر یم
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 ؟ییگالره؟! اون تو -

 

 کشم: یم غیج یو خوشحال یدواریام با

 

 کمکم کن!  اریمه -

 

 کوبد: یتر به در م محکم

 

 !نمیدرو باز کن بب نیشده؟ ا یگالره؟ چ -

 

 شود. یم نییباال و پا رهیدستگ

 

 شود: یخراش برداشته ام، بلند م یصدا

 

 کمکم کن توروخدا! اریتونم تکون بخورم...مه یمن نم اریمه -

 

 :چدیپ یگوشم م یحلزون یتو دادش

 

 شده! یخب به من بگو چ -

 

 رسد. یبه گوشم م یگرید یصدا

 

 برادر من... نجاینکن ا دادیشده؟ داد ب یچ اریمه -

 

 رود به مکالمه شان.  ی. حواسم مدیآ یام بند م هیگر

 

 . زود باش!اریاتاق و ب نیا یدایکل ریام -

 

 آخه... یول -

 

 اندازد: یبار عربده اش گوشم را خش م نیا

 

 نداره...زود باش. یول -

 

 :اریمه شیپرتشو یشوند و بعد صدا یکه از اتاق دور م ییقدم ها یصدا

 

 صبر کن! کمی...امیاالن م ؟یگالره خوب -

 

 .رمیم ی...دارم از درد مستمیخوب ن -

 

 درد؟! ؟یچ -

 

خودش را  اریدوباره بسته شود، مه نکهیخورد و قبل از ا یم واریشکند. به د یم یبیمه یکشد که در با صدا ینم قهیدق به

 اندازد. یداخل م
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 دود: یبه سمتم م ند،یب یتخت م یکه آنطور درب و داغان، افتاده رو مرا

 

 بالرو سرت آورده؟ نیا یشده گالره؟ ک یچ -

 

وحشت زده  یشود. چشم ها یمالفه را باز کند. دستش در هوا معلق م یرود تا گره  یو دستش م ندینش یتخت کنارم م یرو

 ماند. یام ثابت م یزخم یگلو یاش رو

 

 زده؟ یک ؟یشد یگالره زخم -

 

 زنم: یم هیگر ریمثل بچه ها ز دوباره

 

 خواستنه؟ حیبازم کن...زود باش. االن وقت توض -

 

دست بسته  یشوند و به گره  یاز دورم رد م شینشاندم. دستش ها یتخت م یکند. رو یو بلندم م ردیگ یم میشانه ها از

 چسبند. یشده ام م

 

 یکند ول یعطرش مشامم را پر م یفوق العاده  یبغلش باشم، متنفرم. بو یو تو کینزد نطوریا نکهیکشم. از ا یرا عقب م خودم

 ندارم. یلعنت یبو نیبه ا یعالقه ا گریمن د

 

 یاز چانه ام م اریکنم. مه یدست پاک م را با پشت میمالم. اشک ها یخسته و دردناکم را م یشوند. مچ ها یباز م میها دست

 برد: یو سرم را باال م ردیگ

 

 بوده گالره؟ نجایا ی! کیاوووف عجب زخم -

 

 کند: یلبش مزه مزه م ریرا ز یحرف

 

 !زدانه؟یکار...کارِ... -

 

کشد.  یگردنم م یآورد و رو یتر م نییباشد! دستش را پا زدانیکار  دیآ یهم بدش نم ادیکنم. انگار ز ینگاهش م دلخور

 زنم...خودش را هم! یدستش را پس م

 

 ...مهی...کار عرفان و نسرینخ -

 

 خورد: یجا م ییطور آشکارا به

 

 عرفان؟ م؟ینس ؟یگ یم یچ -

 

دادند.  میکنم، که چطور مرا گول زدند و باز یم فیتعر شیو درشتش شوم، به طور خالصه برا زیر یآماج سوال ها نکهیاز ا قبل

 کرد.  ییانداخت و مظلوم نما نمیماش یچطور خودش را جلو میکنند. که نس یم بمیتعق هیبه سا هیکه مدت هاست سا

 

 :ردیگ ینگاهش رنگ خشم م یِنقره ا م،یگو یو حماقت خودم م زدانی یگناه یاز ب یوقت

 

 ش؟یدیبخش یراحت نیباهات کرد؟ به ا یفیکث یِرفته چه باز ادتی گناهه؟یب یدون یتو از کجا م -
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 زنم...محکم تر. یشود...دوباره م یکوبم. دلم خنک نم یاش م نهیس یمداومم تو یها ختیاشک ر نیب

 

 کشم: یم غیزنم و ج یخورد. باز م ینم تکان

 

 من که از اونم بدترم!  زدان؟یمن و  میدار یبود؟ چه فرق یکه من کردم چ یپس کار -

 

 لغزاند: یم میسرشانه ها ی. سپس آن ها را آرام روردیگ یمشتش م نیب یرا به نرم لرزانم یها مچ

 

 یخوا یم یگفت یخونت بدتره. من وقت یموقع شب بر نیکرد. ا شیکار شهینم گهی...باشه. آروم باش! االن که دیباشه گل -

 هیکه بخ ستین قیگلوت و بشور. انقدر عم میکه اومدم. االنم پاشو بر یهم دلم آروم نگرفت و اومدم...شانس آورد یبخواب

 ببندمش.  مخر یم لیباند و گاز استر رمیبخواد. منم م

 

 شود: یتخت بلند م یفهمد آرام تر شده ام، از رو یم ی. وقتمیگو ینم یزیچ

 

 ؟یدرد دار یلیخ -

 

 کنم:  یروند و ضعف م یم یاهیکشم. چشمانم از درد س یبه زخمم م یدست

 

 !یلیآره خ -

 

. یبمون نجایا یتون یدرم شکوندم نم نی. قفل اسهیپشت در وا ذارمیو م ری...گالره تا من برم و برگردم امرمیگ یمسکنم م -

 .گهیاتاق د هی یبرمت تو یم

 

 گردد: یقدم نرفته برم چند

 

 مونم...تا برگردم زخمت و بشور. یم شتیخودمم پ -

 

 :ردیگ یکنم رو م یمخالفت نکهیاز ا قبل

 

 گردم. ی. زود برمذاشتمیتنهات م دی! از اولم نبایدیکه شن همون -

 

*** 

 

 بود خدا؟ دنیزنم. االن وقت بار ینگرم و غر م یو پر ستاره را م اهیبارد. آسمان س یو مداوم م زیر باران

 

 میزند. مر یپرنده هم پر نم کیدوزم. ساعت از ده گذشته. در بن بستِ تار یچشمم م یجلو یام را به مخروبه  دهیترس نگاه

 را با خودم ببرم. گوش ندادم. طبق معمول!  یچه گفته بود؟ گفت حماقت نکنم! گفت الاقل کس

 

 دمیداند. آمدم چون ترس ینفر اس ام اس زد و گفت رازم را م کیداند... یکردم که آمدم. چرا آمدم؟ گفت رازم را م حماقت

 م؟ینس ایکند. عرفان بود  یبدبختم م میایداند. گفت ن یم زید. گفت راجع به همه چرا بسوزان میشعله اش زندگ م،یایاگر ن

 من نفهمد.  یاز گذشته  یزیچ زدانی یول رمیبم صال...افتدیب میبرا یحاضر بودم هر اتفاق

 

 یزدم. اگر م رونیمن هم ب رد،یرفت شام بگ یماند. امروز هم از صبح تا به حال از کنارم جم نخورد. وقت شمیپ اریمه شیپ شب

 .میایگذاشت ب ینم د،یفهم
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از من نشد،  یراحت تر شد. گفتم اگر خبر المیخ ینطوریاز جا و مکانم خبر داشته باشد. ا یزنگ زدم و خبر دادم تا کس میمر به

 .دیرا بگو زیهمه چ اریبه مه

 

عادت  اری. مهزدیرا به هم بر زیسر نرسد و همه چ موقع یب اریبگو تا مه ارینشد به مه میدایکردم اگر به او زنگ نزدم و پ دیتاک

 .ستیبه نفعم ن اریکند. اصال گشتن با مه یرا خراب کند...عادت دارد قلدر زیدارد همه چ

 

است. فاز  کیاندازم. تار یبه اطرافم م یاست. نگاه یوانگید ست،یبه خرج دهم...شجاعت ن یهم عادت دارم، شجاعت الک من

 یکم جان راست م یتن من با همان صدا یکند و موها یصدا م یکنم. تق یرا باز م نیخاموشند. در ماش انیدر م یکیشب ها 

 شوند.

 

شدن و نشدن مانده ام. بالخره تمام جراتم را در  ادهیپ نیفشارم. ب یو م رمیگ یمشتم م نیرا ب لمیجوم. موبا یرا م ناخونم

 تپد. یم میزخم یگلو یتوروم. قلبم  یم نییکنم و پا یلرزانم جمع م یپاها

 

 .رندیگ یرا هدف م گرینقاط د یبعد یچکد و قطره ها یم میلب و موها و شانه ها یسرگردان رو یقطره  چند

 

برسانم  نیخواهم اگر اوضاع خطرناک شد، بتوانم خودم را به موقع داخل ماش یزنم. م یرا نم رشیبندم. دزدگ یرا م نیماش در

 و فرار کنم.

 

 یمرد ی هی. سانمیب یم یا هیچراغ سوخته، سا یاز فاز شب ها یکی ریروم. ز یکنم. چند قدم جلو م یرا نگاه م کیتار ی کوچه

 جان! یماند، ب یرا م یو مجسمه ا ستادهی. مثل سنگ استادهیبارش باران ا ریرود. ز ینم نییتنومند و قد بلند. آب دهانم پا

 

 یمرد ی هیاست...سا یبود...االن باران یشب برف کیاندازد.  یم یمیقد یاطره اخ ادیمرا  هیسا دنیکشم. د یرا جلوتر م خودم

 ...آن مرد!دمیرا د

 

 را عقب برانم.  یدهم تا هجوم افکار منف یرا تکان م سرم

 

کنند و  یرا باز و بسته م میکشد. قطره ها پلک ها یاش را به رخ نگاهم م یو بلند ستادهیصاف ا هیکشم. سا یرا جلوتر م خودم

دهد. عرفان است؟ عرفان الغر است...عرفان  یخورد، به من جسارت م یکه تکان هم نم نیروم. هم ی. جلوتر منمیب یخوب نم

 . ستیانقدر بلند ن

 

شود. باران  ینم دمیمانع د گریشناسم. باران هم د ی...منمیب یرا م هیرساند و سا ینور فاز شب را به چشمانم م یبعد قدم

 زند. یآسا م لیزند. س یکوبد. دردآور م یصورتم م یا تور قتیهم حق

 

 پرد. یم رونیب میاز گلو یخفه ا غیکنم. ج یقلبم چنگ م یرا رو دستم

 

 تمام وجودم. یکند...نگاهش نقب زده، تو ینگاه م هیسا

 

 پرد: یم رونیکالم ب کیبه لبم  دهیانگشتان چسب نیو از ب دیآ یتا دهانم باال م دستم

 

 !زدان؟ی -

 

خواهم  یآورم. م یروم و دستم را باال م یعقب م یدارد. گام یگام به سمتم برم کیحرف  یکند. ب یهمچنان نگاهم م زدانی

 جا بکشد!  نیترسم مرا هم ی...مایجلو ن م،یبگو

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 613 

 

آن ها  نیلرزند. از ب یم میالبد قصد جانم را کرده! لب ها ند؟یبب یخلوت و سوت و کور یجا نیچرا خواسته مرا در چن اصال

 پرد. یم رونیب یصیقابل تشخ ریو غ دهیبر دهیکلمات بر

 

 شوند.  یبا قطرات باران مخلوط م میکنم. اشک ها یدارم التماسش را م یزبان یزبان ب با

 

 .ابدی یماندن سکون در وجودم تبلور م یزی. چابدی یانتشار م میسکوت در گلو هیشب یزیچ

 

 کند.  یمانند لحظه...درک مرا از زمان نابود م یزیچ

 

 برد.  یبه حال خرابم م یوارم پ یماه یلب زدن ها نیاز ا انگار

 

 .ستمیا یم میزند. در جا یم ادیمانند التماس را فر یزی...نگاهش چستین یعصبان نگاهش

 

 کنم: یکه از حالت نگاهش گرفته ام را نوک زبانم جمع م یجرات تمام

 

 من... زدانی -

 

 :دیآ یکرده، با شتاب به سمتم م بشیرا در ج شیپرد و همانطور که دست ها یحرفم م نیب

 

 یخودت گفت گه؟یروشن شه د فتیتکل یخواست یروشن شه رو من روشن کنم. م یخواست یکه م یفیگالره بذار اول تکل -

کنم...به حال  یولت نم ی...ولیکه منو نخوا دمیم اومد و به تو حق شیکه پ ییزایروشن شه. با وجود تمام چ فتیتا تکل یریم

 !نهیا فتی. تکلدمینم یاجازه ا نیذارمت و به تو هم چن یخودت نم

 

. ردیمشت و لگدش بگ ریمرا ز دیگذارد ترکش کنم! با یگذارد...نم ینم میتنها د؟یگو یشوند. چه دارد م یگشاد م چشمانم

 داند؟ یهوار بکشد که از من متنفر است...مگر نم دیبا

 

 :میگو یم دیکه با تاک دهیرس میچند قدم به

 

 ...سایهمونجا وا -

 

 زنند.  یبرق م شیموها ینور کم جانِ فاز شب، رو ریآب، ز یِبلور یرا نم دار کرده. قطره ها شی. باران موهاستدیا یم

 

 کشم: یم نییپا سش،یرا تا چشمان براق و پلک خ نگاهم

 

 ؟یکه بهم اس ام اس داد یتو...تو نبود -

 

 :ردیگ یبه خودش م یمتعجب حالت

 

 ...یپرس یاز هزار بار زنگ زدم و اس ام اس دادم...اون وقت م شتریدو روز ب نیا یتو -

 

 یبنا میاندازم. گلو یبه دور و اطراف م ینبوده. نگاه هراسان زدانیکار  یلعنت جیاو نبوده! آن مس ایشنوم. خدا ینم گرید

 خوردم! یدارد. عجب رودست یسوختن برم

 

 ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا زدانی -
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 روم: یمن عقب م د،یآ یاو جلو م هرچقدر

 

 اون حرفارو به فرهان زدم. از من نترس.  یچ یعقب؟ من که گفتم برا یریگالره؟ چرا م یکن یم ینطوریچرا ا -

 

 برم: یرا باال م میصدا

 

 ؟یکن یم کاریچ نجایا دمیازت پرس -

 

 دهد: یدهد و در آخر با آرامش جواب سوالم را م یرا به هم فشار م شیشود. لب ها یحال آشوبم م نگران

 

 !نمتیبب نجایا امینزد. فقط آدرس داد گفت ب یا گهی...حرف دنجایا امیبه من زنگ زد گفت ب میدوستت مر -

 

 !ختیرا به هم ر زیهمه چ شیها یو نگران ی...دلسوزیلعنت میمر

 

 کاود: یقرار مرا م یب یاندازد و بعد مردمک ها یو خلوت م کیتار یبه کوچه  ینگاه

 

. صد بار مردم و زنده شدم. الزم دمیدو روز عذاب کش نیا یتو یخونه. به اندازه کاف میبر ایحاال چرا وسط ناکجا آباد؟ ب -

 ! برگرد خونه!یخراب کن زویذارم همه چ یگرفتم. نم می. من جات تصمیریبگ یمیتصم ستین

 

 کنم: یکنم و زمزمه م یشده ، سر و ته کوچه را نگاه م زمیپنوتیه یمثل آدم ها شیتوجه به حرف ها یب

 

 ...ستیدرست ن یزیچ هی...ادیبا عقل جور در نم -

 

 .ندیب یدارد ما را م دی. اصال شانجاهاستیعرفان بوده...البد حاال هم هم کار

 

 کشم: یم غیباشم، ج دهیرس یانگار به کشف بزرگ یناگهان

 

 برو... نجایاز ا -

 

 کشم: ی. او را دنبال خودم مرمیگ یم شیدوم و از بازو یسمتش م به

 

 !یبر نجایاز ا دیتو با زدانی -

 

 افتم: یم هیبه گر م،یکردن ها غیج غیج انیکند. م ینگاهم م یو با نگران ستادهیا شیسنگ سرجا مثل

 

 ؟یاومد یچ ی...برایبرو لعنت گمیم -

 

 دهد: یو تکانم م ردیگ یدستانش م نیلرزانم را ب یبازوها

 

 ...من نگرانتم!یشیم وونهید یرسم که تو دار یباور م نیحالت خوبه گالره؟ دارم کم کم به ا -

 

 کوبم: یاش م نهیس یجان و زنانه ام تو یب یمشت ها با

 

 !یباش نجایا دیتو نبا -
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 . ردیگ یمانند هراس در نگاهم فرم م یزیکند. چ یرا به سمت ساختمان مخروبه پرت م مانیحواس هردو یزیافتادن چ یصدا

 

 کوبم: یاش م نهیس یتو

 

 ...میبر ایخونه! ب امی...اصال منم باهات ممیبر ایب زدانی -

 

شوند.  یاش رها م دهیکش یانگشت ها نیاز ب میام انگار جا خورده. بازوها یموضع ناگهان رییکند. از تغ ینگاهم م مشکوک

 رود.  یبه سمت منبع صدا م ،یحرف چیه یاو ب یکنم به بلوزش چنگ بزنم و مانع فاصله گرفتنش شوم ول یم یسع

 

پرد و  یم رونیاز داخل خانه ب یخانه برسد که کس یکند. چند قدم مانده به در از جا درآمده  یمن نم یبه التماس ها یتوجه

 رساند. یم زدانیخودش را به 

 

 تواند خوب از خودش دفاع کند. یشده، نم ریغافلگ یکه حساب زدانیکند.  یدستش چشمم را کور م یتو یچاقو برق

 

اندازد و  یبه من م یشود. نگاه خصمانه ا یخفه م میسرش گذاشته، صدا در گلو یرو یصورت عرفان که کاله لبه دار دنید از

 یاستخوان کتفش فرو م یکند، چاقو تا دسته تو یم زدانیکه  یبرد. با تمام مقاومت یم زدانیرا به سمت کتف  شینوک چاقو

 رود.

 

جم بخورم. قلبم  میتوانم از جا ینم یفراتر ار بلند است. انقدر شوکه شده ام که حت یزیکشد، چ یکه از درد م یادیفر یصدا

 رود. یچشمم کنار نم یاز جلو زدانیچاقو خوردن  یکشم. صحنه  یممتد و بلند م یها غیزند. فقط ج ینم

 

 ! ریرا ا من نگ زدانی...یحذف کرد میهمه آدم را از زندگ نیا ایخدا

 

 یهمه سر و صدا ممکن است، کس نیو با ا ستین یمناسب تیموقع یتو نکهیاندازد و با درک ا یبه اطرافش م ینگاه عرفان

 دود.  یکوچه م یکند و با سرعت به سمت انتها یرا رها م زدانید، من و شو شیدایپ

 

*** 

 

 شود. یم سیگذرد تا دوباره صورتم از اشک خ ینم یزیکنم و چ یرا با پشت دست پاک م انمیگر صورت

 

است  ادیز زدانی یزیمردم، گفت که خونر یم یقرار یبه من که داشتم از ب یمرد مسن و مهربان م،یآمبوالنس که نشست پشت

 آرام نشدم. یو نگران نباشم...من اما ذره ا ستیخطرناک ن یول

 

 ریبار هم مس کی میکه در طول زندگ یمن احمق است، بردارم. من ریتقص نهایا یهمه  نکه،یتوانم دست از فکر کردن به ا ینم

 درست را نرفته ام.

 

 گلـــاره! -

 

را گفتم. از  زیبه او زنگ زدم و همه چ شیساعت پ میدود. ن یبه سمت من م هیبا گر که نمیب یرا م نایکشم و ن یرا باال م نگاهم

 دادم، آن موقع او را نترسانم. حیساعت از سه صبح گذشته بود و ترج میایاصال نشد که زنگ بزنم. تا به خودم ب شبید

 

 نداشت.  یهرحال بود و نبودش که فرق به

 

 شود: یاش بلند م هیگر یپرد و صدا یآغوشم م یرسد، تو یکه به من م نیهم
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 شده گالره؟ ی! حالش بده؟ چنمیو بب زدانیخوام  یگالره م -

 

 کنم: یو او را به آرامش دعوت م رمیگ یآن حال بدم دستش را م با

 

 .ادیبه هوش ب دیبا شینیبب یتون یداشت. نگران نباش. االن که نم یزیخونر کمی ستین یزی...چزمیآروم باش عز -

 

 زنند: یاز اشک برق م اهشیس یها چشم

 

 گه؟ید ادیبهوش م -

 

 گزم: یم لب

 

 .ادیمعلومه به هوش م نا؟ین یزن یکه م هیچه حرف نیا -

 

شانه  یرو یدارم و دست یرا برم لیزند. موبا یاست که زنگ م یاست. بار هزارم اریلرزد. مه یم یبغل یها یصندل یرو لمیموبا

 کشم: یم ناین ی

 

 محوطه ام. یبود تو ی. مشکلیتماس و جواب بدم. خوب شد اومد نیا دیجان من با ناین -

 

 دهم: یرا م اریو جواب مه رمیگ یدهد. از او فاصله م یموافقت تکان م یبه معنا یپلک فقط

 

 . ستیگفتم که حالم خوب ن ؟یزن یچرا انقدر زنگ م اریمه -

 

 کنم؟ نگرانم... کاریخب چ -

 

 زنم: یم یصدادار پوزخند

 

 ؟یزدانیباور کنم؟ نگران  -

 

االن  یچوندیپ یمنو نم یاگر اونطور ر؟یتو دهن ش یخودت رفت یچرا با پا ؟یکرد یحماقت نیمن نگران توئم...چرا همچ رینخ -

  ؟یشد چ یم تیزی. خودت چفتادیاتفاقا نم نیا

 

 کشم: یم یکالفه ا یپوف

 

بفهمه.  یزیچ زدانیخوام  یرم...من نم یکنه و بخواد برم سراغش م دمیهم تهد گهیچند بار بهت بگم؟ اگر هزار بار د -

 صد بار مردم و زنده شدم. ده،یکردم فهم یکنم تا نفهمه. امشب که فکر م یهم م یهرکار

 

کنم. حال خودم بودن را هم ندارم، چه برسد به او که هنوز دلم از دستش پر است. مجبورم  یکوتاه م اریرا با مه صحبت

. چون همه زورشان نجایا دیآ یرا خاموش کنم، خودش م لمیکند. چون قسم خورده اگر موبا یجوابش را بدهم چون مجبورم م

 رسد. یبه من بدبخت م

 

 .چدییپ یسرم م یرو مثل وز وز مگس تو ادهیر پمردم د یاست. همهمه  سیهنوز خ شبیاز بارش د نیزم

 

خرم. چند نخش صد در صد آرام  یم گاریبسته س کیشوم و  یم یلرزم. وارد سوپرمارکت یم دیمثل ب یتابستان یگرما نیا در

 کند.  یترم م
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 .رمیگ یدل آشوبه مگردد.  یو انگار دنبال من م ستادهیکه سرگردان ا نمیب یرا م نایگردم، ن یبرم مارستانیبه ب یوقت

 

 دوم: یسمتش م به

 

 نا؟یشده ن یچ -

 

 :دیگو یم یزند و با خوشحال ینفس م نفس

 

 .رهیگ یبهوش اومده...سراغ تورو م زدانی -

 

و  بیعج یبابت رفتارها یچه جواب دیدانم با ی. هنوز نمرمیگ یکنم و از او فاصله م یحرفش کامل شود، پا تند م نکهیاز ا قبل

 بازش هستم. یو چشم ها زدانی یرو دنیاندازه مشتاق د یدانم ب یعرفان، به او بدهم. فقط م یخودم و حضور ناگهان بیغر

 

عجله و  شیپاها یدود ول یاش دنبالم م یپاشنه دار و تق تق یبا آن کفش ها نایگذرانم. ن یو سبز روشن را م دیسپ یراهرو

 قرار مرا ندارند. یب یشتاب پاها

 

 یمن چشم ها یقدم ها یصدا دنیبا شن زدانیگذارم.  یقلبم م یاندازم و دستم را رو یکنم. خودم را داخل م یرا باز م در

 کند. یخواب آلوده اش را باز م

 

 شوند. یم دهیی...ساریبه د رید شی...خشک به خشک...پلک هاشیبازند. پلک ها مهین چشمانش

 

 روند.  یهم م ی...چه خشک، روریچه د میل درد. چشم هامث یزیکند. چ یم ریگ میپلک ها ریز یزیچ

 

 چشم ها...درد...از سر تا به پا درد...درد!  یپلک ها...پلک ها باال ریشود، چشم ها ز یم دهییسا

 

 از سر تا به پا...درد!  می...درد! زندگمی...درد! گوش هامیپاها

 

 کشد. یلبش را باال م یدو سو یافتد، لبخند روشن یم شانیکه به منِ پر نگاهش

 

 . دیشود، در لبخند مردِ خسته د یرا که خسته است؟ تمام عشق را با عظمتش م یلبخنِد مرد ،یا دهیبه حال د تا

 

 !هیگر ریچشمش مثل بچه ها بزنم ز یجلو دیدهم. نبا یرا از زور بغض به هم فشار م میها لب

 

لبخند و  نیمن متسحق ا ایکشم. خدا یلرزانم را دنبال خودم م یو پاهاکنم  یم دایکند، جلو بروم. جرات پ یسرش اشاره م با

 .ستمیهمه نرمش ن نیا

 

 کند: یرساند و بغلش م یخودش را به او م نایبه او برسم ن نکهیاز ا قبل

 

 ...زدانی فتادیبرات ن یخداروشکر که اتفاق بدتر -

 

قلبم  یبار رو نیو ا دیآ ی...دردش گرفته. درد باز مزدیر یکشد. دلم م یکتفش م یرو یو دست دیگو یم یبلند «یآ» زدانی

 بافد. یتارش را م

 

 دهد: یتذکر م ستاده،یا زدانیکه باال سر  یپوش دیسپ زن
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 هاشون سرباز کنه. هیخانوم مراقب باش. ممکنه بخ -

 

حوصله  یشود. ب یبلند نم زدانیتخت  یاز رو یکند ول یرا پاک م شیکشد و اشک ها یکنار م یگزد و خودش را کم یلب م ناین

 فرستم. یاندازد، لعنت م یمن و او فاصله م نیکه ب یا یو به هرچه دو قدم ستمیا یاش م یدو قدم یتو

 

 :دیگو یم یخسته تر یکند و با صدا یلبخند خسته اش را حفظ م زدانی

 

 ؟یچند لحظه منو گالره رو تنها بذار شهیجان م ناین -

 

 اندازد: یباال م مهیرا نصفه و ن شیاندازد و شانه ها یبه من م ینگاه ناین

 

 بخورم! رمیبگ زیچ هی رمیباشه...چرا که نه؟! منم م -

 

 دهد: یبه من م یگریرود و تذکر د یکرده اند، به سمت در م جشیپرستار هم که انگار پ نایاز رفتن ن بعد

 

 .دیشلوغ نکن ادیز ضویدور مر -

 

 شوم. یبغض دار لبم مشغول م یفقط با گوشه  ،یو از زور شرمندگ ستمیا یمثل چوب خشک م میسرجا

 

 خورند: یچروک م شتریچشمش، از عمق گرفتن لبخندش، ب یگوشه  یدوست داشتن یها خط

 

 !نیبش نجایا ای...بشهیانقدر لب و لوچت و نجو زخم م -

 

 کند.  یزند و منتظر نگاهم م یتختش م یدستش رو با

 

 روم: یبه سمتش مترکد و با سر  یم بغضم

 

 منو ببخش... زدانی -

 

 فشارم: یمشتش م یام را رو یشانیو پ نمینش یتختش م یرو

 

 متاسفم...واقعا متاسفم! زدانی -

 

 ینگاهش غرق م یِکشم و در جار یام را باال م یکند. چشمان اشک یبه آن وارد م یفیبرد و فشار خف یچانه ام م ریز دست

 را بپرسد. زیشروع کند و همه چ دیکند، چطور با یهم دارد فکر م دیشوم. او هم انگار گم شده. شا

 

 من رحم نکن...بر من زخم بزن! بر

 

 دهد... یرا به درماندگ شیدرد، جا دینبا هرگز

 

 زنند. یپلک م گریبه گاه د یمن نباش. در چشمان تو تمام مقدسات، از گاه یذهنِ خسته  ی آلوده

 

 پارچه گناهم... کی نم
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 ...کندینم یخدائ ،یخدائ چیمن، ه در

 

 ...ابدی یبه دلم راه نم ینیقی چیه

 

 دل من کم کم دارد خدا... در

 

 ! ردیم یم

 

هنوز  ی. هنوز هست اما! هرچند کم رنگ ولردیم یشده ام که سالهاست خدا در دلم کم کم م یزندگ یها یتلخ ریدرگ انقدر

 هست...

 

 دارد خدا... یصبر چه

 

 .یکن یم یستادگیو همچنان خداوار ا یریم یدر دل هزار بنده ات م یتو! روز یدار یخــدا...چه صبر یهــا

 

 کابوسِ شوم شده!  کی یِاهیبه س میایمرد، تمام دن کینفر... کیاز ترسِ مردن در دل  من

 

سکوت به خاطر  قهیدق کی. تینها یعاشقانه...دوش به دوش رفتن تا ب یسکوت به خاطر باران...قدم زدن ها قهیدق کی

آسماِن  رینگاه ما ز یِهم سکوت به حرمتِ عشق باز گرید ی قهیدق کی. اصال ستین یزیآور چ ادینبات...که  یهل، ب ی...بیچا

 طحران!  اهِیس اهِیس

 

 ...زدانی میتمامش کن ایب

 

 .میپدر بردار یسکوت ب نیدست از سر ا ایب

 

 ؟یبپرس یزیچ یخوا ینم زدانی -

 

 اندازد: یرا باال م شیابروها

 

 نه... -

 

را  شیآوار سوال ها دیگله مند شود. با دیکند. با ممیج نیس دیبپرسد! با دیخواهد بپرسد؟ با ی. نمنمینش یم میسرجا صاف

 .زدیسرم بر یرو

 

 :دیگو یو م ردیگ یقاطعش را م« نه» ی ادامه

 

 شنوم... یبهم بگو...م زویخوام گوش بدم. همه چ یم -

 

 کند: یبه دستم وارد م یو کم جان فیدهان باز کنم فشار خف نکهیاز ا قبل

 

 البته راستش رو... -

 

فکر هم نکن.  یحت قتی! به دانستن حقیگذارم، راستش را بفهم ینم یول رمیم ی. مزدانی میگو یراستش را نم راستش؟

 ندارم. یجسارت نیچن من یول یحقش را دار

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 611 

 

 ام باز شود: یدهم تا راه تنفس یقورت م کجایکنم و  یدهانم را جمع م آب

 

 کنم. یم کارینبود چ میبودم و اصال حال دهیترس یلیدنبالم افتاده بود. من خ یکیکرد... یم دینفر منو تهد هی زدانی -

 

 پرد: یحرفم م نیزده ب هول

 

 ؟یگیم یدار یچ -

 

 دهم: یشکمش فشار م یشود. دستم را رو یم ریخ مین شیدر جا یکم

 

 آروم باش! یبدون زویهمه چ یخوا ی...اگر مشنایهات باز م هیبخواب...بخ زدانیتوروخدا  -

 

 کشد: یصورتش م یرا رو شیخوابد و کف دست ها یم شیجا یتو

 

 کنن؟ یم دتیکه تهد هیاز ک ؟یچرا به من نگفت -

 

 کشم: یلب خشکم م یرا رو زبانم

 

 کردم... یکردم...فکر م یمن فکر م زدانی. ستیوقت ن یلیخ -

 

 کنم. یگزم و شرمزده حرفم را قطع م یم لب

 

 دهد: یزند و سرش را با تاسف تکان م یم یپوزخند

 

 کار منه! یفکر کرد -

 

طاقت سرد شدن لبخند و  کنم. یزنانه ام استفاده م ینشود، از حربه ها یعصبان نکهیا یبار برا نیزنم. ا یم هیگر ریز دوباره

 !میگو یم ادی...زشهینگاهش را ندارم. دروغ هم که هم

 

رفت؟  یفکرم کجا م دیفرهان. با ایکنه! بجز تو  دینبود که بخواد منو تهد یگفتم که متاسفم...به خدا حساس شدم. آخه کس -

شدم.  وونهید یکردم. تو که اون حرفارو به فرهان زد یم یچارگیو ب ییچقدر احساس تنها یدون ی. نمزدانیمن حامله ام 

 .زمیعز دیببخش

 

 گذارد: ینم یخواهم ببوسم ول یدستش را م پشت

 

 یبذار یحق ندار گهید یعنی...دیگفتم با ؟یدی...شنمیببخش دیببخشمت...تو با دیکه با ستمیخانومم؟ من ن هیچه کار نیا -

 گالره؟ یدو روز؟ خداروشکر که تموم شد. اصال کجا بود نیتو هم یبه سر من آورد یچ یدون ی. میبر

 

 یمرد تو کیبا  میچشمش نباشد. بگو یهم تو یلیکنم، رنگ به رنگ و دست پاچه شدنم، خ یم یپرد. سع یدهانم به گلو م آب

 یتو با تمام وجودم م یکه نوزادش را برخالف کودک ها یپنج ساله ام بوده. مرد یکه از قضا معشوقه  یمرد دم؟یاتاق خواب کی

 شکند. یشود...م یآورد...خم م یبه خدا که تاب نم ؟ینیگبار سن نیچن ریآورد ز یخواستم؟ تاب م

 

 :میگو یم راست

 

 هتل بودم... یتو -
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 :میگو یبار دروغ م نیبپرسد، ا یزیمتعجب و البته خسته اش چ یبا چشم ها نکهیاز ا قبل

 

 رفته بودم اونجا... شناخت. گفت امنه. یم ویکی اوشیس -

 

 ام! دهیبه بلوغ رس ییدر دروغ گو گری...دمیدروغ بگو بایخواهم ز یموقع...م یلکنت ب نیبه ا لعنت

 

 ...ییدونه کجا یبه من گفت نم میدوستت مر یول -

 

 دهم: یجواب م عیسر

 

 ازش بپرس! یخوا یبهش گفتم نگه...م -

 

 کشد: یم یآه

 

 ...یبترسون ینطوریحق نبود منو ا ینه گالره من بهت اعتماد دارم...ول -

 

 شوم...دوباره: یم شرمنده

 

 هزار بارم بگم منو ببخش کمه. زدانیدونم... یم -

 

 اندازد: یرا باال م سرش

 

کنه. به محض  یم دتیکه تهد هیبدونم ک دی. من بایخور یجم نم گهیچشمم د ی...اصال فراموشش کن...از جلوستیالزم ن -

 سراغ فرهان. رمیمرخص شم م نکهیا

 

 شود. یجا به جا م نهیس یخزد. قلبم تو یشکمم م یزنم. دستش رو ینم یحرف

 

 کنن؟ یکه نم تتیمن؟ اذ یحاال حالت چطوره مامان کوچولو -

 

شود، جوابش را  یجوره جمع و جور نم چیکه ه یگزم و با خنده ا یخواهد. لب م یرا م نیزنم. انگار او هم هم یلبخند م بالخره

 دهم: یم

 

 .ینه بابا...به تو رفتن...آرومن...و دوست داشتن -

 

 نیرا ب شی. اثر آرام بخش هاست. انگشت هادیآ یروند. خوابش م یهم م یبار رو کی هیخمار و موربش هر چند ثان یها چشم

 کنم: یقفل م میانگشت ها

 

 ؟یدرد دار -

 

 خندد: یم آرام

 

 یزخمم ذوق ذوق م یسوزه. جا یکنه و پوستش م یاستخون کتفم درد م کمی..ادی...نه زیبپرس گهیدو ساعت د یخواست یم -

 کنه. 

 



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 612 

 

 کنن. ینه...دکتر گفت زود مرخصت م ادیز یحاال خوبه گفت -

 

 پرسد: یتوجه به حرفم، م یب

 

 ومد؟یمامور ن -

 

 کنم: یم دییتا

 

اوضاعت مساعد شه از تو  کمی. منتظر موندن نایو ا مشیشناخت ی...گفتم نمیقاپ فیحمله بوده واسه ک هیچرا بهشون گفتم  -

 نگو... یا گهید زیخوان بپرسن. چ یهم م

 

 پرسد: یتعجب م با

 

 ...یستین تیامن ی. تو توشهینم ی...اصال دلم راضرنیدنبالش رو بگ دی...بامیبگ سیبه پل دیچرا؟ گالره با -

 

 پرم: یم شیحرف ها نی. بردیگ یرا م میکنند. آتششان زندگ یلج م میعرفان و نسنه!  سیپل

 

 کنن.  ینگو...تورو خدا...بدتر لج م یزیچ سیبه پل زدانینه  -

 

 کند.  یسرسختانه با خواب مبارزه م یافتند ول یهم م یهنوز رو شیها پلک

 

 دهم: یم ادامه

 

. انقدر به من ستمین یخوب طیشرا یمن تو زدانیباشه.  ریخودت باشه و پات گ یراجع به گذشته  دینگو. اصال شا سیبه پل -

 استرس نده.

 

 :ردیگ یرا م دستم

 

 من بمون تا بتونم مراقبت باشم. شینباش. فقط پ یزی. تو نگران چرمیگ یم شویخب...آروم باش. خودم پ یلیخ -

 

تختش بلند شوم که دستم را محکم  یخواهم از رو یکنم خوابش برده و م یبندد. فکر م یرا م شیچشم ها هیبار چند ثان نیا

 چسبد: یتر م

 

 بمون... شمی...پنیبش نجایهم -

 

رقص  نیرقصاند...مثل آخر یرنگش، مردمک چشمانم را م یکشم. گرداگرد لبان ب یکند. سرم را جلو م ینگاهم م یچشم ریز

 اش. ینکه به خاک بسپارآ یب ،یکن یرا له م گاریس یدود وقت نِیاندوهگ

 

. ردیگ یچکد و امتداد گونه ام را م یزنم. اشکم م یآن ها م یرو یآرام یرسانم و بوسه  یبازش م مهین یرا به لب ها میها لب

 .ندینش یاو م یگونه ا یزند و رو یپل م

 

 زنم: یم لب

 

 .رمیجا نم چیباشه...ه -
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کند که ناخودآگاه اعمالم رنگ  ینگاهم م یاز بار قبل است. طور مشکوک ارتریبار هوش نی. ازمیر یآب م یاز پارچ کم شیبرا

 .رندیگ یم یدستپاچگ

 

 زنم: یشالم خودم را باد م با

 

 کرده... رید ومد؟یچرا از دانشگاه ن ناین -

 

جا  کیتواند  یقرار است. نم یزند. ب یرا پس م وانیخشک و پر ترک شده اند. ل شی. لب هارمیگ یآب را به سمتش م وانیل

 .ستین یشدن یبخوابد. اصرار دارد که مرخصش کنند ول

 

کنندگان  ادتیکه ع ییگل ها یگذارم. بو یم یپا تخت یرا رو یکیپالست وانی. لکندیبار یشک و بدگمان یهنوز از رو شیها چشم

 کند. یم تیرا اذ میقو ییایبو یقوه  یآورده اند، حساب

 

کار  دهایبه من گفت که آن تهد نانیبا اطم زدانیتنها حرف زدند. بعد هم  زدانیبا  قهیآمد و چند دق ادتیع یهم برا فرهان

 .ستیفرهان ن

 

و به  اوردمیکردم. آخر سر طاقت ن یشد. و من چقدر حرص خوردم و خودخور زانیآو زدانی یهم آمد و چقدر از بازو گندم

 یچون از بچگ ناست،یمثل ن شیداد که گندم برا حیو توض دیبه حسادتم خند زدانی. دیآ یگفتم که اصال از او خوشم نم زدانی

 با او بزرگ شده اند. 

 

کارها  نیکرد. گفت ا خمیتوب یحساب ،یات با او گرم گرفته بود یفکر کردم از لج من و بخاطر دلخور یگفتم شب مهمان یوقت

 کند.  ینم یمزه ا یکار لوس و ب نیاگر عاشق باشد، چن یآدم متعهد چیمخصوص بچه هاست. گفت ه

 

برادر است. جزو آن دسته از افراد است که تاهل  کیاز  شتریب یلیگندم خ یبرا زدانیها من مطمئنم که  نیا یبا همه  یول

مشترکشان را به هم زده بودم،  ینشسته و زندگ زدانی یپا ری. چون خودم زاریندارد. مثل من...مثل مه یخاص یمعنا شانیبرا

 .دیایخودم هم ب یسر زندگ ییبال نیترسم چن یمشترکشان رو به زوال بود، م یزندگ نکهیبا وجود ا یحت

 

کردند، حاضر نشد قبل از طالق دادنش،  ینم یکرده بود و باهم زندگ انتیخ رایسم نکهیبا وجود ا یاعتماد دارم. او حت زدانی به

 سوزد. یم زیماند. مطمئنا ار آتش خشمش همه چ ینم یو مهربان یعاشق نیرا بفهمد، مطمئنا به هم قتیاگر حق یبا من باشد. ول

 

 ترسم!  یم زدانیآن روز از بودن گندم و گندم ها دور و بر  در

 

 بفهمد. یزیچ زدانی. خدا نکند رمیگ یرا از داخل گاز م لپم

 

 ؟یگالره خواب -

 

 کنم: یو گنگ نگاهش م جیگ

 

 کردم. یهان؟ آهان نه...داشتم فکر م -

 

 شود: یجابه جا م یکم شیجا یکشد و تو یصاف و بلندش م یشانیبه پ یدست

 

کنم  یم یکنه؟ من دارم سع یم نکارویا یآخه کدوم آدم عاقل ؟یاونجا؟ اون بهت اس داد و تو هم رفت یرفت شبیگالره چرا د -

خوام  ی. مشهیانقدر فکر کردم که سرم داره منفجر م شبی. از دانیبا هم جور در نم یگیکه م ییزایچ یبهت اعتماد کنم ول

 تونم.  ینم یل...ویخوام...ول یباورت کنم...واقعا م
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. آب دهانم را به میشدم مدام دروغ بگو یتا من مجبور نم دیپرس یکنم. کاش انقدر نم ینگاهش م یچشم ریگزم و ز یم لب

 کنم. یخودم را جمع و جور م نگاهش است، نیذره ب ریدهم. چون اعمالم ز یقورت م یسخت

 

 :میگو یدهم را، م لشیتحو دیسوال را پرس نیا یکه از قبل آماده کرده ام تا وقت ییها دروغ

 

گفتم  میبهم اس داد به مر یاون لعنت یممکنه کار تو باشه. وقت ریگفت غ یم میمر یکردم کار توئه...ول یمن که گفتم فکر م -

 یامشب هرک نیمخالفت کرد و گفت نرو. گوش ندادم. گفتم هم میکنم. به خدا خسته شده بودم. مر یو روشن م فمیامشب تکل

 نیبعد اعمالت به من فهموند تو اصال از ا یول یمطمئن شدم خودت دمتید ی...وقتجارفتم اون نیهم ی. براشهیباشه معلوم م

کردم از اونجا دورت کنم.  یهمونجاها باشه. سع دیباکه اس داده بود  یاون دمی. اون موقع بود که فهمیموضوع خبر ندار

 یو من تو ستیسرخود به تو زنگ زد...چون مطمئن بود کار تو ن میخطر بندازتت...مر یخطرناک بود. حماقت من ممکن بود تو

 خطرم بهت زنگ زد.

 

 دهد: یمالد و سرش را با تاسف تکان م یهم م یرا با حرص رو شیها لب

 

 بهم اعتماد داره. شتریشناسه از تو ب یدوستت که منو نم یحت ؟یمنو باور داشت نقدریفقط هم -

 

 :فتمیکه پس م رمیگ یم شیپ دست

 

 یسع کمی...فقط کمی. شیکش یکه م یکه بخواد بهت شک کنه. چون به اون نگفته بود یو طعمه نکرده بود میمر نکهیبخاطر ا -

 .یکن درکم کن

 

 متناقضند و او حق دارد، مشکوک شود.  میدانم چقدر حرف ها یم گرید کنم تند نروم. خودم که یم یسع

 

 بوسم: یاش را م یشانیزنم و پ یباال م ختهیاش ر یشانیپ یرا که تو شیموها

 

گذشته و رفته.  زینکن. همه چ ریکه بود رو بهت گفتم. فراموشش کن و انقدر خودت و درگ یمن هرچ زمیبهم اعتماد کن عز -

خواست  یاصال بخاطر گرفتن پول از تو م دی. شاشهیم الیخ یکه دنبالمه ب یاون کس گهیاومده د شیمسائل پ نیکه با ا شاهللیا

 شتم...یمنو بدزده. حاال که سالم و سالمت پ

 

 ختم؟یر یتو سرم م یچه خاک اوردیسرت م ییبال ی. اگر اون لعنتچمیگالره بدون تو من ه ؟یچ شدیم تیزیاگه چ -

 

 اش: یشانیپ یگذارد و مچش را رو یبالشتش م یخورد. سرش را رو یبندد و سُر م یبرق افتاده اند. آن ها را م شیها چشم

 

 .یاز من پنهون کن تیاهم یو ب کیکوچ یرو حت یزیچ چیه یحق ندا گهی! دیگفت یبهم م دیتو با -

 

 محکم چشم به من دوخته: شهیکند. اشک ها رفته اند و حاال مصمم و مثل هم یرا باز م شیها چشم

 

همه  نی. راستش ادمیبار رو بهت فرصت م هی نیگالره. دارم هم یو از من پنهون کن کیکوچ زیچ هیفقط  گهیبار د هی هیکاف -

 یتو یرو نشناختم. رفتار اون روزت وقت یواقع یمدت تو نیا یکنم تو یترسونه. احساس م یتو من و م ییِپروا یجسارت و ب

 .یمن نبود ی.گالره ..یگوش من زد

 

 کردم. کیندارم. هرچه بود و نبود را راست و دروغ شل کیشل یبرا یزنم....حرف ینم یحرف

 

 است... زیانگ غم



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 615 

 

 

بفهمد وحشت  نکهیاز ا ی...از طرفمیقرار است بفهمد خودم بگو زدانیخواهد اگر  ی. دلم میتقاطع لعنت کی نیکرده ام ب ریگ

 را...هم. گرید یها دیتهد یو گندم را هم...و همه  اری. مهندازمیب رونیب میرا از زندگ میخواهم عرفان و نس یدارم. م

 

 ی...ممانی...من باشم و او و بچه هایاز هم جنبنده ا یدور. خال یجا کیو ببرمش  رمیرا بگ زدانیخواهد دست  یدلم م اصال

 شود خدا؟

 

 است... زیانگ غم

 

دادم تا  یرا به او قرض م میبود که اشک ها ی. کاش کسمیتمام خواستن ها و نتوانستن ها یکنم. برا هیخواهد گر یم دلم

 .ستیگر یبا من م میدردها یبود که برا یالاقل کس ای. ستیگر یبود تا چشمان مرا م یکند. کاش کس هیمن گر یبجا

 

 است... زیانگ غم

 

 از همه غمناک تر است! یکی نیکنم. ا یم ییاو هستم و تا حد مرگ احساس تنها کنار

 

 شوم. یبلند م یصندل یخورد. از رو یزنگ م بمیج یتو لمیموبا

 

 ؟یریکجا م -

 

 بندم: یرنگم را م یاسی یمانتو یها دکمه

 

 ؟یخوا ینم یزی...چییدستشو رمیم -

 

 کشد: یاندازد و ابرو در هم م یرا باال م سرش

 

 .ایزود ب -

 

 دارم: یپاشم و به سمت در گام برم ینگاهش لبخند م یلرزد. به نگران یوقفه م یب یگوش

 

 ...امیها! زود م مارستانهیب نجای. اایزود ب یبارشم گفت ستیو ب ییبار رفتم دستشو ستی. از صبح بزدانی شهینم میزیچ -

 

کوبم  یم واریکشم. عرفان است. پشتم را به د یم رونیب بمیرا از ج لمیبندم، موبا یرسم و در را پشتم م یکه م ییدستشو به

 زنم. یها م یو سرم را چند بار محکم به کاش

 

 کند. ینم میدانستم رها یم دیبا

 

 

 

*** 

 

مزخرفشان  یخورند و سمفون یبه هم م کیتل کیاز زور سرما تل میتابستان. دندان ها یسرد است...آن هم در چله  هوا

 کند. یاعصابم را مچاله م

 

 تازد...آن هم در تابستان! یم نیوزد و غمگ یوزد. سوزناک م یسرد، چراغ ها خاموش، باد م هوا
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لرزند و  یترک خورده اند. دستانم م یاز شدت خشک میاندازم. لب ها یکنم و خودم را داخل م یرا باز م زدانیاتاق کار  در

 افتاد. یزیو شستم به سوزش و خون ر دمیجوشده. خودم تا به خانه برسم، همه را تا گوشت  دهیجو شانیناخون ها

 

به برگشتم به خانه نبود. خودم را زدم به کمر درد و  یرا دادم. راض دنمیزنگ بزند، به او خبر سالم رس زدانی نکهیاز ا قبل

 ممکن نبود.  یزیچ نیچن یول میمرخصش کنند تا همه باهم برگرد دیکرد که با یدل درد. اولش اصرار م

 

 بدبختم.  یواقع ینکند، به معنا دایکردم که همانجا بماند و مراقب برادرش باشد. اگر برگردد خانه و مرا پ هیتوص ناین به

 

 ییتق تق و خش خش آنها تنها صدا یخورند و صدا یپنجره م ی شهیدرخت به ش یزنم. شاخه ها یاتاق قدم م یحواس تو یب

 .چدیپ یتابستان م یاست که در سکوت کرکننده 

 

کند. آن  یقرار م یاسلحه، دلم را ب یِروکشِ آهن یِو براق یاهیکشم. س یم رونیرا ب یچوب یو کشو رمیگ یرا م میتصم الخرهب

 پر بودنش، پر است. یمن برا یدیکشم. در کمال نا ام یم رونیلرزد. خشابش را ب یدارم. دستم م یرا برم

 

دفاع از خودم به آن  یمن برا قتیدر حق یبد ول ایتواند خوب باشد  یپر است م نکهیدانم ا یفرستم...نم یم رونیرا ب نفسم

 کند. ینم یادیبودنش هم فرق ز یدارم. پر و خال ازین

 

تا اگر فائزه  یروتخت ریگذارم ز یبند باشد. چند تا بالشت م ییدهم، دستم به جا یم حیاما به هرحال ترج ستمیآدمکش ن من

 لمیخان را هم فرستادم دنبال وسا نی. فرزدیایانقدر جسارت ندارد که داخل اتاق خواب ب خانوم سر زد فکر کند خوابم. مطمئنا

داخلش است که انتظار دارم هر لحظه  یکنم. انگار بمب ساعت یشانه سفت م یرا رو فیک ددر هتل تا آن ها را برگرداند. بن

 منفجر شود.

 

همراه  یادیز یقطعا با سر و صدا ن،یبردن ماش رونیدارم. ب یرا قدم برم اطیسروصدا طول ح یشوم و آرام و ب یم اطیح وارد

 بروم. یتوانم تا مقصد مورد نظر را با تاکس یاست. م

 

تمام شود. اگر عرفان ارواح خاک  زیمانم، تا همه چ یم وانهیهم احمق و د گریشب د کیکنم... یم یوانگیهم د گریبار د کی

 .دیآ یواقعا م یعنیخواهد آمد،  مارستانیمدرک به ب یخورد که با عکس ها و کل یسم ممرده ق یدانم ک یپدرش را که نم

 

 یم ه،یزن خودش را هرچقدر هم شب زدانینسبت دهم، هرچند  میتوانم آن ها را به خواهر دوقلو یها به کنار...م عکس

 که برگ برنده اش است چه کنم؟ یلعنت ینامه  غهیبا آن ص دیدانم با یاز آن بدتر، نم یشناسد. ول

 

 اندازد: یبه اطرافش م یزند و نگاه مشکوک یترمز م یباغ رو کی یجلو یتاکس ی راننده

 

 .نجاستیخانوم هم -

 

 اندازد: یو دوباره به کوچه باغِ کم رفت و آمد و ترسناک نگاه م ردیگ یدهم. پول را نم یکنم و پول را به دستش م یم تشکر

 

 دور و برا! نیخطرناکه ا خوردهی ؟یبرگرد سمیوا یخوا یخانوم م -

 

 اندازم: یباال م یسر یدهم و با دودل یدهانم را قورت م آب

 

 .دیمنتظرمه. شما بر ینه آقا کس -
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شود.  یگذارد و دور م یگاز م یرا رو شی. پانمینگاهش را بب یگردم تا دوباره هراس تو یپرم و برنم یم رونیب نیماش از

 شود.  یقرمز و زرد تار شده اش، گم م یچراغ ها ینگاهم تو

 

شود...امشب شب قمار است،  یروشن م زیمشت شده ام عرق کرده اند. امشب همه چ یترس به سکسکه افتاده و دست ها از

 !یمرگ و زندگ یرو

 

و  یم به سمت در آهنروم و چند قد یجلو م یخواهد، قدم از قدم بردارم. کم یدلم نم یخواهد بجنباند ول یتنم را م سرم

 شود. یباز م یکند و کم یم یدارم. در تق یبزرگ برم

 

باال  یسپارم. صدا یگرفته اند، گوش م یکه در حنجره ام عروس یصوت یکشم. به آهنگ رشته ها ی. خودم را عقب مستمیا یم

 است. میگلو بکیرفتن س نییو پا

 

 د. شو یکنان بازتر م ریرجیدارم. ج یبرنم یاز در آهن چشم

 

 شنوم.  یراست شدن مو را به تنم م ی...اگر درست گوش کنم، صدادیآ یم صدا

 

 آشناتر است: شی. صداستادهیدر چهارچوب ا ییو آشنا اهیس ی هیسا

 

 ...بدو!ستمین یتو...من اونقدرا هم آدم صبور ایعسل..ب نیریسالم ش -

 

 یاز دور چشمک م شیشود. برق نگاه عصبان یم ی. انتظارش طوالنرمیگ یدندان م نیزنم. لب ترک خورده ام را ب ینم یحرف

 زند.

 

 گذارد. یم ریدرختان پ یزند، دارد سربه سرِ شاخه ها یسوت م باد

 

 ...گهید االی -

 

 زنم: یم غیکشد، ج یرا که جلو م خودش

 

 ...دی. عرفان ما باامیصبر کن...االن م -

 

 :ابدی یباد، پژواک م یهوهو نیب شیصدا

 

 .زمیعز ی...تو که انقدر ترسو نبودنجایا ایدونم...پس مثل بچه ها نترس. ب یخودم م میحرف بزن دیبا -

 

 روم: یدهم و جلوتر م یدهانم را به زور قورت م ینداشته  آب

 

اومدم  دونن من ی...میم اریو مه اوشیو س می. مرستیکه...که کشتن من به نفعت ن یدون یعرفان...تو..تو...خودتم م نیبب -

 ...نجایا

 

 ادیهم ز می. مرزدیر یرا به هم م زیهمه چ شه،یجون هم میتوانستم بگو ینم اریکس نگفتم. به مه چیداند...به ه یکس نم چیه

 او حساب کنم. یرو دینبا گریحل مشکالتم د یشده است. او علنا گفت که برا حیهم که توج اوشی. سستیقابل اعتماد ن

 

 دهم: یم ادامه
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و حرفامون و  می...دوست باشمیمثل قد ای...بیهم که هست ی...به ضرر خودته..فراریاریسرم ب ییدونن و اگر بال یاونا م -

 .میب...بزن

 

 دهد.  یتکان م« قبول است» یخندد و سرش را به معنا یلکنت افتاده به جان کلماتم م به

 

 یکرده. افتاده تر شده. چروک ها یفاحش راتییتغ یول ستینهم واضح  یلیو روشن جاده خ کیتار یاش هرچند که تو افهیق

و  دهیزند. صورتش رنگ پر یم یاهیگذشته و به س یاز کبود شیچشم ها ری. زادندیبه سن او ز یپسر یکنار چشمش برا

 رسد. یخسته به نظر م

 

 یلب کبودش م یگوشه  یبلعد. پوزخند مسخره ا یتمام مرا م شیایح یو ب رهی. نگاه خستمیا یدر م یلوال یآن سو شیبه رو رو

 نشاند. 

 

 :ردیگ یرود، نشانه م یکه به سمت داخل باغ م کیبار یدستش را به سمت شب راهه  ردویگ یچهار چوب فاصله م از

 

- ladies first! 

 

 چیاست. ه یوجود ندارد. من اسلحه دارم و او دستش خال دنیترس یبرا یلیبترسم...دل دیشوند. نبا یمشت م میها دست

 تواند بکند. ینم یکار

 

جمع کرده بودم  میهمه مدت در پاها نیکه ا یلیپتانس یگذرم. انگار انرژ یاز کنار او هم م یکنم و حت یچهارچوب عبور م از

 ندارم. شانیرو یآزاد شده اند که کنترل یناگهان

 

 شنوم. یهم م یرا رو شیدندان ها شیسا یکنم، صدا ...اگر درست گوشدیآ یم صدا

 

 

 

به خانه  میدارد. نگاهم مستق یصوت وهم آور یخاک نیزم یرو زشیخشونت آم یگام ها یکند. صدا یدرد م میگلو یتو بغض

 از اطراف را روشن کرده. یشعاع یحفاظش نور زرد رنگ یکوچک و ب یکوچک داخل باغ است. از پنجره ها ی

 

 یم یگچ واریشوم. سرم به د یم دهیام که از پشت کش دهیخورد، نرس یاتاقک م یِ که به درب چوب یگل یبه دو سه پله  هنوز

 کشم. یم یبلند غیرا از مچ خم کرده که از درد، ج میدست ها یپشتم قفل شده اند. عرفان طور میخورد. دست ها

 

 کنم. یرا نگاه م شیچشم، صورت عصبان یدهم و از گوشه  یفاصله م واریسوزد، از د یم یبیرا که به طرز عج صورتم

 

 -اهیس شیچشم ها ریاست. ز شیپنج سال پ یِتفاوت یاش به همان ب دهیجنبند...صورت رنگ پر یم اهشیپهن س یها لب

 شوند: یاش باز و بسته م دهیپوس یدندان ها یرو اهشیپهنِ بزرگِ درشتِ س ی...درست همان لب هااهیس ی...لب هادیسپ

 

 ...مثل من که شدم!یش تیاذ دیگذره...قرار نبود بهت خوش بگذره! با یبهت خوش م یادیداره ز -

 

 خورم.  یم جیگ واریشدن سرم به د دهی...از کوبنمشیب یاست. دوتا م نیسنگ سرم

 

 کنم: یزمزمه م یلب ریز

 

 خودت بود. رینکن. تقص تمیعرفان توروخدا...اذ -
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 یکوبد. ناله م یم واریبار محکم تر به د نیکشد و ا یدهد. سرم را عقب م یگذارد و فشار م یم مکاسه سر یرا رو دستش

 کنم.

 

 را انگار: میناله ها یشنود صدا ینم

 

 ...ریمن؟ نه نه...من بهت هشدار داده بودم گالره...گفتم از اون بچه سوسول فاصله بگ ریتقص -

 

درختان  ی. سرم دوران دارد و انگار عرفان و باغ و همه نمیب ی. او را چند تا مفتمیبغلش م یآنکه بخواهم تو یخورم و ب یم جیگ

 گردند. یدور سرم م

 

 زنم: یگذارم و لب م یسرم م یرا رو دستم

 

 دوستش داشتم... -

 

 کشد: یم عربده

 

 یافتاده خودت و انداخت رتیبهتر و سرتر گ یکی یدی...تا دی...کال پست و خرابیفیگالره تو کال کث ؟یپس چرا باهاش نموند -

 اخالقت متنفرم. نی...از اییبهش. همش دنبال رفتن به اون باالباالها

 

 رحم کن! ایمرده ام...خدا گرید شتریب نیبکوبد...از ا واریخواهد سرم را باز به د یم

 

 شوم: یم زانیآو اهشیشرت س یت به

 

 توروخدا عرفان... -

 

 کشد: یچسبد و مرا با خودش به سمت پله ها م یم میکشد. از آرنج به مانتو یم رونیشرتش را ب یت یفرو رفته تو یها ناخون

 

 تا ولت کنم.  یالتماسم و کن یزوده که بخوا یلیبه التماس کردنت مونده ... خانوم. هنوز خ یلیحاال خ -

 

 م عاقل شوم؟خواه یم یآمدم. ک یم دیکردم...نبا یشوند. عجب غلط یم دهیکش نیزم یرو میپاها

 

! بدون میجون بچه ها یرسد...حت یارزش به نظر م یب یادیز زدانیجون من در برابر از دست دادن  د؟یفهم یم زدانیاگر  یول

 !ستمین چیرا هم ندارم...بدون او و وجودش من ه میبچه ها زدانی

 

ام از  یدوش فیزند. ک یو اشک دور چشمم حلقه م چدیپ یشدن محکم دستم، درد در استخوانم م دهیکنم. از کش یم مقاومت

 گریآوردم. د یشود. باز هم بدشانس یآن مات م یرو دمیافتد. نگاهم نا ام یم یخاک نیزم یخورد و رو یآرنجم سُر م یرو

 بدبختم!  گری...دستیجا بند ن چیدستم به ه

 

 افتند. یم هیصورتم به گر یشود. تمام اجزا یم دینا ام دمیام تمام

 

 زنم: یم ضجه

 

 نـــه! ولم کن! -

 

 ماند. یم اهیس یآن اسلحه  الیام، با خ یدوش فیک یبرد. نگاهم پشت در بسته، رو یکند و مرا داخل م یرا باز م در
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 یم هیگر یبلند یکشم و با صدا یافتد. خودم را عقب م یکند. استخوان کتفم به درد م یموکت زبر و بدرنگِ زرد پرتم م یرو

 کنم:

 

 عرفان گوش بده... -

 

 ادیگوشم فر یکشد و تو یچسبد. صورتم را باال م یام م قهیآورد و به  یسابد. به سمتم هجوم م یهم م یرا رو شیها دندان

 کشد: یم

 

گرفتن انتقامم دنبالت افتادم و تالش  یچقدر برا ی...تو گوش کن تا بهت بگم...تا بفهمیزن یکلمه زر نم کینه تو گوش کن... -

 !رهیالتماسا و زر زرات تو گوش سنگ بره تو گوش من نم نیا یدم...تا بفهمکر

 

 رود.  ی. چند قدم عقب عقب مستدیا یکند و راست م یام را رها م قهی

 

و از اونجا فرار کردم. تمام شب  مارستانیسخت از زندون فرار کردم...تا دم مرگ رفتم و برگشتم. رگمو زدم و بردنم ب یلیخ -

 یصاحب کارم بهم اعتماد نداشت...چون فرار گهیبود. د یعوض یتو ریگذشت و همش هم تقص یریکابوس دستگ یوو روزام ت

گرفتم. تمام مدت  یازش نم یکه واقعا پول یوحشتناک یلیخ طیداد اونم با شرا یجا به جا کردن م یبودم سخت تر بهم جنس برا

. گفت اگر موادش یترکش بد یخواست یخواست ترک کنه...تو م ی. دلش نمدمیرو د میدوستت نس نکهیگشتم. تا ا یدنبالت م

 کنه.  یبرام م یرو جور کنم هرکار

 

مواد  کمیاونارو بهم بده. اون هم در برابر  دیخونت رو داره با یدایکنه و کل یم یگفتم حاال که با تو زندگ بهش

. یکن یهرکار یدادم حاضر بود یکه بهت م یبابت مواد یوزر هی! خودتم نیآدما معتاد چه مدل یدون یفروختت...خودت که م

 که نرفته؟ ادتی

 

 یانگشتش خط ها یرو زشیزند و با نوک ت یزنند. ضامن چاقو را م یم رونیب میکشد. چشم ها یم رونیب بشیاز ج ییچاقو

 کشد. یم یفرض

 

 فکر رفته: یتو یاست حساب معلوم

 

رو که از  یا یباهم زندگ میتون یکردم که خانواده دارم...که م یداشتم حس م میزندگ یبار تو نیاول یرفته گالره؟ برا ادتی -

 .میدست داده بودم بساز

 

 اش کنم. یخواهم دوباره طوفان یکنم. انگار آرام تر شده. نم یترسم، مخالفت یبزنم. م یترسم، حرف یم

 

 رود: یاش در هم م چهره

 

 ...یخراب کرد زویتو همه چ -

 

 کشد: یم آه

 

برام ساخت  داتیکل یاز رو میمدت نس هی...بعد از می. بگذریتیسگم مهم نس هیدر حد  ی...حتیاالن برام ارزش ندار گهید -

 تیشب که موقع هیبرسه.  دنشیبدون پول دادن به مواد کش یمدت یو اونم برا رمیتا من انتقام بگ میکرد یو با هم همکار

 هی...با یمرد بود هیبا  یاومد یخونت. وقت امیتونم ب یبهم خبر داد م مینس رونیب یته بودرف دیخر یبود و تو هم برا یمناسب

 ...یکه فکرش رو بکن یاز اون شتری...حالم ازت به هم خورد گالره...بگمیمرد بنزسوار...شوهر االنت رو م
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 ی. اومدم تویکردم زرنگ و پول دوست یکه فکر م یاز اون شتری. تو بیتوقع داشتم با همون بچه سوسول بمون حداقل

و  نییپا نشیزبینگاهم کرد. انقدر ظاهرم غلط انداز بود که با اون نگاه ت قی...دقدیبود. منو د سادهیخونت...شوهرت همونجا وا

هر نتونستم بکشمت. اون شو ی. ولسادمیسرت وا یباال یخونتم اومدم و حت یباالم و خوب تماشا کرد. بازم اومدم باال. تو

 یخواستم عالوه بر اون قاچاق لعنت یبودم. نم یبده. منم فرار صیو تشخ افمیتونست ق یراحت م یلیبود و خ دهیمنو د تیلعنت

 گردنم. اون شب نشد بکشمت... فتهیقتلم ب هی

 

آنکه  یب زدانی خانه ام بوده. یتو یکس یمال او بوده...پس واقعا آن شب لعنت یخانه ام بوده...آن عطر تلخِ لعنت یشب تو آن

 بداند جانم را نجات داده.

 

 دیو نبا ستیگفت گالره اونقدرام بد ن ینظرش عوض شده بود. م هویو بهم کمک کنه.  شتیحاضر نشد برگرده پ گهید مینس -

و بسازه.  شیخانوادش تا ترک کنه و زندگ شی. اونم رفت پرونی. زدمش و انداختمش بستین نیگفت حقش ا ی...ممشیبکش

 بودن... ادهخانوادش راهشم ند یتونه. هه...حت یدونستم نم یم

 

 ینم ابونیکوچه و خ یبودم. تو هیسا هی. من عمال یخونت. قفالرو عوض کرد امیبعد از اون هم نشد ب یو داشتم ول داتیکل

ظه هم ازت قافل نشدم. لح هیاز فرارم نگذشته بود. اما  یزیچون هنوز چ امیب رونیب ادیتونستم ز یتونستم بدزدمت. اصال نم

که  یبه شرط ندازهیم ری. گفت توروگمیکن یهمکار گهیبار د هیقبول کرد  مینس نکهیفرصت مناسب بودم تا ا هیمنتظر  شهیهم

 یقبول کردم. با کمک اون راحت تر م یموافق نبودم ول میبا نظر نس نکهی. با امیو هردوتامون بپر میریاز شوهرت پول بگ

شوهرت بفهمه  نکهیدونستم انقدر از ا ینم. تونی. راجع به شوهرت و زندگمیراجع بهت اطالعات جمع کرد ی.کلرمتیتونستم بگ

وقت  یلیوگرنه خ ینیدوباره منو بب یستیحاضر ن یطیشرا چیکردم تحت ه یمن. فکر م شیپ یایم دیبار تهد هیکه با  یترس یم

 ...یینجایکردم که بخواد برام شاخ شه. به هر حال خوشحالم که ا یوارد ماجرا نم یرو هم الک میرفتم و نس یراه م نیاز ا شیپ

 

 یخواهد گاز بزرگ یهستم که دلش م یخوشمزه ا ینیریکشد. انگار من ش یم شیلب باال یزند و زبانش را رو یم یزشت لبخند

 به آن بزند:

 

 از پنج سال... شتریلحظه ام؟ ب نیچند ساله منتظر ا -

 

اتاق. با ترس و  یواریکوچک و چهار د یفضا یشود، تو یم ریخاموش سراز یلغزد. شب با چراغ ها یبرق م زیپر یرو دستش

 کشم.  یعقب م واریخودم را تا د هیگر

 

دهم.  یفشار م وارید یکشم و کتفم را تو یم غی. باز جدیآ یروشن کرده. به سمتم م یباز داخل را کم یماه از پنجره ها نور

 شود.  یم یقصه از من خال نیا یشود و صحنه ها یتمام م زیهمه چ نجای...همرمیم یم نجایمن امشب هم ایخدا

 

از بغض و ترس به هم  میکتاب بود. دندان ها یتو یکاش همه اش قصه ا یکابوس تلخ بود. ا کیها همه  نیکاش...کاش ا خدا

هنوز بنده  یشب قهر را کنار بگذار...من بدم ول کی نیفقط هم ایبه دادم برس! خدا ایخدا"کشم یم ادیدلم فر یخورند. تو یم

من  نکهی...با ایبود شمیپ شهی...همیبود شهیکه دوستت دارم. خدا تو که هم سمات هستم. هنوز دوستت دارم...به خودت ق

 ییشب ها پا به خلوت تنها یلی. خینکرد غیباز هم بودنت را در یول یرو یسالهاست در دلم کم کم رو به زوال م نکهیبدم...با ا

بار رحم و بخششت  کیرحم کن. بگذار فقط  میهابه بچه  یکن یاصال اگر به من رحم نم ای. خداینگذاشت میو تنها یگذاشت میها

  "خوبت است با تمام وجود حس کنم...معجزه کن خدا...به حرمت مادر بودنم معجزه کن! یرا که زبان زد بنده ها

 

 کنم: یشود. ناله م یخم م میچسبد و رو یبه مچم م عرفان

 

. دمیبهت م یبخوا یکنم...هرچ ی...خواهش مدمیبچه هام و از دست م یبکن نکارویعرفان تورو خدا من حامله ام...اگه ا -

 نکردن... یبچه هام که گناه ی. عرفان من بدم ولشونیکش ی. ماریبالرو سرم ن نیشوهرم پولداره...توروخدا ا
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 یم دیکند و از رحم و شفقتش کامال نا ام یکشد که مشمئزترم م یلبش م یرو یزند و پوزخند یچنگ م میمانتو یدکمه  به

 شوم:

 

 ی... عرفان بمیرس ی...به پول شوهرت هم مشنیتو دوتا انگل مثل خودت م یمهمه...توله سگا یلیبه جهنم...انگار برام خ -

 .رهینم شینقشه پ

 

منصرفش  دیبودم. با دهینترس نطوریعمرم هرگز ا یکنم. تو یم کشانیچسبم و به هم نزد یام را مپاره شده  یمانتو یلبه  دو

 .اوردیبه سرم ب ییبال نیگذارم چن یفکر کنم. وحشتناک است...من نم یتعد یتوانم به کلمه  ینم یکنم. حت یکار دیکنم...با

 

 کلیه ریشود. تنم ز یتار م دمیشود. د یچشمم جمع م یکشد. اشک تو یرا م میکند و موها یرا پشت سرم چنگ م دستش

 یتو یرسد. طور یبه آسمان م ونمیکشد. ش یم شتریرا ب میتوانم تکان بخورم. موها ینم یهرچند کم وزنش حبس شده و حت

 یف م. سقفتدیگردن م یشوم و سرم رو یحال م یشود. ب یبلندم در دم قطع م یکوبد که خون در دهانم پر و صدا یدهانم م

 گردد. یگردد. عرفان م

 

خودم جمع  یاست. تو شتریتوانم مانعش شوم. زورش از من ب ینم قتایحق یشلوار را باز کرده ول یکنم که تنها دکمه  یم حس

بندم و  یرا م می. چشم هادهیام چسب یو به صورت اشک ختهیچشمم ر یجلو میکنم. موها یبغلم جمع م یرا تو میشوم. پاها یم

 است. یاز واماندگ یتلخ ینشانه  نیاست. ا صالیاست ینشانه  نیا

 

 یباز م کبارهیبه  مینشده ام. چشم ها میمن که تا به حال در عمرم تسل یشدن درد آور است...ول میآور است...تسل درد

 شوند. 

 

 سوزد: یشده و م دهیمشتش کش یتو میموها

 

... که  یبچه هات... طور ی شهیزنم به ر یم شهیکه چطور ت ینیودت ببخ یبا چشما دی...بایدرد بکش دیچشمات و نبند با -

 !رنیبم نجای...همرنیهردوتا بچه هاتم بم

 

 یعقب م عیاندازم. سرش را سر یگونه اش چنگ م یبرم و رو یو خشم. دستم را باال م تیعصبان یبار از رو نیکشم. ا یم غیج

 نیکوبد...ا یصورتم م یماند. باز تو یگونه اش م یرو میاز ناخون ها یشود. فقط رد کمرنگ یکشد و دستم به صورتش بند نم

 . زندیر یدهانم م یشوند و تو یانگار خورد م میبار با مشت. دندان ها

 

کنم و دستانم را محکم پشت دستش  یرا نشنود. معطل نم میصدا ینکشم و کس غیج شتریگذارد تا ب یدهانم م یرا رو دستش

 است... دیام نیآخر نیکنم. ا یفل مق

 

کشد. خون دست پاره شده  یکنم. از درد عربده م یمچش فرو م یرا تو میکه در خودم سراغ دارم، دندان ها یتمام قدرت با

کشد. بالخره مچ پاره شده  یممتد م یفشارم...باز عربده ها یکند. باز دندان م یشره م رونیشود و به ب یدهانم پر م یاش تو

 افتد.  یم دنیو مثل سگ به زوزه کش دهیخورد. به مچش چسب یموکت غلت م یو رو دکش یم رونیب میدندان ها نیاش را از ب

 

 شوم. یبلند م نیزم یاز رو یبدبخت با

 

کنم و مثل پرنده  یچسبم. در را باز م یم واریروند. تا به در برسم از د یم یاهیخورد و چشمانم س یم جیخورم. سرم گ یم تلو

 دوم. یم فمیکه از قفس آزاد شده، به سمت ک یا

 

 ...یعوض یصبر کن دختره  -
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تف  یخاک نیزم ی. روفشیدود. دهانم پر است از خون کث یو دنبالم م دهیگردانم. مچش را چسب یسرم را برم دنیدو درحال

 .ندیآ یشکمم کش م یدلم جمع شده انگار...عضله ها یتو یزیگزم. چ ی. لب مدهیکنم. حالت تهوع و دل درد امانم را بر یم

 

و لرزانم  فیضع یزانوها یکشم. رو یم رونیباز شده اش ب پیکنم. اسلحه را از ز یبازش م یمعطل یرسم، ب یکه م فمیک به

 است!کج قایدانم او دق ی. هنوز نمرمیگ یگردم. نوک اسلحه را در هوا م یشوم و برم یبلند م

 

 پرد. یم شتریو از ترس رنگش ب ستدیا یم شیجا یاش نشانه گرفته ام. تو نهیاز س یکم یمگسک را با فاصله  نوک

 

 آورد: یکشد و دستش را باال م یرا عقب م خودش

 

رو  یلعنت ی! اون اسلحه اهللیدختر کوچولو... یستی. تو که آدم کش نی! جراتش رو نداریمنو بکش یخوا ی...تو که نمی...هیه -

 بکش کنار.

 

 کشم: یم غیلرزد. ج یمشتم م یتو اسلحه

 

 گمشو عقب... -

 

 رود: یعقب م یکم یاندازد ول ینم نییرا پا دستش

 

رو بکش  یلعنت یزنم...فقط سر اون اسلحه  ینم یبی...اصال بهت آسمیصحبت کن ای...بنییخب...اون اسلحه رو بنداز پا یلیخ -

 لرزه.  یدستت م نی...ببیدکنار ممکنه ماشه رو فشار ب

 

 یآورد و به اسلحه م یغفلت باشد، به سمتم هجوم م نیماشه. انگار منتظر هم یرود سمت انگشتان لرزانم رو یم حواسم

 چسبد. 

 

دهم و  یفشار م شیابروها نیگذارم. آن را ب یاش م یشانیپ یمگسک را رو رد،یبتواند اسلحه را از دستم بگ نکهیاز ا قبل

 چکانم! یپرد، ماشه را م یم رونیجنون ب یکه از رو یکوتاه غیهمراه با ج

 

از او  یبودم ول امدهیکشتن عرفان ن ی...من برایکن یبه عاقبت کارت فکر نم گرید ندیقلبت بنش یتک تک اجزا یرو نهیک یوقت

 بزند. میبه بچه ها یبیو نفرت دارم. حق ندارد آس نهیک

 

کند. تنها  یم دیتول کیکه اسلحه موقع شل ییهستم...همان صدا« بنگ» یلرزند. منتظر صدا یهم افتاده ام م یرو یها پلک

 عرفان. زیجنون آم یخنده  یسکوت است و صدا

 

مشت لرزانم است. عرفان مچ دستش  نیکنم. اسلحه هنوز ب یشده از اشکم را باز م سیخ یو بهت، پلک ها یانتظار...با نگران با

 خندد.  یم یحال یو با ب دهیبرا چس

 

 کند. ینم کیشل یکشم ول یماشه را م گریپر بود...خودم چکش کردم. خشابش پر پر بود. چند بار د مطمئنم

 

 ...یاینفرم برنم هیاحمق! از پس کشتن  یبنگ...دختر کوچولو -

 

 :ردیگ یاسلحه را از دستم م تیشود و با عصبان یم خم

 

 .پر هم هست.. نیآ آ...بب -
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 خندد: یم یزند و پق یرا جا م خشاب

 

کردم  ی. تو همونقدر که فکر میضامنش و بکش دیبا کیقبل از شل یدون ینم یحت یول یرو از کجا آورد یکوفت نیدونم ا ینم -

 ! تیخاص ی. همونقدر بیاحمق

 

 یو فلکت را به کار انداخت دیابر و مه و خورش ی...ممنون که همه یمعجزه کرد ای...خدافتمیو به خاک م نمینش یم میزانوها یرو

خفه  گریاز گردنم هم باال زد. تا چند ساعت د یبدبخت ای. که امشب بدبخت شوم...خدانمیچشمم بب یتا من امشب مرگ را جلو

 رسم. یم عمالما یشوم. خوشحال باش...به سزا یم

 

 افتد. یچکد و پوست صورتم به سوزش م یخاک خورده ام م یگونه  یرو اشک

 

 غرد: یسگ م کیسابد و درست مثل  یهم م یدندان رو عرفان

 

 گالره... یکار و سخت تر کرد -

 

 کشد: یاز سرم م تیرا با عصبان شالم

 

 کثافت... ییِهرجا یکنم...دختره  ی! بدبختت میچ یعنی یبدبخت یدون یهنوز نم -

 

زخم شده،  یرود. با شالم مشغول بستن مچ دستش که به طرز چندش آور یم یاهیشود و چشمم س یدردناکم جا به جا م سر

 شود.  یم

 

 .فتدیچشم چپم م یاز گوشه  یشود. قطره اشک یماسد و خشک م یدرختان م نیماند. ب یم یکیدر تار ییبهت زده ام جا نگاه

 

 ای.. .خدایدیشن شهی! همیبود شهیهم. یدانم که هست ینه؟ م یهست ای...خداریبگ دهیهرچه گفتم نشن ایشکرت...خدا ایخدا

 شکرت...شکرت... ایاشتباه کردم. خدا شهیببخش. من احمق مثل هم

 

...نگاه هراسانم به عرفان و ستیدانم ک یشناسمش...م یم شیآشنا بتیخورد...از ه یدرختان تکان م نیب ییآشنا ی هیسا

را  یمنیضامن ا دیاسلحه پر است و برعکس من او خوب بلد است که چطور با اورد؟یبه سرش ن یی. بالفتدیدستش م یتفنگ تو

 بکشد.

 

 که ساکت بمان...خفه بمان تا عرفان از وجودم با خبر نشود. یعنیدماغش گذاشته  ی. دستش را رودیآ یجلوتر م یکم هیسا

 

کند و  یغرغر م یلب ریوحش است و زکنم، نگاهش نکنم. عرفان مشغول بستن دست مجر یم یدهم. سع یدهانم را قورت م آب

 دهد.  یم کیرک یبه آبا و اجدادم فحش ها

 

اسلحه و مچ  نیباشد. دوباره نگاه وحشت زده ام ب یخوب یتواند نشانه  یم نیتر شده. ا فیاز دست داده و ضع یادیز خون

 خورم. یخاک نشسته و تکان هم نم یزنم. رو ینام خدا را صدا م یلب ریکند و ز یدستش رفت و آمد م

 

را حس کرده باشد، به سرعت به  ی...انگار عرفان حضور کسستدیا یچند گام، پشت عرفان م ینجاتم، با فاصله  ی فرشته

 شود. ینگاه هم قفل م یگردد. نگاهشان تو یسمتش برم

 

بتواند،  نکهیکشد. قبل از ا یاش م نهیمت سکند. اسلحه را باال و به س یکه زده رها م یجان یب یرا با گره ها شیزخم مچ

 کشد: یم ادیچسبد و فر یدست عرفان م یتو یکند، او به اسلحه  یریدرست نشانه گ
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 برو... نجایگالره بدو...از ا -

 

 آمدم. یهرگز نم ندازد،یبه خطر ب نطوریرا ا یشود که جان کس یدانستم آمدنم انقدر خطرناک م یروم. اگر م یفرو م میجا یتو

 

از ما! محال است، از  یکی دی. شاردیم یم یشک امشب کس یشود. ب یم دایبدر کاملش فال مرگ پ یکنم...تو یماه نگاه م به

 .میجان سالم به در ببر یفاجعه ا نیچن

 

آن  ید. طورکند شده ان میکنم، دندان ها یدر تنم نمانده تا بخواهم فرار کنم. احساس م یاگر بخواهم هم جان یروم...حت ینم

 پوستش فشار دادم که به ذوق ذوق افتاده اند. یها را تو

 

از آنها  یکی ی نهیشوند. مگسک اسلحه هر بار که به سمت س یم زیگالو ،یچشمان تار شده از اشکم به طرز وحشتناک یجلو

 شوم.  یو زنده م رمیم یبار م کیرود،  ینشانه م

 

 یراحت م الیمردم. دلم خ یم نجایاز آمدنش خوشنودم. اگر نبود امشب، هم یکند ول یچه م نجایا اریکنم مه یدرک نم اصال

 پتو...! یال یگرما هیشب یزیخواهد. چ

 

فاجعه فرار کنم.  نیتوانم از ا ینم نباریا نکهیآن دو است و فکر کردن به ا نیب یریدرگ دنید د،یآ یم رمیکه گ یزیتنها چ یول

 شود. یدستم رو م گرید نباریا

 

 کشد: یم ادیزند و فر یصورت عرفان م یتو یمشت اریمه

 

 ...برو گالره!گهید االیدِ  -

 

 واریعرفان را به د اریکنم. مه یوزنم را ندارند. ماتم برده و فقط نگاه م دنیقدرت کش میکنم. پاها یاحمق ها نگاهش م نیع

 افتد. یم شانیپا ریخورد و ز یاش سر م یمشت خون نیزند تا اسلحه از ب یم واریکوبد. مچ دستش را چند بار به د یم یگچ

 

است.  زدانیبرش دارم. مال  دیبرم. با یفلج با کمک دستانم خودم را به سمت اسلحه م یکشم. مثل آدم ها یرا جلو م خودم

 ،یطیشرا نیاست که در چن رمنصفانهیغ یلیشود وسط! خ یم دهیهم کش زدانی یبکشند، پا یلعنت یرا با آن اسلحه  گریاگر همد

 .ستین ودمدست خ یکنم ول یفکر م زدانیباز هم به 

 

خورد.  یسر م شیپاها یکند و رو یم یدردناک یناله  اریشوند. مه یکور شده ام، باز م یچشم ها یزیبرخورد چ بیمه یصدا از

 د.کش یاش خط م یشانیپ یشود. خون رو یام حبس م نهی. نفس در سدهیکوب واریعرفان سرش را محکم به د

 

نجات من آمده بود. حقش  ی. براردیبم دیتواند مرده باشد...او نبا ینم اریمه ای! خداشیماه...فال مرگ هک شده رو یرو طالع

 . ردیبم نطوریا ست،ین

 

 کشم: یم غیگذارم و ج یدهانم م یرا رو میها دست

 

 ! یعوض شیکشت -

 

 کوبم: یم شیچسبم و محکم به زانو یم شیپا به

 

 کثافت! شیآشغال! کشت شیکشت -
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دستان  یگره  نیرا از ب شیکشد و پا یشده. خودش را عقب م رهیخ اریکند. با ترس به مه یمحکمم را حس نم یضربه ها انگار

 کند. یمن، آزاد م

 

خواهد دستم را  یگذارد. دلم م یمن پا به فرار م یها غیتوجه به ناله و ج یلحظه ب کیرود و در  یعقب عقب م یقدم چند

 ...تا مانع فرارش شوم.رمشیبندازم و بگ

 

 یشاهد چیکه به سرش خورده، مرده است چکار کنم؟ ه یکه بر اثر ضربه ا یاسلحه به عنوان مدرک جرم و مرد کیبا  دیبا من

 آمده ام. نجایعرفان به ا دنید یدانست من برا یکس نم چیندارم...ه

 

گناهم؟ به نظر  یکند من ب یباور م ی. چه کسنمیب یزندان م یها لهیزند. خودم را پشت م یفکرها به سرم م نیبدتر

 است. یهر انسان عتیطب نیا یکنم ول یدارم به خودم فکر م یطیشرا نیرسد که در چن یخودخواهانه م

 

خورد و  یتکان م شیجا یاندازم. تو یبه او م ینگاه یشود. با ناباور یاست، بلند م اریمه یصدا هیکه شب ییناله ها یصدا

 رسد. یدردناکش به آسمان م یناله ها یصدا

 

دوم. چقدر  یو به سمتش م ستمیا یم میپاها یشود. رو یم قیتزر میبه پاها یادیز یرویچکد. ن یاشکم م یشدت خوشحال از

با نفرت  ینطوریز آن بود که بخواهد اکند. بهتر ا یزندگ دی. او بایاوردیبه سرش ن ییممنون که بال ایمن خودخواهم...خدا

 .ردیبم

 

 ی. دستش را از روفتدیصورتش م یچکد و رو ینالد. اشکم م یسرش گذاشته و م ی. دستش را رونمینش یسرش م یباال

 زنم.  یصورتش کنار م

 

 شود.  یپخش م م،یاشک ها ختنیاش از فرور یشانیپ ی. خون روزمیر یابر بهار اشک م مثل

 

 کنم: یاش را نوازش م یشانیپ

 

 ...یخدارو شکر که زنده ا -

 

 دهد: یم واریاش را به د هیکشد و تک یباال م یرا کم خودش

 

 محکم زد. یلی...خیشرف...خ یخودمم گف...گفتم مردم...ب -

 

 زنم: یبه صورتش م یمهربان لبخند

 

 ...یومدی. اگر نمی...ممنون که کمکم کردیممنون که اومد -

 

 درخشد. یبازش م مهین یپلک ها نینگاهش از ب یشوند. نقره ا یرش مدام بسته مخما یها چشم

 

 گذارد: یدهانم م یرا رو دستش

 

 ...امیتو م یبرا شهیحاال که اومدم...هم -

 

 زنم: یصورتش م یبرد. چند بار تو یخوابش م دارد

 

 !اریببرمت درمونگاه...پاشو مه دینخواب توروخدا...پاشو با اریمه ار؟یمه -
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در حمل اندام  یانقدر حواسش سرجاست که کم یاست ول نیسنگ یادیکنم، بلندش کنم. ز یم یبرم و سع یبغلش م ریز دست

از  یاندازم و آن مکان منحوس را از هرگونه نشانه ا یم فمیدرشتش که دو برابر من است کمکم کند. اسلحه را هم داخل ک

 کنم. یوجود خودم پاک م

 

در حال  یباشد ول یعیتواند، طب یامان نم یدرد ب نیکشد. شک ندارم ا یم ریشکمم ت ی. تمام قسمت هاستیاصال خوب ن حالم

 روز افتاده.  نیمهم تر است. بخاطر من به ا اریحاضر مه

 

 :میگو یدهم و م یاش م هیتک نیماش یشوم. به بدنه  یخسته م یحساب م،یبرس نیبه ماش تا

 

 و بده. نتیماش یدایکل -

 

 :میگو یگردم و باز م یرا م شیها بی. جدیگو یم یحواس یب «هوم؟»

 

 ...کجان؟اریمه نتیماش یدایکل -

 

 یجلو م یصندل یکشم. او را رو یم رونیاش ب یشلوار طوس یجلو بیکنم و از ج یم دایرا پ دهایشنوم. بالخره کل ینم یجواب

 .نمینش ینشانم و خودم پشت رُل م

 

 یم اریبه مه یشود. نگاه یم نییها باال و پا زهیسنگ ر یرو نیشکافد. ماش یرا م کیو تار کیبار یجلو، آن جاده  یچراغ ها نور

به سرو وضع  یعقب نگاه نهیآ یدهم. از تو یهم تکانش م یکنم تا نخوابد. هر از گاه یصحبت م یبلند یاندازم. با صدا

 وز زده.  یشده و حساب آشفته میکشم. موها یحجابم م یسر ب یرو یاندازم. دست یآشفته ام م

 

 بندازم سرم؟ یندار یزیچ اریمه -

 

 یعقب شلوغ است و نم یصندل یکنم. رو یگرفتن، پشت را نگاه م یاز جواب درست و حساب دی. ناامدیگو یم یزیچ یلب ریز

 یسرم م یرو یکنم و آن را سرسر یم دایپ دیبلند و سپ یتکه پارچه  کی یصندل ریکنم. ز دایپ یبه درد بخور زیتوانم چ

 .ردیما را بگ سیرا کم دارم که پل نیفقط هم تیوضع نیاندازم. با ا

 

کند.  یتوجهم را جلب م سیپل نیآمبوالنس و ماش یِرنگ یشوم، نورها یو آسفالت پوش م یاصل یوارد جاده  نکهیمحض ا به

 انگار تصادف شده.

 

کند. انگار راننده  یم هیدستانش گرفته. دارد گر نینشسته و سرش را ب نیزم یرو یکشم. مرد مسن یرا به آن سمت م نیماش

 پرسم: یکند، م یو تماشا م ستادهیکه آن اطراف ا ییاز مردها یکیکشم و از  یم نییرا پا شهیبوده. ش

 

 شده؟  یآقا...چ دیببخش -

 

 یکه رو یزشت یغلط انداز است. من با آن پارچه کند. انگار واقعا ظاهرمان  ینگاه م اریبه من و مه یگردد و با شک و دودل یبرم

 کند. یوقفه ناله م یاش که ب یشانیپ یبا آن زخم رو اریسرم انداخته ام و مه

 

 دهد: یکند، جواب م ینگاهمان م یحساب نکهیبعد از ا بالخره

 

 ؟ینیب یخانوم تصادف شده...مگه نم -
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 ازیمنطقه را ترک کنم. او ن نیا عیسر اریمه یبحران طیشوم و با توجه به شرا انیجر نیا الیخ یتوانم، راحت ب یدانم چرا نم ینم

 . ستیدارد. اما واقعا دست خودم ن یپزشک یبه مراقبت ها

 

 پرسم: یمرد، دوباره م یبا وجود بد اخالق یحت

 

 هم مرده؟ یکس -

 

 یکنه؟ از دست جوونا کاریچ دیخدا با یبنده  نیزده بهش...حاال ا نی...ماشابونیوسط خ دهییحواس دو یجوون احمق ب هیآره  -

 دوره و زمونه... نیا

 

 .زدیر یحواس؟ دلم م یجوانِ ب کی

 

 بوده؟ یآقا چه شکل -

 

 کند.  یچپ نگاهم م چپ

 

 .نیبرو خودت بب یخوا یآمبوالنسه...م ی. هنوز تودمشیبوده...انگار عجله هم داشته...من ند یزخم -

 

 کشم: یم غیج بایتقر یزخم یکلمه  دنیشن با

 

 بوده؟ یکجاش زخم -

 

 زند: یبار تشر م نیا

 

 مگه؟ شیشناسی...منیخانوم خودت برو بب یپرس یچقدر سوال م -

 

 بفهمم. دیکنم...با یم یرگیخ

 

 بوده؟ یکجاش زخم دیآقا تورو خدا بگ -

 

 دهد: یپاسخ م یکشد و با لحن نرم تر یم یپوف

 

 خانوم؟ شیشناسی. منیماش یجلو دهیبوده. پر یمچش زخم نکهیمثل ا -

 

 دهم: یتکان م یحواس سر یب

 

 نه آقا ممنون... -

 

شود  یم یعنی ایشود عرفان باشد؟ خدا یم یعنیاندازه خوشحالم.  یاما ب د،یفشارم. نبا یگاز م یپا رو شیتوجه به غرغرها یب

 کیانسان نبود. او  قتایعرفان حق یاست ول یانسان ریعمل غ کی یهر آدم یمرگ کردن برا یعرفان امشب مرده باشد؟ آرزو

 کرد. یدرست م کلهمه مش یبود که برا ختهیافسارگس وانیح

 

 ی. منمیخواهد، در آمبوالنس را باز کنم و داخلش را بب یدلم م بیعج یحاال هم مطمئنم خودش است که مرده ول نیهم نکهیا با

 خواهم مطمئن تر شوم.
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 .رمیگ یمنحوس فاصله م یاوضاع را خراب تر نکنم، از آن منطقه  نکهیا یهرحال برا به

 

 ؟یدار گاریس هی -

 

 نگهش داشتم. داریبه زور ب نجایرسد. تا ا یبه نظر م شیپ یکنم. بهتر از ساعت یفکر خارج شده و با تعجب نگاهش م از

 

 کند: یاصرار م ند،یب یدودلم را که م نگاه

 

 دعوا له شده. یتو گارمیس ینه؟ بسته  ای یدار -

 

 کنم: یداشبورد است اشاره م یکه رو فمیک به

 

 اون تو دارم...حالت بهتره؟ -

 

 کشد: یم رونینخ ب کیکند و  یرا باز م گاریس ی بسته

 

 .شمیبکشم بهترم م نویا -

 

 :ردیگ یگذارد و بسته را به سمتم م یلبش م یرا گوشه  آن

 

 نخ بکش... هی -

 

 رفته؟ من حامله ام. ادتی -

 

 اندازد: یباال م یا شانه

 

 ش؟یپس چرا اصال دار -

 

 کند.  یم شیاش خشک شده و دلم را ر یشانیپ یکنم. خون رو یلحظه نگاهش م چند

 

 ندارم بزنم. یحق با توئه...حرف -

 

 کند: یمن روشن م یو جلو آورد یم رونیشلوارم ب بیدارم. فندکش را از ج یرا برم گارهایاز س یکیکنم و  یدراز م دست

 

 کنه. ی...کوچولوت درک مینخ بکش هیحقت باشه  یشب وحشتناک نیبه هرحال فکر کنم بعد گذروندن چن -

 

 زند: یشکمم م یآرام رو بعد

 

 مگه نه عمو؟ -

 

 زنم: یدستش م یدهد. رو یخندد و سرش را با تاسف تکان م یم

 

 ه؟یچه کار نیا یه -

 

 دهد: یبه تذکرم نم یتیاهم



Roman-City.ir 
 زوال اطلسی ها رمان

 

https://telegram.me/romancity 631 

 

 

 .دیومدینم رونیوقت از اون تو ب چیاگر امشب من نبودم ه ؟یدار یاحمق و نترس یلیمامان خ یدونست یم -

 

 زند.  یم گارشیبه س یقیخندد و پک عم یم دوباره

 

 .ستیشوم. انگار حالش اصال خوش ن یم رهینگاه خندانش خ به

 

 :میگو یم ینیلحن شرمگ با

 

 من اونجام؟ یدونست یا م...اما از کجیممنون که اومد -

 

 کند: یفوت م رونیباز ب یرا به سمت پنجره  گارشیکند و دود س یچشمش نگاهم م یگوشه  از

 

راحت تر  المیخ یچشمم که بود یکردم. جلو بتیو تعق رونیب یاومد دمتیبودم...د مارستانی! تمام روز و دم بییاز بس تابلو -

بدم از  صیتونستم خوب تشخ ینم یلیخ دمیرو شن غتیج یزدم که صدا یکوچه باغ گمت کردم. همون اطراف پرسه م یبود. تو

 .دمیکردم تا بهتون رس بیانقدر صداهارو تعق یکدوم وره ول

 

 کند: یاشاره م شیخنده به لباس ها با

 

 شد.  ی. لباسامم خاکدمیپر واریازد -

 

 لرزد: یم شیزند. صدا یم پک

 

. فقط رهیو بفهمه م قتیحق یکه رفت...مثل شوهرت که وقت اوشیتونم بذارمت و برم گالره؟ فقط برم. مثل س یچرا فقط نم -

چه  یحامله ا یبهم گفت یوقت یدون یشدم؟ م رتیانقدر درگ یشدم؟ اصال ک ریانقدر درگ یتونم ولت کنم. چجور یمنم که نم

 شدم؟ یحال

 

 کوبد: یرا محکم به داشبورد م دستش

 

دونم  یخوب م گهیدونم...االن د یکنندست...م دیناام نی...انیهست...و ا دیکردم هنوزم ام یاحمقا فکر م نیبازم ع یول -

پنج سال گالره! پنج سال بود. پنج سال  ی. ولیخوا یآروم م یزندگ هیدونم  ی...میبرم. حاال که از شر عرفان راحت شد دیبا

 کنن. یولم نم لحظه خاطره هاش هیکه  یلعنت

 

 چکد: یم سشیخ یمژه ها نیاز ب یقطره ا

 

 تونم.  یمن نم یول ی...تو راحت پاکش کردرهیراحت نم -

 

 پرم: یحرفش م نیب

 

کرم  ی.. .فکرش و نمدمیکش یسال چ هیاون  یمن تو یدرک کن یتون ینم یراحت؟ حت یگی...ماریخاطرات و نبش قبر نکن مه -

 . یفراموش کن یتون یم ی...اگر واقعا بخوایبالخره پاک شد. به خدا فراموش شد و رفت. اگر بخوا یول

 

 فرستد: یم رونیب یسوز نهیو س قیزند و دودش را همراه با آه عم یم پک
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م خورده بودم قس یتونم فراموشت کنم. راستش و بخوا ینم یباش شمی...اگر پرانیبرم...از تهران...از ا دیحق با توئه...با -

 یخودخواه باشم. مثل تو که خودخواه شهیخواستم مثل هم یاگر شده به زور...م ی...دوباره. حتارمیهرطور شده به دستت م

 .یکن یدونم که حقته آروم زندگ ی...ماناتیجر نیتمام ا نتونم. بعد از گذروند ینم نمیب یم یول

 

 گذارم: یدستش م یکنم و رو یرا از فرمان جدا م دستم

 

 داره. ازین هی...فکر کنم سرت به بخستیمهم ن زایچ نی...االن ایه یه -

 

 دهد: یم هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 

. برو...برو. مارستانی. برو بیخودیکنن ب یبخوره. دکترا شلوغش م هیبخ یالک میشونیخواد پ ی. حالم خوبه. دلم نمستیالزم ن -

 ...شیپ

 

 شود.  یآنکه حرفش را کامل کند، ساکت م یدهد و ب یهم فشار م یرو لب

 

 کنم: یم مخالفت

 

 .یکن یرانندگ یتون یتو نم اریمه -

 

 رفت که حاال بهتره. یم جی...سرم گستمیبرم خونه...مست که ن خوامیهمون که گفتم گالره فقط م -

 

 کنم: یباز اصرار م یدهد ول یدانم به حرفم گوش نم یم

 

 .شهیکه نم ینطوری...ااریدکتر مه یبر دیبه خدا با -

 

 اندازد: یم نییکند و سرش را پا یپرت م رونیرا ب گارشیس لتریف

 

 .رمیخب...گفتم که خوبم...خودم م یلیخ -

 

 کنم: ینم یمخالفت گرید

 

 ...مارستانیگردم ب یبده. فردا برم یلیاسلحه رو بذارم سرجاش. وضعمم خ دیخونه. با رمیمن م -

 

 بکشم. یتوانم، نفس راحت یبالخره م دن،یکش یو بدبخت ی...بعد از سال ها کالفگستیکنم فردا چقدر روز خوب یم فکر

 

 .ستمیکند. من خودخواه ن یاشتباه م اریکشمش...مه یشود. نم یدستم دود م یخود تو یهمانطور ب گاریس

 

 خواهمشان!  یم شتریام هستند که از خودم ب یدر زندگ یادیز یزهایوقت است چ یلیخ

 

*** 

 

ام؟!  دهینخورده ام؟ که اصال نخواب چیچند روز است که ه قایکنم دق یهم نگذاشتم. فکر م یهم چشم رو یا هیثان یبرا شبید

 خراب ترم. یاز نظر روح یام کند ول یکیزیف طینگران شرا یانقدر هست که مرا حساب

 

 تواند بد و ناراحت کننده باشد. یرود. مرگ عرفان همانقدر که خوب است م یچشمم کنار نم یاز جلو یلحظه ا شبید اتفاقات
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  ند؟یکدام عضو از خانواده اش بش ی! به عزاچارهیسوزد. زن ب یمادرش م یداشت. دلم برا یسرنوشت تلخ چه

 

که  یشلوغ و ناهنجار ریاز تصاو دیکنم با یدهم، حس م یپدال گاز فشار م یرا رو میشوم و پا یکه جدا م یحرکت مورچه ا از

 مانده، فرار کنم. میچشم ها یتو

 

 صدا! یکردم ب یم هیطور گر نیو هم دیترک یوقت ها بغضم م نطوریتکرار...سابقا ا یگذارم رو یرا م یآهنگ

 

 شهر خسته پر شده.  نیا یآلوده  یاز هوا میها هی. ردیآ یاشک هم نم گرید اما

 

 شود. ی...آهنگ تمام مدیآ یاز زور فشار و بغض باال نم نفسم

 

 تکرار... یزنم رو یم دوباره

 

 !میتکرار ریدرگ شهیو تکرار و تکرار...هم تکرار

 

 نروم.  یفروش گاریس یدکه ها یجلو گریرا فوت کنم رو به باد. قول داده ام د مییخودم قول داده ام تنها به

 

 !دنیدو ی...برای...طناب بازیتاب باز یرود برا یم، ممعصو یساده و لبخند یباشم که با لباس ها یداده ام دختر خوب قول

 

 . به خودم قول داده ام که خوب باشم...که گالره هجده ساله شوم...یمعمول یآرامش ها یساده...برا یرود با خنده ها یم

 

 داده ام...سر قولم هم هستم. قول

 

جز  زیچ چیندارم. ه ازین رم،یگ یکه از وجودش م یاو و حس آرامش دنیجز د زیچ چی. به هنمیرا بب زدانیخواهم  یفقط م حاال

 یدخترک یعرفان...حت ی چارهیمادر ساده و ب یشود. حت یکه مدام تکرار م یآهنگ یدود زده...حت یهوا ی. حتستیمهم ن زدانی

 دهد. یو گناه م بیفر یکه لبخند معصومش بو

 

روم. نور داخل اتاق  یکنم و داخل م یزدن انداخته اند. در اتاق را باز م دارم، مرا به نفس نفس یکه برم یپرشتاب یها قدم

 هردو خوابند. زدانیو  نایکند. ن یم زیدور مانده از خوابم را ر یچشم ها

 

 آنکه پلک بزنم. یکنم...ب یم نگاهش

 

 ها! یمن برگشتم. آمده ام با تمام روشن زدانی

 

 ...رفتند.زدانیها رفتند  یکیتار

 

 مرگ رفتم و برگشتم. یبخاطرت تا پا شبید ی. کاش نفهمرمیگ یدارش نم شیصورت خسته و ته ر یام را از رو صانهیحر نگاه

 

 زند. یلبخند م دنمیکند. با د یرا باز م شیپلک ها نایگزم. ن یکشد. لب م یم ریت شبیروم. کمرم از د یقدم جلو م چند

 

 :دیآ یم رونیانگار از ته چاه ب فشیظر یصدا

 

  ؟یمداو -
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 زنم: یهم لبخند م من

 

 و لباسات و عوض کن. ریدوشم بگ هی. برو خونه یبر دیو با یدونستم دانشگاه دار ی...آره اومدم. مزمیعز ریصبح بخ -

 

 دارد: یبرم یصندل یرا از رو فشیکشد و ک یم یکشدار ی ازهیدهد. خم یبه بدنش م یشود و کش و قوس یم بلند

 

 ...هیو لبت زخم تیشونیشده؟ پ ینشه خوبه. صورتت چ رمی...دیکه زود اومد یباشه...مرس -

 

 گزم: یم لب

 

 .ستین یمهم زی...چنیخوردم زم -

 

 کنم: یزند. تا دم در اتاق بدرقه اش م ینم یاندازد و حرف یباال م یا شانه

 

 .زمیمواظب خودت باش عز -

 

از  یکشم و وقت یم یقیاست. نفس عم دیهمه محبت و توجه از من بع نیکند. انگار واقعا ا یگردد و متعجب نگاهم م یبرم

 گردم. یشوم، داخل اتاق برم یرفتنش مطمئن م

 

را  زدانیگردم تا صورت  یکه برم یگذارم. وقت یم زیم یزنم تا تازه تر بماند و رو یام را آب م دهیکه خر یگل رز سرخ دسته

 .نمشیب یم به خودم رهیرا باز و خ شیتماشا کنم، چشم ها

 

 گذارم: یقلبم م یرا رو دستم

 

 ...دمیترس -

 

 را در هم کرده: شیها اخم

 

 ن؟یزم یکجا خورد -

 

 کنم: یو من م من

 

 رو...رو پله ها! -

 

 دهد: یتکان م یسر

 

 حواست کجا بود؟ ؟یستیچرا مراقب خودت ن -

 

 :فتمیکه پس ن رمیگ یم شیپ دست

 

 . حالم خوبه!نی...حواسم پرت شد خوردم زمستین یمهم زیچ ؟یند یخودیب ریگ شهیم -

 

 کند: یمشتش پنهان م نیاش را ب ازهیکشد و خم یبه صورتش م یدست
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کتف درد دارم هنوز...نازکشم ندارم  کمی. یدی. ممنون که پرسستی. حالم بدک نزمیعز ریچه خوش اخالق...صبح تو هم بخ -

 که بخوام آخ و اوخ کنم. 

 

 دهم: یرا جلو م لبم

 

 که. یدیخواستم بپرسم...امون نم یم -

 

 اندازد: یرا باال م شیها ابرو

 

 بود؟ یچ گهیشناسمت...اون د یدونم بابا...م یآهان...م -

 

 خندد. یم یپوست ریدانم از چه خنده اش گرفته که ز ینم

 

 پرسم: یگرد شده م یچشم ها با

 

 بود؟ یچ یچ -

 

 آورد: یمرا در م یادا

 

 !؟یمهربون شد نایتا حاال انقدر با ن ی...از کزمیمراقب خودت باش عز -

 

 :نمینش یتختش م یروم و رو یصدا و طرز نگاهش تنگ شده بود، جلو م یچقدر دلم برا نکهیفکر ا با

 

خواد همه رو دوست داشته  یدلم م یدونم چه مرگم شده! الک یکردم؟ نم یرو ادهیز ؟یکن یفکر م ینطوریدونم...ا ینم -

 باشم.

 

 کنم: یگزم و بغض م یم لب

 

 تونم بگم متاسفم؟  یم -

 

 کرده: رتیح ضمیضد و نق یشود. انگار از رفتار ها یمحو م لبخندش

 

 ؟یمتاسف باش دیچرا با -

 

 بودم... دهی...من فقط ترسینگه دارم. من عاشقتم...تو شوهرم یرو ازت مخف یزیخواستم چ ینم -

 

 لرزد: یدهم. چانه ام از بغض م یادامه م یمکث کوتاه با

 

منو  امیقرص خوردن و پنهون کار یبرا نکهیا ؟یدیمنو بخش میبه خاطر حاملگ ؟یکن یتو که بخاطر حامله بودن من سکوت نم -

خوام  ی...نمیخوام که منو بخوا یمن فقط م ؟ینشد دیازم ناام دم؟یمن بهت چسب یکن یبخاطر بچه هات بود؟ فکر نم یدیبخش

 !یحامله ام منو بخوا چون که

 

 دهد: یم هیکشد و به بالشتش تک یرا باال م خودش

 

 انداختم... رتیمنم که گ نیکنم ا یاوقات فکر م ی. تازه گاهستین ینطوریاصال هم ا ؟یگیم یدار یچ -
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 ...ستین ینطوریاصال ا -

 

 واقعا؟ -

 

 البته. -

 

 زند: یم یقیعم لبخند

 

 بدون بچه... ای. با بچه یبر ییجا یکردم. حق ندار رتیچون من اس یحس و داشته باش نیا دیبا یچه بد...ول -

 

 دهد: یرا تکان م سرش

 

 .میهم جد یلیخ -

 

 زنم: یم شیبه بازو آرام

 

 .یبر ینذار ایبرم... یوقت نذار چی. که هیبنداز رمیخوام گ یمنم م -

 

 شکند: یم بغضم

 

دونم چرا دارم مثل بچه ها  یدوست نداشتم. و...و نم میزندگ یکس رو تو چی. انقدر که هادیز یلیخ یلیدوستت دارم...خ -

 کنم. چه مرگم شده؟ یم هیگر

 

 زند: یم یآرامش بخش پلک

 

 ...هیعی. طبیکه حامله ا نهینداره...بخاطر ا یاشکال -

 

 چکد: یم یبعد ی قطره

 

 آره فکر کنم حق با توئه. -

 

 کند: یرا باز م دستش

 

 بخواب... نجایا ایب -

 

 کنم: یرا با پشت دست پاک م سمیخ یها گونه

 

 .وقتیتو  ادیم یکی نجا؟یا -

 

 کشد: یبغلش م یو مرا تو ردیگ یرا م دستم

 

 جرات داره بگه چرا بغلت کردم؟ ی...کگهید یزنم ؟یخب که چ -
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اتاق  یدر فضا یفوق العاده خوب یخوابم. گل ها بو یتخت کنارش م یگذارم و رو یکتف سالمش م یخدا خواسته سرم را رو از

 کرده.  کیرا تحر میقو ییایبو یقوه  شتریب زدانی یبو یکنند. ول یپخش م

 

 کشم.  یم قیدهم و چند نفس عم یگلوگاهش فشار م یرو زِیو ت زیر یام را به موها گونه

 

 ترم نکن!  فیهستم...ضع فیضع یکاف ینکن...بخاطر مسکنا به اندازه  ینطوریا -

 

 دهم: یاش نم هیپرکنا یبه جمله  یتیاهم

 

 ؟یقلب بچه هاتو بشنو یصدا یدوست ندار زدانی -

 

 کشد: یرا نوازش وار به پشت کمرم م دستش

 

 ست؟یمگه زود ن یدوست دارم ول یلیخ -

 

 . ابدی یم نیشود. دردم تسک یشکمم نرم تر م یکنم عضله ها یم احساس

 

 دهم: یجوابش را م یحالت رخوت زده ا با

 

 نمونده. یتا سه ماهگ یزیفکر نکنم...چ -

 

 تونم منتظر بمونم. ینم ته؟یبعد یِوقت سونوگراف یک -

 

چطور تا به حال  میگو ینگاهش گم شد. و با خودم م یاهیشود در س یفهمم، م یشوم. انقدر که م یچشمانش خم م یرو

 متوجهش نشده ام:

 

 ؟یفکر کرد تشونیروزاست...راجع به جنس نیهم یتو -

 

 یاالن که فکر م یول یبانمکن و دوست داشتن یلیعاشق پسر بچه ها بودم...به نظرم خ شهیهم ؟یدون یکنم. م یفکر م یلیخ -

که  یکه اکثر مردا به زن یباشه...حرف یا شهیکل یادیجمله ز نیا دیدختر هم داشته باشم. شا هیخواد  یدلم م نمیب یکنم م

نفس و من  میخوام اسمش و بذار یتو داشته باشم. م هیدختر شب هیخواد  یم لمواقعا د ی...ولیزنن ول یدوستش دارن م

 کنه. یترم م وونهیفکر کردن بهش هم د یبهش بگم نفس باباش...حت

 

 د.دار یتازگ میشنوم...برا یم یگریکنم. من طور د یهم ذوق م یبه قول خودش تکرار یجمله  نیهم از

 

 . ستیمن؟ نه اصال خوب ن هیدختر شب کی

 

 روم: یم طفره

 

  ؟یدوست دار شتریواقعا پسربچه هارو ب ؟یگیم یجد -

 

 دهد: یکند و با ذوق ادامه م یم دییتا

 

 بودن.  یخوردن یبودن حساب کیکوچ یلیکه خ ی. وقتیدیسهند رو که د یپسرا -
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 مجسمن... طانی...اونا دو تا شستین ینطوریاصال هم ا -

 

 دیپخمه و شل و ول رو دوست ندارم. مثل خودت با یها ین یبشن. من اصال ن دی. باشنیتر م طونیما از اونا هم ش یبچه ها -

 بشن... طونیش

 

 فشارم. یگردنش م یرا رو میها لب

 

 خندد: یم یبلند یصدا با

 

 ...یطونیش یلیتو خ ؟ینیب یم -

 

 کشد. یو مرا به سمت خودش م چدیپ یم میآزادش را دور شانه ها دست

 

 آرام است.  یبوسه  کیمانم که انفجار، تنها  یلحظه م نیمن مبهوت هم و

 

 زنگ زده، چه ساکت...مرده اند! یمن با انگشتان یکرده  خی یدست ها و

 

 روم! ی...طفره ممیگو ینم یزیچ

 

 ...خبر ندارد!دیگو ینم یزیچ

 

 اتفاق افتاده است. کی نجایا یول

 

*** 

 

خواهد به  یرسد و اصال دلم نم یکم کم م زدانیزنم.  یهم رژ گونه م یکشم و کم یلبم م یو مات را چند بار رو یصورت رژ

 خواب آلوده ام. شهیروزها واقعا حالم بد است و هم نیبه نظر برسم. هرچند ا دهیو رنگ پر ضیچشمش، مر

 

خواهد،  یواقعا دلم نم یاستراحت کنم ول دیندارم و با یمناسب تیدکتر گفته وضع نکهی. با امینیچ یشام را با فائزه خانوم م زیم

 ها مدام بخوابم. رزنیمثل پ

 

 کند؟ ریساعت د مین دیکرده. چرا با ریساعت د میجوم. ن یم میدندان ها نیبه ساعت است. ناخون شستم را ب نگاهم

 

 کشد. یمرا به آن سمت م یبه هم خوردن در ورود یکشم. صدا یم قیبار نفس عم چند

 

 یشود. چرا لبخند نم یم نییزند. دلم باال و پا یکنم. مثل هرروز لبخند نم یباز سالم م یروم و با رو یاست. به سمتش م زدانی

 زند؟

 

 :رمیگ یرا از دستش م فشیو ک کت

 

 .یکرد رید زمیعز یخسته نباش -

 

 دهد؟ یچرا درست جوابم را نمرود.  یدهد و به سمت سالن م یبه حرفم نم یدرست جواب
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کنم.  یو باز م چمیپ یدستم را در هم م یگذارم. انگشت ها یمبل م یو کتش را رو فیجوم و ک یم میدندان ها نیرا ب لبم

 دارم. یاحساس وحشتناک

 

 شده.  انیرنگ شده ام، نما یحتما ب یزدم. حاال البد لب ها کیرا م میاز رژ لب خوش رنگم نمانده انقدر که لب ها یزیچ مطمئنا

 

 شام و بکشم گالره جان؟ -

 

 کنم: یحواس نگاهش م یب

 

 .ادیم ییاز دستشو زدانمی. االن دیب...بکش -

 

 یکنم. نم یزنم و سر و صدا م یکنم. مثل بچه ها آن را داخل بشقاب م یم یو براق باز یو با قاشق نقره ا نمینش یم زیم پشت

 ربوط بکنم. نام یخودم فکرها شیخواهم پ

 

باشد.  یتواند کار یاست. نه نم یحتما موضوع کار یاست. آر یفقط موضوع کار دیحساس شده ام. شا یادیدانم که من ز یم

 گذارد. ینم یریرفتارش با من تاث یرو زدان،ی یِموضوعات کار

 

ورودش  یدهم. برخورد لحظه  یمکرده. آب دهانم را قورت  جادیستون فقراتم ارتعاش ا یکنم. رو ینگاهش را حس م ینیسنگ

 آورم. یخودم نم یبه رو یذوقم زد ول یتو یحساب

 

 شوم: یبلند م یصندل یرو از

 

 ...رفته...ستیخونه ن ناین زمیعز نیبش -

 

 :دیگو یرو به فائزه خانوم م یزیو تحکم آم یپرد و با حالت جد یحرفم م نیب

 

 لطفا؟ دیتنهامون بذار شهیم -

 

چطور سربه  چارهیب رزنیکه پ نمیب یصحبت کردن با فائزه خانوم؟ چه مرگش شده؟ م نطوریو ا زدانی. نییپا زدیر یم یهر دلم

 گذرد. یاز راهرو م ریو دلگ ریز

 

بلند و  یقدم ها ینگاه کنم. صدا شیترسم برگردم و در چشم ها یم یکنم که رفتارش درست نبود اما حت شیخواهم حال یم

 شنوم. یرا به سمت خودم م نشیسنگ

 

 گرداند. حرکاتش پر از خشم است! یو مرا به سمت خودش برم ردیگ یم میکنم...از بازو ینگاهش نم هنوز

 

وقت  چیکه ه یا دهیچشم ها را چطور آفر نیا ایکنم. خدا یدر چشمان دلخورش نگاه م یکشم و با شک و دودل یرا باال م نگاهم

 دهند؟ یرازشان را لو نم

 

 رسم؟ یبه آرامش م یک ایداند؟ خدا یشده؟ چه م ینطوریچرا امشب ا ایخدا

 

 شهر! نیا انیکنند...دانا یخراب م یسازم...ه یم انهیآش یام...ه پرنده

 

 اگر درخت نداشته باشد! یها. حت وانهیمرا ببر به شهر د همسفر
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 نشانم: یلب م یو مسخره رو یعصب یکنم و با هزار جان کندن، لبخند یرا حفظ م آرامشم

 

 جان؟ زدانیشده  یزیچ...چ -

 

 کند. یم دییکشد و با سرش تا یم شیموها نیب یدست

 

 ...شده...یچ -

 

 کشد: یسرم داد م یبلند یشکند و با صدا یقفل سکوتش را م بالخره

 

 ؟یدار یچرا دست از دروغ گفتن به من برنم -

 

 پرم: یم میجا یشود و تو یبه تنم راست م مو

 

 ؟یگی...می...میدار یچ -

 

 رود: یباالتر م شیصدا

 

 ه؟یکدوم گور یاون گردنبد لعنت -

 

 شود: یکند و هر لحظه بزرگتر م یم ریگ میگلو یتو یزیچ

 

 گف...گفتم که...بردم دادم قفلشو درست...درست... -

 

 پرد: یحرفم م نیب یا یو عصب هیزند و با لحن پرکنا یم یصدادار پوزخند

 

 ازی. کامال مشخصه...منم مثل احمقا باور کردم. چرا اگر به پول نی...از من و من کردنت معلومه چقدرم راست گفتیآره گفت -

 کار؟یچ یخواست یهمه پول م نیاصال تو ا ش؟یبفروش دیچرا با ؟یگیبه خودم نم یدار

 

 از عشق و عالقمان را دارم.  یمال یفکر کند. حق ندارد فکر کند، من قصد سوء استفاده  نطوریا دیشوم. نبا یم درمانده

 

 دهم: یرا در هوا تکان م میها دست

 

 من نفروختمش...من... زدانی -

 

 کشد: یم عربده

 

 انقدر دروغ نگو! -

 

 آورم: ینم کم

 

 یفکر نیراجع به من همچ یکش ی. من نفروختمش. خجالت نمگمیدروغ نم ؟یسر زن حاملت عربده بکش دینبا یفهم ینم -

 ؟یکرد

 

 سابد: یهم م یرا رو شی. دندان هاستیهنوز عصبان یآورد ول یم نییرا پا شیصدا
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 کنم. یچه فکر دیبا گهیدونم د یفکر کنم؟ اصال واقعا نم یچطور دیمن...من با یگیدروغ م یمدام دار یوقت -

 

 عادتم شده: گریمن د یواقعا سخت است ول ییها تیموقع نیکردن جو در چن کنترل

 

گوش کن...من اون گردنبند رو نفروختم. باشه من دروغ گفتم که دادم قفلش و درست کنن و واقعا بابتش متاسفم. احتماال  -

 یکسم نیزتری. به جون خودت که عزگمیباور کن راست م زدانی. به خدا من نفروختمش...دتشیدزد یکی ایاز گردنم افتاده 

 که بخوامو دارم. یبه پول ندارم. من هرچ یازین اصالبفروشمش؟ هوم؟ من که  دینفروختمش. چرا با

 

 اش: یقبل یآشفته شده از چنگ ها یزند به موها یم چنگ

 

 ؟یخب چرا اصال ازم پنهون کرد -

 

 :میگو یگذارم. صادقانه م یگام جلو م کی

 

 هیستش داشتم. فکر کردم گرفتم...واقعا دو یعمرم از کس یبود که تو یا هیهد نیباتریاون گردنبند ز زدانیمتاسفم... -

 خواستم باور کنم که از دستش دادم. یکنم. نم داشیتونم پ یم یجور

 

شد،  یو برده بود که خودم هم باورم نم دهی. انقدر راحت آن را دزدرمیپسش بگ میداشتم که بتوانم از نس دیهم ام واقعا

 از دستش داده ام. شهیهم یبرا

 

 دهد: یرا با تاسف تکان م سرش

 

 نگفتم؟ م؟یکن یرو پنهون نم ی...رازمیگیدروغ نم گهیبهت گفته بودم...د -

 

 نالم: یم

 

 ...یچرا ول -

 

 برد: یکالمم را م محکم

 

ارت خواستم.  زیچ هیکردم...و فقط...فقط در مقابلش  یکه دارم و ندارمو بهت دادم...برات هرکار ی...من هرچمیندار یول -

که بخواد تو هم باهاش صادق  هیادیکه باهات صادقه توقع ز یمرد یبرا ه؟یادیز زی. چنی. همیخواستم که باهام صادق باش

با من  یدیم حیواقعا احمقانه ترج لیتو به دال یکنه ول یم دتیتهد یکی اده؟یکنه ز یبرات م یکه هرکار یمرد یبرا ؟یباش

. گالره واقعا منو یبه من نگ یدیم حی...بازم ترجیکن ی. گردنبندت و گم میبود جفتمون و به کشتن بد کی...نزدینذار ونشیدرم

 ارم؟یبانک س هیواست فقط  ای ؟یبه عنوان شوهرت قبول دار

 

 نیسنگ میبرا یحرف آخرش حساب نی. افتمیم هیکوبم و به گر یاش م نهیس ی. تودیرا بگو نیشوم. حق ندارد ا یم وانهید

 است:

 

 ؟یکن یارزش نداره...من فقط خودتو دوست دارم. چرا باورم نم کممیاصال پولت برام  ؟یلعنت یبگ نویا یتون یم یچطور -

 

 :ردیگ یرا م میدست ها مچ
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 گهیبهت گفته بودم د ؟یکرد یباور م ی. تو بودزیکارات هزار تا چ گهیم زیچ هیباور کنم؟ نگاه و زبونت  دیبا ینکن. چطور هیگر -

 ...یاز من پنهون کن رویچ چیه یحق ندار

 

 :دیگو یم یبلند یزند و با صدا یاش م نهیس یشده. دستش را رو رهیسرخ و ت صورتش

 

انگار اصال برات مهم  یول رمی...بهت ثابت شده که حاضرم واقعا برات بمدمیجونم و م یکنم...حت یکارا م یلیمن برات خ -

 ... ستین

 

 برام مهمه! -

 

 !یکن یم شهی...همیکرد دمیناام ی...حسابستینه ن  -

 

 کشم: یکنم و دماغم را باال م یرا پاک م میها اشک

 

گم شدن اون گردنبند ناراحت بودم  یبرا یخواستم ناراحتت کنم؟ خودم به اندازه کاف یکه نم ه؟یمشکلت االن چ -

 یبزرگ ی . واقعا مسئلهشهیم دایافتاده و پ ییجا هی. فکر کردم یش دیخواستم ناام ی. نمیخواستم ناراحت ش ی...نمزدانی

 .یکن یکه بزرگش م ستین

 

 ادی دی...بایبهم دروغ بگ یداد حیو تو ترج دمیمن ازت پرس نکهیچرا هست...نه بخاطر گم شدن گردنبند. فقط و فقط بخاطر ا -

 . ستیراه ن نیهم دروغ گفتن راحت تر شهیهم یریبگ

 

 کند: یکتش م بیرا داخل ج دستش

 

...خسته شدم انقدر از دروغا میندار ی...نه من نه تو...پنهون کارمیدروغ ندار یزندگ نیا یعنوان تو چیبه ه گهیدر ضمن...د -

...هرچقدر هم که راست گفتن سخت یطیتحت هرشرا دی. باستیشدن ن دهیاز بخش یخبر گهیهات گذشتم. د یو پنهون کار

 ...یباشه راستش و به من بگ

 

 کند: ینگاهم م قیکشد و عم یرا باال م نگاهش

 

 وله؟قب -

 

 طیترسم، پنهانش کنم. در آن شرا ی...و همچنان ممیرا بگو قتیترسم حق ی...ممیترسم راستش را بگو یگزم...م یم لب

 هم بگذارم.  یو آن را رو رمیاش بگ یو عقاب نیزبیتوانم، چشم از نگاه ت یوحشتناک فقط م

 

 :میگو یبسته م چشم

 

 ...گمیبهت دروغ نم گهیقبوله...د -

 

 ...یکن یرو پنهون نم یزیو چ -

 

 دهم: یتکان م یسر

 

 کنم. یرو پنهون نم یزیو چ -

 

 چشماتو باز کن... -
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 شوم. یشوکه م یحساب یمخمل یجعبه  یگردنبند تو یِدرخشندگ دنیکنم. از د یرا از هم باز م نمیو سنگ سیخ یها پلک

 

 ...زدانی...زدانیکنه؟  یم کاریچ نجایمن...ا یخدا -

 

 کنم: یم نگاهش

 

 ؟یکرد کاریچ -

 

 اندازد. هنوز تخس و بداخالق است: یباال م یا شانه

 

 ...دمشیدوباره خر -

 

 کشم: یم یدرشت نینگ یرا رو دستم

 

 گمش نکردم؟ یدیواقعا ممنونم. اصال از کجا فهم -

 

خواسته به  یو م ششیخورده فروش گردنبند و برده بوده پ هیبودم بهم زنگ زد...گفت  دهیازش خر نویکه ا یجواهر ساز -

بهت فروخته...اون خرده فروش هم گفته  نویا یبود ک دهیو ازش پرس هیبوده دزد دهیبفروشتش. جواهر سازه فهم متینصف ق

 دهیدزد یخاص وقت یجواهرا نجوریعجله داشته...ا ینقد کردنش حساب یزن جوون گردن بندو بهش فروخته و برا هیبوده 

 نکهی. مجبور شدم دوباره بخرمش. با امیپر کن تیفرم شکا هی میتونست یم یگفت یسخته. اگر بهم م یلیآب کردنشون خ شنیم

بگذرم. با خودم گفتم اول  یشکه تو عاشق ینتونستم از اون گردنبند لعنت یبودم ول یو تا حد مرگ ازت عصبان یبهم دروغ گفت

 گهیدونستم د یواقعا نم یول شیفروخت یگفتم تو برد یم دیدونم که نبا ی. مهیدروغات چ لیزنم تا بدونم دل یباهات حرف م

 فکر کنم. دیبا یچجور

 

و تا آخر عمرش را در  فتادیم سیپل ریکاش گ یاحمق...ا یبالخره کار خودش را کرد. گردنبند را فروخت. دختره  مینس پس

 گذراند. یزندان م

 

 دارد: یمن گردنبند را از داخل جعبه برم یدرون یتوجه به کشمکش ها یب زدانی

 

 برگرد بندازمش گردنت... -

 

 کنم: یرا به او م پشتم

 

گالره. اگر خودم اون کار وحشتناک و باهات نکرده  ارمیدرنم یباز وونهیمنم د یبا من صادق باش شهی...اگر هماریدرش ن گهید -

. فکر کنم یخودت و بهم ثابت کن دیبه بعد با نیبخشمت. از ا یبار آخر م یبرا یچون از دروغ متنفرم ول دمتیبخش یبودم نم

 نوبت توئه. خودم و ثابت کردم...حاال گهیمن د

 

 بوسم: یشوم و صورتش را م یپا بلند م یپاشنه  یگردم. رو یبرم

 

 !ین...تو قهرمان میکردم. ممنون که گردنبندم و برگردوند دتیبله سرورم...متاسفم که بازم ناام -

 

 کند: یرا از دور گردنش باز م میخورد و دست ها یرا م لبخندش

 

 احمقم... هینه باور کن من فقط  -
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 چسبم: یم اهشیس راهنیپ به

 

 ...مثل من که هستم...ی...فقط عاشقیستی...احمق نیعاشق -

 

به هم  مانی. که زندگدیفهم یرا هرگز نخواه قتیدهم، حق یم دی...مثل من که احمقانه به خودم امزدانیمن که عاشقم  مثل

شب  کی یفقط برا یمن وجود عاشق و مهربانت را حت یول میرا بگو قتیحق دیدانم که با ی. میخورد. مثل من احمق و عاشق ینم

 شود. یم رمیتا آخر عمر دامن گ یبفهم یکه وقت تا یخواهم تا وجود طوفان یم شتریب یلیخ

 

 نیوجود ندارد. هم میبرا ندهیچشم ندارم. آ ندهیکنم و به آ یم یهمان روز زندگ یهر روز را تو یراز نیبا نگه داشتن چن من

 کند مهم است. یهرچند دلخور اما همچنان عاشقانه نگاهم م زدانیحاال که  نیلحظه مهم است. فقط هم

 

*** 

 

 زدانیبه  یزنگ بگذارمش. نگاه یکنم، رو یسقف افتاده. جرات نم یشود. نورش رو یام روشن و خاموش م یگوش ی صفحه

 نا آشنا... یدارم. اس ام اس آمده. شماره  یرا برم یاندازم. خوابِ خواب است. گوش یم

 

 م؟یدهم...نس یکه مرده...آب دهانم را قورت م عرفان

 

 کنم: یام اس را باز م اس

 

 یلیکه عرفان مرده. خ یفهم یم یروزنامه هارو بخون . خوشحال باش.رمیم رانیاز ا شهیهم ی. دارم براممیسالم گالره. نس -

 هی دوارمیاما مجبور شدم گردنبندت رو بفروشم. ام دیبه ضررم نشد. ببخش نمیازش نداشتم. مردنش همچ یوقت بود خبر

 یزینبود. من معتادم. به چ تیخدا قصدم از اولشم به هم زدن زندگ به. یخودت جواب شوهرت و بابت گم شدنش بد یجور

 یوقت منو نم چیه گهیخورم د ی. گالره قسم می. خواهرم بودیکرد یکنم. تو واقعا در حقم خوب یفکر نم یمواد لعنت نیجز ا

 هیرو بذارم کنار و  یلعنت نیا نم. دعا کن بتوندازمیدردسر نم یافتادم تورو تو طمیشرا نیبدتر یاگر تو یوقت. حت چی. هینیب

نفر هست تا بتونم  هی...الاقل خوبه که یچیدارم نه ه ینه خانواده ا گهیدرست کنم. د انریخودم دور از ا یخوب برا یزندگ

کسم. خداحافظ گالره...مطمئن باش  ی. فقط بستمیخودت فکر نکن چقدر پرروئم. به خدا پررو ن شیکنم. پ یباهاش خداحافظ

 کن. ی. خوشبخت زندگشهیدل من دفن م یورازت ت

 

 یکنم، چون خودم روز ی. درکش مردیگ یاش م یکس یب یخوانم و دلم برا یرسد م یرا که پشت هم م شیام اس ها اس

 گذارم.  یم یعسل یرا رو لمیکنم و موبا یرا پاک م شیها جیمس ،یگرفتار بوده ام. خوشحال و راض

 

 خوابد. یدوباره مدهد و  یتکان م یروم. خودش را کم یبغلش م یکشم و به زور تو یم زدانیرا به سمت  خودم

 

 کنم. یم یو راحت تیخوشحالم که حد ندارد. واقعا دارم احساس امن انقدر

 

*** 

 

 ماه بعد... چهار

 

چمدان  یمی افتد . خواب ب زدانیبینم که از دست  یم یدارم. همه اش خواب چمدان خال یشب ها کابوس همیشه ا نیا

چشم او...خواب له  یرم خواب مردنم را می بینم. خواب مردنم جلورفتنش را... این چندماه، هرشب مرده ام. همه اش دا

شود، روی سرم...خواب دست و پا زدن  یکه از آسمان آوار م ییهابارش سنگ  ری. مردن زنشیماش نیسنگ یرهایشدن زیر تا

ندارم. تب  یآید. این شب ها اصال حال و روز خوب ینم یدهد و هیچ خون یبدنم را جر م ییک کپه سیم خاردار که همه جا یتو
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در و دیوار آقا  یآن باغِ ب غالخدا که درمانم پاشویه آب پرت یدارم. چشم هایم می سوزد. بدنم درد می کند. پیغام فرستادم برا

 گر.امسال خشکیده... باغ پرتغال مرده است دی یجانم است...پیغام رسید از طرف خدا که ریشه هاشان از برف

 

 میها نیو من که هفت ماه شاهد بزرگ تر شدن جن ستیممکن ن گریدوبارشان د دنیخانواده ام و د شیدانم برگشتن پ یم

 یاز باغ پرتغال آقا جان برا شتریب یلیمادر شدن را حس کرده ام، حاال دلم خ یبایبدنم حس ز یبوده ام، من که با تمام سلول ها

اش را که  نهیس یرو یخواهد و نرم ی. دلم مادرم را میو بادبادک هوا کردن حت ساحلکنار  دنیاز دو شتریمادرم تنگ شده. ب

 شده بود. دهیانگار درست اندازه سر من آفر

 

 ی...هرچند که میچشم به راهم نباش دوارمی. امینیب یهرگز دخترت را نم گری. دستیدر کار ن یتنگ شده مادر...اما آمدن دلم

 هنوز! ی...هستیدانم هست

 

 ام؟ عادت شده. یزندگ ختنیاز به هم ر دنیخانواده ام؟ عادت شده...ترس دنیند رم؟یچه انقدر دلگ از

 

 .رمیدلگ نیچن نیا یگرید زیکنم چون دردناک است. من از چ یفرار م قتیحق از

 

 :دیگو یم میمر

 

 رفت گالره... یم دیبا -

 

بالشت پشت سرم را مرتب  میدارم. مر یپف کرده ام برم یچکد. دست از خاراندن کف پاها یگونه ام م یقطره اشک رو کی

 کند. یم

 

 :نمینش یم میجا یتو

 

 ...نمشیبب دیبا -

 

 فشارد: یشانه ام م یکند و دست رو یرا گرد م شیها چشم

 

 هی. تو شینیبب یبر ستی. اصال درست ننتتیخواد بب ینم گهیبشه؟ خودش گفته د یکه چ شینیبب ی. براریدرن یباز وونهید -

 یرفتنشه...ب یدنبال کارا یدون یوقته م یلی. تو که خرهیم شهیپره تموم م یشب پرواز داره. م ؟یکن ی. چرا درک نمیزن متاهل

 نکن. یقرار

 

 دهم: یرا قورت م بغضم

 

 دوست اصال. هی...به عنوان نمشیبار بب نیآخر یخواد برا یخوب شده. عشق اولم بود. دلم م یلیاون عوض شده...خ -

 

 کند: یباز مخالفت م میمر

 

 مانی...احتمال زاهیبحران تتیشکم گنده. دکتر بهت گفته وضع نیبا ا یاز جات تکوت بخور یتون یوضعت. نم نیبا ا هینه نمش -

 ؟یکن سکیر یالک یخوا یم یچ ی. واسه نتتیخواد بب یخودش گفته نم اریمه ؟یاون وقت تو به فکر عشق اولت اده،یزودرس ز

 ...زویخراب نکن همه چ

 

 کوبم: یو سرم را به تاج تخت م نمینش یم میجا یتو

 

 ...یلعنت -
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. اری...مهمیکردنت بود رفته. عرفان...نس یمانع خوشبخت زندگ یهرچ گهیاز خدات باشه که بره...د دیچه مرگته گالره؟ با -

 .اریدرن یباز وونهیو شوهرت و دو تا بچه...گالره خدا نگات کرده انقدر د یخودت

 

وقت  چیه گهید نمشی...اگه االن نبستیاول! اصال راحت ن یخوب شده...مثل همون روزا یلی...اون خستمیاما من خوشحال ن -

 کنه. ی. اون گوشه از قلبم که خاطرات گذشته توش حبس شده داره درد منمشیب ینم

 

 گذارد: یم شیپا یدارد و رو یتخت برم یرا از رو شفیک

 

...عشق گهید یکرد یکنم. پنج سال باهاش زندگ ی. من درک مستنی...آدما رباط که نهیانسان نی...اهیعی...طبزمیعز یحق دار -

درک  نوی. تو هم استیو اومدنت به فرودگاه به نفعت ن نتتیخواد بب ینم اریمه ی. ولشهیوقت کامل فراموش نم چیاول هم ه

 کن! 

 

 یمدت چندبار نیا ی. توستین یراه چیه ند،یخواهد مرا بب ینم اریمه یدانم وقت یزنم. م ینم یحرف گریکشم و د یم یآه

که از کارش  دینکش یکرد. هرچند طول یرفتم. از من فرار م یشرکت م شتریکه استراحت مطلق نبودم، ب لی. آن اوادمشید

 استعفا داد.

 

 :ردیگ یم میجلو یبرگه ا میمر

 

 توش نوشته نشده. یقشنگ یزایچون چ شیکنم نخون یم هیبهم داد و گفت بدمش به تو...توص اریمه نویا -

 

 :رمیگ ینم دیسپ یاز برگه  نگاه

 

 ش؟یخوند یچ یبرا ش؟یخوند -

 

نتونستم ازت  ی...ولیکن یف مغش و ضع یدار شهیهم هم ینطوری...همیرو بدم بهت بخون یزیتونم مثل احقا هرچ یچون نم -

 کنه... تتیعمرم خوندم. ممکنه اذ یکه تو هیزیچ نیتر زیغم انگ نیبهتره ا شی. نخونومدیپنهونش کنم. دلم ن

 

 قاپم: یزا از دستش م نامه

 

 بخونم. نویخواد ا یکنم الاقل دلم م یخداحافظ شهیهم یو برا نمشیبار آخر بب یتونم برم برا یاگه نم -

 

 اندازد: یباال م یشانه ا میمر

 

 !یراه ننداز یزار هیباشه به حرف گوش نده. فقط گر -

 

 کنم: یدهم و نامه را باز م یبه حرفش نم یتیاهم

 

 آخر ینامه "

 

 یم نویها. ا یبیان دلتنگ ایگفتن دوستت دارم  یسالم و خداحافظ. نه برا یدرد رو. نه برا ینامه  نی. اسمینو ینامه رو م نیا

پدر و  یسکوت سردِ ب نیکه ا ییبلد نیستم...حرفا گهیکه آنقدر نگفتم، گفتنشونو د ییدل، حرفِ نگفته...حرفا کی یبرا سمینو

شن، اشک  یزبونم جار یرو انیکه تا م یلعنت یحرفا نیحرفا...ا نی. اسمینو یگیرم کرده. به دزد خنده هام م بانیمادر و گر

نوازشم درد داره...  یدرد داره... بوسه هام درد داره... نوک انگشتا "من  " نیا سم،یتو چشمام. چطور بگم...چطور بنو شنیم

کوبن به  یوجودم مشت م یها یدرد دارن... تمام مردونگ منوجود  یها ینگام درد داره... آغوشم درد داره... تمام مردونگ
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 یزخم یوارایدرد رو از د نیامتداد سکوتِ من... ا شهیم نایا یزنن و همه  یم ادیکشن... فر یناخن م م؛ییاتاق تنها یواراید

. دمیکش یمن چ نی...ببنی...برو ببواریکبود روح من رو در و د یما بشناس، از ناخونها یاتاق خواب من...اتاق خواب گذشته 

 دونم. ی. خوب میستینیست...درمون ن یدونم...درمون یدونم...م یتو هم هست. م ی...هنوز خونه یدار دیهنوز کل

 

 نیا یتو دنتیچون تحمل د یاین دنمید ی. گفتم براگمینم شهیچقدر دوستت دارم و چقدر دلم برات تنگ م نکهیاز ا گالره

شکم بزرگ  هیزن حامله با  هیکنم  یبمونه. تا هروقت خاطرات و مرور م ادمی یگذشته تو یگالره  دمیم حیو ندارم. ترج تیوضع

بگم.  کیوقت فرصت نشد تبر چی. هگهید یتو مامان شد گمیم کیتبر یشد. راست مومواقعا ت نمونه ادمی. که ادیذهنم ن یتو

 .یشیم یمطمئنم که مامان فوق العاده ا

 

. فقط می...مال همم نبودمیمطمئنم. سهم هم نبود نویواقعا تموم شد. ا گهیبار د نیاما گالره ا کنهیم نمینوشتنشم غمگ یحت

...سراغ دتیو نبخش دی...اگر شوهرت فهمیکس شد ی. دوباره بیروز دوباره تنها شد هیتا بفهممش. گالره اگر  دیطول کش کمی

. نمیبب بیخوام آس ینم گهی. من دیکن یم یخوشبخت و آسوده زندگ ی. بذار تا آخر عمرم فکر کنم دارای. اصال طرفم نایمن ن

 یبدم. اگر تونستم دوباره عاشق شم...نم لیتشک دیجد یزندگ هی رمیتحمل کردم. تموم شدم. تحملم تموم شده. دارم م یادیز

 کن. یسخته. خوشبخت زندگ امهمه احساسات بر نینه. دعا کن بتونم چون کنار اومدن با ا ایتونم  یدونم م

 

...همش از ته دل یو راست یمست گنی. مسمینو یمست مکنم.  یهاشو خط خط یترسم بعض یگردم بخونمش م یبرنم دوباره

 ".یکن یدونم عمق دردم رو درک م یبود. م

 

 لرزند.  یم هیاز زور گر میکنم و شانه ها یم میگر یبلند یکه با صدا میآ یبه خودم م یوقت

 

 یها ابانی...خداحافظ خیرنگ یپر ستاره. خداحافظ روزها یگفت خداحافظ گالره. خداحافظ شب ها یم دیرفت...با یخداحافظ یب

 گفت! یم دیپنج ساله...اما نگفت. با یو بالخره خداحافظ عاشقانه ها یباران

 

 گذارد: یاش م نهیس یکشد و سرم را رو یخودش را جلو م میمر

 

 یم انزدی یشینکن سرخ م هیگر نیکردم خودم. بب یپارش م دی. اصال بازمیگالره جان نگفتم نخون؟ آروم...آروم باش عز -

 .زمینکن عز هیها خانوم گل...گر شهیم داشی. االنا پشهیناراحت م یکرد هیفهمه گر

 

که نگران  ممیقد یمادر. حاال همان گالره  کیشوهردارم...نه  یها نه گالره  هیثان نیا یلحظه...تو نیا ی...توستیخودم ن دست

 بود... اریرفتن مه

 

 اش باشد! یآخر اریمه ایروند. خدا یرفتند. همه فقط م میکه از زندگ ییاز آدم ها گرید یکیهم رفت!  اریمه

 

*** 

 

شود.  یخاطراتمان تنگ م یبرا ینه ول اریمه یتوانستم نگهش دارم. درست نبود. دلم برا یرا به باد دادم تا ببرتش...نم نامه

که پاک کن ندارم تا  ستیمن ن ریشوند. تقص یکامل پاک نم یکم رنگ شده اند ول زدانیهرچند در حضور گرم و پررنگ 

 پاکشان کنم.

 

 بغلش زده: ریعروسک ز کیطبق معمول هرروز  زدانی

 

 ...حالت چطوره؟زمیسالم عز -

 

 شوم: یم زیخ مین میجا یتو
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 سالم. خوبم!  -

 

 کند دراز بکشم: یگذارد و وادارم م یرنگ را کنار م یصورت یو چاقالو ختیر یب عروسک

 

  ؟یشیپام یچ یمن...واسه  زیبخواب عز -

 

 .ستیکرده ام، حاال حاالها ول کن ن هیکنم. اگر بفهمد گر یپنهان م دشیکه ممکن است از د ییرا تا جا صورتم

 

 اصال. گهینرو شرکت د یبارک هی ؟یایفلجم مگه؟ بابا حالم خوبه به خدا. تو چرا هرروز زودتر م -

 

 شود: یتخت بلند م یاز رو آورد و خنده کنان یرا درم کتش

 

 بند شم.  ییجا قهیدق هیتونم  یزودرس نم مانیدکتر گفته زا یکنم؟ از وقت کاریهمون و بگو. خب چ -

 

 دکتر گفت امکانش هست... -

 

 کند: یراه راهش را باز م راهنیپ یها دکمه

 

 رفت؟ یخانوم ک میراحته...مر المیباشم خ شتیکنه...به هرحال پ یم تمیکه امکانش هست هم اذ نیهم -

 

 مالم: یرا م میها پلک

 

 بره...بره... دیرفته. گفت امشب با شهیساعتم نم مین -

 

 گزم: یم لب

 

 که زود رفت. نهیبدرقه. ا یفرودگاه برا -

 

 اندازد: یرا باال م شیابروها

 

 ار؟یمه یبدرقه  -

 

 دهم: یهم فشار م یرا رو میها لب

 

 ناراحته. یلیفکر کنم خ ره؟یهم م رای...سمگهیآره د -

 

 اندازد: یخندد و سرش را باال م یم

 

 یخوب یکشه بچه  یبود. طول م یخوب ریمد ارمینداشت...مه یرابطه ا اریوقت بود با مه یلی. خهیعصبان شتریناراحت؟ نه ب -

 دوستانه.  یلیبالخره کوتاه اومد سهامش و بفروشه بهم. اونم خ رایسم یکنم. قابل اعتماد بود. راست دایمثل اون پ

 

 کنم: یم یزنم و با عروسک تپل باز یم لبخند

 

 . زمیخوشحال شدم برات عز -
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 کشم: یم غیبرق ج دیرود سمت کل یکه م دستش

 

 .رهیگ یروشنش نکن چشمام درد م -

 

 بلندم جا خورده: یاز صدا یکند. انگار حساب یگردد و با تعجب نگاهم م یبرم

 

 .رهیگ یم یشده آدم افسردگ ریانقدر خفه و دلگ نجایا هیبابا چ -

 

 زند: یرود و پرده شان را کنار م یم یا شهیبزرگ و ش یبار به سمت پنجره ها نیشود و ا یبرق م زیپر الیخ یب

 

 هی. دنبال یندار نجایا ییجا گهیکردم اشاره کردم که د یاخراجت م ی...گفتم وقتدمیفرهان اومده بود شرکت...دمش و چ -

 زیکرده. وجودش خطرناکه. مسالمت آم دمیگفت عوض شده. دوبار ناام ینتونستم بهش فرصت بدم. م یفرصت دوباره بود ول

فرصت  هیواسه التماس کردن. اشتباه که نکردم گالره؟ خدا به من  ردهبرنگ گهیگفتم که د یجد یلیباهاش حرف زدم و خ

 کردم. یباورش م دیبا دیدوباره داد...شا

 

بانمک شده ام.  یسرخ شده و آن شکم بزرگم حساب ی. احتماال با دماغ و چشم هانمینش یتخت م یشوم و رو یبار بلند م نیا

کنند. اما سونو که  یهم ورجه وورجه م یلیپسرند که انقدر خوشگل شده ام. تازه خ میگفت، بچه ها یم زدانیبزرگ  یعمه 

 یکه کپ ییبهتر شد. من از دوقلو ها ینطوریجدا. ا ی. آن هم از تخمک هاارمشکمم د یدختر تو کیپسر و  کی دمیدادم فهم

 .دیآ یخوشم نم چیهمند، ه

 

 :رمیگ یاز نگاه منتظرش م چشم

 

 نیکه هردفعه. ا یریدستش و بگ دیا نبارسه. بذار دوباره بلند شه...حتم یکه به آخر نم شی. زندگزدانی یکرد یکار درست -

 .ستیبه نفعت ن یدوست

 

 :میگو یم طنتیدهم و با ش یعوض کردن جو، عروسک را نشانش م یزند. برا ینم یحرف گریکشد و د یم یآه

 

 تو اتاق بچه هام. ذارمینم نویچقدر زشته! من ا گه؟ید هیچ نیا -

 

 :دیآ یزند و جلو م یرا باال م شیها نیآست

 

 .ستین ییایو رو بایز زیهمه چ شهیهم رنیبگ ادی یاز بچگ دیخوشگل باشه. بچه ها با زیهمه چ شهیبامزست که...همش نم -

 

 :ردیگ یرا از دستم م عروسک

 

 .نییبرمت پا یم امیشورم. بعد م یبذارمش تو اتاق بچه ها. دست و صورتم رو هم م رمیم -

 

زودرس  مانیمرد گفت، امکان زا نیکه به ا ی. لعنت به آن دکترستمیکند که اصرار دارم من فلج ن ینم یتوجه میغرغرها به

که  نیرفت. هم یاست که انتظارش م یزیچ نی. کمتردمیاست که کش ییزودرس بخاطر استرس ها مانیزا نیدانم ا یهست. م

 است. یشکرش باق یجا فتادندین میکوچولوها

 

 کمتر بترسم. یزندگ یها بیها و فراز و نش یگرفته ام از سخت ادی گرید
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 یشوم و مثل پنگوئن ها راه م یبلند م می. آن موقع هنوز انقدر چاق نشده بودم. حاال هربار از جامیدیبچه ها را با هم چ اتاق

خودم هم خنده ام  یکنم که حق ندارد به من بخندد ول یاو را دعوا م نکهیخندد. با ا یساعت به راه رفتنم م میتا ن زدانیروم، 

 . ردیگ یم

 

 یخسته شده ام. آن روزها نمشانیب یکه نم ینطوریکنم. از حرف زدن با آنها، آن هم ا یم یآدمنشان لحظه شمار ایبه دن یبرا

 آمدنشان هستم.  ایحاال فقط منتظر به دن یکردم ول یم غیج غیج یداشتم و با هرتکانشان کل جانیه یاول کل

 

 کشم: یخودم را عقب م یخواهد کمکم کند تا بلند شوم، ول یگردد. م یبرم زدانیگذرد که  ینم یزیچ

 

 تونم خم شم بخارونم. ی. از صبح پدرم و در آورده. خوب نمزدانی خارهیم یلی. پاهام خستی...گشنم نامینم -

 

 . دیآ یکار خوشش نم نیاز ا دانمیکنم. م یدهم و مظلوم نگاهش م یرا جلو م میلب ها بعد

 

 زند: یرا به کمرش م شیها دست

 

 .یدی. اصال به حرف گوش نمیماه خوب وزن نگرفت نیکه دکترت گفت ا یدی. دیبخور یزیچ هی دیبا یول -

 

 اندازم: یباال م شانه

 

 انقدر وسواس به خرج نده...من حالم خوبه. -

 

 دهم: یرا تکان م میپا یها انگشت

 

 کنه... ید مزود باش پام و بخارون...ماساژم بده. در -

 

 گذارد: یم شیزانوها یرا رو میاندازد و پاها یتخت م یرا رو خودش

 

  خاره؟یبسه. مگه چقدر م یگیکار بابا...اصال هم که نم نی. خسته شدم از ایکچلم کرد -

 

 زنم: یکنم و سرش داد م یم بغض

 

 یکنن م یحلقمن انگار. دست و پاشون و همش باز م یتو شهیکشم. وروجکات هم یم یدرد و بدبخت یواقعا که من هر روز کل -

  ؟یخسته شد یراحت کن یخارش لعنت نیمنو از ا کمی نکهیتونم درست راه برم اون وقت تو از ا ی. نمادیزنن به شکمم دردم م

 

 کشم: یرا عقب م میپاها

 

 اصال نخواستم... -

 

 :ردیگ یرا م میپا یبه زور انگشت ها نزدایدهم.  یبالشت فشار م یزنم و سرم را رو یم هیگر ریز بعد

 

 ترسم حرف بزنم به خدا. ی. میکن یم هیگر گمیم یهرچ ه؟یگر ریز یزن یکردم گالره...تو چرا انقدر م یشوخ -

 

 کنم: ینگاهش م سمیخ یچشم ها با

 

 شن؟یدرک کن. اَه...اَه...چرا مردا حامله نم کمیچون حامله ام پررو... -
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 رود. یمردانه اش ضعف م یخنده ها یخندد. دلم برا یم یبلند یدهد و با صدا یرا ماساژ م میپا مچ

 

 :دیگو یو م ردیگ یها را به خودش م چارهیحالت ب یشوخ با

 

 .یخوند ستی. من بدبخت از کجا بدونم؟ خوبه خودت زیپرس یاز من م نویاز صدبار ا شتریب یروز -

 

 کنم: ینازک م یچشم پشت

 

 که... ستیکه عادالنه ن نهیدونم چرا منظورم ا یارون! خودم مپامو هم بخ یپاشنه  -

 

 پرد: یم شیجا یتو زدانیکشم.  یم غیکنم و ج یرا قطع م حرفم

 

 شد گالره؟ یچ -

 

 کنم دسستم را پشت سرش بگذارم: یم یخندم و سع یم

 

 زنن... یجلو...سرت و بذار رو شکمم. دارن دست و پا م ایب -

 

 گذارد: یشکمم م یکشد و آن را رو یرا جلو م سرش

 

 پدرسوخته ها... ؟یگیم یجد -

 

 شکمم: یچسباند به پوست کش آمده  یرا م گوشش

 

 ؟ییبابا یکن یم کاریچ -

 

 خندم: یم

 

 ابراز وجود. -

 

خورند  یروند. هردفعه تکان م یکشند و م یپر م زدانی یسرخوش دنیاز د میها یها و بد خلق یخستگ یخندد. همه  یهم م او

 .کمیهزار و  ایکه بار هزارم باشد  ستیکند. اصال هم مهم ن یمثل پسربچه ها ذوق م زدانی

 

 ستیکه قرار ن زدانی ایرود. خدا یم ادمی اریرفتن و نبودن مه نم،یرا که بب زدانیدانستم  یرفت...م ادمی یزود نیهم به

 برود؟ 

 

 

 

*** 

 

 سال بعد... کی

 

 کشم: یکوچک مهبد کنار م یدست ها ریاز ز یسرالک را رو ظرف
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 نکن. تی. اذزمینکن مامان جان...کار دارم عز -

 

درشت شده به  یبرم. رامبد طبق معمول با دهان باز و چشم ها یکنم و به سمت دهان مهبد م یکوچک را از سرالک پر م قاشق

رد، عالقه دارد، غذا خوردنِ برادرش را تماشا دلش بخواهد غذا بخو نکهیاز ا شتریب شهیکند. هم یغذا خوردن برادرش نگاه م

 کند. 

 

دوش هم  یشده و هنوز حت رید یکارهارا ندارم. حساب نیمن حاال وقت ا ی. ولیبه هرکدام جداگانه غذا بده دیگفت با یم میمر

کوچکش را به سمت قاشق دراز  یبرم. مهبد دست ها یدهان رامبد م کیبار نزد نیکنم و ا ینگرفته ام. دوباره قاشق را پر م

 برادرش را هم بخورد. یکند تا غذا یم

 

 زنم: یدستش م یرو آرام

 

 شده. رشیداداشت و بدم. مامان د ینکن بچه. بذار غذا -

 

شود.  یکه دهان کوچک و سرخش را انحنا داده، منفجر م یبغض یناگهان یلیکند و خ ینگاهم م اهشیدرشت و س یچشم ها با

 کنم.  یخودم را لعنت مگزم و  یلب م

 

 شد گالره؟ یچ -

 

 کنم. ینگاه م ده،یکه تازه از راه رس زدانیگردم به  یبرم

 

 زنم: یتشر م یالک

 

 مهبدو ببر من به رامبد غذا بدم. پدرم و درآورد. اینشد...زود ب یچیه -

 

کند تا به بغل پدرش برود.  یبغلم ورجه وورجه م ی. مهبد هم توردیکند تا مهبد را بگ یرا دراز م شیو دست ها دیآ یم جلو

دوست دارند تا من که  شتریکند، هردو او را ب یدراز کرده. از بس که لوسشان م زدانیرا با تمام وجود به سمت  شیدست ها

 دهم. یم رشانیمادرشان هستم و ش

 

 یدهانشان نگه م یرا تو ریش شهیش یداریب و بخوا یتا صبح، تو چارهیب زدانیاگر بخواهم صادق باشم، اکثر شب ها را  البته

 دارد.

 

 زنم: یرا پس م دستش

 

 .ایاول برو دست و روت و بشور...زود ب -

 

 دهد: یرا جلو م شیها لب

 

 .میرس یم شیبوس بده...بعد به بق هیاول  -

 

 . ردیگ یاش لجم م یالیخ یهمه ب نیکوبم. از ا یاش م نهیس یدست آزادم، تو با

 

 کند. یم هیگر یبلند یعالوه بر مهبد، رامبد هم با صدا حاال

 

 بچم خودش و خفه کرد. گهیبرو د -
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 اندازد: یمبل م یرا رو فشیخندد و ک یم

 

 گردم بانو... یالساعه برم -

 

 اندازم: یبغلش م ی. مهبد را تورمیگ یبرگردد سرسام م تا

 

 آماده شم. دیببر بخوابون. من با نمیا ایرامبد و بدم. بعد ب یببر بخوابونش تا من غذا -

 

 اندازد: یبه ساعت م یبوسد و نگاه یمهبد را م یو پر مو اهیس سر

 

  ؟یآماده ش یخوا یساعت هشته...تازه م -

 

 ریدارم. تقص یداند، چقدر دل پر یگوش دهد. خودش م شیبچه ها یها تیمن در مورد اذ یکند تا به غر زدن ها ینم صبر

که در  ییتا جا دیگو یرا بزرگ کند. م شیخواهد، پرستار بچه ها یدلش نم دیگو ی. مستیگرفتن موافق ناوست که با پرستار 

هنوز  اوشیکنند. س یکمکمان م یهم گاه نایو ن میحرف پرستار بچه را نزن. فائزه خانوم و مر یکند ول یتوانش باشد کمکم م

را  میزندگ یتمام نبودن ها زدانیکنم.  یهم نبودش را حس نم ادیز گریشوم. به هرحال د ینم چشیپاپ ادیاست. ز نیسرسنگ

 نجایا اریاوش گفته بچه ها را بیس د،یگو یم میوقت ها مر یلیدوست دارد. خ یلیرا خ میاما بچه ها اوشیجبران کرده. س

 یخودم م یبه کارها یآن ها باشند کل شیسرشان خلوت است. بچه ها که پ ی. تازه ازدواج کرده اند و حسابمینگهشان دار

 رسم.

 

کشد  یرا م شیموها ایاست.  یدوست دارد، نگهش دارد. از مهبد فرار یلیچون آرام است، خ دیگو یعاشق رامبد است. م ناین

 . ردیگ یگازش م ایکند  یو م

 

 طانیندارد، کدام بچه ش یمادر و پدر فرق یبودنم هستند. برا یزندگ لیاندازه دوست دارم. تمام دل کیرا به  شانیهردو من

 اندازه دوست دارند.  یب یرا به هر نحو شانیاست و کدام آرام. پدر و مادر بچه ها

 

پسرند،  مانیبچه ها یاز نوزاد ها را اشتباه نشان داده و هردو یکی تیگفت، سونو جنس یم یرا وقت زدانی ی افهیوقت ق چیه

 کنم. یفراموش نم

 

رخ داده و بچه ها عوض شده  یکرده، اشتباه یبچه هارا به دستش داده اند، اصرار م یکند که وقت یم فیبا خنده تعر شهیهم

 خندم. یبا تمام وجود م یداستان تکرار نیا دنیاند. من هم هربار از شن

 

کند. که  یبار نگاهم م نیاول یکنم. گذشته ها را فراموش کرده ام. باورم شده که خدا دارد، برا یبه گذشته فکر نم گرید

 یعیبرمال نشد. طب قتی. خوشحالم که حقمیراض یو خوشبخت یهمه شاد نیاز ا یول ستیحقم ن دیهست. شا میحواسش به زندگ

 کنند. یاست. همه دوست دارند، خوشبخت زندگ

 

سرشان  یباال یکل دیبا شهیخواباند. من هم یتعجب دارد که انقدر راحت بچه هارا م یگردد تا رامبد را هم ببرد. جا یبرم زدانی

 شوند. دنیبه خواب یتا بالخره راض میو چرت و پرت بگو نمیبمانم و متکا دورشان بچ

 

 کند.  یم میکند که عصبان یو درشتش نگاهم م اریهوش یانقدر با چشم ها شهیکه هم رامبد

 

 چپانم: یدهد تا آن را نخورد، م یهم محکم فشار م یدهان کوچکش که رو یآخر را به زور تو قاشق

 

 ...یپسر نیآهان...آفر -
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عادت  ای. جدازدینر رونیدهم بخورد تا غذا را ب یبرم. آب م یدارم و به سمت دهانش م یدسته دار و رنگارنگ را برم وانیل

 با غذا نخوردنش، مشکل دارم. شهی. همزدیر یم رونیدهانش ب یرا از تو شیکرده، غذا

 

 .زدیر یصورت و تاپم م یشوم تا بغلش کنم که هرچه در دهانش دارد را رو یو خم م گردانم یاولش برم یآب را به جا وانیل

 

 خنده: ریزند ز یم یپق زدانی

 

 پسرمو؟ یکن یخوره چرا زورش م ینم ی...خب وقتییبود بابا یحرکت قشنگ -

 

کند. در آخر  یو ولم نم دهیچسب میاما مهبد به موها ردیخواهد مهبد را از دستم بگ یکنم. م یپشت دست صورتم را پاک م با

 برود. دنیخواب یدهد، برا یم تیدهم تا بالخره شازده رضا یرا از دست م نمینازن یدسته از موها کی

 

 یگودیرا تند تند ب میگذارم. موها یتخت م یکنم و رو یامشب آماده م یعروس ی. لباسم را برارمیگ یدوش م یزیاز هرچ قبل

قهوه بخوردم  ادیز دیدانم نبا ی. مزمیر یخودم م یقهوه برا وانیل کی رد،یبگ میکنم. تا موها یم یمختصر شیو آرا چمیپ یم

 فنجان کوچک حقم است. کی ،ین روز پر دردسریکنم، بعد از گذراندن چن یفکر م یول

 

 یجرعه م کیکشم و  یرا در آغوش م میسرد شده. دست ها ی. هوا حسابستمیا یبزرگ م اطیروم و رو به ح یتراس م یتو

 نوشم.

 

 قاتیکرده اند. تحق دایرا داخل قصر بزرگش پ یشهردار شهر رشت، ارسالن نکوئ یروزنامه خواندم که جنازه  یتو شیپ چندماه

 کردن قاتلش هنوز تمام نشده. دایپ یشهر رشت هم برا سیپل

 

دارد. مردن کمش بود. کاش با زجر مرده باشد. با  ادیدشمن ز یآدم نینشود. معلوم است چن دایوقت هم پ چیه دوارمیام

 .ردیبم نهیبد است آدم با نفرت و ک یلیگفت خ ی. خودش منهینفرت و ک

 

 ی. خوشبختم. ارسالن نکوئمیکه هستم راض ییبرسم. من با تمام وجود از جا نجایکه چه ها شده تا به ا ستیمهم ن گرید میبرا

کنم...فکر  یفکر نم شانیخال یخانواده ام را زده ام و مدت هاست به جا دیکه ق یمن ی. براستیمهم ن میبرا گریهم اصال د

 رسد. یمبه نظر  هودهیب یکردن به اسالن نکوئ

 

 گردم. یبه زمان حال برم میرو شانه ها یزیچ یو نرم ینیحس سنگ با

 

 .یاز حمومم اومد زمیعز شهیسردت م -

 

 چسبم: ینازک را م یدست آزادم پتو با

 

 دن؟ی...خوابیمرس -

 

 زند: یم لبخند

 

 نکنن. تیهم فائزه خانوم رو اذ یلیخ دوارمیشن. ام داریب یامان از وقت ی. ولشنیخوابن واقعا معصوم م یم یآره...وقت -

 

 اندازم: یم شیبه سرتاپا ینگاه

 

 ؟یشیآماده نم -
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 و لباسام و بپوشم... رمیدوش بگ هیآماده شدنم کار نداره.  -

 

 کند: یگردنم فرو م یگود یتورا  سرش

 

 .یذاریو منتظرم م یدیلفتش م یکل شهیهم یزودتر آماده ش دیتو با -

 

 :فتمیگزم و به خنده م یم لب

 

 ده؟یجد یآب نیا ای دمیاز شو خر ارسالیکدوم لباسم و بپوشم؟ اون قرمزه که پ زدانی. ادینکن...غلغلکم م -

 

 بوسد: یم زیر زیگردنم را ر یرو

 

 .ارمیدونم...هرکدومو که راحت تر بتونم درش ب ینم -

 

 زنم: یشکمش م یآرنج تو با

 

 .ادیو منحرف حرف نزن اصال بهت نم زیه یمردا هی...شبیه -

 

 خندد: یآورد و م یرا باال م سرش

 

 اد؟یبهم نم ؟یگیم یجد -

 

 :میآ یم رونیخندم و از بغلش ب یهم م من

 

 لباس بپوشم. تو هم زود آماده شو. رمی. مادیباور کن...اصال بهت نم -

 

*** 

 

 کنم: یجابه جا م یصندل یرا رو خودم

 

 تو خونه. ششونیدلم مونده پ مشون؟یآورد یم دیبا دیشا یکن یفکر نم -

 

 :ردیگ یم یبلندم را به باز یکند و گوشواره ها یرا دراز م دستش

 

نگهشون  امیهر روز تا من ب یشیدونم که چقدر برات سخته و خسته م یامشب و خوش بگذرون. من م هیمن... زینه عز -

 . مطمئن باش فائزه خانوم مراقبه.یداریم

 

 :دیآ یم رونیچاک دامنم ب نیو صافم از ب دهیکش یاندازم. پاها یم گرمید یپا یرا رو میدهم و پا یرا جلو م لبم

 

 ...میدادمشون دست مر یبهتر بود م دیدونم شا ینم -

 

 دارد: یها برم وهیظرف م یاز تو یاریکشد تا بپوشاندش و سپس خ یآمده ام م رونیب یپا یدامن را رو زدانی

 

 خونه. تلفنم که هست زنگ بزن حالشون رو بپرس. میریول کن توروخدا گالره...نترس زود م -
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 دهد: یرا به دستم م اریخ

 

 و پوست بکن برام. نیا -

 

 گذارم: یم شیو در آخر جلو نمیچ یبشقاب م یکنم و تو یکنم. آن را حلقه حلقه م یت مپوس شیو برا رمیگ یرا م اریخ

 

 ...باشه؟میزود بر مینیبش کمی...ایب -

 

 دهد: یرا به سمتم هل م یبلور یِدست شیدارد و پ یبرم یا حلقه

 

 ...بخور خودتم!میریزود م زمیدستت درد نکنه. باشه عز -

 

 کنم: یرا رد م دستش

 

 خورم... ینم -

 

دوست داشتم. حالم را جا  یلیاش را خ یآمد. بو و خنک یهمه درم یخوردم. انقدر که صدا یم اریحامله بودم هر روز خ یوقت

 از آن زده شدم. یبیحاال به طرز عج یآورد. ول یم

 

 یاز شربت رو یبگذارم که کم شیرا سرجا السیخواهم گ ینوشم. م یاز شربتم م یدارم و کم یو بلند را برم یبلور وانیل

 :زدیر یلباسم م

 

 گردم. یمن االن برم زدانی. شهیحاال لک م یوا یا -

 

کنم  یزنم. از فرصت استفاده م یلباسم آب م ی قهیروم و به  یم ییکند. به دستشو یباز م میدهد و راه را برا یتکان م یسر

 شوم. یخارج م سیو از سرو رمیگ یو کوچکم را دستم م یدست فیکنم. ک یم دیو رژم را هم تجد

 

 :ردیگ یرا م میزن جلو یاز خدمه ها یکیبرسم که  زمانیو م زدانیمانده به  یقدم چند

 

 گالره خانوم؟ -

 

 کنم: یتعجب نگاهش م با

 

 بله خودمم... -

 

 :ردیگ یرا به سمتم م یکاغذ

 

 دادن بدم به شما... سادنیکه اونجا وا ییاون آقا نویا -

 

زنند. با چشم  یاند و گپ م ستادهیکنم. چند نفر در امتداد دستش ا یدستش را دنبال م ریمس رم،یکاغذ را بگ نکهیاز ا قبل

 کنم: یگرد شده به مستخدم نگاه م یها

 

 کدوم آقا؟ -
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 گزد: یم لب

 

 دونم کجا رفتن خانوم...االن اونجا بودن. ینم -

 

 دهد: یرا به دستم م کاغذ

 

 ...به هرحال من مامورم و معذور.هیک دینوشته باشن بفهم یزیتوش چ دیشا -

 

گزم.  یو م رمیگ یم میدندان ها نیتشکر کنم. لبم را ب دیرود، که با یم ادمیو  رمیگ یاز دستش م یرا با شک و دودل کاغذ

 یرا باز م شیزنم و تا یم ایکنم. دل به در یکند. به تکه کاغذ نگاه م یصحبت م لشی. دارد با موباستیحواسش به من ن زدانی

 کنم.

 

 میجا یگردد. تو یدور سرم م ایبندد و دن یم خیخون در عروقم  فتد،یکاغذ م یچشمم به کلمات هک شده رو نکهیمحض ا به

 شود. یوقت تمام نم چی. تمام نشده...هفتدیب نیزم یجانم سُر بخورد و رو یانگشتان ب نیرود تا از ب یزند و کاغذ م یخشکم م

 

 و تکرار و تکرار... تکرار

 

 "!دونمیرازت رو م"

 

 ـــــانیپــــــا

 

8/6/92 

 

21:45 
 

 یمنصور نیاسمی

 

 

 

 92 وری:  شهر یینها انیپا

 
 
 

 

 


