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ای آهنینه. دختری با سرنوشتی رها، دختری خودساخته، قوی و با اراده

بینی. دختری از جنس  ملموس؛ اما باورهای ناملموس و تصمیمات غیرقابل پیش

دیگر دختران سرزمینم که افکار متفاوت و رویاهای بزرگی داره و دنیا رو با  

عشق متولد نشده بینه. دختری که با های اطرافش میتر از انسان دیدی وسیع

ای نشنیده و احساسات مادرانه رو  دونه. مادرانهرویایی میدروغ و عشق رو یک

بار هم  ذاره تا برای یکی خودش رو وسط میدونه. حاال همهزیبا می اغراق یک

حقیقی اصال وجود  حقیقی رو ل*مس کنه؛ اما عشقکه شده، الفبای عشق

 !داره؟

 :1پی نوشت

جا خارج از  دالیلی که مطرح کردنش ایندوستان گلم. بنا بهی سالم به همه

:خالصه
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آخر رو از این انجمن  شااهلل در ادامه جلد بحث و حوصله است؛ جلد دوم و ان

 .کنمخونید. بابت تاخیر به وجود اومده، صمیمانه عذرخواهی میمی

د. شناسیرو می کافی رهایاگر جلداول رو خونده باشید؛ االن دیگه به اندازه

های دختری مثل رها رو درک  ها و حسرتها، بغضاالن دیگه جنس اشک

فهمید، د*ر*د دختری رو که همیشه به جرم پرورشگاهی بودن،  کنید و میمی

من، ایرانیم و توی کشورمن، مردم سرزمینبه ناحق برچسب خورده. من یک

ی اگر  کنند؛ حتدختر تنهاست، با دید درستی بهش نگاه نمیاگر بدونن یک

 .العاده باهوش و زیبا باشهدختر فوقیک

واقعی،  یخانواده سرد، کنار یکساده، توی این هوایشام گرمدونید یکاالن می

سرپرست و الخصوص بدسرپرسته. خیس کودکان بی حسرت خیلی از چشمان 

فهمن و حتی  حقیقی خوب میچشمامون رو از محبتهایی که فرق ترحمبچه

کشید، ترحمی که به سرشون می  پر امیدرهایی از دستِ گاهی مثل رهای

 .متنفرن

که توی زندگی پر  دونید؛ اما هنوز هم برای قضاوت ایناالن خیلی چیزها می

 .زودهکار واقعی کیه؟ خیلیرمز و راز رها گناه
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رمان و به اشتراک گذاشتنش با دنیا این بوده  به تکرار میگم هدف از نوشتن این

کم با تونیم به هیچ طریقی مرحم د*ر*د این عزیزان باشیم؛ دست که اگر نمی

رحمانه، های بیزدنهای ناعادالنه و برچسبهای خارج از عرف، قضاوتنگاه

 .نمک روی زخمشون نپاشیم

حاضر تنها اقدامیه که از دست من نوعی برمیاد. از  رمان درحال نوشتن این

قتشه قبول کنیم توی انجامشون  تک ماها خیلی کارها برمیاد که ودست تک 

هامون، توی طرز تفکرمون کوتاهی  کوتاهی کردیم. ما توی باورهامون، توی نگاه

که پرورشگاهیه الزاماً از سطح هامون یاد ندادیم کسی کردیم. ما به بچه

اش  ی مرفه که خانوادهجامعه )کافر، نجس یا ناپاک( نیست و کسیپست

مالی خانوادگیش، آدم ارزشمندی  بار و وضعیتکنند؛ به صرف اعتساپورتش می

که  فکره، الزاماً درست نمیگه و کسیکه با ما همنیست. ما یادشون ندادیم کسی 

که تنهاست الزاماً مشکل کنه. یاد ندادیم کسی با ما مخالفه، الزاماً اشتباه نمی 

که دورش شلوغه  )اخالقی، شخصیتی، روحی، مالی، جسمی و...( نداره و کسی

که  که چادریه، الزاماً متدین نیست و کسینقص نیست. کسیالزاماً پرفکت و بی

 .دین نیستچادره، الزاما کافر و بیبی
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بیاید درست زندگی کردن رو یاد بگیریم و یاد بدیم و اگر روزی فرزندی 

کنیم، جای سی و دوحرف سردرگم،  چیزی که براش مشق میداشتیم، اولین

ها باشه. ورزیدن و درک کردن آدم  ، چطور عشقدرس درست زندگی کردن

 .دنیا از دکتر و مهندس اشباع شده، بیاید انسان تحویل جامعه بدیم عزیزان

 

 :2پی نوشت

حال روایت  روند رمان در جلد دوم مثل جلد اول خواهد بود. رمان به زمان

گرده. تشخیص این  گذشته برمی های متعدد به زمان بکمیشه و با فلش

هایی هم از »***« ها عمدتا با تکیه برمتن انجام میشه؛ اما در قسمت بکفلش

ی نقدها، نظرها، و  ی پروفایلم در خدمت همه استفاده خواهد شد. توی صفحه

 .پیشنهاداتتون هستم

 

 :3پی نوشت

تر از اونی بوده که فکر  دوست دارم بدونید که این شروع دوباره، خیلی سخت

عمیق و  هاتون به حمایت ها و دعوا کردنها و فحشکنید. بیشتر از هیتمی

  کنندتون نیاز دارم. توی شرایط سختی دارم خط به خط اینگرمنظرات دل
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خوام یادتون بیارم که خط به خطش توی شرایط  نویسم و میرمان رو می

 .گرمتوندختر اتفاق افتاده. پیشاپیش سپاس از نگاهبدتری برای یک

 .سامی

 

 :مقدمه

 ... قلبمین قلبم، تو ضرباناگر م

شود. من کنار تو، تلخی دیروز و  مرا ببین! حال من کنار تو چه دیدنی می

سختی هرروز را فراموش کردم. تو کنار من سازدلت کوک شد. ما آینده را باهم 

 .رویابافی کردیم. ما کنار هم چه زیبا بودیم

چه هست و نیست را  تو هرمرا نبین! حال من دور از تو دیدنی نیست. من بی

ام را، لبخندم را، آرزوهایم را؛ اما تو را؟ هرگز!  فراموش کردم. خودم را، گذشته

کند. مرا نبین که من بدون تو به  گفته بودم اگر جدا شویم دنیا مارا فراموش می

 .امتماشای این فراموشی نشسته

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

 !مرگ کافی نیست، گاهی باید مُردنیست، گاهی باید اثبات کرد. فقط آرزوی
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 «به نام یگانه ایزد منان»

 

کالغی که قصد ساکت شدن نداشت، آروم چشمام رو باز کردم.  با صدای

دیدم. باز هم کالغ سردرگم، تنها چیزهایی بودن که میآسمونِ دور و یکیک

گریه و   مزارش دراز کشیده بودم. باز هم از شدتسنگعادت، روی طبق

ای که تا گلوم باال اومده بود رو  حالی، کنارش خوابم برده بود. باز هم دلتنگیبی

کم داشت امونم رو  آرزوی ناکام، فرو خوردم؛ دلتنگی و بغضی که کممثل یک

 .بریدمی

دم. االن هم آوردلتنگی برای خودش، به خودش پناه میمن همیشه از شدت

چیزی برای من عوض نشده بود. تنها چیزی که بینمون فاصله انداخته بود، این  

ابدی اون بود؛ اما تا وقتی که من عاشقش بودم،  زده و سکوتسنگ یخ

کدوم این چیزها مهم نبود. امید دل دادن رو خوب یادم داده بود؛ اما هیچ

 ... کندن رودل 

زد رو قورت دادم و با یه لبخند بزرگ،  بغضی که داشت به گلوم چ*ن*گ می

ی تنها گلم رو  زدههای یخمزارش نشستم. گلبرگچهارزانو، روی سنگ
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 :نامحسوسی داشت گفتمفال جدا کردم و با صدایی که لرزشیکی به نیّتیکی

هام رو بشکنم. قول دادم تا  کنی قولکاری میاین روزها همش داری یک -

نیام دیدنت؛ اما کِی گفتم تو هم دیگه نیای دیدنم؟! انتقامت رو نگرفتم دیگه 

 .انصافطاقت توام بیوقته بیخوای کم طاقتم کنی؟ من که خیلیمی

کرد، عصبی لجبازی که داشت راه خودش رو روی صورتم پیدا میی اشک قطره 

 :زدم و سرش غر زدمپس

وب؟ هرچند  کشیِ زنت پسرخکنم، تو نباید بیای منتحاال من برات ناز می -

همه وقت هم که اومدی سراغم همش تو خواب دعوام کردی؛  بعد از این

 ... اما

ای که دوباره راه خودش رو روی صورتم باز کرد ادامه ارادهتوجه به اشک بیبی

 :دادم

 .اما سفید هنوز بهت میاد -

های کنار اسمش رو کنار زدم و با حسادتی که کنترلش دست خودم گلبرگ

 :شوخی گفتمنبود، به 

بری، باهات  اگر بفهمم به خواب اون هم میری و همین جوری ازش دل می -
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 .کنم امیدکات می

ریزه، کنار  هایی که تندتند روی صورتم میدونست این اشک امید می

که متوجه حال بدم نشه، به منه. برای اینتلخم، بدترین حالت تنهایییخنده

 :قول خودم بحث رو عوض کردم

آرمان چقدر سخت شده امید. غیرتی  دونی این چند وقته تحملنمی -

اش آرامش ندارم.  نگاهش رو دوست ندارم. تو خونه ها؛ اما من اصال جنسنشی

ریزه. حتی حس  نگاهش دلم میی تهکنه، از حرص و کینهوقتی نگاهم می

یکی از   کنه انگار منای بهم نداره. جوری رفتار میبرادرانه کنم هیچ حسمی

مهربونه یا با تو  ات خداست. باهاتخونه حال تو که صاحبامالکشم! خوش به

 هم مثل من پدرکشتگی داره؟

هام دل خندیدم و بین خندهبار با یادآوری خاطرات تلخ و شیرینمون از تهاین

 :بریده گفتمبریده

ل احترامی کردم، مثرسید؛ چون به خداجونت بیاالن اگر دستت بهم می -

 !پیچوندی، مگه نه؟اون دفعه، گوشم رو می

پیچید. ترسناک بود، غمگین بود. حس خالی میهام توی قبرستونصدای خنده
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کرد؛ اما من تا وقتی کنارش بودم، احساس ناامنی و عجیبی رو القا می تنهایی

سردم رو بگیره،  تونه دستکردم. اهمیتی نداشت که دیگه نمیکسی نمی بی

شنوه. برام مهم نبود دیگه  هام رو میقاً باور داشتم هنوز حرفوقتی که عمی

 .مدت نگاهش به منه تونم ببینمش، وقتی که ایمان داشتم اون تمامنمی

تر از همیشه منتظر جوابش موندم.  ای رو جدا کردم و احمقبرگ دیگهگل

  صدایی که دیگه تا عمر داشتم، از شنیدنش محروم بودم. منتظرمنتظر شنیدن

زده و سرد های وحشتفروغیش توی نگاهگرمی که هنوز هم بی نگاه

گرمش اشکم رو پاک   انداخت. منتظر بودم دستآخرش، لرز به تنم مییلحظه

 .سمت من دراز شده بودهای آخرش بهکنه؛ دستی که توی لحظه

ر معجزه  پناهیم، منتظهام و با تمام بیاعتقادیم، با تمام گـناهآره! من با تمام بی

سیاه بودم؛ اما وقتی مثل همیشه، تنها چیزی که حس کردم، سرمای سنگ

ترین آدمِ این  مزارش بود، دوباره بغض به گلوم چ*ن*گ زد. منه نابغه، احمق

 .عمیقی کشیدم و بغضم رو قورت دادمی خاکی بودم. نفسکره

تی. اصال همش تقصیرتوئه! از اولش هم خدات رو بیشتر از من دوست داش -

بار عصبانیم کردی بهت گفتم: » بین من و خدات یکی رو انتخاب  یادته یک 



www.taakroman.ir  

 
  

 
10 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 «کن؟

با یادآوری اون روز، کنترلم رو از دست دادم و م*حکم زیرگریه زدم. بین  

 :هام با صدایی که دیگه کامال دورگه شده بود گفتمگریه

ین رو  وقت اکنی هیچرو انتخاب میدونستم اونالل بشم الهی که اگر می -

لعنتی کنار   گفتم. من به خاطر تو همه چیزم رو ول کردم، تا توی این دنیاینمی

 !تو بمونم. تو منو به بهشت فروختی؟

های من بود. همیشه همین بود.  شد، صدای گریهبازم تنها صدایی که شنیده می 

زاری و گله و شکایت از  شد، به بیداری و گریهبا تاسف، گریه و خواب شروع می

 .شدامید ختم می امید و خدای

زیادی برام باقی نمونده بود. باید حرفی که به شد و فرصت هوا داشت تاریک می

برگی که برام  گفتم. به آخرین گلهمه خطر کرده بودم رو میخاطر گفتنش، این

 :مونده بود خیره شدم و گفتم

 ... امید؟ یه خبرخوش! فالم میگه دارم میام پیش تو -

تری  ی آزمایشم رو روی مزارش گذاشتم. باصدای آرومخوردم و برگه حرفم رو

 :کرد، ادامه دادمکه بغض توش بیداد می
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 .طوراین آزمایش هم همین -

زدم. این اولین باری نبود  این اولین باری نبود که داشتم این حرف رو بهش می

د. تنها  که دکترها جوابم کرده بودن؛ ولی باز هم گفتنش به امید آسون نبو

های پر از اشک بهم داده بود این بود: » حق نداری  جوابی که باراول، با چشم 

تنها جایی بری«؛ اما حاال خودش تنها رفته بود. همیشه من کسی بودم که 

کرد. همیشه من کسی بودم که باعث رنج و عذاب اون بود. اون  ترکش می

تر از اون بود.  دلنگاومد منو رها کنه؛ اما خدای اون سوقت دلش نمیهیچ

 .ی امید دوستم داشتامید هم اندازه کاش خدایای

مزارش گرفتم و با   ام رو سمتتلخی زدم و از جام پاشدم. انگشت اشاره لبخند

 :لحنی تهدیدوار گفتم

 .کنممشت حوری دور و ورته که بهشتت رو جهنم مینیام ببینم یک -

برانگیز! چیشد که به این روز افتادم؟! من  حرف تهدیدآمیز با لحنی ترحمیک

قدمی آرزوهام بودم که دنیام رو جهنم قدمی خوشبختی ایستاده بودم. یکیک

ها رو راضی کرده بودیم. امید برام کردن. ما قرار ازدواج گذاشته بودیم. خانواده

باور کرده بودم. چطور  عروس سفارش داده بود. من خوشبختیم رو  لباس
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 !دلشون اومد؟

بار س*فت و سخت پای گرفتنش  این انتقام حق من بود. تنها حقی که این

رسیدم، حتی قلبم هم حق نداشت از  ایستاده بودم و تا زمانی که بهش نمی

 .تپشش دست بکشه

مزارش رو ب*وسیدم  که دوباره کنترل خودم رو از دست بدم، سنگقبل از این

 .رضوان بیرون زدم و از بهشت

موقع به ایستگاه برسم. درست  کمی دیر کرده بودم؛ اما باز هم تونستم به

ام کرده بود، از اتوبوس پیاده شدم و با یکم  جایی که غزال پیادههمون

 .چشم کردن، پیداش کردمچشم 

ماشین رو تا حلق زیاد کرده بود.  کنار خیابون پارک کرده بود و صدای آهنگ

بازی در حرکاتش شبیه هرچیزی بود، جز ر*ق*ص! طبق معمول داشت مسخره

آورد. هرچقدر من غمگین، سرد و جدی بودم، اون شاد، گرم و شوخ بود.  می

. با این وجود در  قانون بودقید و بیهرچقدر من به اصولم پایبند بودم، اون بی

بند و باری دادن، من بودم و اونی که همه به  نهایت اونی که بهش حکم بی

شناختنش، اون بود. فقط چون من تنها بودم و  دار میدختر خانواده عنوان یک
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 .نامردی اون پدر باال سرش بود؛ آخ که چه دنیای

خوبش  حال  حوصله در ماشین رو باز کردم و کنارش نشستم. قصد نداشتمبی

های امیدجهان گوش بدم!  تونستم به آهنگرو خ*را*ب کنم؛ اما واقعا االن نمی

سالم و دلخور  هاش، آهنگ رو قطع کردم. بیتوجه به شلنگ تخته انداختنبی

 :گفت

 ... آهنگ رو چرا قطع -

نگاهش که به صورتم خورد، حرف توی دهنش ماسید. با همون نگاه متعجب و  

 :فتتر گلحنی متعجب

 !گریه کردی؟ -

کرد. این الکی خوش بودنش، اذیتم  هام اذیتم می اش به چشمنگاه میخ شده 

فهمید،  های من رو نمیهای دیگه حرفی آدمکرد. این که اون هم مثل همهمی

 .کرد کرد. این که من با بقیه فرق داشتم، اذیتم میاذیتم می 

  دارم گواه دروغای خشروم رو برگردوندم و »نه« ی آرومی گفتم؛ اما صد

تونستم بغض رو توش حس کنم، آروم و با  واضحم بود. با صدایی که حاال می

 :احتیاط گفت
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 .سرخ شده رهاییچشمات سرخِ  -

 دونه و به روم نمیاره تا حالدونستم میدونستم فهمیده کجا رفته بودم. میمی

دنیا حرف  یدم، از کلامید رو پوش تر نکنه. از وقتی که سیاه خرابم رو خ*را*ب

، همه مالمتم کردن. مالمت به شنیدم. همه بهم برچسب زدن و قضاوتم کردن 

شرعی و گناهی نکرده. غزال تنها کسی بود که بغضم رو دید، گریه کرد. جرمی

های سنگین  هام رو دید، حرفگیریتابی و بهانهاشکم رو دید، ضجه زد. بی

 .رم موندسرم رو شنید؛ اما باز هم کناپشت

کنه، واقعا خواهرم نیست؟! چه  چه اهمیتی داره کسی که خواهرانه خرجم می 

کبیره کرده یا صدتا؟! چه اهمیتی داره کسی که قلباً دوستم داره، یه گناه

خونه و از زمین تا آسمون با من اهمیتی داره که عقایدش با عقاید من نمی

 !ریاست؟اش بهم بیتفاوت داره، وقتی عالقه

ال تنها کسی بود که بهم تسلیت گفت، هرچند جز سکوت چیزی ازم  غز

وقت بود که از هم  اومدیم؛ اما ما خیلینشنید. در ظاهر شاید صمیمی به نظر می

تونستم غزال رو عوض  دور شده بودیم و غزال منکر این دوری بود. نه من می

بذاریم؛ اما این  کنم، نه غزال من رو. ما یاد گرفته بودیم به عقاید هم احترام 
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شم. نه فقط غزال، با  وقت نتونم باهاش صمیمی ها باعث شده بود هیچتفاوت

دونستم که همیشه  تونستم راحت باشم. خوب میکس دیگه هم نمیهیچ

مشکل از من و هوش لعنتیمه. به هرحال غزال هرچی و هرکی که بود، فعال تنها 

 .غریب بود آشنای من توی این شهرِ تمام

احمق زانو زده  ساعت پیش مثل یککه به روم بیارم تا همین یکاین بدون

 :زدم، با همون غرور همیشگیم گفتم دل زار می بودم و از ته

 .فقط من رو ببر خونه -

آدم خرد  من بعد از هزاربار زمین خوردن و بلند شدن، حاال دیگه فقط یک

لرزش دیگه، از هم فرو  یک بنده و با آدم هزار تکه که به مویی شده بودم. یک 

رُخ؛ اما شکستنی بودم. با  چینیِ پُر از ترک، خوش پاشه. مثل یه ظرفمی

کردم قوی باشم. حتی اگر این  حال درست مثل روز اول، داشتم سعی میاین

شد، سعی کردن برای قوی بودن، به وانمود کردن به قوی بودن هم ختم می 

دونست غرورم  که نمیفهمید. اوننمیفرقی نداشت؛ وقتی کسی این فرق رو 

دونست این آخرهای  که نمیدونست روحم نابود شده، اونکه نمیشکسته، اون

 .دونستراه منه، اون هیچی از حال بدم نمی 
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الهی بمیرم« ی که زیرلب گفت، حالم رو دگرگون تر کرد. انقدر خودم رو به  »

عا خوابم برد. همیشه بعد از  نشنیدن و به خواب زدم، که بعد از چند دقیقه واق

 .کردمی زیاد ضعف میجورایی از گریه گرفت. انگار یکگریه خوابم می

ی غزال چشمام رو باز کردم. نگاهم به در آشنایی که با صدای ظریف و دخترونه

ریزی بین ابروهام نشست. باز  اراده اخم شد، افتاد و بیداشت اتوماتیک باز می

آرمان! باز هم قرار بود از آرمان  گشتم؛ عمارتر میهم داشتم به سلولم ب

داشتم تا  یخیم رو بر می درشت بشنوم و صدام در نیاد. باز هم باید ماسک 

 .یخ بایستم های یک کوهبتونم مقابل اتهام

طلبکار کنار در ایستاده بود،  ی عمارت که با نگاهیبا دیدن یکی از سه راننده

کردم. آرمان ورود غزال رو به عمارت منع کرده بود و  ای به غزال نگاه درمونده 

 .هشدار برای یادآوری این منع بوداش، یکاین جلوی در ایستادن راننده

 :عمیقی کشیدم و با مالیمت و شرمندگی گفتم نفس

 .تونم داخل دعوتت کنمببخش که نمی -

راننده  ریزی زد. ی جلوی در چشمکلبخند مصنوعی زد و با شیطنت به راننده

ای کشیدم. لبخند گ*شا*دی به  اراده پوف کالفهغلیظی کرد و من بی اخم
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 :راننده کرد و سرخوش گفت اخم

تونی بازه. می اش از پشت یکمربعه. یقهتیره و آستین سه ایلباست سورمه -

 .شال بندازی روش. خوش بگذرهیک

 .نه، از ماشین پیاده شدخوره یا قبل از این که بتونم کنکاش کنم هنوز ازم دل 

فرمون نشست. نگاه  راننده که از دور شدنش مطمئن شد، سریع اومد پشت

تندی بهش کردم و با حرص پیاده شدم. با دیدن پیاده شدن من، اون هم در  

بار نتونستم خودم رو کنترل  ماشین رو باز کرد تا پیاده بشه و دنبالم بیاد! این

 :ه عربی گفتمکنم و برگشتم سمتش و با حرص ب

کنم همونی که بهت دستورش رو داده،  اوفتی کاری میدنبال من راه بی -

 .زنده چالت کنهزنده

معمول باز   العملی رو بدم، داخل رفتم. در طبقکه بهش فرصت عکسبدون این

خالی هم   شد. بدون دیدن نشیمنراحتی شنیده میبود و صدای بلند موزیک به

 .ی باالستدا از طبقهتونستم حدس بزنم صمی

ی باال برای سهیال بود و مطمئن بودم برای مراسم اومده. های طبقهیکی از اتاق

جا  خواستن باهم جایی برن، سهیال از چند روز قبلش چترش رو اینهروقت می
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جا خواست شب اینهایی که میدارش این بود وقتکرد. قسمت خندهپهن می

هرطریقی که بود، راه خودش  جا اتاقی داره و به شد که اینبمونه، منکر این می

کرد. هرچند بود و نبودش برای آرمانی که بین  رو به اتاق آرمان پیدا می

 .دخترها وقت سرخاروندن نداشت مهم نبود

ها رو باال رفتم تا متوجه اومدنم نشه و مجبور نشم بهش  صدا پلهبادقت و بی 

شدم. دوباره سالم کنم؛ اما وقتی به جنگ و دعوای بعدش فکر کردم، پشیمون 

 .روی اتاقی که کنار اتاقم بوددومتر راه رفته رو به عقب برگشتم، درست روبه

 .اتاق دید داشتمباز بود و به داخلدر نیمه

هایی که به اطراف پرت شده بودن و تل و  مجلسی اتاق پر شده بود از لباسکل

راحتی روی   کهایی که هر کدوم با طالکار شده بود. سهیال با تاپ و شلوارتاج

موهاش تقریبا داشت جیغ   صندلیِ میزآرایش نشسته بود و از د*ر*د شنیونِ

ذاشت خانمی که مشغول خورد و نمیکشید. مدام توی جاش تکون میمی

ای بود؛ ولی  صورتش بود کارش رو راحت انجام بده. دختر شلخته آرایش

س بزنی اگه بقیه  شد که محال بود بتونی حد بقیه انقدر خوب ظاهر میجلوی

 !تونه جمع کنه نباشن موهاش رو هم نمی 
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ش! وسط  ی مثبتی توی این دختر نبود، هیچی جز اسم و رسم طایفههیچ نکته

بلندی کردم. دوتا  جنگی که راه انداخته بودن، در زدم و سالم این میدون

با  سالمم رو دادن؛ اما سهیال  آرایشگراش دست از کار کشیدن و مودبانه جواب

 :پوزخند صداداری گفت

 !بازی برگشتی؟ از خاک -

بدتری  کردم خودم رو قانع کنم نباید جوابش رو بدم که با لحنداشتم سعی می 

 :ادامه داد

تنها واسه من رقیب به حساب نمیای، حتی اصال  گفت. تو نهآرمان راست می -

، وقتی اش راه دادهبه حساب نمیای. برام مهم نیست چرا تو رو توی خونه

 .ایکارهکنه و توی جمع نمیارتت معلومه چیمعرفیت نمی 

مدت، به شنیدن این چرا عادی نمیشد؟! چرا هنوز هم بعد از این همه

ی بار اول دلم کردم؟! چرا هربار به اندازههای ناروا عادت نمیتهمت

 !شکست؟می

م نشست و  ریزی بین ابروهااین بار دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. اخم

شکن بهش بدم،  جواب دندون تا خواستم دعوای بعدش رو به جون بخرم و یک
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ای که مثل آب  ام نشست. دست مادرانهسرم روی شونه آشنایی از پشتدست 

 .روی آتیش، خشمم رو فرو برد

عمیقی کشیدم و حرف و حرصم رو باهم قورت دادم. با »ببخشید« آرومی  نفس

خودم پناه بردم. قبل از   اتاقش دور شدم و به اتاقخطاب به آرایشگراش، از  

سرم بستم و بهش تکیه دادم. بغض فرو  که زیور دنبالم بیاد، در رو پشتاین

 .ی باریدن نداشتمام تا گلوم اومده بود؛ اما اجازهخورده

زیور حتی   که مبادا اشکم بریزه، انقدر سریع فرار کردم که طفلیاز ترس این

دونم! کلمه باهام صحبت کنه. شاید هم جرات نکرد؛ نمی فرصت نکرد یک

  که منو مثل کفخواستم بترسونمش؛ اما مطمئنم عصبانیتم برای اوننمی

شناخت، انقدر واضح بود که حاالحاالها جرات نکنه سراغم بیاد؛  دستش می

خواست جرات کنه و دنبالم بیاد، هایی بود که دلم میولی االن از اون موقع

خوبی که قراره بیان بگه،  ت کنه و بغلم کنه، جرات کنه و برام از روزهایجرا

حتی اگه واقعا روزخوبی در کار نباشه. من واقعا امروز بیش از حد ظرفیتم از  

 .احساساتم کار کشیده بودم

سختی بشه. امشب مجبور بود من رو توی   امشب قرار بود برای آرمان هم شب
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نامزدش، به عنوان خواهر خونیش معرفی کنه. حتی   یجمع، به خانواده و طایفه

های سهیال  جَوی قراری درست شه؛ اما تالفی حرفتونستم تصور کنم چ هنمی

 .لحظه موکول کردم رو به همون

سرد ایستادم و همه عادت با لباس، زیردوش آببا خشمی فروخورده، طبق

 .مقاومتم در برابر مرور خاطراتم در هم شکست

*** 

بدنم رو تونستم حکمتش رو بفهمم. من قرص خوردم، مـست کردم، دمای نمی

خ*ون از دست دادم؛ اما باز هم بهم زدم، حتی چندبار رگم رو زدم و کلی

دلم بهش التماس کرده بودم که راحتم کنه؛ اما باز هم با  ام! من از تهزنده

ودم. اگر فقط  شانس دیگه داده بود. شانسی که من طالبش نب رحمی بهم یکبی

چند ثانیه دیگه طاقت آورده بودم، االن مجبور نبودم توی آینه به تصویر  

روح خودم خیره شم. انقدر از دست خودم عصبانی بودم که اگر ولم  بی

 .کردملحظه هم برای تمام کردنِ کار ناتمامم معطل نمیکردن، حتی یکمی

یخ پناه بردم. زیر  آبکه خودم رو آروم کنم، به دوش مثل همیشه برای این

سردش که لرزخفیفی به تنم انداخته بود، ایستادم و آروم باند دوردستم رو آب
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گل جدیدم خیره باز کردم. گ*از استریل رو از روی زخمم برداشتم و به دسته

کرد. ظریف دستم خودنمایی می  های بعد از عمل روی مچشدم. جای بخیه

دری زشت  ردیف ضربهای بخیه روش، یکاضافه آورده بود و نخزخمم گوشت

 !ی گوشتیهزارپای ب*ر*جستهدرست کرده بوده بودن؛ چیزی شبیه یک

فاجعه رو به یاد  فقط چندثانیه طول کشید تا از ظاهر دستم بگذرم و عمق

چپم رو از دست داده بودم. با ی دستهای انگشت اشارهبیارم. من عصب

نتیجه! هرچی سعی تالش بیتالش کردم؛ یکحال بازهم برای تکون دادنش این

تونستم تکونش بدم یا حتی حسش کنم. تو کسری از ثانیه عصبی کردم نمی می

 .ی حمام خالی کردمی بیچارهحرصم رو سر آینه شدم و نفهمیدم کی تمام 

های م*حکم زیور شروع شد.  بلند خرد شدن آینه، صدای در زدنبا صدای

ای که داشتم تر از همیشه. لحظهز همیشه، صمیمیکرد؛ بلند تر اصدام می 

کشیدم، چقدر دلم حسرت شنیدن  ای تعلل تیغ رو روی رگم میبدون لحظه

اسمم رو داشت. حسرت این که یکی صدام کنه، یکی کنارم باشه، حتی شده به 

 ... چیز درست میشه؛ امادروغ، بهم بگه که همه

که خودم رو نابود  ! چرا تا قبل از اینراستی چرا اون موقع به زیور فکر نکردم؟
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 !وقت محبتش رو ندیدم؟کنم، هیچ

هوا در رو  حو*له بپوشم، بی که حواسم به وضعیتم باشه یاحداقل یکبدون این

زد. لرزید و رنگ و روش به سفیدی میباز کردم. نگرانی توی نگاهش می

باز و   زخمخیسم که به تنم چسبیده بود گذشت و ماتِهاینگاهش از لباس

مچم شد. ترس رو توی نگاهش دیدم و پوزخند صداداری زدم. من با  خیس

احمق   ترسید. یا من یک خودم کاری کرده بودم که زیور حتی از دیدنش هم می 

 !ترسو بودم یا زیور یک

 :تونست کنترلش کنه، گفتذاتی که نمی با دلواپسی و فضولی

 چرا در رو قفل کردی؟ -

 .بهش کردمنگاه طلبکاری 

 !کار کنم؟! درو باز بذارم و دوش بگیرم؟چی -

 :انگار تازه فهمید چی گفته که سریع گفت

 ... آخه فکر کردم شما -

مالی کنه؛ اما بیشتر داشت خرابش کرد.  مثال خواست حرف قبلش رو ماست

اخمی که روی صورتم نشست، باعث سکوتش شد. با گفتن: »میرم حو*له  
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که هیچ حالش  خودم گذاشت. حالی  رو به حال ر کرد و منبیارم« از دستم فرا

 .خوب نبود

هوش شدنم چه اتفاقی برام افتاده بود، با وجود که دقیقا بعد از بیفهمیدن این

طور که خودش تعریف کرده بود، همون شبی که از  زیور، اصال سخت نبود. اون

ها من با همسایه  خونه انداخته بودمش بیرون، خوابم رو دیده و نگران شده.

شون زنگ زده بود و ازشون خواسته بود  رفت و آمدی نداشتم؛ اما اون به یکی

کرد، این بود که وقتی در رو باز نکرده بودم،  بهم سر بزنن. چیزی که عصبیم می

کردن؛ ولی بدون  پسرشون سعید رو داخل فرستاده بودن، ادعای نگرانی می

کرده بودن. چون رگم رو زده بودم همراهی به بیمارستان منتقلم  هیچ

کس از  آمبوالنس بیان. هیچ ها راضی نشده بودن همراهکدوم از همسایههیچ

 .اومددردسر اضافه خوشش نمی

که آبروم توی در و همسایه کامال رفته بود اصال  ی این قضایا، به اینبین همه

ها رو به حریمم هی من غریباجازه کاری نداشتم. مشکلم این بود که زیور بدون

راه داده بود. مشکلم این بود کسی که من رو از حمام بیرون کشیده بود، سعید 

ی دخترونه  کمش، توی مدرسهبود. پسرناخلف همسایه که با وجود سن
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گرفتن  کارش سیگار دست توجه کمترینمعروف بود! کسی که برای جلبخیلی

 .بود

م رو  ها تاحاال خانوادهکدوم از همسایهکه هیچاینجوری هم به خاطر من همین

کار وضعیت برام بدتر هم شد. سر این ندیده بودن، شهرت بدی داشتم؛ با این

بار اگه حتی  قضیه چنان دعوایی با زیور راه انداختم که دیگه مطمئن بودم این

کنه به کسی زنگ بزنه. این قضیه جوری  خونه هم آتیش بگیره، جرات نمی

عبرت شد که حتی وقتی از مدرسه بهش زنگ زدن و مردود شدنم    اش درسبر

ی صورتی  پول کارنامه رو خبر دادن، هم دخالتی نکرد. هرچند که با یکم

 .های بیست شدی سبز با نمره کارنامه مردودیم، تبدیل به یک

سابق برگشت و وقتی باالخره باند دور دستم رو باز   کم زندگیم به روالکم 

مچم انداختم   هام رو کشیدم، فهمیدم باید با ردی که تا ابد رویم و بخیهکرد

بعدی آماده کنم. عملی که تضمینی برای   کنار بیام و خودم رو برای عمل

چپم رو تکون   های دستکرد بتونم باز هم انگشتموفقیتش نبود؛ اما کمک می 

 .بدم

داشتم، نه با دردی که  دستم جا خوش کرده بود مشکل نه با رد ابدی که روی
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داد، قرار بود بکشم و آسیبی که قرار بود دائمی شه. چیزی که آزارم می

کردم  کردن. اولش سعی میرحمی قضاوتم می های مردمی بود که با بینگاه

کم تحمل تر نکنم؛ اما کمحساسیت نشون ندم، تا اوضاع رو برای خودم سخت

 .هاشون برام سخت شدنگاه

ی  سنگ عتیقهظریف و زیبا، با یکدستبند چرمیتم سر اومد و یکباالخره طاق

قیمتی که از بابا برام مونده بود، برای خودم درست کردم. دستبندی که وقتی  

وقت جلوی کسی از  بار دستم کردم، با خودم قسم خوردم که هیچبرای اولین

اصالت   دستم درش نیارم و نذارم کسی زیرش رو ببینه. دستبندی که هیچی از

 .طایفه خبر نداشتمو اهمیتش توی

های مطلق بودم؛ اما با رسیدگیخونه استراحتیادم نمیاد دقیقا چندروز توی

جسمیم خوب بود.   چپم، حال ی دست انگشت اشاره مداوم زیور، به استثنای

رنگ به روم برگشته بود و حتی کمی هم آب زیر پوستم رفته بود. اونی که  

شد، حال روحیم بود. من داشتم تر میاشت داغون و داغونلحظه به لحظه د

 .تر از همیشه به تماشای این نابودی نشسته بودمحسشدم و بینابود می 

حاال بیشتر از همیشه برای موندن توی این گروه مصمم بودم. قبال تصمیم 
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گرفته بودم بمونم، چون مجبور بودم. چون بعد از بالیی که سرم آورده بودن،  

هاشون  عواقبی داره، زیرپا گذاشتن قانون چینمیده بودم وقتی تاخیرم همفه

خواستم تونه داشته باشه. من توی اون لحظه موندم، چون میچه حکمی می

خواستم مرگ رفته بودم و برگشته بودم، میزنده بمونم؛ اما االن که تا پای

برسم که بتونم   قدرتی روز به چنانخواستم بمونم و یکانتقام بگیرم. می

 .ی کارهاشون رو تالفی کنمهمه

که سراغی ازم  باغ سر نزده بودم و اینماه بود که به نینا و خونهبیشتر از یک

دونستم نگرفته بودن و دنبالم نفرستاده بودن، یعنی از حالم خبر داشتن. می

 اومدشد معطلشون کنم. چون خوشم نمیزیر نظرم گرفتن و بیشتر از این نمی

ام پرسه بزنه، منتظر شدم تا زیور کارهای  وقتی خونه نیستم کسی توی خونه

خونه رو تموم کنه و بره. وقتی از رفتنش مطمئن شدم، سریع آماده شدم و از  

 .خونه بیرون زدم

تر از همیشه. رفتم که دیگه ازش متنفر بودم؛ اما پرانگیزهداشتم مسیری رو می

باغ رسیدم. و زودتر از همیشه به خونه تر از همیشه ماشین عوض کردمکم 

رفتم که چندتا های اطرافم مستقیم داشتم سمت انبار میتوجه به آدمبی
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 .راهم سد شدن ی جدید، جلویچهره

که بترسم به چشماشون خیره شدم و همین که خواستم دهن باز بدون این

شتم و به  کنم، از سر راهم کنار رفتن. متعجب از احترامی که گذاشتن، برگ

غلیظ نگاهم  سرم ایستاده بود و با اخمیسرم نگاه کردم. رسول پشت پشت

 .ی سر و کله زدن با رسول رو هم نداشتمکرد. دیگه حتی حوصلهمی

 انباری راه افتادم. دو نفری که اولهاش دوباره سمتبدون توجه به اون و آدم

م از سر راهم کنار رفتن.  شناختن و با دیدنم، با احتراراهرو بودن من رو می

هوا رسول سد راهم شد. به هنوز چند قدم هم از راهرو دور نشده بودم که بی

ستون کرد. تعلیم   چپ راستش تکیه زد و پاش رو به دیوار سمت دیوار سمت

 !ی عرض راهرو بودپاش دقیقا به اندازهدیده بود؟! طول

ا، باال تنه و وزنش بود. به نظرم  ی تناسب بین پاهمغزم ناخوداگاه درگیر محاسبه

ای که پوشیده بود، این  پاهاش کمی بلندتر از حدتناسبش بود؛ اما شلوار راسته

کرد، داد. انقدر که تا کسی دقیق محاسبه نمیقضیه رو کامال پوشش می

 .شدمتوجهش نمی

م نبودم. با  ذهن شلوغ و درگیرم انقدر غرق بود که اصال متوجه نگاه خیره
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ظریفی روی صورتم نشست. با طعنه  د صدادارش به خودم اومدم و اخمپوزخن

 :گفت

 !سالمعلیک -

دیدم، اصال آسون نبود.  نگاهش نسبت به خودم می تحمل حقارتی که توی

زاده یا نینا دارم که با  کنه مگه من چه نسبتی با خانمطمئن بودم داره فکر می

ست نینا شدم؟ داره فکر را کم توی همچین گروهیم و حتی دست این سن

آدم دور و برم دارم که ازم دستور  بلنده و کلی کنه به کجا وصلم که اسمم می

 گیرن؟می

 :مقابل به مثل کردم و با پوزخند صداداری گفتم

خشک شده استخوانات رو خرد کنن. تونم بدم تا مثل یه اِسکِلِتمی -

 !نپرونمزه 

 :گفت اشهای کلید شدهبا حرص از بین دندون

 .کنیمامتحان می -

  م*حکم استاد از پشت پاش رو برداشت و قدمی سمتم اومد که با صدای

 .سرش، سرجاش موند
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 !کی بهتون اجازه داده واردشین؟ -

هایی زخمی بهم خیره بودیم. توی ظاهر شاید تونسته بودم  هر دومون با نگاه

ه سمتم برداشته بود، قدمی ک خودم رو آروم نشون بدم؛ اما من دلم از اون یک

لرزیده بود. من بیشتر از همیشه ترسیده بودم و دیگه حالم داشت از این منه  

 .خوردترسو بهم می

که  اومد. انقدر جذبه داشت که رسول با اینی استاد خوشم می همیشه از جذبه

شناخت کامال ساکت شده بود. از رسول بعید بود! تا االن که خوب  استاد رو نمی

سکوتش هم جوری به استاد خیره بود  کرد! حتی تویزبونی میلبلداشت ب

 :شناستش. باالخره جرات به خرج داد و گفتانگار می

 .پیش عضو ثابتم من از ماه -

ی ورود به راهروها رو داره. هرچند عضو ثابت  معنی حرفش این بود که اجازه

  انبار رو توی لشدن اصال آسون نبود؛ اما هنوز هم در مقابل منی که کنتر

دوید تا به جایی که من تر بود. باید چندسالی می پایین مشتم داشتم، خیلی

دونست. پس با چه جراتی  رو خوب میشک خودش هم اینایستادم برسه. بی

جرات رو از   همهدونستم پشتش به کی گرمه و اینافتاد؟! کاش میباهام در می 
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 :حسی بهش کرد و گفتخنثی و بیکجا میاره. استاد نگاه

 .ها گفته بودم کسی رو راه ندنبه نگهبان -

اش رو  ها کرد و دوباره نگاه خنثیی نگهبانسنگین و معنی داری حوالهنگاه

 :های رسول دوخت و ادامه دادتوی چشم

 .ها به سکوت بیشتری نیاز دارنسری از گاوصندوقباز کردن این -

دیگه رسول دست و پاش رو جمع کنه،  استاد انقدر جذبه داشت که  نگاه

دهنش رو ببنده و خودش رو از سرراه من و استاد کنار بکشه. هرچند حس  

کنه،  بیشتر از چیزی که داره وانمود می  کردم استاد، رسول رو خیلیمی

 .شناسهمی

ها کرد و در آخر نگاهش روی من ثابت شد. گذرایی به رسول و نگهباننگاه

زود هم پاک شد. قبل که روی صورتش نقش بست، خیلی کمرنگ و محویاخم

 :العملی رو بهمون بده، جلو افتاد و گفتکه فرصت عکساز این

 .وقته که منتظرتهسامی دنبالم بیا. خانم خیلی -

ای نگاه کنم، مطیعانه دنبال استاد راه افتادم. که به کس دیگهبدون این

تذکر جدی بهم میده. حتی  کفرصت سر این قضیه یدونستم توی اولینمی
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هاش آماده کرده بودم. از کالغ پر رفتن دور باغ تا جمع خودم رو برای تنبیه

ای که برام در نظر  های پایین. نگران تنبیهبُرهای منطقه ی جیبکردن همه

خواست از  کردم می کردم. درک می گرفت نبودم، چون حمایتم رو حس میمی

 .درگیری با رسول نجاتم بده

نینا رسیدیم و نفهمیدم چرا و   انقدر توی فکر بودم که نفهمیدم کی به اتاق

های طور از سر تا پام خیس شد. فقط وقتی به خودم اومدم که صدای خندهچه

ها جرات نداشتن بهم  کدوم از نگهباناتاق رو برداشته بود. هرچند هیچ نینا کل

مانند  دالون های نینا فضایهخند بخندن، حداقل نه درحضور خودم؛ اما صدای

 .شنیدماتاق رو پر کرده بود. باز هم من صدای خرد شدن شخصیتم رو می

جو رو روم خالی کرده بود. لیوان آبکه از هپروت درم بیاره، یکنینا برای این

شرتم کامالخیس و جیب بود، که حاال تیگشاد و شلوار شششرتلباسم یه تی

 .بدنم چسبیده بودچسبناک شده بود و به 

  هم قفل شده بودن و از شدتسرش تویهای استاد که پشتنگاهم روی دست

لحظه نگاهم  دونم چرا توی اونهاش بیرون زده بودن، سُر خورد. نمیحرص رگ

ای حمایت توی صورتش  کنجکاوم دنبال ذره  استاد شده بود؟ اما وقتی نگاهمیخ
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  چه انتظاری داشتم؟! من بین یک پوکر مواجه شدم.گشت، فقط با یک فیس

کس  گرگ تک و تنها مونده بودم. استاد از اول بهم گفته بود نباید از هیچ عالمه

تونستم گله کس اعتماد کنم. از کی میانتظار کمک داشته باشم و نباید به هیچ

راه گذاشته بودم؟! اون بهم اخطار داده  کنم وقتی خودم آگاهانه قدم توی این

کس  ماجرا رو درک نکرده بودم و این تقصیر هیچ ین من بودم که عمقبود، ا

 .نبود؛ حتی خودم

ی نینا ایستادم های مستانهصدا به تماشای خنده با غروری خرد شده، انقدر بی

های چند لحظه  مطلب رفت. برعکس خنده که باالخره خسته شد و سر اصل

 :ترین لحنش گفتقبلش با جدی

کردم پلیسا گرفتنت. به همه دستور داده بودم هرجا مدت فکر میاینتمام  -

 .بیرون از این انبار دیدنت، کارت رو تمام کنن

 :نگاهی پرشماتتی بهم کرد و ادامه داد

 .ترین سری از بارو بدیم سامیار باز کنهانقدر نیومدی که مجبور شدیم مهم  -

مطلق بودم، کل   ه استراحتمدتی که توی خون که توی تماممن فارغ از این

استاد خیره بودم. انقدر   هایخالفکارهای شهر دنبال کشتن من بودن، به دست
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داد که سرانگشتاش سفید  دستش مچ اون دستش رو فشار می داشت با یک 

حسش  پوکر و بیشده بود و من واقعا نگران بودم هرلحظه مچش بشکنه! صورت

تونستم درک کنم االن  ش بود. نمیدرگیر هایترین تناقض با دست بزرگ

داد، اون فهمیدم برعکس چیزی که به من یاد می عصبیه یا آروم؟! ولی می

کرد. خودم رو بچسبم؛ اما از من حمایت می  گفت فقط کالهداد! میاهمیت می

 !وقت نباید احساسی از خودم نشون بدم؛ اما اون االن عصبی بودگفت هیچمی

استاد و جو متشنج ایجاد شده، زدم به لودگی و   هوای برای عوض کردن حال و

 :سرخوش گفتمسرخوش

 شینید؟استاد؟ چرا نمی  -

خودم اشاره کردم. نینا که تازه متوجه  نگاهش دیدم و به صندلی  گنگی رو توی

 .منفجر شدمنظورمن شده بود مثل آتشفشان

 .جا بشینهسامی! سامیار حق نداره این -

 :بیشتری گفتملند نینا، با لودگیبتوجه به صدایبی

 !شود. بوماو پس! نینا منفجر می -

 :چشمی نازک کردم و ادامه دادم به تقلید از خودش پشت
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 .دمشخودمه. به هرکی بخوام میجای -

 :لحظه ساکت بود، باحرصی کنترل شده گفتاستاد که تا این

 .سامی تمومش کن -

تشر ساده استاد، بغض به همین یک جا رسیدم که بادونم چطور به ایننمی

لحظه  نازک، ترسو و درمونده شده بودم. توی اونگلوم چ*ن*گ زد. من دل 

واقعا مغزم تعطیل شده بود. حواسم نبود که دارم با این کارم بحث رو به نفع  

خواستم  اندازم. من واقعا فقط می خودم تغییر میدم و استاد رو توی دردسر می

 .روم کنماستاد رو آ اعصاب

 :خودم نبود گفتمبا تعجبی که کنترلش دست

 تری بایستی؟وقت شما که بزرگیعنی چی؟ من و نینا بشینیم اون -

 :اش، غریدهای کلید شده استاد باحرص بیشتری از بین دندون

 .ساکت باش -

عمیق قورتش دادم و  لعنتیم از گلوم تا چشمام کشیده شد؛ اما با یک نفسبغض

ـ   :لودگیم رو زدم و باخنده گفتمینه ایستادم. دوباره ماسکدست به سـ*

 !شم دیگهکنی استاد؟ یهو بگو خفهسانسورش می -
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هاش  ای کشید. چشم حرصی و کالفهنینا که از کارهام سر در نیورده بود، نفس

 :رو بست و باحرصی کنترل شده پرسید

 !مستی؟ -

دیگه تقدیم کنم. رو به یکی عادیم جایگاهمآره! محال بود باور کنه توی حالت

طور جلوش بایستم. محال بود بتونه منو  عادی اینمحال بود باور کنه توی حالت

ای جز لودگی نداشتم. لبخند  کمم جدی بگیره، پس چارهبا این سن

 :لودگی گفتمنمایی زدم و با هموندندون

 .من نخورده مستم -

درخشید و  هاشم خورد، چشم خواست جوابم رو بده؛ اما نگاهش که به دستبند

 :کرد گفتبحث از دستش در رفت. با ذوقی که برای مخفی کردنش تالش نمی

 .عادت نداشتی مثل دخترها دستبند دست کنی. درش بیار ببینمش -

سوتی پشت سوتی! حتی اگر این مدت زیر نظرم هم نگرفته بود، با این  

 .دفهمیرفتارهای ضد و نقیضم مطمئنا همه چیز رو می

اون لحظه انقدر ذهنم آشفته بود که اصال دقت نکردم چرا یه دستبندچرم با یه 

عتیقه، انقدر به نظر نینا جالب اومده؟ اگر دقت کرده بودم همون روز همه  سنگ
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بعدی   های سنگینوقت برای فهمیدنش به خالففهمیدم و هیچچیز رو می

بودم که بتونم منطقی فکر   تر از اینشدم؛ ولی من اون لحظه شکستهآلوده نمی

 .فهمیدنکاش میی آسیب دیده بودم؛ ایکنم. من فقط یه دختر بچه

عتیقه توی  حرف دستبندم که شد، لودگی رو کنار گذاشتم. این سنگ

اراده دستم رو عقب کشیدم.  خانوادگی بود. بی بابا بود، پس یک میراثوسایل

 :تخس و کوتاه، باجدیت گفتم

 .کننیعادتا تغییر م -

 :طور که به من خیره بود، خطاب به بقیه گفتنینا اخمی کرد و همون

 .همتون بیرون باشید -

خالی شد. حتی استاد هم رفته بود. قرار بود بترسم؟  در عرض چندثانیه اتاق

 :نینا دور نموند گفتمهه! باتمسخری که از چشم

 !بابا جذبه -

 :که مطمئن شه دوباره با تاکید گفتبرای این

 واقعا مستی؟ -

کرد بهم بفهمونه همچین رفتاری فقط وقتی  بار بهم برخورد. داشت سعی می این
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عادی نباشم. بهش خیره شدم و با آرامش  ممکنه از من سر بزنه که توی حالت

 :گفتم

 .من از تو هم بهترم -

 .عمیقی کشیدخشمش نفسبرای کنترل

 ... زدمیجوری باهام حرف ای اینهرکس دیگه -

ی کافی روی اعصابش  قضیه رو نگرفتم. به اندازه حرفش رو ادامه نداد و منم پِی

کرد، راه رفته بودم. دوباره با جدیت و خشمی که هنوز داشت کنترلش می

 :پرسید

 این مدت کجا بودی؟ -

ی کسی رو نداشتم چرت و پرت تحویلش  طبق معمول همیشه که وقتی حوصله

 :چیزی پروندمیک فکردادم، بدون می

 .کردمهام رو جبران میداشتم تجدیدی  -

 .نگاهش رو گرفت جدیت تعجب، جای

 !دبستان رو تجدید شدی؟وقت دومای! اوننابغهتو یک -

 :حوصلگی نگاهم رو دور اتاق گردوندم و زمزمه کردمبا بی
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 .فرقی نداره وقتی نخونده باشی دیگه درصد هوشت هیچ -

 :بهم خیره شده باحرص گفتم  وقتی دیدم هنوز

 مگه امروز سرمون شلوغ نبود؟ چرا من رو به حرف گرفتی؟ -

شخصیم چیزی بپرسه یا باهام  دونست دوست ندارم در مورد زندگیمی

 :چشمی برام نازک کرد و گفتصمیمی شه. پشت

جا دنبال کاری؟! شده تو و سامیار تا خود صبح هم  کار توی انباره! این -

 .شون آماده بارگیری باشنمونید؛ اما تا فردا باید همه جا باین

بحثی، با تکون دادن  خواست از اون اتاق فرار کنم که بدون هیچانقدر دلم می

انبار رفتم. خوشبختانه انبار خالی بود.    سرم از اتاق بیرون زدم و مستقیم سراغ

بدتر از همه ها وواقعا معذب بودم با لباسی که به تنم چسبیده جلوی نگهبان

 .رسول رژه برم جلوی

هایی که توی انبار بودن، از فرصتی که نینا داده با نگاهی به تعداد گاوصندوق

های بود، تعجب کردم! تا فردا واسه این تعدادکم؟! معلوم بود قراره با مدل 

 .سختی دست و پنجه نرم کنم

میاره، که وسایلم   انقدر مطمئن بودم کارم تمومه و اگه نینا پیدام کنه دخلم رو
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ساز سابقم قدیمی دست ی موهام و همون وسایلرو با خودم نیورده بودم. گیره

ای کشیدم و  ارادهانبار مونده بود، تنها چیزهایی بودن که داشتم. آه بیکه توی

توجه به ی موهام رو باز کردم و بیکالهم رو از سرم برداشتم. گیره

 .مپریشونم، مشغول کارم شدموهای

دونم چقدر زمان برد؛ اما بیشتر از نصفشون رو باز کردم و سامیار هنوز  نمی

دادم از دستم دلخور باشه. تازه فهمیده بودم جلوی  نیومده بود. حق می

فرصت  زدم. باید حتما توی اولینها چه گندی داشتم به اعتبارش مینگهبان

 .کردمازش عذرخواهی می

دیدم، بازکردنش پیش کشم! قفل رو جلوم نمی انقدر ذهنم درگیر بود که اصال

رفتم که با چهارزانو نشسته بودم جلوی گاوصندوق و داشتم باهاش کلنجار می

 .گوشم، گیره از دستم زمین افتاداستاد از نزدیکشنیدن صدای

 با چی؟ -

سرم هام رو پشتتعلیم، دستی احترام از جام بلند شدم و طبقبه نشونه

 .بردم

 دید داخل؟کی اوم -
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کوتاهی بهش  زمین برداشت و نگاهام رو از رویکه جوابم رو بده، گیرهبدون این

 .کرد

 کنی؟ پس وسایلی که بهت دادم کجاست؟هنوز از این استفاده می  -

اراده موهام رو  تازه حواسم جمع موهایی شد که دورم رو گرفته بودن. بی

پوشوند و  چند موهام رو نمیگوشم فرستادم و کالهم رو سرم گذاشتم؛ هرپشت

فایده بود. سنم، هویتم، جنسیتم، سمتم توی گروه، همه و همه رو از  عمال بی

سری دیگه از  تک افراد مخفی نگه داشته بودم. جز نینا، استاد، میالد و یکتک

اعتماد خودم و نینا، کسی از چیزی خبر نداشت. حتی رسول هم های قابلآدم

دخترم. هرچند انقدر که دهن به دهنم گذاشته بود، تا  دونست که منهنوز نمی

دقتی نبودم؛ ولی امروز  االن دیگه به صدام شک کرده بود. من آدم بی

احتیاطی تنبیم کنه؛ ولی فقط  تونستم تمرکز کنم. منتظر بودم برای این بینمی

چرمش رو در آورد  اش بهم کرد. با خونسردی کتهای خنثییکی از همون نگاه

تفاوت روی گاوصندوق کناری نشست و مودبانه ام انداخت. بیوی شونهو ر

 :گفت

 .فکر بودی  من صدات زدم؛ ولی توی -
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باری بود که داشت شد؛ ولی اولینهوا کنارم ظاهر میباری نبود که بیاین اولین

آورد. انگار تازه یادش اومده بود به خاطر این ورود غیرمنتظرش عذرموجه می

 .مکه من دختر

خواستم مدیون کسی کرد. نمی لباسم هنوز خیس بود و کتش رو کثیف می

ی لباس رو از خودم جدا کردم، متوجه شد که کمی لبهبمونم؛ ولی به محض این

 .خوری نبودخونسردش اثری از دل و »مهم نیست« آرومی گفت. توی نگاه

 :عادت رگباری گفتمنفسی گرفتم و طبق

برمشون. گاوصندوق بانک جا با خودم نمیه. هیچها رو گذاشتم خوناون -

ی مو هم باز میشن، چرا  خوام باز کنم که مجهز بیام. وقتی با همین گیرهنمی

پشتی به اون سنگینی رو هی دنبال خودم از این خیابون، به اون  باید کوله

نیناخانم  باغخیابون بکشونم؟ تازه وقتی باید هزارتا تاکسی عوض کنم که خونه

 !لو نره. سبک میرم، سبک میام؛ راحت

 :حسی بهم کرد و گفتکردم خندش گرفته؛ ولی فقط نگاهی بیحس می

 .نفست خوب راه افتاده؛ ولی بینش نفس بکش -

عمیق   زده یک نفسانگار با این حرفش تازه یادم افتاد باید نفس بکشم که هول
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خودش رو  نست جلویدار بود که دیگه نتودونم کجای کارم خندهکشیدم. نمی 

دیدم،  باری بود که خندش رو میکردم، این اولینبگیره. خوب که دقت می

هم بلده  که مگه اینبار اصال مخفیش نکرد. هنوز متعجب از اینای که اینخنده

 :هوا سوال اولش رو تکرار کرد بخنده؟ بهش خیره بودم که بی

 نگفتی با چی؟ -

 :یج گفتمی چندلحظه پیشش گمتعجب از خنده

 چی با چی؟ -

 .هرچقدر من گیج بودم، اون آروم و ریلکس بود

 با چی رگت رو زدی؟ -

حسش بود. فقط نگاهم بهش بود؛ اما های بیگیج و متحیرم، مات چشم  نگاه

دلم  کرد. انگار یکی دو دستی پرتم کرد به شبی که از تهذهنم اصال یاری نمی

ذره احساسی هم که با یاد که همون یکنجابتم تالش کردم. به شبی   برای حفظ

غریبه از  های یکخودم زنده نگه داشته بودم، با اولین ل*مس دست  امید برای

ی یتیم و  تاری که توش زندگیم ورق خورد و این دختر بچهبین رفت. به شب

ها از اون  ی آدمدیدم نسبت به همه .خ*ون آلوده شدخالفکار، دستش به
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 .بود و این دست خودم نبودخ*ون گرفته شب رنگ

نشست، غیرممکن شده بود. خوب  سردی که روی پیشونیم می کنترل عرق

 .های روشنم از اشک پرشدهدونستم االن رنگ از روم پریده و چشم می

 ... شما از کجا -

 :حسش بین حرفم اومدبا همون صورت بی

 !تجربه -

اثری از خودکشی روی بدنش  فهمیدم. من تا حاال کوتاه رو نمی  این جواب

نگاهم دید و فهمید چه فکری کردم که سریع  ندیده بودم. تعجب رو توی

 :گفت

 .منظورم این نبود انجامش دادم. فقط زیاد دیدم -

که با وجود ی اولم، حاال جاش رو به عصبانیت داده بود. از اینتعجب لحظه

روم  رو به که همه اینیندستبند بازهم یکی قضیه رو فهمیده، عصبی بودم. از ا

ی خودشون و سنم رو به رخم بکشن عصبی بودم. انقدر که  آوردن تا تجربهمی

 :فکر بهش توپیدم بی

 .کاش رازدار هم باشین -
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 :دلخور گفتابروهاش نشست و با لحنیحالتیش، اخمی بینی بیبا همه

 فکر کردی من خبرچینم دختر؟  -

کرد. کم پیش  حرفاش »دختر« خطابم می اکثر مواقع وقتی تنها بودیم آخر

کرد تا زد، انقدر بد اداش میاومد »سامی« صدام بزنه و وقتی هم صدا می می

 «.واقعیت نیستکامال بفهونه »میدونم این اسم

 .تری برای فکر کردن دارمچیزهای مهم -

تر از  فکر کردم االن اون هم مثل من عصبی میشه؛ اما شخصیتش خشک

 .تصورم بود

چیزی نیست که به من مربوط باشه. به خودت مربوطه کی و چطوری بخوای   -

 .خودت رو بکشی، فقط دیگه اون کار رو نکن

 :نگاهم خوند که پوزخند محوی زد و باطعنه گفت گیجیم رو توی

احتیاجی  نینا جا و مقام خودت رو بهم تقدیم نکن. من هیچ دیگه جلوی -

 .خوان پایین بکشنتها میخیلیدار که بهش ندارم. م*حکم نگهش

انقدر ذهنم درگیر خودکشیم شده بود که انگار کال اتفاقات امروز رو از یاد برده 

خواستم ازش عذرخواهی کنم. االن هم با این  بودم. حتی یادم رفت که می
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ها دیگه جایی برای عذرخواهی نمونده بود. تنها راهی که برای جمع حرف

 !ید، این بود که بزنم به پرروییرسکردن بحث به ذهنم می

توجه به حضورش، دوباره نشستم و مشغول باز کردن ای باال انداختم و بیشونه

 :ع میق و سنگینی کشید و گفتگاوصندوق شدم. نفس

تونی به هر  العاده است و میکنی؟! استعدادت فوقکار می جا چیآخه تو این -

کنه، بند میعتیقه رو دستقیمتی جایی بخوای برسی. کسی که یک سنگ 

خوای آموزش ببینی؟ فکر کردی معلومه نیازمالی هم نداره. دردت چیه که می

هات بیشتر  ای بشی چیزی عوض میشه؟ برعکس! فقط دشمنوقتی حرفه

 ... ها، هم از خالفکارها فرار کنی. بایدعمرت هم از پلیس میشن. باید کل

کرد، این همه صبر  ن مدارهایی که میدونستم این دقتی که روم داشت، ای نمی

احمقانه   کرد رو باید پای چی بذارم؟ خیلیمن خرج می ای رو که پایو حوصله

ترین شاگرداشم، داره با خودم گفتم چون به قول خودش من یکی از استثنایی

 .ذارهبرام وقت می

 حواست به منه؟  -

ود. ذهنم آشفته بود و  نه! اصال حواسم بهش نبود. حواسم حتی به خودم هم نب 
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هاش رو نشنیده تونستم افکارم رو جمع و جور کنم، انقدر که حتی حرفنمی

 .بودم

آروم از جام بلند شدم و بهش خیره شدم، آرامشی که االن لحنم رو ترسناک  

 .کرده بود

کنین رای من رو بزنید؟ دوماه شده، نشده؟ نینا از بس  االن دارین سعی می -

فشار گذاشته که حتی خودش خسته شده. هم  ا رو تحتاصرار کرده و شم

کنید آموزشم بدین؟! خواد شما رو از دست بده، هم من رو. چرا قبول نمینمی

فکر کردین قبول نکنین میرم خونه و در آ*غ*و*ش خانواده متحول میشم؟  

خالی رو  یتونم شب به شب مشق بنویسم و در و دیوار یک خونهنه. من نمی

 .نگاه کنم

تونستم قبول کنم. از  منطق حرف می زدم؛ اما خودم نمیداشتم احساسی و بی

 :روم ایستاد. برعکس من منطقی و قاطعانه گفتگاوصندوق پایین اومد و روبه

 .دلیل منطقی برام بیاریک -

که تر از اینحسش خیره شدم. دلیل منطقیهای قاطع و بیچندلحظه به چشم

که  تر از اینحشتناک دوباره برام تکرار شه؟ منطقیو خواستم این اتفاقنمی
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گفتم که بفهمه موندنم انتخاب خودم  خواستم زنده بمونم؟ چی باید می می

نیست؛ ولی مجبورم؟ کالفه ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و نگاهم رو ازش  

 .گرفتم

تونه انجامشون  کس جز من نمی تونم کارهایی رو انجام بدم، که هیچمن می -

چیزهایی که  خوبی بهم میده. من خیلیه. این مطلق بودن و این قدرت، حسبد

خوام به همه  بقیه دارن رو ندارم. تنها چیزی که دارم همین استعداده. می

 .نشونش بدم

اومد و نه  ای بود که هردو قاطعانه بهم خیره بودیم. نه اون کوتاه می چندثانیه

 :صورتش کشید. کالفه گفتعمیقی کشید و دستی به من. باالخره نفس

دار همراهت هست. بلدی ازش استفاده از نینا شنیدم همیشه یه ضامن -

 کنی؟ اصال تاحاال ازش استفاده کردی؟

کرد؟ با فکر کردن به این حرفش یعنی باالخره داشت به قبول کردنم فکر می 

 خطر مغزم اراده زنگلعنتی افتادم. بی سوالش، باز هم یاد همون شبعمق

خطر بود. برای  پسر بود؛ نبود؟ پس اون هم یک روشن شد. سامیار هم یک 

وجودم جون گرفت که به راحتی  ها انقدر تویی آدمتنفر از همهلحظه حسیک
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 .باز بودکتابِ همیشهاش شد. به قول خودش صورتم مثل یکمتوجه

عقب رفتم؛ از   زده قدمی که قدمی جلو اومد و من هولبه محض این

 :ناباوری سرجاش موند. شوکه زمزمه کردتشد

 !ترسی؟از من می -

جوری از ذهنم پاک نمیشد. حتی هنوز هم صدای فرو  شب هیچ ی اونخاطره

خودم   های دردناک شنیدم. صدای التماسبدنش می تیز چاقو رو توی رفتن تیغ

هم   کرد. صداهایی که فکر کردن بهشونپیچید و حالم رو بد میسرم می توی

 .کردهام رو منقطع و نامنظم می نفس

 :لرزشش دست خودم نبود زمزمه کردم باصدایی که کنترل

دونستم، بلد... بلد نبودم  زدمش، من... من ترسیده بودم. نمی من خیلی -

 ... زدم رسید... فقط میکار کنم؟! دستم به هرجا... هرجا میچی

ممکنه سامیار هم یکی باشه حالم انقدر خ*را*ب بود، که حتی توجه نکردم 

چیز رو به همه بگه. من توی اون لحظه،  فرزاد، یا حتی ممکنه بره همه مثل

 .دلیل بهش اعتماد کرده بودمبی

پایین و  صورتش پیدا بود. با صدایی بار کالفگی کامال تویبرخالف همیشه این
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 :کرد، گفتلحنی که داشت تمام سعیش رو برای آروم نگه داشتنش می

 .جور بگو منم بفهمم چی داری میگی دختر؟ یک -

  بدنم رخنه کرده بود، لرز خفیفی به تنم انداخته بود. قدرت ترسی که توی

تونم ذهنم رو کنترل کنم.  کردم نمی تمرکزم رو از دست داده بودم و حس می

کردن به گذشته فکر کردن و وادارم میانگار خاطراتم مستقل از من عمل می

توجه به سوال  انداخت، بیبدجور داشت بهش خط میگلویی که بغضکنم. با 

 :استاد ادامه دادم

خواست... من مجبور بودم. به خدا،  خواست بهم دست بزنه، میاون می -

 ... خودش مجبورم کرد

ی بعدم متوقف  داشت، با ادا کردن جملههایی که استاد داشت سمتم بر می قدم 

 .شد

 .مُرد. من... من کشتمشاستاد اون،  -

حالت! حاال تنها چیزی که  حس بود و نه صورتش بیحاال دیگه نه نگاهش بی

قدیمی. من  یکینه پایان بود و یکخشم بیدیدم یک توی صورتش می

ترسیدم. من اون لحظه حتی از  خشمگینش می ترسیدم؛ من از صورتمی
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 :ترسیدم. سریع گفتمقضاوت شدن می 

 ...خواستمخواستم، میخواستم. من فقط... فقط میمن، من نمی -

 :گرفته گرفتاستاد باصدایی 

 .خواستی متوقفش کنیمی -

ام رو  اراده نفس حبس شدهخودش غرق شده بود. بی هم توی خاطراتانگار اون

  ی اشک تایید تکون دادم و به قطرهآزاد کردم. تندتند سرم رو به معنی

  دونست برای کنترلرد، توجه نکردم. فقط خدا می مزاحمی که از چشمم فرار ک

اشک روی    تونستم جلوی ریختنکشیدم. شاید می بغضم داشتم چه زجری می

کاری شد هیچصورتم رو بگیرم؛ ولی با بغضی که لحظه به لحظه بیشتر می

 .تونستم بکنمنمی

حسش برگشت. آروم و شمرده ای کشید و دوباره به حالت بینفس کالفه

 :تگف 

 دونه؟ آروم باش و درست جوابم رو بده. جز من دیگه کی این قضیه رو می -

انگار فقط منتظر بودم یکی ازم بپرسه که سریع بینیم رو باال کشیدم و 

 :طوطی به حرف اومدممثل
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اش رو  دونه، اون خودش همراهش بود. من مطمئنم اون جنازهمیالد می -

ده و نینا سعی کرده جلوش رو بگیره؛ اما  زاده دستورش رو داگفت خانبرده. می 

 .زاده رو ندیدمبار هم خانمن تا حاال حتی یک

تر. با حرصی شد و نگاهش سنگتر میهای استاد لحظه به لحظه غلیظاخم

 :کهنه گفت

روی نینا و  کس نگو چیزی به من گفتی و خودت هم این قضیه رو بهبه هیچ -

هایی که زاده. این هم یکی از همونانزاده نیار؛ مخصوصا خمیالد و خان

ها رو  تونه به کسی بگه اینخواسته تورو پایین بکشه. میالد مطمئناً نمیمی

بهت گفته، چون بهاش رو با جونش پس میده. پس تو هم وانمود کن از هیچی  

 .خبر نداری

تایید تکون دادم. به زمین  سنگین گلوم رو پس زدم و سری به نشونه بغض

خواد از این انبار  شدم و سعی کردم به این فکر نکنم که چقدر دلم میخیره 

 .فرار کنم. غرق احساساتم بودم

زاده  ای بشی صدتا بدتر از خانخوب بهش فکر کن دختر. وقتی حرفه -

 تونی قبولش کنی؟ کنن و چشم به جایگاهت دارن. میاحساس خطر می
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های خونی که ازم رفت،  ره تک قطها، تکتک اشک خواستم انتقام تکمن می 

ثانیه هم ام رو بگیرم. کاش برای یکاحساسی که نابود شد و روح کشته شده

 .فهمیدکه شده من رو می

تر از همیشه بهش خیره شدم و »بله«ی محکمی گفتم. مصمم بودنم رو مصمم 

 .که دید، نگاهش سخت شد

روحاً آماده  ی دیگه شروع میشه. باید هم جسماً همهات از هفتهتمرین -

باشی. باید یادبگیری از خودت دفاع کنی. باید دختر بودن رو کنار بذاری و  

ای باشی که توپ تکونت نده. باید مردونه تمرین کنی. باید به قدری حرفه 

هزارپله از من بهتر باشی. یادت میدم چطور و کجا بزنی که بیشتر د*ر*د 

ساسات رو کنار بذاری. باید سنگ بکشه؛ اما نمیره. آموزشت میدم؛ اما باید اح

هاش رو  تونی آدمبشی. هر لحظه ممکنه حمایت نینا رو از دست بدی. تا می 

سمت خودش بِکِش. از همه آتو جمع کن. انقدر که وقتی مجبور به انتخاب بین  

 !فکر انتخابشون تو باشیای شدن، بدونتو و هرکس دیگه

یادمه  ر برام حرف زد؛ اما خوبدونم اون شب دقیقا چیا بهم گفت و چقدنمی

اش رو بهم دیکته کرده که من تبدیل به همون چیزی شدم که کلمه به کلمه
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دونم دونم دقیقا چی باعث شد که استاد اون شب قبولم کنه؟ فقط میبود. نمی

های اولش  سال، به خوبی دلیل مخالفت و شونه خالی کردناالن بعد از این همه

خواست جوری من رو از خطر دور نگه داره. میخواست اینفهمم. اون میرو می

جایی برای برگشت برای خودم بذارم. کاش به حرفش گوش داده بودم. هرچند 

وقتی دید تاگردن توی این مرداب فرو رفتم، قبول کرد آموزشم بده تا زنده  

 .نگهم داره

خواست خوب به  هاش رو زد و رفت. شاید چون میاستاد اون شب حرف

هارو تنهایی باز  ی گاوصندوقهاش فکر کنم. تا صبح بیدار موندم و همهرفح

بارگیری میاد انبار. پس مستقیم رفتم به اتاقش و  دونستم نینا موقعکردم. می 

 :توجه به نگاه مشکوکش، مثل همیشه خنثی گفتمبی

 ای هم هست؟کار آماده است. کار دیگه -

 :چشمی برام نازک کرد و گفتپشت

 ...پچ تو و سامیار از انبار میگفت صدای پچالد میمی -

سنگینی به میالد کردم. کنار نینا ایستاده بود توجه به ادامه حرف.نینا، نگاهبی

زدم نگاهش رو ازم دزدید. طور که حدس مینگاهم، همون و با دیدن
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 دونستمدونستم باید صبر کنم تا استاد خودش به نینا بگه قبولم کرده. می می

درستی برای مطرح کردنش نیست. پس شاید وقتش بود تمریناتم رو   االن وقت

 !از همین امروز شروع کنم

های هوا سمت میالد رفتم و م*حکم زیر گوشش زدم. نگهباننینا بیوسط حرف 

کم که جلوم رو بگیرن یا دست دیگه انقدر شوکه شده بودن، که جای این

کردن. نینا »هین« بلندی کشید و به  یواکنشی نشون ب*دن، فقط مات نگاه م

ممکن تکرار  ترین حالتشون باخنثیتوجه به همهمن و میالد خیره شد. بی

 :کردم

 ای هم هست؟کار دیگه -

حوصله  نینا زودتر از همه خودش رو جمع و جور کرد و تا اومد چیزی بگه، بی

 :گفتم

هرچند اگر یکم صبر  چیت بپرس.  دار و از خود راپورتبقیه سواالت رو نگه -

ها  زنک بازیی این خالهگفت. من حوصلهکردی امروز خود استاد بهتون میمی

 .زیادرو ندارم. عزت

دست ضعیف من علت این تعجبشون نیست. جراتم دونستم ضربمی
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خواستم تغییر رو از همون لحظه متوجه  شون کرده بود. من فقط میشوکه

 .شن

کردم چیز فکر میراست رفتم خونه. فقط به یکیکباغ که بیرون زدم، از خونه

ای شدن بود. توی اون برهه از زمان انقدر احساساتم آسیب و اون هم حرفه

چیزها بگذرم. توی  دیده بود، که حاضر بودم برای رسیدن به این هدفم از خیلی

کوتاه و دردناکم خوب یاد گرفته بودم تا چیز باارزشی رو از دست ندم، زندگی

ز باارزشی به دست نمیارم و من آماده بودم بهای رسیدن به هدفم رو با  چی

 .هرقیمتی بپردازم

چیز توی زندگیم روی دورتند افتاده بود. استاد به بعد از اون شب انگار همه

سازماندهی  نینا اعالم کرد که آموزشم رو قبول کرده و مسئولیت

ودتر از چیزی که فکرش رو  هام رو به عهده گرفت. زها و خالففعالیتکلیه

 .ی دیگه از راه رسید و تمریناتم شروع شدکردم هفتهمی

آوردم. گیر بود، که گاهی واقعا کم میتمرین جدی و سختبه قدری توی

گیریش به این قصده که پشیمونم کنه و  بزرگی از سخت دونستم بخشمی

رچند توش موفق  خودم راهی که اومدم رو برگردم؛ ه کاری کنه خودم با پای
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 !نبود

تر و که من رو پشیمون کنه، مصمماستاد، به جای اینهای افراطیگیریسخت

کرد. امکان نداشت تا تمرینی رو به اتمام نرسوندم، رهاش کنم.  ترم میقوی

امکان نداشت از انجام دستوری سرپیچی کنم یا خالفی رو تا انتها انجام ندم.  

پرسیدم؛ دادم و هیچی نمیرو انجام می گفتهرخالفی که استاد بهم می

 .ایحرفهدرست مثل یک

ها متوجه  کم سر تمرینکه استاد کم رفت تا اینچیز داشت خوب پیش می همه

هوش  کوتاهی بیایم، بعد از مدتباری که سرتمرین حرفه بیماریم شد. اولین

کردم ردم باری که متوجه بیماریم شد، برعکس تصورم که فکر میشدم، اولین

متر شد، اما باز هم از 8000خیال دوی تر کرد. بیها رو آسونکنه، تمرینمی

خواست به نظر  روزانه نگذشت. اون برخالف چیزی که می  های سنگینتمرین

کوتاهی،  های مختلف داد که بعد از مدتخوبی بود. انقدر بهم تمرینبیاد، آدم

 .حاال کامال فرز شده بودم

جسمانی، کار با چاقو و انواع تیزی و قمه رو   ی آمادگی بعد از گذروندن دوره

ها رو یاد گرفته سالم شده بود؛ اما انواع و اقسام ضربه9شروع کردم. حاال من 
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کم برای خودم امضا داشتم. امضام به قدری معروف  بودم و حتی با همین سن

زخم متوجه میشد که کار،  بود، که هرکسی که دستی توی کار داشت، از جای

 .کار سامیه

ها شد. انقدر که دیگه  رده بهترینزودتر از اونی که فکرش رو بکنم، اسمم هم

ترین چاقوکش  سن و سال  های کوچیک و بزرگ من رو به عنوان کمی گروههمه

شد.  شد، روز به روز بیشتر میشناختن. پیشنهادهایی که بهم میشهر می

کردم، بار خودم رو برای ادامه دادن ر هرکدوم رو قبول میپیشنهادهایی که اگ 

خالف توی هر شرایطی بسته بودم. همه و همه رو بدون پرسیدن شرایط رد 

بزرگ نبود! هدف من انتقام   باند خالفکاریکردم، چون هدف من ریاست یکمی

تعبیر  حد زاده این کارم رو به وفاداری بیاز همین گروه بود؛ هرچند نینا و خان

تر کردن. انقدر که  روز سنگینهام رو روزبهی تشکر، خالفکردن و به نشونه

کارم از باز کردن گاوصندوق به چاقوکشی و از چاقوکشی به قاچاق تغییر کرد. 

دونستم هایی بودم که هنوز هم نمی محموله حاال دیگه من مسئول بارگیری

ساتم رو خفه کرده بودم و  ی احساسال سن، همه9بارشون چیه؟! حاال من با 

ی سیاهم، هنوز هم تنها  ها آلوده بود. هرچند توی پروندهخیلیدستم به خ*ون
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 .مقتول فرزاد بود

ی کردم همهفهمیدم چقدر احمق بودم که فکر میسالم بود؛ اما تازه می9فقط 

گروه به های اصلیشه. تعداد آدم های گروه به همین منطقه ختم میخالف

نفر بودم. درست مثل  رسید و حاال من هم یکی از همون سیم نمینفر هسی 

های هرمی، هر کدوم از ما که عضو اصلی بودیم، افراد خودمون رو  شرکت

داشتیم و هرکدوم از این افراد، افراد خودشون رو. هرچی بیشتر بهم اعتماد  

 .اومدکردن، بیشتر از خودم بدم میمی

کردم تا کسی  جسمانیم مقاومت می بر ضعفمدت خیلی در برا توی تمام این

تونستم قسر در برم. تیز استاد نمی  متوجه چیزی نشه؛ اما باز هم از نگاه

وقت توی انبارها  جا همراهم بودن، هیچاسپری و قرصام رو که همیشه و همه

دشمن مساوی با مرگه   بردم، چون استاد معتقد بود آتو دادن دستهمراهم نمی

 .دیدمدشمن می و من همه رو

محمدی وجود نداشت، هرچی که بود  سالگی رسیدم، دیگه رهایوقتی به ده

احساس که قصد تغییر دادن زندگیش رو نداشت. ربات بی سامی بود و بس. یک

رحم که کسی جرات چپ نگاه کردن بهش رو نداشت. چیزی به خالفکار بی یک
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های  د. من رها رو با دستوجودم مرد و رهایی فراموشم ش اسم احساس توی

خودم کشتم و سامی رو به جاش ساختم. خالفکاری که تفریحش خ*ون  

انسانِ. ریختن بود و براش مهم نبود، کسی که زیر دستش شکنجه میشه، یک

گزید که جهنمی هم هست، که خدایی هم ریخت و ککش نمیخ*ون می

 .هست

ی بردن. جوری همهیی اعضا ازم حساب مهای نینا همهبه اعتبار حمایت

  جهان توی مشت خالفکارهای شهرم رو توی مشتم داشتم، که یادم رفت کل

دادم. جاهایی که  خداست. کارهایی رو که بقیه دلش رو نداشتن، من انجام می

ترسیدن بزنن هایی رو که بقیه میرفتم. حرفترسیدن برن رو من میبقیه می

 .زدمرو من می

زاده ی اعضا پیچید که خاننترسم، جوری بین همه تعریف دل و جرات و سر

کوتاهی از اون دیدار، حاال من هم   باغ اومد. بعد از مدت  برای دیدنم به خونه

مثل نینا، باند و انبار و افراد خودم رو داشتم. حاال من هم مثل نینا، مستقیم  

ایی ترفیع  جور راست نینا نبودم. یک کردم و دیگه دستزاده کار میبرای خان

خالیم بگذره و سریع رسول رو   روز هم از جای گرفته بودم. نینا نذاشت یک
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 .جایگزینم کرد. هرچند من به این چیزها عادت کرده بودم

چیزها یاد گرفته بودم. من   چیزها عادت کرده بودم و خیلی حاال من به خیلی

فتن از دیوار برام  شخصی رو پیشرفته یاد گرفته بودم. حاال دیگه باال ر دفاع 

صاف بود. از هرجایی و با هر ارتفاعی، مجهز یا تر از راه رفتن روی زمینآسون

شدم. حاال یاد گرفته بودم با انواع و  پریدم و رد میغیر مجهز، به راحتی می

های سرد کار کنم. حاال دیگه عادت کرده بودم نفسم رو بیشتر از  اقسام سالح 

ای ساعت حرفه دت کردم هر روز حداقل روزی یکدارم. عادقیقه نگه یک

 گیری کنم و هر دمایی رو تا جایی که کمتر از گذشته نشونهورزش کنم، دقیق

خونیم اجازه بده تحمل کنم. عادت کردم نذارم کسی فکرم رو بخونه و بدونه،  

ای راه برم و جواب  ی اضافهحرکت دخترونه م*حکم و استوار و بدون هیچ

ای ندم تا جنسیتم مخفی بمونه. به  باغ، یا هرجای دیگه رو توی خونه کسیهیچ

چیزها عادت کردم؛ اما باز هم استاد هرکاری کرد، تن به یادگیری شنا  خیلی

 .دونم چرا نتونستم زیربار این یکی برمندادم. نمی 

*** 

های هوش،  کار روتین! حل کردن تست سالگی کارم همین بود. یک11تا 
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هایی که استاد بهم مدرسه و انجام تمرین های مسخرهسخت، سوال معماهای 

جور عادت شده بود؛ اما  ها دیگه برام یکداد. هرچند انجام این تمرینمی

سال 4تا 3رفتم سنم رو باعث شده بود سنم اصال به هیکلم نخوره. هرجا می

گفت:  د می کرد؛ اما استااعصابم رو خرد می زدن و این خیلیبیشتر حدس می

 «!»همینه که هست! اتفاقا بهتر شد از ریزگی در اومدی

باغ   ساعت از وقتم رو توی خونه سالگی هر روز چیزی حدود ده  تا خود یازده 

فرعی هم زیاد  گذروندم. هرچند کارهای خالفای میبه آموزش و خالف حرفه 

ن کار رو فقط  وجه کسی هویتم رو بفهمه. ای ذاشتم به هیچکردم؛ اما نمی می

سامی   کردم. توی هرکاری که پام باز شد، به اسمکردن اسمم می  برای پرآوازه

سامی که همه میگن  کردن سامی ی خالفکارهای ریز و درشت فکر میبود. همه

گنجید که من دختر باشم! فقط افراد  ذهنش نمی کس حتی تویپسره. هیچ

مین هم باعث شده بود برعکس  اعتماد خودم از هویتم خبر داشتن و هقابل

 .جا دووم بیارم ی تازه واردها، تا اینهمه

زد که حتی دیدم، چنان با نفرت بهم زل میزاده رو میتوی این مدت هربار خان

آورد. حاال دیگه ازش  اش شده بود؛ اما به روی خودش نمیدیگه نینا هم متوجه
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تونستم هرلحظه بخوام،  یترسیدم. حاال به چنان قدرتی رسیده بودم که منمی

دودمانش رو به باد بدم. اگر دست نگه داشته بودم، فقط برای این بود که  

چشمش   تر جلویکردم کم خواستم از کارش سر در بیارم. هرچند سعی می می

ای، از رفتن به عمارتش شونه خالی کرده آفتابی بشم و تا حاال به هر بهانه

 .بودم

رشدم از دادگستری گرفتم،  و بعد از گرفتن حکمسالگی با رسیدن به یازده

سابق پدرم رو خریدم. چون هویتم عوض شده  شرکت  ای از سهامبخش عمده

دونستن که واقعا با کی طرفن؛ اما از هر کی  کدومشون نمی بود، هیچ

گفتن توی تصادفی سابق این شرکت اومده؟ می پرسیدم چه بالیی سر مالک می

باری که این   هاش کشته شدن. اولینی بچهخودش و همهکرد، 1380که سال 

حرف رو شنیدم، با خودم گفتم چرا باید کسی منکر زنده بودن من و آرمان 

بشه؟ اما وقتی به این فکر کردم که اگر پِی قضیه رو بگیرم، باید با آرمان و 

 .زهره رو در رو بشم، نشنیده گرفتم

مجبور به یادگیری اصول خرید و فروش  که سهامم سقوط نکنه، کم برای اینکم 

که خودم بخوام یا  کردم، بدون اینسهام شدم. زودتر از اونی که فکرش رو می
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گذار شناخته ای داشته باشم، توش موفق شدم و به عنوان یه سرمایهعالقه

گذار مودب و  کرد، رهای سرمایهکس تصورش رو هم نمی شدم؛ اما حتی هیچ

 .رحم باشهخالفکار بیراه، همون سامی سربه

*** 

بدی که دیدم، باعث شد با وحشت از خواب بپرم. درجا سرجام نشستم و خواب

هام نامرتب بود و  خیس از عرقم کشیدم. نفس گیج و منگ، دستی به صورت

خالی کنارم   گذرایی به پارچ چوب به دهانم چسبیده بود. نگاه ز*ب*ون مثل

  وی تویاذانی که از تی افتاده بود و صدایچشمم  انداختم. آفتابی که توی

های این  داد زیور هنوز خونه است. من و زیور تنها آدماومد، نشون میسالن می 

خونه بودیم و بین ما دونفر، اون تنها آدم نمازخوان و مومن بود. با این که از  

شد، باز هم سره مشغول کارهای خونه می اومد و تا عصر یکزود می صبح

وقت برای نماز خسته نبود؛ برعکس من که به  شد. اون هیچمازش قضا نمی ن

 .هام حتی از خوابیدن هم خسته بودملطف کابوس

های  هام با کابوسچیزی فرق داشت. مدتی بود که کابوس ولی این مدت یک

دیدم. توی خوابم رویا و  کابوس تکراری میهمیشگی متفاوت بود. هربار یک
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خواب هم با ناباوری بهشون زل  غرق به خ*ون بودن. حتی تویسامی زنده؛ اما 

شدن. در نهایت، وقتی  رفتم، ازم دور میکه سمتشون میزدم و به محض اینمی

کردم، تا باور کنم وجودشون واقعیه، محو  رسیدم و لمسشون میبهشون می

بارون روی سرم  شدن و اون خاکستر مثلشدن! تبدیل به خاکستر می می

 .یخترمی

دفعه کردم از بس تنها زندگی کردم به این روز افتادم؛ اما ایناوایل فکر می

واقعی بود که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و خونه رو   خوابم به قدری

 !دنبالشون نگردم

جورایی ایمان داشتم که   رو به خوبی یادم بود. یکتپید. من اینرویا می قلب

 که کارمندهای شرکتجایی بند نبود. از طرفی اینهرویا زنده است؛ اما دستم ب

ها کشته شدیم، بدجور ذهنم رو درگیر  ی ما بچهسابق پدرم گفته بودن که همه

واضحی رو باور کنن؟ ممکن   کرده بود. چه دلیلی داشت که مردم همچین دروغ

داد که سازی شده باشه؟ آخه کی به تصادف ما اهمیت میبود براشون صح*نه

 اومد؟کار چی گیرش میکار رو بکنه؟ از ایناد اینبخو

سر به دونستم تا یک اتفاقی افتاده و عمیقاً آشفته بودم. میدونستم چه نمی
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همه  گیره. با خودم فکر کردم: »اگر بعد از اینخاکشون نزنم، دلم آروم نمی

 بار، برم سرخاکشون که اتفاق خاصیبار دیگه و اون هم برای آخرینمدت یک 

ی  کمه که کسی از طایفهافته. اصفهان شهر به این بزرگی، امکانش خیلینمی

 «.خودم یا رفیعی من رو ببینه و بتونه بشناسه

دونستم فقط دارم خودم  کردم؛ ولی خوب میها رو با خودم تکرار میمدام این

جا ببینم، وحشت  کنم. من هنوز هم از این که مبادا مریم رو اونرو توجیه می

دو دلی و   حال باز هم نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. بعد از کلیشتم، با ایندا

ای که رفیعی از بچگی برام فرستاده بود، زنگ زدم.  تردید، باالخره با راننده 

کردم هم تردید  ی آخری که داشتم تاریخ رفتنم رو مشخص میحتی تا لحظه

 .کردرهام نمی

رو بشم،  ممکنه با زهره یا حتی مریم روبه ای کردم وکه کار احمقانهفکر این

معمول به حمام    ام، طبقکرد. برای آروم کردن ذهن آشفتهام میداشت کالفه 

پناه بردم. مهم نبود چقدر حمام کنم و چقدر م*حکم پوستم رو بشورم، من  

 .تمیزی نداشتم وقت حسسالگی هیچ8بعد از 

*** 
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رِ حمام خورد، از فکر بیرون اومدم و  ی نسبتاً محکمی که به دَبا صدای ضربه

 :در گفت »بله«ی بلندی گفتم. زیور از پشت

ساعت جان خریداتون رو آوردیم اتاقتون. آقا گفتن خبرتون کنم یکخانوم -

 .افتندیگه راه می

وقت بود مهمون   مچی اسپرت امید که خیلی ای کشیدم و به ساعتپوف کالفه

سر خریدن این ساعت ذوق داشتم. چقدر سر  من بود، خیره شدم. چقدر دست 

اصلی نیست دستش انداختم. انقدر بهش گفتم فقط   که ضد آب و مارکاین

 رو گفتم، که طفلی باورم کرده بود. من هیچدوستات این واسه آبرو داری جلوی

ذاشتم و ساعتش سرش میوقت فرصت نکردم بهش بگم داشتم سربه

عا برای کادو خریدن براش استرس داشتم و با واقعااصله، وقت نشد بگم واق

 ... ذوق این ساعت رو براش انتخاب کردم. وقت نشد بگم

 .ی بعدی که به در خورد، بینیم رو باال کشیدم و »باشه«ی بلندی گفتمبا ضربه

ی  حمام بیرون اومدم. حو*له ی کوتاههولکی گرفتم و باحولهدوش هول

گرفتم موهام رو می خیسم انداخته بودم و داشتم آب کوچیکی رو روی موهای

نگاه خیره و متعجب دختر سرایدار، دستم از حرکت   که با حس کردن سنگینی
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 .ایستاد. شیطنتم گل کرد و لبخندکجی روی ل*بم نشست

خوای این  هیکل ندیدی؟ تعارف نکن میجون؟ خوشگل و خوشهچیه بچ -

 مترپارچه رو هم از دورم بردارم راحت ببینی؟ یک

رو قبال به امید هم خودم خشک شد. این ل*ب باحرفی که زدم، لبخند روی

گفته بودم. روزهای آخر محرمیتمون بود و دل هردومون خ*ون بود.  

ای که  رو ناراحت نکرده باشیم. با هردفعه کدوم اون یکی  خندیدیم که هیچمی

مشتم گرفتم و دارم  کردم قلبم رو تویفرستادمش، حس می از خونه بیرون می

 .کنمدیگه تقدیمش می به یکی

ابروهام  تلخ، اخمی بود که ناخواسته بینی مرور تمام این خاطراتنتیجه

نداشتم. با  کس روی دیدن هیچنشست. شیطنتم پریده بود و دیگه حوصله

 :توپیدم لحنی که ناخواسته تند شده بود بهش

 .برو بیرون -

روی میز آرایشم نشستم و مشغول زدن  عسلی روبه  توجه به حضورش، رویبی

کننده به صورتم شدم. جدیتم رو که دید، رنگ از روش پرید و   کرم مرطوب

 :گفت
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ام  ر برگردم مواخذه وای نه تورو خدا. آقا گفتن برای کمک به شما بیام. اگ -

 ... کنن. خانم توروخدامی

تر شدم.  عصبی بودم؛ ولی واقعا دلم براش به د*ر*د اومد و از التماسش عصبی

 .کوتاهی بهش انداختمای که کشیدم باعث سکوتش شد. نگاه کالفهپوف

بدی به  یکم اعتماد به نفس داشته باش بچه، اگر انقدر ضعیف باشی من آدم -

 .نظر میام

چشمام نشست، بیشتر دلم براش سوخت؛  اشکیش که باال اومد و توی نگاه

 .عمیقی کشیدم  موهام رو جدا کردم و نفس معصومی داشت. جلوی هایچشم 

 .کنم، موهام رو سشوار کنتا من آرایشم رو تموم می -

 :اشکش رو پاک کرد و »چشم« سریعی گفت. سشوار رو برداشت و گفت

 م؟اش رو خشک کنهمه -

 :از آینه نگاهی بهش کردم و گفتم

بار انداختنت باال و دوبار گرفتنت؟ چرا انقدر پرتی؟ مگه  دختر مگه سه -

 اش خودش موج بگیره؟ بینی جلوش رو جدا کردم تا بقیهنمی

ای بود. تنها  راه و ساده باز هم با »ببخشید« ریزی از مهلکه در رفت. دختر سربه
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 !پرسیدکرد و زیاد سوال میر میبزرگش این بود که کم فکعیب

ای رو گرفته بودم، اون هم با حرفه آرایش نبودم. فقط مدرک گریم اصال اهل

خوره. چون هنوز لباس رو ندیده بودم، گفت به دردت میاصرار استاد! می

ای نداشتم که باید چه جوری آرایش کنم. به دونستن همین که رنگش  ایدههیچ

ام زدم و  برنزه رنگ پو*ستم و مشغول شدم. کرمی همایه، اکتفا کردسورمه

ای که توی  رنگی زدم و بامداد سورمههای بورم. رژ کمای به موژهقهوه ریملی

 .چشمم کشیدم کار رو تمام کردم

سردش به ی موهام رو خشک کرده بود، که با خوردن دستتقریبا همه

گر*دنم حساس بودم و  شتفنر از جام پریدم. بدجور به پ گر*دنم، مثلپشت

زده بود که حتی زبونش  بار انقدر وحشتکرد. اینترین لمسی اذیتم می کوچیک

هم برای عذرخواهی نچرخید. شوکه بهم خیره شده بود تا بدونه چه کار  

 :گر*دنم نشست و سرش غر زدماراده رویاشتباهی کرده؟ دستم بی

 زیور کجاست پس؟  گیرم.من دهن اونی که تو رو فرستاده گِل می -

 :چشماش از ترس گرد شده بود. با لکنت گفت

 .آقا، صداش ... صداش کرد -
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 :بازم دلم براش به رحم اومد. پوفی کشیدم و گفتم

 گر*دنم دست نزن، اوکی؟ خوای بکن. فقط به پشتهرکار می -

کنم ی تایید تکون داد. هرچی بهش نگاه میزده و تندتند سری به نشونههول

که بهم دست بزنه، موهام دونست چطور بدون ایندختر زیور خوب می جز یک

رو سشوار کنه، ببافه و باز کنه؛ ولی وقتی پیش آرمان بود من دیگه دستم بهش  

 .رسید. توی این عمارت، اون رئیس بود. ناچار دوباره سرجام نشستمنمی

 چیز بگم؟شید یک اگر عصبانی نمی -

نه بهش انداختم رو فهمید و با جرات بیشتری ادامه منتظری که از آی معنی نگاه

 :داد

ی آجری و  ساده هم یکم رژگونهکمه. حتی واسه یه آرایشآرایشتون خیلی -

دار  چشم اکلیلخواید ستش کنید یه خطسایه کم داره. اگر میاکلیل یکم

 ... کنه. به نظرم رنگ رژلبتون رو عوض کنید تااش میالعادهای فوقسورمه

 :پایین گفتآینه به نگاهم خورد، حرفش رو قطع کرد و با سرینگاهش که توی

 .ببخشید. جسارت کردم -

دونم چی توی نگاهم دیده بود؛ اما من اصال بد نگاهش نکرده بودم! به نظرم  نمی
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توجه به عذرخواهی  برد. بیهام ازم حساب می فقط به خاطر رنگ و براقی چشم 

 :حوصله گفتمموردش، بیبی

 .اهللخوام ساده باشه. اگه خودت بلدی بسمبرام مهم نیست، فقط می  -

 :نگاه پر ذوقی بهم کرد و گفت

 .سبکهخدا ساده درش میارم. دستم خیلینه به -

شدم.  کم داشتم عصبی مینفهمیدم چقدر زیر دستش نشستم؛ اما دیگه کم

م نشه و  کرد باهام چشم تو چشخودش هم این رو فهمیده بود که سعی می

گریم شده نساخته  کردم ازم یه دلقکفقط تمومش کنه. داشتم خداخدا می 

دقیقه دیگه مونده بود و من هنوز حتی لباس هم نپوشیده بودم.   باشه! فقط ده 

 .خواستم چیزی بهش بگم که با گفتن: » این هم از این« خودش رو نجات داد

که حتی خودم رو توی آینه ببینم، سمت سریع از جام بلند شدم و بدون این

  ایهای نقرهلباسم حمله کردم. هول زده پوشیدمش و به زحمت زیپ کفش

بلند، برام کمی   اکلیل دارم رو باال کشیدم. هنوز هم راه رفتن با کفش پاشنه

مجلسی   . مانتویای نداشتمی دیگهغزال بود و چارهمشکل بود؛ ولی انتخاب

  سرم، بدون نیم  شالی رویبلند و آزادی رو روی لباسم پوشیدم و با انداختن
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 .نگاهی از اتاق خارج شدم

همیشه کت و شلوار    پله بودم که آرمان و سهیال رو دیدم. آرمان مثل اواسط راه

آرایشش افراط   همیشه توی  مشکی شیکی پوشیده بود و سهیال مثل اسپرت

ظریف و    فانتزی و کوتاه بود و به اندام ود. لباسش طبق معمولکرده ب

ظریفی که روی  اش، با تاجالیت و شینیون شده اومد. موهایاش میدخترونه

 .گیر شده بودموهاش گذاشته بود، واقعا چشم

در منتظر من ایستاده بودن. آرمان از دیر کردنم کالفه بود و  جفتشون جلوی

کرد از این فرصت برای ناز کردن و چسبوندن بیشتر  سهیال داشت سعی می

های آرمان استفاده کنه. آرمان معموال بدش میومد کسی زیاد خودش به دست

وقت  اومد؛ کاری که هیچسهیال کوتاه می بهش بچسبه؛ ولی همیشه در مقابل

عشقی توی رفتارش نبود، حتی   ای بکنه. هیچندیده بودم دربرابر کس دیگه

نگاهش نسبت به سهیال ببینم. من واقعا علت  تونستم نفرت رو تویگاهی می 

 !کردمنامزد شدن این دو نفر رو درک نمی

کراواتش   سهیال رو م*حکم پس زد. کمی گره آخرش هم طاقت نیورد و دست

 :رو شل کرد رو به افرادش، با حرصی کنترل شده گفت
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 .برید بیاریدش -

 :ه کنن، باصدای رسایی گفتمهاش بهم حملکه آدمقبل از این

 .جاممن این -

ریزبین سر تا پام رو آنالیز کرد و با   هردوشون سمتم چرخیدن. سهیال با نگاهی

 :طعنه گفت

 کیف دستی کم داره؟ شاهانه یک  بهت نگفتن این ست -

اتاق جا گذاشته بودم؛ چون گوشیم   ی وسطدستیم رو توی جعبهوای! کیف

داشتم. اعصاب آرمان امشب به  گشتم و برش میبر می  داخلش بود، باید حتما

رفت، باالخره ی کافی درب و داغون بود، اگر امشب گوشیم لو میاندازه

کشت. گوشیم چیزی نبود که توی این عمارت بتونم رو میمون اون یکییکی

ضعیفی   روش ریسک کنم. تا خواستم به اتاق برگردم، دختر سرایدار با صدای

 :گفت

 .تن من براشون بیارمگف  -

که به خاطر  شد. با اینضایع شدن سهیال داشت به منفجر شدنش ختم می

بلندم، چیز زیادی از لباسم معلوم نبود؛ اما آرمان پوزخندی زد و   مانتوی
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 :گفت

که اون  ی اون دوست هم قماشته نه؟ چی بود اسمش؟ غزل؟! مگر اینسلیقه -

 .بری ماهرتریبانتخاب کنه. وگرنه تو توی همون جی

سهیال نشست، کفرم رو باال آورد. تا خواستم  لبخند پهنی که روی صورت

دستی کرد. دوباره دستش رو دور بازوی آرمان  جوابش رو بدم، سهیال پیش

 :حلقه کرد و با ناز بهش گفت

دهن به دهنش نذار نفسم. ببین تا االن هم به خاطر همچین دختری چند   -

 .رسیم دقیقه دیر می

  ایتندی به سهیال کرد. برای ثانیهاش رو ازم گرفت و نگاهآرمان نگاه پرکینه

کوتاه حس کردم از حرفش عصبانی شده؛ ولی وقتی همراهش از در خارج شد،  

فهمیدم اشتباه کردم. چرا باید براش مهم باشه نامزدش به من توهین کرده؟ 

بود و دلم دونستم چقدر ازم متنفره. نگاهم سخت شده من خوب می

تکه کنم. دختر سرایدار کیفم رو  تونستم هر دوشون رو تکهخواست میمی

 :دستم داد و آروم گفت

 .اهمیت ندید خانم -
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رنگی روی  داد؟! لبخند کمداری میبچه داشت من رو دل االن این فسقل

هام رو تند کردم و آرومی ازش جدا شدم. قدم  صورتم نشست و با خدافظی 

راه جلوم  هوا، بینه افتادم. همین که به پارکینگ رسیدیم، احمد بیدنبالشون را

 .سبز شد

کنن و همراه سهیالخانم میرن. من امشب در آقا خودشون رانندگی می  -

 .خدمت شمام

اختیار روی سهیال نشست که با نگاهی تحقیر آمیز بهم خیره بود.  نگاهم بی

ند ملیحی به پوزخندش زدم.  تر از قبلم کرد. لبخپوزخندی که بهم زد، حرصی

ها و  برعکس من عصبی کردن اون اصال سخت نبود. بذار فکر کنه حرف

حال شم، بذار خوشخوره، بذار فکر کنه من عصبی نمیکارهاش به من بر نمی

 .کردهاش تسکین پیدا میجوری یکم عقدهباشه. حداقل شاید این

ماشین رو بهم کوبید.   بعد از سوار شدن آرمان، کنارش نشست و با حرص در

تفاوت و آروم از کنارمون رد شد و  آرمان هم به محض سوارشدن سهیال، بی

 .حتی در پارکینگ رو هم نبست

ای کشیدم و »باشه«ی آرومی بهش  منتظر احمد رو که دیدم، پوف کالفهنگاه
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که عادت از پنجره به بیرون خیره شدم. این حوصله سوار شدم و طبقگفتم. بی

ترین  داری مثل من، بزرگاش، برای دختر طایفهن پاسم داده بود به رانندهآرما

کردم، با احمد مشکلی نداشتم! حداقل توهین بود؛ ولی هرچی به دلم رجوع می

 .شد، احمد بودعمارت آرمان پیدا می مرد توی کل اگر یک

زی  درا کردم راهزد، فکر میجور که سهیال حرص دیر کردنمون رو میاین

آرمان بود و   درپیش داریم؛ ولی برخالف انتظارم ویالشون نزدیکی عمارت

 .زودتر از ساعت هم رسیده بودیم

صبر نکردم احمد پیاده شه و درماشین رو برام باز کنه. خودم در رو باز کردم و  

اراده سرم رو باال آوردم و به  تا خواستم بیرون بیام، دستی جلوم دراز شد. بی 

اش  و خونسرد ایمان خیره شدم. دوباره نگاهی به دست دراز شده  ی آروم چهره

 :کردم و باکنایه گفتم

 !سالمعلیک -

  ی کالمم رو گرفت و لبخندآشنایی زد. نگاهی به دستش کرد و آرومتیکه

ی ل*بش کشید و کالفه کشید. بازهم دستی به گوشهدستش رو پس

کار جا چیبپرسم این خواستم ازشجیبش فرو کرد. می  هاش رو تویدست 
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کنه؟ مگه اون هم دعوت شده؟ اما کار درستی نبود. ممکن بود سوالم رو  می

گیجم خوند   حال انگار خودش سوالم رو از نگاهآمیز برداشت کنه. با اینطعنه

 :که مودبانه توضیح داد

 .آرمان گفت برای همراهی شما بیام -

 :ها تکرار کردمخنگآوردم و مثل اراده باتعجب سرم رو باالباحرفی که زد بی 

 آرمان گفت همراه من بیاین؟ -

حرف برام تکون داد، باعث نشد دلم قرص بشه. هرچند همراه  سری که بی

  ی برادرم بود؛ ولی بازهم حستر از رانندهبرادرم آبرومندانه شدنم با دوست 

 .کنهخوبی نداشتم. از طرفی از آرمان بعید بود انقدر بامالحظه رفتار 

اراده برگشتم و به احمد که حاال پیاده شده بود و کنارم ایستاده بود نگاه بی

سوالی و مرددم رو که دید، جا خوردنش رو حس کردم؛ اما من  کردم. نگاه

جوری به یک پسر غریبه  تونستم همینچنان منتظر تایید اون بودم. نمیهم

 .متر رو الزم داشتاعتماد کنم. جدا تایید یک بزرگ

ی تایید تکون  حرف سری به نشونهمصمم و منتظرم رو که دید، باالخره بینگاه

گذرایی داد و نگاهش رو ازم گرفت. ایمان که دیگه داشت کالفه میشد، نگاهی
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 :به اطراف کرد و گفت

 بهتر نیست بریم داخل؟ -

ی تایید تکون دادم. مقابل به مثل کردن،  حرف سری به نشونهخودش بیمثل

دادم. باز هم ترین خصلتم بود؛ هرچند اغلب به قصد انجامش نمی وفمعر

 .ل*بش نشستی کارم رو گرفت و لبخندآشنایی رویطعنه

 .بازی شماچقدر لج -

گذرایی به  جواب گذاشتم. باهم وارد ویال شدیم و هردو نگاهحرفش رو بی

اومد؟!  سهیال می  ویالیبارش بود که به هم اولیناطرافمون کردیم. یعنی اون

 :مودبانه، خطاب به ایمان گفت خدمتی بالبخندیپیش

 خانم آماده میشن؟ -

ی منفی تکون دادم.  حرف سری به نشونهایمان که نگاه سوالی بهم کرد، بی

خدمت گرفتم. وقتی ایمان هم پالتوش  مانتوم رو از تنم در آوردم و سمت پیش

کنن.  دیدم هنوز هردو به من نگاه می خدمت داد، رو در آورد و به پیش

 ... خدمت منتظر تحویل گرفتن شالم بود؛ ولی ایمانپیش

ام سُر دادم. های بر*ه*نهریزی بین ابروهام نشست و شال رو روی شونهاخم
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 :ایمان باآرامش گفت 

 .خواسته شما تنها نباشید. توهین تلقیش نکنیدآرمان فقط می -

ی اکتفا کردم؛ اما بعد از چندثانیه تازه متوجه  اولش فقط به »اوهوم« زیرلب

اش کردم و بدون ادا و  آماده و تقدیم شده  منظورش شدم. نگاهی به بازوی

تونستم فاصله، دور بازوش حلقه کردم. میای، دستم رو باکمیاصول اضافه 

تعجبش رو حس کنم؛ اما اهمیت ندادم. به هرحال ناز و ادا اومدن توی خ*ون  

 :باصدایی آروم زمزمه کردمن نبود. 

 .خواستم کمک کنمماشین فقط می  جلوی -

من گوشم تیز تر از اونی بود که الزم باشه بلند باهام صحبت کنه و خودش هم  

چیزها یادم اومده بود؛ ولی هنوز هم خاطراتم   دونست. من االن خیلیرو میاین

یزی از گذشته  خواستم به چخاصی نداشتن. هر وقت هم می ذهنم نظم توی

ام بودم که شدم. انقدر درگیر گذشتهرو میدقیق فکر کنم، با سردرد بدی روبه

 :هوا زمزمه کردمبی

 !ی خودت کمک کنمگه من افلیجم؟ برو به ننه عمه -

عمه« تکه کالمم بود. امید بار اولی که شنید چقدر بهم خندید. االن هم با  ننه»
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م؛ اما ایمان شنیده بود و واکنشش همچین  آروم زمزمه کرده بودکه خیلیاین

فرقی نداشت. آزاد و راحت زد زیرخنده و به این فکر نکرد که منی که کنارش  

معذبی به اطرافم کردم تا با نگاهم  دارم، چقدر دارم آب میشم! نگاه قدم برمی 

جفت  هایی که احتماال بهمون خیره شدن، معذرت بخوام؛ اما با دیدن یک از آدم

 .های عصبیش خشک شدی چشم سبز وحشی، نگاهم توی حلقه چشم 

اش دورکمر  دستش گرفته بود و دست دیگه نوشید*نی قرمزی رو توی یکجام

آغ*وشش  ی دختری دیگه حلقه شده بود. در واقع دختره راحت تویبر*ه*نه

رضا ریاحی، پسرعموی بزرگ من،  ریاحی، پسربزرگ علی لم داده بود! شهاب

 .ی خاکی بودترین آدم توی این کرهمن، برای من کثیفنامزد سابق

سفید من  رسید. لباسسیاه نشونده بود و خودش به کیفش میمن رو به خاک

داد.  هاش ادامه میکاری سیاه عزا عوض کرد و خودش به ک*ثافت رو با لباس

 ...امید رو، شوهرم رو توی آغ*وشم کشت و خودش به

 !لعنتی

ی های گشاد شده من و ایمان سُرخورد و دوباره تا چشم هاینگاهش روی دست

من باال اومد. دختری که بهش لم داده بود رو کنار زد و خواست سمتم بیاد که  
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روش  ایمان جدا کردم و روبه هوا با یه حرکت غیرمنتظره دستم رو از بازویبی

شهاب،  ی نگاه به خ*ون نشسته دیدم، جایایستادم. حاال تنها چیزی که می

 .شدتر از معمول، باال و پایین میی ایمان بود، که سنگینی س*ی*نهقفسه

هایی که در حقم کرد،  ترسیدم. برای تالفی ناحقیمن دیگه از شهاب نمی 

ها داشتم. فقط االن چون انتظار دیدنش رو نداشتم، انقدر جاخورده بودم. نقشه

کردم هم ازم متنفر  ر میگفتم آرمان انقدر که فکتازه داشتم با خودم می

کرد، حتی دعوت کردن  کاری دریغ نمینیست؛ ولی برای آزار دادن من از هیچ

 !شهابی که ازش متنفر بود

گشتم کردم. باید بر می ام، باید احساساتم رو کنترل میبردن نقشهبرای پیش

گذره. سرش می  که امکان نداشت کسی بتونه بفهمه چی توی به همون کسی

چشمم همسرم رو زدم و به کسی که جلویخونسرد همیشگیم رو می نقابباید 

 .زدم؛ تا بتونم انتقام بگیرمکشت، لبخند می

سنگین ایمان، که مستقیم به شهاب دوخته   اختیار باال اومد و به نگاهنگاهم بی

مشتم گرفتم. اختیار کتش رو تویشده بود، خیره موند. تازه متوجه شدم بی

ب کشیدم و برای عوض کردن جوسنگینی که دست کرده بودم،  دستم رو عق 
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 :لبخند مصنوعی زدم و آروم گفتم

 بشینیم؟  -

های شهاب دونم واقعا صدام رو نشنید یا نشنیده گرفت؛ ولی چشم از چشمنمی

بار کرد که االن شهاب هم بهش خیره شده. اینداشت و این مطمئنم می بر نمی

 :متر صداش زدتر و آرومکالفه

 آقاایمان؟  -

 .عمیقی کشیدمصمم، نفس من سُر خورد و با دیدن نگاه نگاهش روی

 .بریم -

افکارمون شدیم. آرمان با دعوت   روی اولین میز خالی نشستیم و هردو غرق

اصرارش   کردن شهاب مطمئنم کرد که خنجر رو از رو بسته. حاال داشتم علت

دونستم دا زدن من متنفر بود. میفهمیدم. اون از خواهر صبه اومدنم رو می

کنه و چقدر از معرفی کردن من  عنوان خواهرش قبول نمیوقت من رو بههیچ

شهاب برای تالفی دیگه  خواهرش عصبانیه؛ اما دعوت به طایفه به عنوان

نامردی بود؛ وقتی حتی من نخواسته بودم که معرفیم کرد. هرچند آرمان  خیلی

دونست این بود که من با پسر تنهاـچیزی که می عمال از هیچی خبر نداشت.
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دونستن رو در  عقدم با شهاب فرار کردم؛ اما همه می یالنامی از سفرهمجهول

 .رو شدنم با نامزد سابقم برای آزارم کافیه

برادرمِ و باید کردم آرمان هرچی باشه، باالخره هروقت که با خودم فکر می

بودنش هم شک  کرد که حتی به انسانمیکاری باهاش درست رفتار کنم، یک

 .کنم

*** 

از حمام بیرون اومدم و بدون خشک کردن موهام، لباس پوشیدم. سرکی به 

خیسم  دستم بود، موهایمویی که دور مچی تاریکم کشیدم و با کشآشپزخونه

های کوچیک و بزرگی درحال اجاق، قابلمه هایرو بستم. روی تمام شعله

تونستم تشخیص بدم زیور امروز چی درست کرده؟ بوهای میجوشیدن بودن. ن

 .مختلفی که باهم قاطی شده بودن، تشخیص رو غیرممکن کرده بودن

کرد تا فریز کنه. از نبودش  ام غذا آماده می هفته معمول داشت برای یکطبق

سره سر کشیدم.  آب رو از یخچال بیرون آوردم و یک سواستفاده کردم و پارچ

 :رویی گفتاش پیدا شد و با ترشم از کجا سر و کلهدوننمی

جان. نکن قربون  روی خیسِ فِدابوِم. )نکن خانومجان. نَکِن مِن تِهنَکِن خانوم -
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 (ماه خیست برم منروی

ترش کرده بود، جدا بهش  های ریز سبزی که روحانیچادر نماز سفیدش با گل

سبز روشن و براقی داشت. های اومد. تسبیحی که توی دستش بود، دونهمی

 !واقعا از سرنماز اومده بود که فقط نذاره من باپارچ آب بخورم؟

هام رو  میز گذاشتم. عصبی یکی از بطری توی دلم غری زدم و پارچ رو روی

 :هوا پرسیدبرداشتم و خواستم به اتاقم برگردم که بی

یشون دیدی جان؟ )بازهم خواب پرپریشون بَدی خانوماَی دِبارِه خویِ -

 (جان؟خانوم

خواست با حرف زدن حواسم رو از نو*شی*دنی به خودش معطوف کنه. با  می

ای که توی صداش بود رو  مادرانه سوزیدونستم؛ ولی دلکه این رو میاین

ی منفی تکون  تونستم نادیده بگیرم. برگشتم سمتش و سری به نشونهنمی

 :اناراحتی گفتدادم. بطری رو بامالیمت از دستم کشید و ب

 (.خ*ونهات شده دوتا کاسهخ*ون بَیِه. )چشمشِمِه چِش دِتا کاسه -

 .تکراری رو گفتم نگاهم رو ازش گرفتم و همون دروغ

 .چشمم رفتشامپو توی -
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 :لهجه گفت بغض قاطیش شده بود بی باصدایی که حاال کمی

نخودیش کجا و شما ی منی؛ ولی اون بچه با اون مغز شما هم سن و سال نوه -

کنی که همه غم و غصه کجا؟ آخه چرا انقدر به اون خدابیامرزها فکر میبا این

 ...شون بیان سربختت وهربار سرت روی بالشت میره، روح آزرده 

میز ناهارخوری کوچیک آشپزخونه نشستم. از  ای کشیدم و پشتپوف کالفه

های گیاهی  کردن معجونی اول، از من دور شده بود و مشغول دمهمون جمله

های من کاری نداشته اش بود! هرچند یاد گرفته بود به نو*شی*دنی فایده بی

تر خونه است ل*بذاشت وقتی تویباشه، بازهم با هر ترفندی که بود، نمی

دادم و بیشتر از گذشته  کنم. من هم بیشتر از گذشته به حرفش گوش می

 .بیشتر از گذشته دوستش دارم دونستمدلم می حواسم بهش بود. حتی ته

دونستم مادرم کجاست؟ من  دونستم؛ اما نمی سفید زیور رو میمن تعداد موهای

دونستم مادرم چرا دونستم؛ اما نمی های زیور رو میی قرصدونهبهساعت دونه

دونستم؛ اما ی زیور رو میانقدر از من متنفر بود؟ من غذای موردعالقه

 !م زنده است یا مرده؟دونستم اصال مادرنمی

موهام حس کردم. تا اومدم چیزی  زیور رو بین تفکراتم بودم که دست  غرق
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 :بگم بامحبت گفت

  جان. این معجون برایکنی، فکر نکن خانمبه هرچی که داری فکر می -

 .کنهآرامش معجزه می

د*اغ زردرنگش اصال  نگاهی به لیوانی که جلوم گذاشته بود انداختم. مایع 

اعتراضم رو ساکت کنه. اون   اومد. دیگه خوب بلد بود صدایبدمزه به نظر نمی 

موهام بود،  طور که مشغول بافتنمن رو بهتر از مادر خودم بلد بود. همون

 :باآرامش گفت

خورین.  چندبار بگم موهاتون رو بعد از حمام خشک کنین؟ سرما می -

خانوم نباید باشه. یک اهمیتخانوم نباید انقدر نسبت به خودش بییک

 ... اش رو سربکشه کهآب خونهپارچ

 :حرفش گفتموسط

ها زیور، آخه مگه جز من کی توی این خونه است که بخوام به  دلت خوشه -

وار رفتار کنم؟ اصال مگه من جُزام دارم که نباید به پارچ  خودم برسم یا خانوم

 دست بزنم؟ 

 :مادرانه و بامحبت گفت
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فِردا شِسِه اَتا کسی بونی. شونی جامعه دِلِه بین هزارتاآدِم. تا سشِما فِردا پ -

نی؟ که هَسی. هزاراهلل و  نی؟ که هَسی. قِشَنگدِلِه نَمونی. باهوشابِد که این خِنِه

فردا برای خودت کسی میشی. میری آفتاب رِه مونی... )شما فردا پساکبر پنجه

مونی. باهوش نیستی؟  ی این خونه نمیتوی جامعه بین هزارتا آدم. تا ابد که تو

ی آفتاب  که هستی. خوشگل نیستی؟ که هستی. هزاراهلل و اکبر مثل پنجه

 (...مونیمی

 :حرفش با لودگی گفتموسط

 س؟ی آفتاب برنزهتو پنجه توی والیت -

 :دونست، باگیجی گفتچون معنی »برنزه« رو نمی

 !چی زه؟چی -

و بگیرم؛ اما در نهایت بعد از چندثانیه تالش،  ام رخیلی سعی کردم جلوی خنده

خندم؛ اما با دیدن  پقی زیرخنده زدم. زیور اصال نفهمیده بود به چی دارم می

خندیدم،   لباش شده بود. وقتی خوب رنگی مهمونی من، لبخند کمخنده

 :زد، گفتمباصدایی که هنوز خنده توش موج می

 دمین؟های شما گنگندمی زیور، گندمی. داف  -
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 :ی شیرینش گفتجدی بالهجهبار خیلیاین

 ماهت گندم که سیاه نیست. داف چیه که سیاهه؟قربون شکل -

اش رو بگیره. هرچند من دیگه تونست جلوی لهجهوقتی عصبانی میشد نمی

ها رو بلد بودم. لبخندی به پاکی و سادگیش ی اونکامال حرف زدن با لهجه

 :زدم

 .هسیاه آره زیور. داف -

ی  گیاهیش رو به خوردم داد و موهام رو مرتب کرد. با جمله  باالخره معجون

سرم موند،   ای باالیخواب فرستادم. چند دقیقه بخواب« دوباره به تخت »سبک 

دونم عربی رو زمزمه کرد و بهم فوت کرد و سرکارش برگشت. نمی جمالت

ما واقعا خوابیدمم، عربیش؛ ا دفعه معجونش معجزه کرد یا اون جمالتاین

 .خوابیدمسبک

سر به اصفهان برم.  خوام یکروزبعد با رفیعی تماس گرفتم و گفتم که می

رویی گفت که خودش تا  برخالف تصورم اصال از حرفم خوشش نیومد. با ترش

گرده  سری از کارهای عقب افتادش، داره برمیدوروز دیگه برای انجام یک 

خودش بتونه من رو   اش دعوتم کرد، تا به قولنهایران و برای آخر هفته به خو
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که به اصفهان رسیدم،  ببینه؛ ولی اصرار شدیدی داشت که به محض این

دونستم دلم نمی مستقیم به دیدنش برم! پیشنهادش رو قبول کردم؛ ولی ته

 !گرمش رو؟رویی اولش رو باور کنم، یا دعوتترش

عجیب بود. همیشه در مقابل من چیزی درمورد رفتارهای رفیعی  همیشه یک

باراضافه رو مثل یکگرفت و من هام گارد میاسترس داشت، در مقابل سوال

کردم؛ هرچند دیگه االن واقعا وقت علتش رو درک نمی دید و من هیچمی

 .هیچی برام مهم نبود 

باالخره آخر هفته رسید. بعد از هماهنگ کردن با استاد برای غیبتم، آماده 

رسیدم.  هام داشتم به مرز جنون میه اصفهان برم. از دست کابوسشدم تا ب

ها  بار مزارشون رو ببینم تا باور کنم که اونانگار الزم بود هرچندوقت یک 

 .مردن

آب توش بود رو   سینی که قرآن و یک کاسه نگاه به زیور کردم. یک یک

نگاه   ام کنه. یکهدر ایستاده بود و آماده بود تا بدرق  دستش گرفته بود، جلوی

سال بود برام 3ای که رفیعی برام فرستاده بود و حسنی کردم. راننده به آقای

رادیاتور ماشین بود. لبخند تلخی به   کرد، مشغول چک کردن آبکار می
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رو بهش سپردم.    کلید خونه رو به زیور دادم و خونه کسیم زدم و تنها دستهبی

 :سفارش گفتم بعد از کلی

 .هاهام آب بدیدت نره به بچهیا -

  ست. نگاهی به آقایهام بستهدونست، جونم به جون گلدیگه خودش خوب می

 :حسنی کرد و وقتی مطمئن شد حواسش به ما نیست، آروم روبه من گفت

ها. ی آقا بذاریندهن طایفهبهجا دهنخدا نرین اونجان محض رضایخانم  -

 ... ییفهتنها، توی اون طادختر دست  یک

رو به دندون گرفت. باذکر »ال اهلل اال اهلل« ی دوباره  حرفش رو خورد و ل*بش

 :ادامه داد

ان. به خاطر من هرچی  ها مصیبت دیدهکشنتون. اونزنن میوقت می یک -

ها سر آقا پویا شما رو اذیت کردن؛ اما شما  دونم اونگفتن جواب ندید. می

 .ببخش

ها وحشیانه کتک خوردم بیوفتم، به خاطر پویا ساعت خواستم یاد روزی کهنمی

ای کشیدم و  کالفه  حمایت رو نیاز داشتم. پوف زمانی که بیشترین هم تویاون

ماشین گذاشتم   پشتیم رو داخل »باشه« ی سرسری گفتم تا ساکتش کنم. کوله
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که خواستم سوارشم دوباره صدام زد. برگشتم سمتش و به قرآنی که  و همین

 .متم درازش کرده بود خیره شدمس

با لبخند مهربونی که بهم زد، دلم نیومد دلش رو بشکنم. دلم نیومد بگم من با 

  تو هیچ تو و امثال تو و کتابش کاری ندارم. دلم نیومد بگم من به خدایخدای

رو برگشتم و قرآن رو ب*و*سیدم و از زیرش رد  اعتقادی ندارم. راه رفته

 .عجیبی بود و برام تازگی داشتاعتقاد نداشتم؛ ولی حسکه شدم. با این

صبح 6حسنی گفتم. ساعت  سوار ماشین شدم و »خسته نباشید« ی به آقای

ساعت اول با  شد. یکخواب من شروع می بود؛ اما از این ساعت تازه ساعت

کم زحمت بیدار موندم؛ اما دیگه نتونستم در برابر خواب مقاومت کنم و کم

 .خوابم برد

*** 

اصفهان بودیم.   گذشته بود و ما ورودی  3هام رو باز کردم ساعت از وقتی چشم

حرکتم رو گفته   خوشی ازش نداشتم، ساعتحسنی به رفیعی که هیچ دل آقای 

  ی برادرش دعوت شده و من هم یکبود. رفیعی هم گفته بود خودش خونه

اصفهان رسیده بودم، دیگه طاقت حال، حاال که به جا. با اینراست برم اون
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ی  ی طایفهدونستم االن همهنداشتم برای دیدن عزیزهام صبر کنم. خوب می

کدومشون منتظر دیدن من  جا جمع شدن و هیچرفیعی برای دیدنش اون

 حسنی رو برای استراحت فرستادم و خودم با تاکسی یک  نیستن. پس آقای

 .رضوان رفتم  راست به بهشت

زیادی همراهم نبود که مجبور باشم اول برم وسایلم رو خونه بذارم.    لوازم

ور، که اگر  ور اونرفتم اینپشتی سبکم. همیشه سبک می خودم بودم و کوله

 .هم از تجربه بودمجبور شدم از دست کسی فرار کنم، سرعتم پایین نیاد. این

 ادم، بغضیرضوان ایست روی بهشتتاکسی رو حساب کردم و روبه وقتی پول

دلخوری به آسمون کردم و راه افتادم   ناخوانده به گلوم چ*ن*گ زد. نگاه

باری بود  ترین ایستگاه بود. این سومینروی نزدیکفروشی که روبهسمت گل

گل ازش  تا تاج بار با مریم اومده بودم و سهفروشی میومدم. اولینکه به این گل

لی بود، وقتی فهمید جز مادرم، کل سا خریده بودیم. فروشنده که مردمیان 

ام رفت. دلسوزانه به مریم  صدقهام رو از دست دادم، بامهربونی قربونخانواده

رو برای مریم نگه داره. شاید برای همین بود   تسلیت گفت و دعا کرد خدا من 

 .اش رو به من دوختپرکینه هم رفت و نگاههای مریم تویکه اخم
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رو شناخت و همون دعارو  سال من  ی اومده بودم. مردمیانبار همراه رفیع دومین

ای تکرار کرد. دعا کرد خدا من رو برای رفیعی نگه داره. رفیعی تشکر مودبانه

دفعه تنهاتر از هردفعه سراغش ام کرد؛ اما ایناش رو حوالهکالفه کرد و نگاه

 .اومده بودم

ن رو نشناخت. هرچند  سن گذاشته بود، دیگه مسال که حاال پابهمردمیان 

سرم کشیده بودم، که شک داشتم حتی بتونه  شرتم رو رویجوری کاله سویی

 .جنسیتم رو تشخیص بده

پیشخوان   تا شاخه رزسفید جدا کردم و پول رو روی8سالم،  حرف و بیبی

حرف هم خارج شدم و سمت حرف اومده بودم، بیجور که بیگذاشتم. همون

ه افتادم. من دیگه کسی رو نداشتم تا دعا کنه خدا خانوادگیمون را یقطعه 

 .براش نگهم داره

جفت  بهتا مزار رو جفتروی مزارشون ایستادم، وقتی بازهم سهوقتی روبه

ها  کشیدم، که اونرو نفس می دیدم، بازهم حالم عوض شد. من داشتم هوایی

تونستن بین  کردم، که میازش محروم بودن. من داشتم به مزار کسایی نگاه می 

همه فداکاری رو رو انتخاب کنن. واقعا من ارزش این من و خودشون، خودشون
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فاتحه بخونم؛ اما هرچی فکر کردم دیدم کم براشون یکداشتم؟! خواستم دستِ

 .من حتی فاتحه خوندن هم بلد نیستم

خوشگلش دست کشیدم.  روی مزار بابا نشستم و روی اسمبا شرمندگی روبه

بابا تنهااسم دوبخشی بود که  اومد اما اسم های دوبخشی بدم میاسم همیشه از

گالبی رو که از اهواز با خودم آورده بودم، باز کردم و  عاشقش بودم. شیشه

 .تکشون رو شستممزار تک سنگ

به گلی که کنار مزار بابا جاخوش کرده بود خیره شدم و دلم شکست. فکر 

  کرد. بغضی که تویام میکنه، دیوونهیه میگل داره از پدرمن تغذکه ایناین

تونستم گریه کنم. هرکار  کرد؛ اما نمی خار گلوم رو سوراخ میگلوم بود، مثل

بالیی سر جوری شده بودم؟ چهشد. چرا اینکردم بغضم اشک نمیمی

کردم تونستم گریه کنم؟! حس میاحساساتم اومده بود که دیگه حتی نمی

 باری که گریه کرده بودم همون شبام ندارم. آخرینهدیگه قلبی توی س*ی*ن

 .خودکشیم بود

دل سیر از زندگیم گالیه کردم.  ها رو روی مزار بابا گذاشتم و یکچند تا از گل

چیز براش حرف زدم و وقتی خوب دلم سبک شد، شمعی براش روشن   از همه
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ی مزار رویا گذاشتم ها رو روکردم و روی مزار رویا نشستم. دوباره چندتا از گل

و باهاش د*ر*د و دل کردم. ازش عذرخواهی کردم و خواستم دیگه با اون  

 .بد به خوابم نیادحال 

گشتم، برای آرامش  خالی بر می وقت بود از درگاهش دست   از خدایی که خیلی

مغفرت کردم و بعد از روشن کردن شمعی، روی مزارسامی  خواهرم طلب روح

مزارش گذاشتم و با خجالت ازش تشکر و   ها رو رویی گله نشستم. باقی موند

جونم! من هم ازش  جونم و گالیه برای نجاتگالیه کردم. تشکر برای نجات

خدا نه  خواستم نجات پیدا کنم؛ ولی بهخور. آره! من میممنون بودم و هم دل

 !قیمت به این

سامی  خر رو برایآ عمیقی پایین فرستادم و شمع  سنگینم رو با نفس بغض

روشن کردم. خواستم بلندشم؛ اما باچیزی که دیدم سر جام خشک شدم. حس 

کوتاه از تپشش دست  ایرگم یخ بست و قلبم برای ثانیه کردم خ*ون توی

 .کشید

های معصوم نقاشی های خودم خیره شدم. نگاهم از چشمبا وحشت به چشم

سنگ، خشک شد.   رویمتن حک شده  ی خودم پایین اومد و رویشده 
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 !ناکامم؟ این قبر، قبر منه؟ ناکام« من کودک »کودک 

سامی  قبر کذایی خیره بودم؛ اما شمعی که برای دونم چقدر به اون سنگنمی

دستم ذوب شده بود. انگار تازه به خودم  روشن کرده بودم، حاال کامال روی

 .فاصله گرفتم اومدم که لرز خفیفی به تنم نشست و با وحشت از قبرها

ای بهم غلبه کرده بود. قبری خواستم منطقی فکر کنم؛ اما ترس ناخواستهمی

قضیه منطقی برخورد  که کنار قب رسامی بود، قبرمن بود! چطور باید با این

 !جا ایستادم، چطور همچین چیزی ممکنه؟کردم؟! وقتی من زنده اینمی

تونستم  ام« نمی م نیستم! من زندهناکااراده باخودم زمزمه کردم: »من کودک بی

جا دفن کردن؟  من این رو جای کردم کیافکارم رو جمع کنم. همش فکر می

 کار رو کردن؟چرا این

مزاری که کنار سامی بود، انداختم. رها  جراتم رو جمع کردم و دوباره نگاهی به

حتی   چیز درست بود!روز بهار، فرزندِ محمدرضا. همه ریاحی، دختر آخرین

  بابا، سامی و رویا یکی بود. دوباره نگاهی به عکس وفاتش با تاریخ وفات تاریخ

عکس رو انداختم که کسی بخواد باالی   خودم انداختم. حتی یادم نبود کِی این

 !قبرم نقاشیش کنه؟ سنگ
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عمیق کشیدم   م؟! چندتا نفستصادف مرده  هم توی اون ها یعنی منی اینهمه

خودم شک نداشتم! من رها  و جور کنم. من که به خودم رو جمع و سعی کردم

کردم  کردم، درک نمیریاحی، زنده و سالم بودم. هرچی با خودم باال پایین می

تونه به کسی برسه که بخواد همچین کار  من، چی می سازی مرگاز صح*نه

 !وحشتناکی بکنه؟

ها کشته  ی بچهگفته بودن همه هاکارمندهای پدرم افتادم. اون هوا یاد حرفبی

هام از فکری که از ذهنم رد شد،  آرمان هم... چشم  شدن، مگه نه؟! این یعنی

رو، دنبال قبر دروغی    گشاد شد. سریع از جام بلند شدم و تا چند ردیف اطراف

حال باشم دونستم باید از پیدا نکردن قبرش خوشآرمان گشتم؛ اما نبود! نمی

دونستم بد؟ نمیاتفاقخوبه یا شروع یک اتفاق ونستم این یکدیا ناراحت؟ نمی

 .م کرده بودزدهگذره و این وحشتدور و برم چی می

 یمناسبی برای کنکاش نبود! خانواده شد. االن وقتهوا داشت تاریک می

چیزی   قضیه بویی ببرن یا به دادم از اینرفیعی منتظرم بودن. نباید اجازه می

قضیه خبر داره. باالخره توی  طمئن بودم رفیعی بیشتر از من از اینشک کنن. م

که مزار رو دیده بود. این جا اومده بود و اینبار اینکم یک مدت دست این
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 .دونستسکوت کرده بود و چیزی به من نگفته بود، یعنی بیشتر از من می

ی برادر رفیعی  نهای، به خوبار بدون کار اضافه حسنی زنگ زدم و این به آقای

ی خودش  برادرش، صد پله از خانواده تونستم بگم خانواده رفتم. می

 !ترنچندش

پچ کردن، که غذا  هم پچ سر میز شام انقدر حرف زدن و در موردم درگوش

هوا فکری به سرم زد. مطمئن بودم رفیعی از جریان خبر داره.  کوفتم شد. بی

وهمه دلیلی بر دونستش بود.  ب، همهعجی ها، اون رفتارهایاون هول شدن

خواست از اصفهان، از  برای همین هم قبول کرد که تنها زندگی کنم. می

 خواست منهمین هم می رضوان دور نگم داره. شاید برای  ام، از بهشتطایفه

رو   پسرش برای تحصیل خارج بفرست. مطمئناً مخالفت من رو همراه

  خواست من رو راهی کنه. اینبهم بگه، می که چیزیدونست که بدون اینمی

راست بیام  که وقتی رسیدم اصفهان، یکقضیه حتی اصرار عجیبش به این

 .کردخودش رو هم توجیه می پیش

چیز داشت مشخص  ذاشتم، علت همهپازل رو کنار هم می هایحاال که تکه

اش قرار  گفت رفیعی باهکه مهری میدونستم کسی میشد؛ ولی هنوز هم نمی
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رو از ایران خارج کنه و جلوی   خواسته منذاشته کی بوده؟ کی بوده که میمی

 ام وانمود کنه که من مُردم؟ طایفه

توجه به  شم رفیعی از چیزی خبر داره یا نه، بیکه مطمئنسر میز شام برای این

ترها، و استغفار کردن  های بزرگغره ها، چشمهای زیرزیرکی بچهمسخره کردن 

 :رفیعی گفتم خشمشون نسبت به خودم، روبهطایفه برای کنترل  پیرهای

 !جا، رفته بودم سرخاککه بیام اینفراموش کردم بگم، امروز قبل از این -

 :لرزید کوتاه گفتخوابید و رفیعی، با نگاهی که میها کمی پچصدای پچ

 خب؟ -

 :گی گفتمساختکردم، با تعجبیدرحالی که داشتم با غذام بازی می

 !جا دیدمچیز عجیب اونیک -

پرش رو به بشقابش برگردوند و  رو جلب کنم. قاشق باالخره تونستم توجهش

تونستم نگاه هم می که حتی توی همینبانگاهی منتظر بهم خیره شد. با این

رفتم. کرد رو حس کنم، باید تا تهش میاسترسی که داشت تحمل می موج

 :م*حکم زمزمه کردمنیبهش خیره شدم و بالح

 .گل کنار مزاربابا رشد کرده بودیک -
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 :حوصلگی گفتقاشقش رو برداشت و با بی عمیقی کشید و دوبارهنفس

 .که طبیعیهاین -

چیز غیرطبیعی   که انتظار شنیدن یکجالب بود! استرسش برام جالب بود! این

چیز خبر داره،  همهرو داشت، برام جالب بود! حاالکه مطمئن شده بودم از 

 .تیرآخر رو رها کردم 

زمان باهم دفن ها همپس چرا کنار مزار رویا و سامی گلی نیست؟ مگه اون -

 !نشدن؟ چرا فقط کنار مزار بابا گل هست؟

ی خودداریش، حاال کمی پریده بود. من مصرانه رفیعی، باوجود همه رنگ و روی

برانگیز   ت طوالنی و شک رفیعی داش  منتظر شنیدن جوابم بودم و سکوت

رفیعی بود، روترش کرد و   سن و سال طایفه، که حدودا هم شد. پسر بزرگمی

 :باتشر گفت

 زدن در مورد امواته بچه؟ وقت حرفخدا، چه سرسفره و وقت برکت -

دونستم نباید جوابش رو  دونستم پسر پیرطایفه بودن چه معنایی داره. میمی

خودم رو بگیرم. باحرصی کنترل شده؛ اما  جلوی حال نتونستمبدم. با این

 :آروم، گفتمصورتی
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 های درگوشیخدا، وقت صحبتاوه! بله حق باشماست. سرسفره و برکت -

 .ی منهشما درباره 

طایفه، هیچ از حاضر جوابیم خوشش نیومد. رفیعی با تشر اسمم رو پسر بزرگ

های پیر جمع که یکی از خانم صدا زد تا وادار به سکوتم کنه و جو رو آروم کنه.

 :رحمی گفتشناختمش، با بیاصال نمی

های  دونست دخترش حتی با وجود محبترو بیامرزه. اگر می خدا پدرت -

های رو فدات کنه، با دست که جونشرگ بار میاد، جای اینمردم، انقدر بی

دار  لی چرخصند رو انداختی روی ی برادرمکرد. نوهزنده چالت میخودش زنده

بس نبود؟! از کشور فراریشون دادی بس نبود؟! حاال که بعد از سالی اومده 

 جا نشستی کهدق این عزیزاش رو ببینه، از اهواز پاشدی اومدی مثل آینه

 !چی؟

 :رو گرفت و گفت حرف های جمع دنبال دیگه از خانومیکی

دایه برات آورد   داداشم دلش برای یتیمیت سوخت. برات خونه خرید و یک -

کار کردی؟ نمک خوردی نمکدون وقت تو چیتا با آبرو زندگی کنی. اون

اش  ها رو سر سفرهنازک نبود که یتیمشکستی. اگه داداشم انقدر دل
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کس رو زیربال و  دختر بی رو شکر کن که مرد بود و یک نشوند. برو خداتنمی

 ... پرش گرفت. برو شکر کن آبروت رو خرید و

دونم هربار شب چقدر حرف بارم کردن و چندبار دلم شکست. نمیدونم اوننمی

دونم با هربار  آوردم. فقط میهایی رو تاب میچطور شنیدن همچین حرف

شنیدم،  خودم رو میشکستن دل ای که صدایها، با هردفعهشنیدن این حرف

 .شدمقدم از خدا دورتر می یک

اش متنفر بودم. کدوم پدر  ای ناحق طایفههرفیعی، بیشتر از حرف از سکوت

جا نشسته بود و  من پرنیان این پدری؟ اگر االن جای خوانده؟ کدوم محبت

 !نشست؟خورد، بازهم ساکت می داشت از طایفه حرف می 

ها رفیعی رو ببینه.  جور موقعکردم که خدا نذاره بابام ایندلم دعا میاز ته

ببینه و غصه بخوره. من هنوز هم مثل همیشه  رفیقش رو  خواستم نامردی نمی

 .خواستم بابا رو ناراحت کنمنمی

خونه چطور به صبح رسوندم؛ اما وقتی بازهم  شب رو توی اون دونم اوننمی

کردم رو کنترل کنم. حس می کابوس رو دیدم، دیگه نتونستم خودم همون

 .شمان دیوونه میکه رویا و سامی زنده دارم از فکر این
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پشتیم رو برداشتم و تنهایی    که رفیعی گفته بود از خونه بیرون نرم، کولهبا این

کنارش   روی مزار بابا نشستم و به گلساعتی روبه رضوان رفتم. نیم به بهشت

بار برای همیشه از ماجرا  خیره شدم. باالخره تصمیمم رو گرفتم. باید یک 

خواستم پیدا  رو که می ره چیزیگشتن، باالخ آوردم. بعد از کمیسردر می 

پرسی کندن. سالم و احوالقبر می تر، یککردم. دونفر داشتن چندقطعه پایین

 :ای کردم و گفتمساده 

 قبر بکنید؟ میشه برام یک -

کنده شده نشسته بود، زیر  قبر نیمهای بود و باالیقوارهیکیشون که جوون بی

قبر ایستاده گذشته بود و داخل خنده زد؛ اما اون یکی که سن و سالی ازش

 :که بهم نگاه کنه، گفتطور که مشغول کلنگ زدن بود، بدون اینبود، همون

 خوای؟ خدابیامرزه. برای کیت می -

 :فکر گفتماصفهانیش متوجه منظورش نشدم و بی ی غلیظبه خاطر لهجه

 .خوامخودم میمرسی! برای -

رو گ*از   خنده زمین د، داشت از شدتقبر نشسته بو دفعه پسری که باالیاین

دونستم جواب خدا بیامرزه، »خدا اموات شمارو موقع نمی  که اونگرفت. من می
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 .«!هم بیامرزه« است نه »مرسی

ای به اون یکی رفت.  غره سال، کلنگش رو کنار گذاشت و چشم مرد میان 

 :بامهربونی گفت

 !نسبتی باهات داره؟ خوای؟ میت چهنه دخترجون میگم برای کیت می -

 :مرددی بهشون کردم و گفتم نگاهی

جا نشستن و  آقا که بیکار اینقبر رو بسپارید به این ببخشید، میشه این -

 من تشریف بیارید؟ خودتون چندلحظه همراه

یکی پرت   ب*غ*ل اون کوتاهی بهم کرد. بیل رو توی مودبم، نگاهبه خاطر لحن

سرم راه افتاد.  رو تکوند و پشت . کمی خودشکرد و از قبر بیرون اومد

میت رو برام دفن کنه،   خوام یکدونستم چطور باید بهش توضیح بدم نمینمی

 !میت رو از قبر بیرون بکشه خوام یکبلکه می

دست آوردن اعتماد دختربچه بودم و به گفتنش اصال آسون نبود. من یک

رو انتخاب کردم. تصمیم رین راهتمن آسون نبود. پس سخت ها توی سنآدم

ام و حق دارم  گرفتم باهاش صادق باشم و با دلیل بهش بفهمونم که من زنده

ی راست بردمش به قطعهقبر دفن شده! یک  من توی این بدونم که کی جای
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چیز رو براش توضیح دادم؛ اما اون  رو نشونش دادم. همه ها و قبر خودمریاحی

 .من خشک شده بودنگاهش به عکساول، یاز همون لحظه

چیز رو باجزئیات براش توضیح دادم و منتظر جوابش موندم، درست وقتی همه

 :ای که انتظار داشتم قبول کنه، بالکنت گفتلحظهتوی

 تو... تو... مردی؟ -

خودم دیدم، فقط برایروم میترسویی که روبه لحظه و با این آدم توی اون

 :ی کنترل شده گفتمصبر کردم، باحرص طلب

چیز   که همین االن همهام. چرا انقدر ترسیدی؟ منبینی که زندهداری می -

 .رو برات توضیح دادم

بار با لحنی که استیصال توش  رو باخته بود که این اما یارو انگار بدجور قافیه 

 :شد گفتکامال حس می

 .زندگیم  من زن و بچه دارم. بذار برم پی -

 :رص گفتمبار باحاین

چرا پرت میگی آقا؟ شما کارت قبرکندنه. منم که دارم میگم این قبرخالیه،   -

 .روتم؛ پس این، قبر رو بکن دیگهچون من روبه
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 :بار رنگش کامال پرید و شوکه شده گفتاین

 قبر کنم؟ چی؟! یعنی نبش -

 :پوزخند صداداری زدم و با تمسخر گفتم 

قبر چیه؟ نکنه واقعا فکر   روتم. نبشروبهبابا دست بردار. من درست ای -

 کردی من روحم؟

 :کنه گفتچیز رو تکرار می صوت خ*را*ب که مدام یک مثل یه ضبط

 .کبیره است کنم، گناهه. گناهقبر نمی من نبش -

جمله رو چند بار تکرار کرد که باالخره طاقتم طاق شد و  دونم این سه نمی

 :گفتم

 !تو کَری یا خنگ؟ -

بلند شده بود  هوا باصدایی که حاال کمیهم عنان از کف داد که بی نگار اونا

 :گفت

کبیره است، جرمه! زندون داره. مگه چل  قبر گناه تو مگه دین نداری؟ نبش -

 شدی؟ 

 :داغون که هنوز هم سعی در کنترلش داشتم گفتم  با اعصابی



www.taakroman.ir  

 
  

 
108 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

قبر هم کسی   س توی اینم، پدونم؛ اما وقتی من زندههارو میی اینمن همه -

دیگه کنده رو   قبر باشه. تو فقط داری قبری که یکی نیست که بخواد نبش

 .کنی، همیندوباره می 

 :کفری شده تکرار کرد

قبر   دیگه رو جای تو توی به همین سادگی نیست دختر جان. اگر یکی -

 گذاشته باشن چی؟ اگر اشتباه شده باشه چی؟

ودم، من زنده بودم. گیج شده بودم؛ اما دیوونه که نشده ریاحی واقعی ب من رها

دیگه داخلش باشه؛ اما برام مهم نبود که  دونستم ممکنه یکیبودم. می

 زنه؟ من یکقدیسه حرف می  کرد داره با یکقبر کنم. اون فکر مینبش

ای بودم که بارها و بارها دستش به خ*ون آغشته شده بود. کار حرفه خالف

که این  قاچاقش، از تعداد افرادش بیشتر بود. من هایتعداد انبار جنسکه کسی

 .هم روشهمه گناه کردم، این

 :مطمئنی بهش کردم و گفتمنگاه

 .من تضمین میدم کسی داخلش نیست -

زدم تا  کدوم تضمین؟ همچین تضمینی وجود نداشت. فقط داشتم گولش می
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هام رو پیدا  سوال ن باید جوابقبر خوابیده. م من توی اون بفهمم کی جای

 .من رو بترسونه تونست کسی مثلکبیره« نمیکردم و چیزی به اسم »گناه می

موجودی عابر بانکم رو برای راضی کردنش خالی  که نصفروز بعداز این اون

لحد رسید،   کردم، باالخره قبر خودم، رویا و سامی رو کند. وقتی به سنگ

فهمه. رو می تم خودم تنها کسی باشم که حقیقتخواسفرستادمش بره. می 

گفت اگر توش مرده ببینه، مخصوصا  هوا قبول کرد. می  هم روی  هرچند اون

خاک معلومه   گفت از سفتیرو ببخشه. میتونه خودشوقت نمیدختر، هیچ یک

 .که قدمت چند ساله داره

شده بود.   خودم روش حک وقتی تنهام گذاشت، من موندم و قبری که اسم 

 که مزاحم یکجسد فاصله داشتم. از این لحد با یک ی چندتا سنگفقط اندازه

  پاکی نبودم. پس یک که آدمخوبی نداشتم؛ اما من مرده بشم، اصال احساس

 !ور فرقی نداشت، داشت؟ ور اونگناه این

 :روبه آسمون زمزمه کردم

 .خودت ببخش -

ها رو کنار زدم. با هرسنگی که با زحمت  یکی سنگجراتم رو جمع کردم و یکی
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ترسیدم با واری میشد. به طرز دیوانهدلم بیشتر خالی میذاشتم، تهکنار می

رضوان،   قطعه از بهشت رو بشم! هوا تاریک شده بود و اینبهجسد خودم رو

ی  قوه کردم، چراغکه گاوصندوق باز میکامال تاریک بود. درست مثل وقتی

 .هام رو آزاد نگه دارم دهنم گذاشتم تا دست  توی شکاریم رو

قبر خاک اطرافها تویی قبر گذشته بود، سنگزیادی از حفر اولیه چون مدت

هم   م*حکم شده بودن و جدا کردنشون اصال آسون نبود. از این گذشته خیلی

 .اومدنتر از چیزی بودن که به نظر میسنگین

  بزرخ و اموات و... خونده بودم، جلوی هایی که درمورد عالمتک کتابتک

گرفت. من چندسالم بود؟! من فقط اومد و تمرکزم رو ازم میچشمم می 

تا از عزیزهام رو به خاک داده بودم. به 4سالم بود؛ اما با همین سن تاحاال 11

بار آدم کشته بودم. حاال با  سرم جسد دیده بودم و حتی یک ی موهایاندازه

اس. از  گفتن کبیرهکردم؛ گناهی که میقبر می م نبشسن داشت همین

 .من چی مونده بود؟! واقعا هیچی معصومیت

قبر  تاب فهمیدن حقیقت. با دیدن کفنی که تویآخر بودم و بی دیگه سنگ

  ذارن و تویکفن می کوتاه دستم لرزید. وقتی جسد رو توی ایبود، برای لحظه



www.taakroman.ir  

 
  

 
111 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

قبر کردم. من چندقدمی قبرپدرم، زیر    نبشقبر هم کفن هست، واضحه که من 

قبر   پشیمونی و جا زدن نبود. روی قبر کردم؛ اما االن اصال وقت پدرم، نبشنگاه

خم شدم تا بتونم کفنش رو کنار بزنم و صورتش رو ببینم. هرچند احتماال دیگه  

 .که دستم به کفن خورد، از بس پوسیده بود، پاره شد تجزیه شده بود. همین

  رو کنار بزنم. خیلی ایستادم تا بتونم کفنقبر می شد. باید تویجوری نمیاین

کوتاهی به اطراف کردم   داشتم. نگاه چندش بود؛ اما باید از این راز پر*ده بر می

 ی یکو وقتی مطمئن شدم کسی نیست، رفتم داخل. هه! شده بودم همسایه

 !مرده

ها، تندتند  اما... شوکه شده، مثل دیوونه  حرکت، کامل کفن رو کنار زدم؛ با یک

کفن رو خالی کردم؛ چیزی جز پارچه داخلش نبود! نفس حبس شدم رو از   کل

قبر نکرده بودم. هرچند واقعا برام مهم  کم نبشسر آسودگی بیرون دادم. دستِ 

 !نبود. فقط به خاطر جرمش نگران بودم نه گناهش

تر نگاه دقیق فت. من دین نداشتم. با یکگمردی که قبر رو برام کند، راست می

قبر جسد بوده. یعنی جسد رو از  شد فهمید که قبال داخل اینقبر، می به داخل

کردم. هرچند توش بیرون آورده بودن؟ باید قبر سامی و رویا رو هم چک می
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ها  جسد اونزدم که اون دوتا قبرخالی نیستن؛ ولی وقتی با قبر بیحدس می

افته. آخه چطور ممکنه؟ یعنی جنازه م، حس کردم فشارم داره می رو شدروبه

شون رو دفن کردن و بعد بیرون آوردن؟ آخه جنازه خواهر و برادر من به چه  

قبر قالبی   ها رو برداره و یکخورد؟ چرا کسی باید جنازه اوند*ر*د کسی می 

 من بسازه؟ برای

 ...ولیمن خودم یادمه که رویا و سامی رو دفن کردیم؛ 

هام رو  قبر خالی نشستم و چشم دونستم. تویدونم، من دیگه هیچی نمینمی

بستم. باید خاطراتی رو که با خ*ون و دل فراموش کرده بودم؛ به یاد 

 .آوردممی

گرم و  زدن آرمان و آ*غ*و*شیاد آوردم. پس مالقاتم با آرمان و سامی رو به

من خم  اومد، سامی که روین میصورتمو امن سامی، کامیونی که داشت توی

  یمخالف چرخونده شد و پرت شدن خودم از شیشه شد، فرمونی که به سمت

ای بعدش، به هوش اومدن بعدش، هوشیِ لحظهآوردم. بیعقب رو به یاد می

خ*ون بود و از سر و گوشش خ*ون  کشیده شدن گردنبندم، بابا که غرق به

داغم رو به یاد   بدنش و اشکدم، لرزشیاد آورسردم رو به رفت و بغضمی
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های خودم رو به یاد  هقچشمم و هق ذره جون دادنش جلویآوردم، ذره

 .آوردم

ماشین له شد بود. انقدر که صورتش کامال از   هایسامی! الی آهنسامی! آخ 

رویام که خواب بود. بمیرم که یادم نیاد رویا  بین رفته بود. رویا! بمیرم برای

خودم،   واب مرد و حتی نتونست بفهمه چی به سرمون اومد. دردهایخ توی

خ*ون خودم، رو یادم اومد. من کامال یادم بود که رویا  خودم، طعم هایبغض

که کاری از دستم  کشید. آره! غرق به خ*ون بود؛ ولی زنده بود. آخنفس می

 .عزیزهام نشستم که فقط به تماشای نابودی  برنیومد. وای

ها فراموشم نشده  کدوم از این لحظهها بودم. هیچتک این لحظهمن شاهد تک 

بابا رو دفن کردیم؛ چون بهم گفته بودن جنازه   بودن. خوب یادم بود که اول

دفن کردن نیست. بهم گفته بودن  ریزی داره و قابلها هنوز خ*ونبچه

ها توی  جنازهغسل دادن نیستن.  جسدهاشون به قدری له شده که حتی قابل

بار روشون رو باز کنن،  که برای آخرینسردخونه موندن و آخرسر بدون این

 .دفنشون کردن

بابا مطمئن بودم چون توی سردخونه دیده بودمش. وقتی برای   من از مرگ
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رویا و سامی  جا بودم؛ اما به فوتبابا کنار زدن اون بار کفن رو از صورتآخرین

وجودم    لحظه بیشتر تویبهتردید داشت لحظههمیشه شک داشتم. شک و 

گرفت. چه تضمینی وجود داشت که رویا و سامی هم مرده باشن؟ جون می

ها هم زنده بودن و با دیدن مزار من، باور کردن که من مردم! درست  شاید اون

 .ها رو دیدم و مرگشون رو باور کردمطور که من مزار اون همون

  عادی مثلتونستم یک زندگ یخبر بود؟! چرا نمی  همن چ زندگیِ واقعا توی

 همه داشته باشم؟ 

که االن برای زنده بودن سامی و رویا مدرک دارم، خوشحال دونستم از ایننمی

که زندن و به خاطر من نمردن. ناراحت از  باشم یا ناراحت؟ خوشحال از این

سردرگم بودم؛ ولی   ها بودن رو از دست دادم. گیج وسال فرصت با اون6که این

سازی من رو صح*نه رفتم. هرکسی که مرگجا میفعال باید هرچی زودتر از این

کار رو کرده بود. بهتر بود تاوقتی که علتش رو  علتی این کرده بود، به یک

 .نفهمیدم، نذارم کسی من رو زنده ببینه 

سابی دست  سر مَرده که حها رو سرجاش برگردوندم، باالیکه سنگبعد از این

 .و پاش رو گم کرده بود، موندم تا دوباره قبرها رو پر کنه
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رو بشم. خواست با رفیعی روبهحاال که قبرها رو دیده بودم، اصال دلم نمی

هم  دونستم نباید بذارم رفیعی بفهمه که من قبرها رو باز کردم؛ ولی اینمی

تونم  نکنم، نمیدونستم که تا این قضیه رو برای خودم تجزیه و تحلیل می

 .روی رفیعی نیارمخودم رو کنترل کنم و چیزی رو به

 .اصفهان پرسه زدم و فکر کردم هایخیابون تا صبح توی

شادی« شوکه قدیمی و آشنای »بوستان وقتی به خودم اومدم، با دیدن تابلوی

شدم. من ناخودآگاه اومده بودم به همون پارکی که بچگی با امید اومده بودم. 

خودم رو بگیرم. االن تنها چیزی که   ولش خواستم برگردم؛ اما نتونستم جلویا

اراده رفتم  گذشته بود. بی اخیر پرت کنه، خاطرات تونست ذهنم رو از اتفاقمی

تابی که امید سوارم کرده بود نشستم. حاال دیگه پام به   همون داخل و روی

 .هرسید و نیازی نبود حتما یکی هولم بدزمین می

موبایلم،   ی کوچیکرفیعی روی صفحه غرق سردرگمی بودم که با دیدن شماره 

زدم و تماس رو وصل   که از مرور خاطراتم مهمون گلوم شده بود رو پسبغضی

 .کردم

اش  کنه به خاطر رفتارهای طایفهسر و تهش معلوم بود فکر می های بیاز حرف
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چیزی رو که انتظار   قط همونقهر کردم و از خونه بیرون زدم. پس من هم ف

کرد. بهش گفتم نتونستم  جوری رفتنم طبیعی جلوه میداشت، تایید کردم. این

گردم. انتظار هرجوابی  اش رو تحمل کنم و دارم به اهواز بر میطایفه رفتارهای

 .«جارو داشتم، جز » دیگه برنگرد این

ری بود رو هم  حسنی که مرد ساکت و صبو ی دیدن آقای االن حتی حوصله

تنهایی به خونه برگشتم. دیگه  بلیط گرفتم و خودم نداشتم. از ترمینال یک

فهمیدم رو فهمیده بودم. با خودم قسم خوردم که اگر رویا و  هرچی که باید می

 .سامی زنده باشن، هرجای دنیا هم که باشن، به هر قیمتی پیداشون کنم

*** 

رسیده بودم؛ ولی اصال دل برگشتن به صبح بود و من تازه به اهواز  4ساعت 

کسی و معما، به همه بیدونم چرا میون اینخالی رو نداشتم. نمی  ییک خونه

کرد، رفتم. فقط وقتی به خودم اومدم که زیور  روستایی که زیور زندگی می 

اش ایستاده درگاه در چوبی خونه باچادر نماز قشنگش، تسبیح به دست، توی

  اش گرفتم و به زمین دوختم. با لحنی که بغضزدهبهت نگاه بود. نگاهم رو از

 :کرد زمزمه کردمداد میلعنتیم توش بی
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 !از سرنماز بلندت کردم؟ -

جوری به زمین خیره شده بودم، انگار زیور می تونست از نگاهم بخونه که من  

خرابم رو   دونم چطور حال نبش قبر کردم! آره! من هنوز هم بچه بودم. نمی

اراده به آغوشش پناه  هاش که از هم باز شد، بیفهمید؛ اما با دیدن دست

 .بردم

بار به آ*غ*و*ش کسی به غیر پدرم و امید پناه برده بودم. من برای اولین

ام رفت، تا باالخره تونست  صدقه دونم چقدر نوازشم کرد و چقدر قربوننمی

  هفته تب روز تا یک  . از اونآرومم کنه. حتی چیز زیادی از اون روز یادم نمیاد

 .کوچیک و کلنگی زیور موندم یشدیدی کردم و توی خونه

ی خودم برگشتم، مغزم از خواب بیدار شد. هفته به خونه انگار وقتی بعد از یک

رو از قبر در   کل این قضیه دو حالت بیشتر نداشت. یا جسد رویا و سامی

خواستم منطقی  ان! میویا و سامی زنده آوردن، یا اصال جسدی در کار نبوده و ر

 .هام باعث شده بود به زنده بودنشون ایمان پیدا کنمفکر کنم؛ اما کابوس

 هایرویا و سامی بود؛ حتی توی گروه از اون روز کار من گشتن دنبال

خوزستان   ها بودم. مطمئناً اگر تویهایی به سن اونخالفکاری، دنبال بچه
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 .جوری پیداشون کنم تونستم اینهام میدمبودن، با تکیه به آ

وار دنبال پیدا کردن رد چنان دیوانهگذشت و من همچند ماهی از این قضیه می

خودم   یا نشونی از سامی و رویا بودم. هنوز نتونسته بودم این قضیه رو برای

 .بعدی افتادهضم کنم که اتفاق

گوشم بود  د. هندزفری تویمعمول زیور جواب دا خونه زنگ خورد و طبق تلفن

خط بود طوالنی شده شنیدم. صحبتش با کسی که پشتزیور رو نمی و صدای

خوانی ساده متوجه ابروهاش افتاده بود. با یک ل*بکوچیکی بین یبود و گره

کرد، خطه با من کار داره؛ ولی چون خودش رو معرفی نمی که پشتشدم کسی 

زیور قصد صحبت کردن. هربار مودبانه   و نه من قصد جواب دادنش رو داشتم نه

 .کرددست به سرشون می

ها چند روزی ادامه داشت. همیشه تحمل  سر کردن بهها و دستاین تماس

خورد زده  مدرسه با یکی دعوام شده بود و تا می  کردم؛ ولی امروز که تویمی

 .شتمرو پیچونده بودم؛ اصال اعصاب درست و حسابی ندا بودمش و مدرسه

ای که امید االن  زدن پناه آورده بودم. داشتم چهره کالفه و عصبی به طرح

شد. انگار زدم؛ ولی هربار خ*را*ب میتونست داشته باشه رو طرح میمی
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ای برداشتم و دوباره از  اش رو تصور کنم. کاغذ دیگهی آیندهتونستم چهرهنمی

 .نو شروع کردم

تکراری »شما اول خودتون رو معرفی   هایپرحرص زیور و شنیدن جمله صدای

کنم« »دقیقا با کی کار دارید؟«  کنید« »من باید بدونم با کی دارم صحبت می

»لطفا مزاحم نشید« بازم تمرکزم رو بهم ریخت و طرحم رو خ*را*ب کرد.  

 :بار انقدر کالفه شدم، که باالخره گوشی رو از زیور گرفتم و عصبی گفتماین

 رید؟ کار دابا کی -

 :که صدام رو بشناسه، یا هول بشه، با آرامش و پررویی گفتبدون این

 شما؟  -

من، اون بود که بامن کار داشت، من   یزده خونهدیگه چی بود؟! اون زنگاین

احترام بهش   حرفش بیشتر عصبی شدم و بدونخودم رو معرفی کنم؟! از این

 :توپیدم

 دت رو معرفی کنی؟دونی تو باید خو وری که نمی از کدوم -

مزاحمه.  ی ریز» چه عصبی!« باعث شد کفرم در بیاد و باور کنم فقط یک زمزمه

 :هوا گفتتا خواستم دهن باز کنم و چندتا درشت بارش کنم، بی
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 ها؟ ی ریاحیطایفه دار شرکتریاحی هستید؟! رها ریاحی سهامشما خانم  -

دستم لرزید و   گوشی تویغریبه،   واقعیم از ز*ب*ون یک  با شنیدن هویت

من، فکر  ی پیشزیور چرخید. زیور هم مثل چند دقیقه اختیار روینگاهم بی

صورتش بود، بهم خیره بود.  چنان مهمونریزی که همکرد مزاحمه و با اخممی

»به کارت برس« محکمی که به زیور گفتم، باعث شد دست و پاش رو جمع کنه  

 .و به آشپزخونه برگرده

 :عمیقی کشیدم. محتاط و م*حکم گفتم نفس

 !شما؟ -

 :لحنش عوض شد و سرخوش گفت

 ... کردم االن بایدپس درست حدس زدم. فکر می -

های اضافیش رو نداشتم، شنیدن حرف  یانقدر گیج و کنجکاو بودم که حوصله

 :حرفش اومدم و با حرص پرسیدم حتی تا حدودی ترسیده بودم. بین

 گفتم شما؟  -

 :بار سریع و جدی گفتاین

 .باید ببینمتون -
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بابا خبر  رو زیر نظر داشت که از سهامم توی شرکت هرکی که بود، کامال من

دونست. از طرفی  واقعیم رو میشناخت که هویتام رو میداشت. مطمئناً طایفه

کرد و فکر قبرم رو باور میهمه باید سنگ ام رو بشناسه، مثلکه طایفهکسی

خطه، تنها کسیه که از زنده بودن  رد من مردم! پس احتماال کسی که پشتکمی

که شاید از رویا و سامی هم خبر داشته باشه، باعث شد من خبر داره. فکر این

 :سریع بگم

 کی و کجا؟ -

 :کرد گفتکوتاهی کرد و با لحنی که تعجب ازش چکه میمکث

 .کردم قبول کنید! هرجا شما بگید میامفکر نمی -

کردم ببینمش. شاید حرفش باعث شد با خودم فکر کنم شاید نباید قبول می

مرگم سکوت کرده. شاید واقعا به نفعمه که   علتی درمقابل جعل رفیعی به یک

ندونستن، این  سردرگمی، این واقیعیم رو به خاک بسپارم؛ اما این هویت

  ت از رفیعی هیچوقکرد. مطمئن بودم هیچرو دیوونه میخبری داشت منبی

 :شنوم. پس با اطمینان گفتم توضیحی نمی

 .ششملت ساعت پارک -
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اومد، خداحافظی سریعی کردم و زیور که از آشپزخونه بیرون می با دیدن 

چیز زیادی نمونده بود. باید زیور رو   6رو سرجاش گذاشتم. تا ساعت  گوشی

 .شدم فرستادم بره و خودم آماده می می

ی آخر مدام منتظر بود تا از اون تلفن چیزی بهش بگم؛ اما نه من  زیور تا لحظه

کمدم رفتم و کرد بپرسه. باالخره وقتی رفت، سراغگفتم و نه اون جرات میمی

پسرونه و  راست کمدم پر از لباسمناسب موندم. سمت بین انتخاب لباس

خریدم و هارو خودم میدخترونه بود. پسرونهچپ پر از لباسسمت 

وقت تا  هایی که هیچخرید. دخترونهخودش برام میهارو زیور از حقوقترونهدخ

 .خواستم بپوشمحاال نپوشیده بودمشون و نمی

ام میرم، باعث شد برای  که شاید دارم به دیدن کسی از اعضای طایفهفکر این

ای  مشکی ساده، شلوارپارچهدخترونه رو انتخاب کنم. مانتویبار لباساولین

ای رو از کمد بیرون کشیدم. جوری  نخی مشکی و ساده راسته و شال مشکی

رفتم سرمزار. هرچند من هنوز  چیز رو ساده انتخاب کردم، انگار داشتم می همه

 .ام تنم بودخانواده هم سیاه 

کردم یعنی ممکنه از رویا و  با استرس از خونه بیرون زدم. مدام با خودم فکر می 
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پوشیدم،  دخترونه می باری بود که لباسون اولینسامی خبر داشته باشه؟ چ

لباسم راحت نبودم و از   مردم بهم عوض شده. اصال توی کردم نگاه حس می

  لَختم هم به این  های بقیه معذب شده بودم. لیز خوردن شالم روی موهاینگاه

 .سرم نگه دارمزد. جدا بلد نبودم شال رو رویاحساس دامن می 

گشتن پیداشون کردم. یک مرد مسن و  ک رسیدم و بعد از کمیباالخره به پار

نیمکتی نشسته بودن. هر   شباهت بهم نبودن روییک مرد جوون که بی

 .کردندوشون اتو کشیده و شیک بودن و آروم و خونسرد باهم صحبت می

وار شروع  نیمکت ایستادم. نگاهم اسکن هام کم کردم و نزدیک از سرعت قدم

نفس کت و شلوار شیک سفیدی  تره با اعتماد بهردنشون کرد. مسن به آنالیز ک

صورتش و...   نشستن و طرز صحبت کردنش، غرور توی پوشیده بود. ژست

کار و با  ساله، به شدت محافظه50دکتره. حدودا باعث شد حدس بزنم که یک 

سته  نیمکت نش اومد. جوونه؛ اما فارغ از هرقید و بندی، وسطتجربه به نظر می

نیمکت گذاشته بود. تیپش برخالف مردکنارش،  هاش رو دوطرفبود و دست

اومد. حدود مالحظه و راحتی میساده، اسپرت و تیره بود. به نظر آدم بی

 !دغدغه بودهای بیساله بود؛ ولی راحتی و طرز لم دادنش، شبیه نوجوون30
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اش ریز شد و  هغرق تجزیه و تحلیل بودم که جوونه متوجه حضورم شد. چشم

مشکوک و سوالی اسمم رو صدا زد. نگاهم که روش سُرخورد، جا خوردنش رو  

حس کردم. حاال مرد کناریش هم متوجه حضورم شده بود. هردو از جا بلند  

 .شدن و باتعجب بهم خیره شدن

 :عمیقی پس زدم و آروم و متین پرسیدم   استرسم رو با نفس

 خواستین منو ببینین؟ شما می  -

 :ه سریع گفتجوون

 خواستیم خودشون رو ببینیم. چرا شما رو فرستادن؟ما می  -

 :تا خواستم جوابی بدم، پوزخند محوی زد و گفت

 ی خودشیم رفته قایم شده؟ ترسیده؟! فکر کرده ما از طایفه -

ی خودم قایم از حرفی که شنیدم، کامال جاخوردم! من چرا باید از دست طایفه

ی خودم  کردم قراره یکی از طایفهرقرار، چون فکر میشم؟ اتفاقا من اومدم س

 .شد حقیقت رو به من بگه؟ کامال گیج شده بودمرو ببینم! چرا یکی پیدا نمی

ی واقعی، مودب و با  خانزاده زیور، خوب بلد بودم مثل یک به لطف غرغرهای

کردم و با   وار بود! مقابله به مثلمعمول، رفتارم آینه وقار باشم؛ ولی بازهم طبق
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 :پوزخند محوی جواب دادم

 .محترمدیدار از شما آقایونرهاریاحی هستم و منتظر توضیح علت این -

 :مدت باتعجب بهم خیره بود، مودبانه گفت مسنه که تمام 

سال رو پر  14کم سالشون باشه؛ اما شما دست 11رهاخانم االن باید  -

 .کردین

 :مخودش مودبانه گفتلبخندتلخی زدم و مثل

 .ای داشتمحرفهعلت سوتفاهم ایجاد شده است، از بچگی ورزشاگر این -

ی گوشیش بود، بهم خیره  ای نگاهش میخ صفحهجوونه که چندثانیه باالخره

 :شد و خطاب به مسنه گفت

 !هاش رو ببیندایی هیکلش رو ول کن، چشمخان -

گرفت و باتعجب   یکی دار بود؟ مسنه گوشی رو از دست اونهم طایفهخان؟ اون

 :وار گفتو زمزمه

 !دیگه اینهم ماشااهلل چقدر شبیه -

  مریم توی رو دستم داد. با دیدن عکس کنجکاوم، بالبخند گوشی با دیدن نگاه 

هام یخ کرد و به ثانیه نکشید که  اراده دست ی کوچیک گوشی، بیصفحه
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فرش پارک، با  بلند افتادن گوشی روی سنگ گوشی از دستم رها شد. صدای 

گوشی و باتریش، هر کدوم به   زمان شد. قاب پشتلرزش نامحسوس تنم هم

 .واکنشی به من خیره شده بودن سمتی پرت شدن؛ اما جفتشون بدون هیچ

ای از مریم ببینم و دست و پاهام سست نشه. امکان امکان نداشت نشونه

آزار نده.   مریم روحم رو هاینداشت یادگذشته بیوفتم و وحشت شکنجه

عرق بود، مانتوم رو چ*ن*گ زدم. با دیدن  هایی که خیساراده با دست بی

کردم. دیدن چندتا مریم، داشتم به درست بودن تصمیمم شک می  عکس

مرگم خبر   شناسن، از جعلام رو میدونن، طایفهواقعیم رو می غریبه که هویت

 وده باشه؟تونه درست بشناسن، چقدر میدارن و مادرم رو می

معذبی بهشون کردم و »ببخشید« ریزی بهشون گفتم. خم شدم و  نگاه

لرزید، با تریش رو جا  هایی که می های گوشی رو از زمین برداشتم. با دستتکه

کردم روشنش کنم، که مسنه به خودش اومد و  انداختم و داشتم سعی می

 :سریع گفت

حالتون خوب نیست! بفرمایید  مشکلی نیست، راحت باشین. انگار   -

 .بشینین
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پ*اره  شون نشستم و بعد از چند دقیقه تعارف تکهرویینیمکت روبه روی

هوا رگباری  های الکی، دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. بیکر*دن 

 :پرسیدم

ی  مریم رو از کجا آوردین؟ از کجا طایفه  های مادرمین؟ عکسشما از فامیل  -

من رو   یی خونهدونین؟ شمارهرو می واقعی من ؟ از کجا اسمشناسینرو میمن

 ... از کجا

 :یهو جوونه از کوره در رفت و با حرص زیرلب گفت

 !سرم رفت -

 :مسنه سریع بهش توپید

 ادبت کجا رفته حسین؟ -

 :ای کشیدم و گفتمپووف کالفه

یج ه لطفی بکنین اول خودتون رو معرفی کنین؟ منو کامال گمیشه ی -

 .کردین

 :مسنه با خجالت گفت

حرف اومد به کل فراموش کردم. امیری هستم دخترم،   انقدر حرف توی -
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  سعادتی وکیل ام، حسینقلب و عروق. ایشون هم خواهرزاده متخصص

 .خانوادگی شماست

حرف بیاره. خیال رو بههام انقدر واضح بود که سعادتیِ بی تعجب چشم

 :حوصله گفتبی

 حت حرف بزنیم؟میشه را -

 :آداب بازی دربیاره، سریع گفتم که مسنه بخواد مبادیقبل از این

 .راحت باش -

ی شب میگه،  که انگار داره قصهخودش رو روی نیمکت جلو کشید و جوری

 :گفت

ها بودیم. اولین  خانوادگی ریاحی پدربزرگ من، پدر من و من، وکیل -

ی تغییر هویت یک ، پروندهمن بعد از گرفتن مدرکم ی رسمیپرونده

اش چشم دیدنش رو ندارن، چون  ساله بود. دختری که طایفه4ی دختربچه

  هایی محمدرضاخانِ. من فقط چون بعد از پدرم پروندهتنهاوارث دختری زنده 

 .کردم، سراغ این پرونده اومدم. وگرنه... بگذریماش رو تمام میباز مونده

 :عمیقی کشید و گفتنفس
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بعدی انتقالت به پرورشگاه بود. این تغییر هویت و انتقال به   مورد -

ی  جونت در برابر طایفه پرورشگاه، فکر هرکس که بوده، به نظر قصدش نجات

دونم. ترتیب بابام؟ چون خودم هم نمیطماعت بوده. نپرس کارمادرم بود یا زن

ها از  که آبانتقالت به پرورشگاه رو دادم؛ چون قرار بود داییم بعد از این

ات مرگت رو باور کردن، سرپرستیت رو به عهده ی طایفهآسیاب افتاد و همه

بگیره؛ اما وقتی ما خواستیم اقدام کنیم، تو زودتر آستین باالزده بودی! دیگه  

حقوقی ازش  جدیدت رو پیدا کردم و وکالت رو د*ر*د نیارم که سرپرستسرت

 ... گرفتم

جا خوش کرده بود. گوش دادن به  گلوم دلیلی که تویبغض بی

 :سعادتی رو برام سخت کرده بود. پریدم بین حرفش و گفتمهایحرف

 رویا و سامی هم کار تو بود؟ از رویا و سامی خبر داری؟ جعل مرگ -

 :تر گفتحوصلهای بهم کرد و بیحوصلهنگاه بی

ذره  کدونی کنار اومدن با حمید رفیعی چقدر سخت بود؟ یاصال هیچ می -

شناسم که بگم دیگه ات رو مینگاهت نیست! انقدری طایفه قدردانی هم توی

 ... وضعیت صالح نیست. باید موندنت توی این
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جوری داشت از جواب   سوالم چقدر برام مهمه که این دونست جواب ایننمی

که  حالی دارم؟ بدون اینتونست درک کنه االن چهرفت؟ نمیدادن طفره می

بلند شده بود سرش  حاال کامال عصبانیتم تالش کنم، باصدایی که  کنترلبرای 

 :داد زدم

 گفتم از رویا و سامی خبر داری؟ -

هام خیره بود، با  چشم  حسی بهم کرد و بعد از چندثانیه که تویخنثی و بینگاه

 :آرامش گفت

دونی هایی؟ نمی شنوی میگم تو تنها وارث دختری از خ*ون ریاحینمی -

 تصادف فوت شدن؟همون شب

  هام داشت تویام رو از نگاهش جدا کنم. چشم خیره تونستم نگاهنمی

کرد. حاال که گشت. درست مثل کاری که امید می چشماش، دنبال حقیقت می

مشکوکی  کردم. سعادتی با لحنسن رسیده بودم، داشتم درکش می این به

 :گفت

 مگه غیراز اینه؟  -

که هرچی که داشت بهم ی از سوالش هول شدم. با ایندونم چرا، ولنمی
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هاش رو با مدرک بهم  اومد، تا حرفگفت، منطقی بود و با عقل جور در میمی

 .تونستم روش حساب کنم و حقیقت رو بهش بگمکرد، نمیثابت نمی 

فرش زیر پام دوختم.   عمیقی کشیدم و نگاهم رو ازش گرفتم و به سنگ نفس

باری بود که امیدم ناامید میشد. من واقعا امیدوار بودم   دمیندونم این چننمی

از رویا و سامی هم خبر داشته باشه. واقعا امیدوار بودم با پیدا کردن رویا و  

 ام رو دور هم جمع کنم. واقعا امیدوار بودم این معمایسامی، بتونم خانواده 

 ...غریبه حل بشه؛ امازجرآور با دیدن این

پارک چیزی برام بخره.   های اطرافم رو فهمید و رفت تا از دکهامیری حال بد

 :از فرصت استفاده کردم و به سعادتی گفتم

 !هات داری؟مدرکی واسه حرف -

رنگ رو ازش بیرون کشید.   ی صورتیتا دفترچهکیفش رو باز کرد و بیشتر از ده

 .ها رو سمتم گرفتاون

ها تنها سندهایی هستن که تونستم رسمیشون این سندها رو ببین. این -

ها رو برات پس بگیرم، باید که بتونم اون زمینجا به بعد برای اینکنم؛ اما از این

ها و زنده که مرده باشی، برای پس گرفتن زمینموقع این کنارم باشی. اون



www.taakroman.ir  

 
  

 
132 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

د هویت و اصل و نسبت رو  موندنت بیشتر به نفعت بود؛ اما االن برعکسه. بای

 .ایپس بگیری و به همه ثابت کنی تنهاوارث زنده

کردم سرم داره از هام گرفتم. حس می دست رو بینطوالنی کردم و سرم مکث

ای از  همه افکار مختلف منفجر میشه. من به امید پیدا کردن نشونههجوم این

عالمه صیبم شده بود، یککه نجا اومده بودم؛ اما تنها چیزیرویا و سامی این

گفت ازشون متنفره. من  هایی که بابا همیشه میارزش بود. زمینهای بیزمین

هایی که  واقعا از هرچی چیز مادی بود متنفر بودم. چرا باید جونم رو برای زمین

 انداختم؟ارزش بودن به خطر میبرام بی

 :ای کردم و گفتمپوف کالفه

قانونی رو پس بگیرم. من به سن م هویتمتونحتی اگر بخوام هم نمی  -

نرسیدم و سرپرستم اگر بفهمه با پس گرفتن هویتم، خودم رو توی چه  

کنه. اون از هرآشوبی که من مسببش  اندازم، عمرا قبول نمیای میطایفهدعوای

ی  جریانی به شدت از من متنفرن و اجازه اش سر یکباشم متنفره. طایفه

 .نکار رو بهم نمیداین

 :نفس گفتسعادتی با اعتمادبه 
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اش نیست. هر  ی حمیدخان و طایفهام. نیازی به اجازهکارم خبره من توی -

تونیم انجامش  حقوقی می وکالت کارِقانونی و رسمی که داشته باشی، باهمون

 .ذارم باخبر بشهبدیم. اگر نخوای حتی نمی

 :مکثی کردم و گفتم 

 !همه زمین نداشتهاما پدرمن اصال این هات هم درست؛گیریم همه حرف -

 :حوصلگی نگاهش رو گردوند و با تمسخر گفتبا بی

 !ولی پدربزرگت که داشته -

 :ها زمزمه کردمخنگ اراده مثلبی

 پدربزرگم دیگه کیه؟ -

حرفی درموردش وقت هیچوقت پدربزرگم رو ندیده بودم و بابا هیچمن هیچ

بار جوری که  زنه! اینونم داره از چی حرف میبهم نزده بود. طبیعی بود که ند

 .زنهخنگ حرف می یبچهانگار داره با یک

 ای؟زادهدونی که یک خان احیانا تو اصال می -

 :نگاهم رو ازش گرفتم و کالفه زمزمه کردم

 .دونمفکر کنم این تنها چیزیه که من از هویتم می -
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تی رو سمتم گرفت. با جدیتی که ای فکر کردن، کارمکثی کرد و بعد از ثانیه

 :ساعت ازش ندیده بودم گفت این یک توی

دونم به یک کنیم. باید ازصفر شروع کنیم. نمی بیا دفترم باهم صحبت می -

ایش بوده، چقدر  حرفهاش ورزشساله که احتماال تمام دغدغه11دختربچه ی 

ه و به نفع جفتمونه  شه اعتماد کرد؛ ولی حمید رفیعی از این دیدار خبر ندارمی

دیگه رو ببینیم؛ اما قانونی رسیدی هم که با خبر نشه. قرار بود وقتی به سن

هایی که پدرم به خاطرش کشته شد، داره دست بقیه  نتونستم ببینم زمین

 قضیه بهت اعتماد کنم؟ تونم توی اینافته. می می

خر بهم زده بود.  تمس ساعت، بدونترین حرفی بود که توی این یکاین صادقانه 

تونست انقدر  های من کشته شده بود؟! چطور میپدرش به خاطر زمین

 !رو بگه؟ خونسرد این

 :صدام نشسته بود گفتم اراده تویکارت رو ازش گرفتم و با صداقتی که بی

 تونم بهت اعتماد کنم؟منم هست! می سوال -

 :ب گفتای باال انداخت و دست به س*ی*نه نشست. حق به جانشونه

 .فهمیمتا امتحان نکنیم نمی -
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تونستم اعتماد کنم. کس نمیتونستم اعتماد کنم. نه فقط به اون، به هیچنمی

روزگار رو چشیده بودم که بدونم، هنوز   کم، انقدر سرد و گرممن با همین سن

سعادتی رو به  اگر حسین زوده. از طرفی حتیبرای اعتماد کردن بهش خیلی

کردم که چرا داییش رو همراه خودش  کردم، درک نمی لم قبول میوکی عنوان

ی خریدها رو کنارم  آورده؟! تا خواستم ازش بپرسم، داییش سر رسید و کیسه

گذاشت. برای هر کدوممون چیزهای مخلتفی گرفته بود. سعادتی زودتر ازما 

سفی  ها رو از کیسه بیرون آورد و مشغول شد! امیری نگاه پرحرص و تابستنی

کوتاه کامال  همین مدت  بهش انداخت؛ اما اون اصال به روش هم نیاورد. توی

اش برای این  جورایی روحیه فعاله! یک درونش زیادی واضح بود که کودک

شیطون بود؛ اما داییش برعکس خودش، با ادب  شغل کسل کننده زیادی 

 :شیرینی رو سمتم گرفت و با محبت گفت

 .کنهمیاین فشار رو تنظیم  -

شد دستش رو پس بزنم. به ناچار ازش  چون دستش جلوم دراز بود، نمی

 :گرفتمش و تشکر کوتاهی کردم. مردد پرسیدم

 !جا ...؟میشه بپرسم شما این -
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 :حرفم اومد ای که دستش بود رو کنار گذاشت و میونمیوهآب

 !االن حالتون مساعد شنیدنش هست؟ -

ی کافی ای هم نداشتم. امروز به اندازهایدههیچخواد بگه و دونستم چی می نمی

تر رو هم نداشتم؛  کلمه اضافه  آشفته شده بود و دیگه تحمل حتی یک ذهنم

 :تونستم جلوی کنجکاویم رو بگیرم. لبخند ملیحی زدم و گفتمولی نمی

 .خوبم، بفرمایید -

رد کسومش رو باز می خیال بستنیمرددی به سعادتی که داشت بی نگاه

واکنشی ازش ندید، با حرص نفسی کشید. کامال واضح  انداخت و وقتی هیچ

ای که سعادتی موافقش شخصیه. قضیه  یخواد بگه یک قضیهبود چیزی که می

 !نیست که اگر بود، واکنشش این نبود

سنگین، که باالخره خود امیری   شد و جوبینمون داشت طوالنی می سکوت

 .سکوت رو شکست

گذاری برای تاسیس   خوام اگر موافق باشین، پیشنهاد یک سرمایه من می -

 ... دونید کهکلینیک رو بدم. مطمئناً می  یک

اش نبود! دنبال  حرفش رو خونده بودم. دیگه نیازی به شنیدن بقیه تا ته
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 .انتخاب بودم هاش، بهترینگزینهگشت و مطمئناً من بین همهگذار میسرمایه 

کمه و قانوناً برای استفاده از  عظیم که از قضا سنش ک ثروتزاده با ییک خان

  ثروت اش! یعنی تمامخانوادگیش نیاز داره؛ به خواهرزاده  ثروت، به وکیل این

من  گذاری به ثروتی کسی که برای سرمایهرفت زیردست خواهرزادهمن می 

کردم. از یدلیل رو درک مدوخته. لعنتی! حاال داشتم علت این محبت بی چشم 

 !ستهم مثل همه زدم که اوناول هم باید حدس می

فهمیدم چقدر دونست و تازه داشتم میرو میسعادتی این مطمئناً حسین

شد؟! من یا اون؟! چقدر  پرروئه! حاال کی باید برای اعتماد کردن دو دل می 

م  سوالی ازم کرده بود. این من بودم که باید تصمی گستاخ بود که همچین

حجم از پررویی رو  وار! اینتصمیم دیوونهگرفتم بهش اعتماد کنم یا نه، یک می

 !از کجا آورده بود؟

چنان داشت گ*از بزرگی از بستنیش  نگاه پرحرصی به سعادتی کردم که هم 

 !شدای از بستنیش جدا نمینگاهش ذره گرفت. المصب می

سعادتی خودش رو قاطی  که ی قضیه کرد. اینلحظه مغزم شروع به تجزیه یک

بزرگ و واضح بود؛ اما مطمئناً از قصد داییش خبر   مخالفت بحث نکرد، یک
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که  موافقت زیر پوستیه! مگر این خودش آوردتش و این یک داشته و همراه

 !مجبور بوده داییش رو همراه خودش بیاره

ادتی  تر از چندثانیه از ذهنم گذشتن. سعها، کمتجزیه و تحلیل تمام این

 !خوبی داشت. چرا من نداشته باشم؟ سیاست 

 :محکمی گفتم  رو به امیری، با لحن

  ی ایندفترشون درباره کنیم تا تویوقت رو با خواهرزادتون تنظیم می یک -

 .مالی نیست صحبت درمورد مسائل قضیه حرف بزنیم. االن حالم زیاد مساعده 

نشست، به طرز عجیبی باعث شد باور سعادتی  لبخند محوی که روی ل*ب

که خودم حواسم باشه، از کنم که کار درستی کردم. در واقع من بدون این

 !همین لحظه بهش اعتماد کرده بودم

که فکر کرده تونسته اعتمادم رو جلب کنه، با رضایت  حال از اینامیری خوش

 :گفت

  . حمیدخان از اینجریان بین خودمون بمونه هم خوب. فقط لطفا این خیلی -

 .جریان با خبر نشن بهتره

اش  خوشی از رفیعی و خانواده و طایفهکه هیچ دلحرف، با اینباشنیدن این
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 :نداشتم، سریع و حق به جانب گفتم

 !وقت؟چرا اون -

 :فهمید از حرفش خوشم نیومده که با دلجویی گفت

ی جالبی با هم ها، از قدیم ر*اب*طهی رفیعیما و طایفه آخه خاندان -

 .شغلی بدجور رقابت داریم ینداشتن. االن هم ما توی حیطه

 :متعجبی بهش انداختم و با ریزبینی پرسیدم نگاه

ی رقیبش همچین وکالتی  گید که رفیعی به خواهرزادهیعنی دارید می -

 !داده؟

 :هاش معلوم بود، گفت امیری با غرور و رضایتی که از چشم

ها که از قضا اون هم وکالت خونده، خانوادگی ریاحیوکیلنه، اون به پسر  -

 .ی منهوکالت داده. خبر نداره حسین خواهرزاده

ی من رو دور زده و سرش کاله گذاشته، خیلی  که پدرخوندهمعلوم بود از این

اراده حرصم دراومد. نگاهم  دونم چرا، ولی بیکنه! نمیباهوشی می احساس

 !دیدمهم مینگاه اونحرص رو توی ن اینسعادتی سُرخورد. م روی

ثانیه هم داییش رو تحمل کنم. تاریک شدن هوا رو  تونستم یکدیگه واقعا نمی
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سردی ازشون جدا شدم. هرکاری کردم خودم رو   بهانه کردم و باخدافظی

  تر از اونی بود که بتونم دیوارهایراضی کنم برم خونه نتونستم. ذهنم آشفته

 .کنم  خونه رو تحمل

دونستم هرکس که  دونستم رو کنار هم گذاشتم. حاال می چیزهایی که میهمه

نفر رو جعل کرده، خواسته از طایفه دور نگهمون داره. مسلما االن ما سه  مرگ

رویا و سامی هم عوض شده بود و پیدا کردنشون اصال کار راحتی نبود.   هویت

اشت رفیعی بود که مطمئناً تنها کسی که از زنده بودن رویا و سامی خبر د

خواست بگه تا االن گفته  رو لو بده که اگر می امکان نداشت حرفی بزنه و چیزی

کردم.  فشار واسه به حرف آوردنش استفاده میبود. پس باید از یک اهرم

 !اشغیرت و آبروی طایفهاهرم مثل امیری و از جنسیک

ونم کی به خونه رسیدم.  دخیابون قدم زدم و نمی دونم چندساعت توینمی

مهم گرفته بودم. تصمیمی که  فقط یادمه وقتی به خونه رسیدم، یک تصمیم 

 .دوسر برد بود

ای صبر کردم تا مطمئن بشم از ایران رفته و دیگه دستش بهم چند هفته

خوام بهش بزنم، براش انقدر سنگین هست  دونستم حرفی که می رسه. می نمی
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خواست از دستم م رو بزنه. هرچند اگر واقعا میبار ممکنه جدا قیدکه این

ایران داشت که الزم نباشه   قوی و محکمی توی خالص بشه، انقدر روابط

 .ترسیدمخودش مستقیما ایران باشه؛ ولی من دیگه نمی

نینا رسیده بودم، دیگه از هیچی  سطح قدرتانگار حاالکه به قدرتی هم

خالف گرم بود. دلم به  دنیای ترسیدم. پشتم به اسم و رسمم توینمی

ی خودشون کنده بودن؛  خالفکاری گرم بود، که دل از خونه و خانوادههایآدم

 !هم به خاطر پول اون

واقعی؟! ام یا یک احمقی واقعیکردم که من یک نابغهخودم هم شک میگاهی

خیالم  زد و بیقدیمیش رو می ی رفیقرفیعی قید خواستهاگر واقعا روزی

رو داشتم به  تونستم در برابرش مقاومت کنم؟ من دل اینمیشد، واقعا می 

  هام دستور بدم کسی رو که از پرورشگاه بیرونم آورده، توی انبارهایآدم

تونستم انقدر پست باشم. وقت نمیخالفکاری شکنجه کنن؟ نه! من هیچ

از االن، به  تونستم شدم؛ ولی نمیاش میمطمئناً توی اون شرایط تسلیم طایفه

 .خاطر ترس از واکنشش، قید تصمیمم رو بزنم

ای که از زیور  ای به چیزی فکر نکردم. تلفن رو برداشتم و شمارهدیگه ثانیه
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رسا و   کوتاه، باشنیدن صدای یکش رفته بودم رو گرفتم. بعد از چند ثانیه

ل حظه تردید سرتاسر رفیعی که به انگلیسی چیزی گفت، توی یک سرحال 

اراده هول شدم. هول  وجودم رو گرفت. انتظار نداشتم انقدر زود جواب بده و بی

 :ربط گفتمزده و بی

 .سالم -

حال جراتم رو جمع ی خوبیه یا نه؟ با اینطوالنی نشونهدونستم این مکثنمی

 :کردم و با اعتماد به نفس گفتم

 رهام دکتر. شناختی؟ -

  لوم بود دور و برش شلوغه و اصال زماناومد، معاز صداهایی که از اطرافش می

 :تماس انتخاب نکردم. سریع و باعجله گفت مناسبی رو برای

 خوای؟ شناختم. چی می -

شکست؟ ناراحت شدم؟ بهم برخورد؟ نه؛ واقعا نه! دیگه برام عادی شده دلم 

  بود. من یاد گرفته بودم که من برای کسی مهم نیستم و کسی هم نباید برای

دستش  چیز رو کفمهلتی همه بار بدون هیچباشه. پس منم اینمن مهم 

سعادتی،  که حسینسعادتی گرفته تا این گذاشتم. از دیدن حسین
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ها پیش  اش، دکتر امیریه. بهش گفتم سالطایفهی رقیبش و دشمنخواهرزاده

تک اش بدجور رکب خورده. حتی بهش گفتم از تکاز رقیبش و دشمن طایفه

اش رو برای دکتر امیری سرمایه خوام همهام خبر دارم و میارثیه هایزمین

 !حدش قابل توصیف نبودکنم. حاال عصبانیت بی

تر از قبل بهش گفتم که از  دستی بزنم. م*حکماولش سعی کردم بهش یک

زنده بودن رویا و سامی خبر دارم. وسط حرف زدن و بد و بیراه گفتنش به  

ت شد. بعداز چندثانیه شروع به انکار کرد و وقتی  امیری، یهو ساک یطایفه

قبر کردم، دیگه چیزی نگفت. اون سکوت کرده بود و  بهش گفتم که من نبش

دونست! اون  کنترل نبود. اون میحاال این من بودم که عصبانیتم قابل

 مدت ساکت موند. تمام این ان و تمام ایندونست که خواهر و برادر من زندهمی

ام رو از داشتن من محروم کرد. آخه  ام و خانواده رو از داشتن خانوادهمدت من 

 دل باشه؟ حد سنگتونه تا ایننفر میچطور یک

دیوونگیم گل کرد و با حرص و جدیت  آخر، رگ لحظه زدم به سیمتوی یک

 :بهش گفتم

  دونستی و گذاشتی توی اینچیز رو میدونستی؟ میمدت همهتمام این -
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هارو میدم به  ی زمینجور آدمی هستی؟ همهست و پا بزنم؟ تو چهمنجالب د

کنم دیگه ات میگم که از امیری رودست خوردی. کاری میامیری. به کل طایفه

 .ات بگه که تو پدرشیطایفه  پرنیان هم روش نشه توی حتی

های عصبی خودم و رفیعی بود. هردو از  شنیدم صدای نفستنها صدایی که می

هم خسته بودیم. نه من کفری بودیم. من و رفیعی واقعا از دست هم دست 

چون و چرا قبول کنم، نه  دخترطایفه بودم که هرچی بزرگترم میگه رو بی

رو درک کنه و باهام کنار بیاد. پدرم مردصبوری بود که بتونه من رفیعی مثل

 .رو از هم جدا کنیم همیشه راهمونبار برایوقتش بود یک

 زنم، فقط یکهایی که دارم به رفیعی میدونستم تمام حرف می هرچند من

رو  رفیعی که این عصبانیته؛ ولی  مشت تهدید پوچ و تو خالیِ، از روی

هام رو باور کرده بود.  تک حرف دونست. اون من رو بد شناخته بود و تکنمی

من کاری درحقش بکنم. تونم همچینوقت نمیدونستم هیچخودم خوب میولی

 .رحم بودم؛ ولی هنوز هم معرفت داشتمبی

 .چیز میشمخیال همهرو بهم بده، منم بی رویا و سامی آدرس -

 :بالجبازی و تمسخر، پرحرص گفت
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 .دونم داری چی میگیپزشک معرفی کن. من نمیبرو خودت رو به روان -

 :گفتمکردم کنترلش کنم تر از قبل، بالحنی که واقعا داشتم سعی می کفری

 .سالمی کنمات یکپس باید به طایفه -

رو سرجاش  ای رو بدم، باحرص گوشیدیگهکه بهش مهلت حرفبدون این

کنم. کاری رو باهاش نمی وقت همچینکوبیدم. هنوز هم مطمئن بودم که هیچ

  حرف آوردنش پیدا کنم؛ اما اونراه دیگه برای بهکردم یکداشتم سعی می 

 !ته بودتهدیدم رو جدی گرف

حرف  ساعت هم نگذشته بود که خودش بهم زنگ زد. بدون هیچ12هنوز 

 :کرد گفتداد می ای، باصدایی که خستگی توش بیاضافه 

 .شون رو انتخاب کنیکی -

 :تر از همیشه گفتمحرف چیه؟ گیجحتی به ذهنم هم نرسید منظورش از این

 چی؟ -

 :کالفه و خسته سرم غر زد

همه سال چه دونم بعد از اینتو آسونه؛ اما من واقعا نمی باور نکردنش واسه -

شون  تونم یکیان یا نه. من فقط میدونم هنوز زنده ها اومده. نمی بالیی سر اون
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 رو؟  خوای یا سامیرو پیدا کنم. بگو رویا رو می

 :بالحنی که ناخواسته بغض توش نشسته بود زمزمه کردم

 .خوامهم برادرم. من هر دوتاشون رو می خوام رو میهردو، من هم خواهرم -

 :زد گفتهم بالحنی که عجز توش موج میبار اوناین

برنده به این   رها پیدا کردنشون آسون نیست عزیزم. من فقط یک برگ -

بار   ایران دارم و فقط یک قوی تویمورد فقط یک رابط درشتی دارم. در این

 .تخاب کنرو انکار رو بکنم. یکی تونم اینمی

ام، برای بارصدم به گوشم رسید. آخه این چه  خردشده شکستن قلب صدای

تونم  تونم؟ هر دوشون برام عزیزن. چطور میایه که من دارم؟ چطور میزندگی

دونستم هرکدوم  رو انتخاب کنم؟ می خانوادم یکیبین دوتا ازآخرین اعضای

 .کنهکی رهام نمی ی روکه انتخاب کنم بازهم عذاب از دست دادن اون

هر دوشون برام عزیز بودن. برای داشتن هرکدومشون حاضر بودم در لحظه از  

رویا برام فرق داشت. به رویا    ها بازمی اینجونم بگذرم. باوجود همه

عمیق. گیج و  احساس دین احساس تعهد عمیق داشتم و به سامی یکیک

گرفتم. بستم. باید تصمیم می هام رو درمونده به دیوارکنارم تکیه دادم و چشم
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بسته با »رها«ی عصبی و کشداری که رفیعی گفت، به خودم اومدم. با چشم

 :سریع گفتم

 .رویا، رو یارو برام پیدا کن -

من بود؛ اما حاال  خودش، من و رویا، نجات جون سامی بین نجات جون انتخاب

تونستم روی  نمیبروبرگشت رویا بود. من من بین سامی و رویا، بی انتخاب

 .تعهدم پا بذارم احساس

ی خودم از  هم درست به اندازهداد اونای که رفیعی کرد، نشون میثانیه مکث

حرفی که شنیده جا خورده. حتی خودم هم از جوابی که داده بودم شگفت زده 

 .شده بودم

من بود. باصدای آروم و عمیقی که کشید، کامالمتضاد باتپش قلب صدای نفس

 :ای گفت رفته حلیلت

همکاری و مالقاتی با اون  خوام هیچکنم. فقط نمی ی سعیم رو میهمه -

 مردک داشته باشی. فهمیدی؟

اراده پاهام شل شد و ی لعنتیش بود؛ من اما بیاون فقط فکر خودش و طایفه

هام پراز اشک شده بود و از بس بغضم رو با لجبازی  کنار دیوار سُرخوردم. چشم
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اشته بودم، سرم د*ر*د گرفته بود. »باشه« ی آروم و پر بغضی گفتم. قبل  نگه د

آزاد تلفن  که حتی فرصت خدافظی بهم بده، برای بارصدم صدای بوقاز این

 !جایگاهم رو براش یادم آورد، همون باراضافی

*** 

گذشت؛ اما دیگه صبرم تمام شده بود.  هفته از تماسم با رفیعی می فقط یک

  خبری از رویا بهم بده. من زیادی روی بودم که زنگ بزنه و یکمدام منتظر 

سعادتی هم تمام شد و   حرفش حساب کرده بودم. باالخره طاقت حسین

  خودش بهم زنگ زد و قرار مالقات بعدی رو تنظیم کرد. درسته در ظاهر حرف

؛ اما  سعادتی و امیری نذارم  رفیعی رو قبول کردم بودم تا قرار مالقاتی با حسین

 .تونستم منتظرش بمونمدیگه بیشتر از این نمی 

هدف توی  ساعت بود که رسیده بودم؛ اما جای داخل رفتن، بی بیشتر از یک

ترسیدم، من از چیزهایی که پله جلوی دَرآسانسور ایستاده بودم. من می راه

روغ د ی زندگیم بر پایهکه همهترسیدم. من از اینقرار بود سعادتی بهم بگه می

که دوباره به پرورشگاه برگردم، ترسیدم. من از اینو خالف بنا شده بود، می

 !امیدترسیدم؛ مخصوصا پرورشگاه بدونمی
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آسانسور رو زدم و منتظر موندم. نگاهم    ساعت دو دلی، دکمه باالخره بعد از یک

ه  کی ساختمون بود و دلم کیلومترها دورتر از جاییهای طبقهمعکوس به شماره 

جون پدرم رو  رضوانی که جسم بی ایستاده بودم. دلم درست توی بهشت

تونم از  تونستم تا می خواست میآ*غ*و*ش داشت، جا مونده بود. دلم می توی

ی تونستم همهخواست میهاش فرار کنم. دلم میشهر و مردم و طایفهاین

 .سرم جا بذارم دنیارو پشت

تر از چیزی بود که بقیه  بود، سخت چشمم جمع شده  کنترل اشکی که توی

کردن. در آسانسور باصدای »دینگ« ی باز شد و خانمی که فکر می

آفتابی بزرگی زده بود، نگاهی بهم کرد. من سرراهش ایستاده بودم. با  عینک

لبخند گرمی که بهم زد، از سرراهش کنار رفتم؛ اما جای بیرون اومدن، در  

متعجبی بهش  ت و منتظر شد تا برم تو. نگاهآسانسور رو بادست برام نگه داش

 .رو زدم  5یکردم و داخل رفتم. تشکرکوتاهی کردم و دکمه طبقه

  اومد. بوی عطرمالیمی داشت و کمی از موهایساله به نظر می40حدودا 

مشکیش بیرون زده بود. از مانتو شلوار رسمی  یاش، از مقنعههایالیت شده

الیت و محوش، کامال مشخص بود که کارمنده. شای که تنش بود و آرای سورمه
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ادبانه بهش خیره  انقدر سرگرم تجزیه و تحلیلش بودم که اصال حواسم نبود بی

شدم. دوباره لبخند گرمی بهم زد و دوباره درآسانسور رو برام نگه داشت تا 

دلنشین و   یبیرون برم. حتی باوجود عینکی که زده بود هم به شدت چهره

خواست  ی داشت. در رو باز نگه داشته بود؛ اما من اصال دلم نمی لبخندملیح

 !برم

که به حرف بیارمش و از  آشنایی عجیبی نسبت بهش داشتم! برای این حس

 :صداش بفهمم قبال دیدمش یا نه، صادقانه پرسیدم

 همیشه انقدر مهربونی؟ -

 .تر شدلبخندش عمیق

 .زمشناختمش عزیتو شبیه کسی هستی که قبال می -

کسی نداشتم. مطمئن بودم که قبال   حسی به صدایعجیب بود! تاحاال همچین

صداش رو نشنیدم؛ اما صداش برام غریبه نبود! انگار صداش هم آشنا بود و هم  

لبخند دکمه  نبود. گیج و منگ بیرون اومدم و بهش خیره شدم. دوباره باهمون

کجم افتاد  د. تازه دوهزاریکف رو فشار داد و در آسانسور بسته شهم یطبقه

زارم انقدر واضح بود؟  جا اومده بود. یعنی حالکه از اول هم به خاطرمن تااین
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 .حتی نشد ازش تشکر کنم

دنیا وجود  خوب توی اینای کشیدم و باخودم گفتم هنوزهم آدمپوف کالفه

ا کرده نفس عجیبی پیدشناختم؛ ولی اعتماد به غریبه رو نمیکه اونداره. با این

قبل از هرکاری   عادتاسترس، رفتم داخل و طبق بودم. با انرژی و بدون

 .چیز رو زیر نظر گرفتمبانگاهی ریزبین همه

کرمی و اتاق بود، کنار دیوارهایشیک و شکالتی که تویدست مبل یک

میزساده و کوچیک منشی، جدا بهم حس یک دفتروکالت رو داد. کال چهارتا  

اتاق بزرگ نوشته شده بود»دفترمدیریت«  الی در آخریناتاق داشت که با

 .گفتمدفترش به دلم نشسته بود. جدا باید به طراحش آفرین می

اومد. تندتند ای به نظر میبرعکس جو آروم دفتر، منشی دخترعبوس و شلخته

کوبید که هرلحظه منتظر خرد  هارو چنان م*حکم میتایپ بود و دکمه مشغول

 !روش بودمسیستم روبهاجزایشدن 

که حتی نگاهم کنه  روی میزش ایستادم و سالمی گفتم؛ اما اون بدون اینروبه

شلوغه؛ اما واقعا این کردم که سرشفقط سرش رو تکون داد. درک می 

 :ادبیش نبود! پوفی کشیدم و گفتممناسبی برای بیتوجیه
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 .سعادتی قرارمالقات داشتمبا آقای  -

 :که بهم نگاه کنه گفتون داد و بدون اینبازم سری تک

 قبلی داشتی دخترجون؟وقت -

 :باحرصی که اصال سعی در کنترل کردنش نداشتم، م*حکم گفتم

خانم انقدر زود  معاشرتتون کار کنید. درست نیست یککمی روی آداب -

 .صمیمیت کنهباکسی احساس 

دادم!  حویلش میگفت رو ت من میهایی که زیور هرروز تو گوشداشتم حرف 

سعادتی  بار سرش رو باال آورد و خواست جوابم رو بده؛ اما صدای آشنایاین

 .زودتر از منشیش به گوشم رسید

 .ریاحی، از خونش بگذریدخانم هنوز جوونه خانماین -

نگاهی به منشیش که حاال اخماش توهم رفته بود کردم و »سالم« آرومی به  

اشاره کرد و »بفرمایید« آرومی بهم گفت.   سعادتی کردم. بادست به دفترش

 :روبه منشیش باجدیت گفت

سال پیش تا االن، از بایگانی 20ی ریاحی هارو از ی طایفهباکس پرونده -

 .بیارید خانم
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خاصی بود. شخصیتش برام جالب بود. جدی و خشکش سرزنشتوی همین لحن

 .و جدی بوداش هم خشک گیری بود؛ ولی به موقع خیال و آسونآدم بی

مبل نشستم. پام رو  دوباره نموندم. رفتم داخل و روی اولیندیگه منتظر تعارف

راست،  چپ روی پایپام گذاشتم، پایهام رو رویپام انداختم و دستروی

ها آزاد، تحت هرشرایطی آماده  جلو و دست قوز و کامالصاف، س*ی*نهبدون

ی  مقابل داشتن و آماده فبرای دفاع و حمله، آمادگی هرحرکتی رو از طر

 .طور که استاد یادم داده بودای؛ دقیقا همونزدن به هرنقطهضربه

  اساسی درمورد وارثت و برگشتتا کتاب قانونهفته بیشتر از دهتوی این یک

ها  دونستم که برای پس گرفتن زمینهویت رو خونده بودم. االن تقریبا می

وکیل رو  که جرات کنه و یکاز دارم. کسیچیزی بیشتر از جرات و انگیزه نییک

ی رها هم بچهکشه. اونبچه عقب نمیبه خاطر زمین بکشه، به خاطر کشتن یک

 .ی خودش فراریهای که حتی ازدست طایفهشده 

جز  اش بهقفسهکوچیکی که کناراتاقش بود. توی کل ینگاهم خورد به کتابخونه

حافظ یا خدا یکد. حتی محض رضایای پیدا نمیشقانون چیزدیگه هایکتاب

همه  کردم چطور میشه ایندیوان هم نبود! داشتم باخودم فکر مییک
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 :قانون رو خوند و دیوونه نشد؟ که باخنده پرسیدکتاب

 خواستی صبر کنی تعارف کنم؟نمی -

دستش و  ی قطوری توی یکشیکی پوشیده بود و پروندهایکت و شلوار قهوه

میز جلوم گذاشت و  اش بود. سینی رو رویدیگهدست کوچیکی توی  سینی

مبل  رو باز کرد و رویی کتشمیز خودش بشینه، دکمه که پشتجای اینبه

 :حوصله گفتمروم نشست. بیروبه

تلف   نشستم. این وقتکردی و به هرحال منم می به هرحال شما تعارف می  -

 ها دیگه برای چیه؟کردن

 :جدی شد و گفت

مطلب. باید اعتراف کنم  ذارم و میرم سر اصلپس تعارف رو کنار میموافقم.  -

زنن ایمان بیارم. تو واقعا وقشته به هوشی که همه توطایفه ازش حرف می 

 !باهوشی

 :حرفش گفتمگیجی بهش کردم و وسط نگاه

 زنی؟ در مورد چی حرف می  -

 :تقریبا جاخورد و گفت
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 !دونستی؟هم نمیاین -

 :تم تر از قبل گف گیج

 .ای بود که بچگی دوبار ازم گرفتنهوش سادهتنهاچیزی که یادمه تست  -

 :پرونده زد و گفتباخودکاری که دستش بود، چندبار روی

تست رو دیدم و نتونستم حلش کنم.  تو ساده بوده! من اون ساده؟! واسه  -

 .سن و سال بودیالبته بهت حق میدم. وقتی ازطایفه طرد شدی خیلی کم

کار کردم؟! چرا باید از طایفه طردم کنن؟!  یفه طرد شدم؟ مگه من چیمن ازطا

همیشه هم خبر نداشتم؛ اما مثلشد بگم که حتی از ایندیگه حتی روم نمی

نگاه جاخوردنم رو فهمید. پوف دوم بدنم بود. با یکهام ز*ب*ونچشم 

ش کرد میز پرت کرد. نگاهی به ساعتای کشید و باحرص خودکار رو رویکالفه

 :و گفت

دونی،  خودت رو نمیتنها جایگاهکنم. تو نهامروز رو کنسل میتمام قراری -

 .دونی واقعا کی هستی؟ باید ازصفر شروع کنیمحتی نمی

که من حرفش اگرچه کمی برام تحقیرآمیز بود؛ ولی حقیقت بود. تنها چیزی

ومی عوض شده و ام به دالیل نامعلدونستم، این بود که شناسنامهازهویتم می
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 .سال تغییر پیدا کردهتولدم به هفتم مهرماه همون فامیلم به رضایی و تاریخ

 :عمیقی کشیدم و گفتمنفس

داییت بهم توضیحی درمورد خانکنی باید یکقبل از هرچیز حس نمی -

 بدی؟

خواستم که جلوم بذاره، مستقیم سمتم گرفت. اگر میقهوه رو جای اینفنجون

ادبی بود. در واقع داشت میز بییرم و دوباره بذارمش رویاز دستش بگ 

کرد! ناچاراً فنجون رو ازش گرفتم؛ اما محترمانه مجبور به خوردنم می

 :نخوردمش. فنجون خودش رو برداشت و باجدیت گفت

تر از  تصمیم مهم درمورد اون بهترین تصمیم رو گرفتی؛ اما حاال باید یک -

ها  زمینپدرت بود و داشت روی اینپیش وکیلتوقاون بگیری. پدرمن خیلی

ساالری، کامال هاپیش به خاطر ازدواج بامادرت، مریمکرد. پدرت سال کار می

تون  نامه خانوادگیچنان توی شجرهازطایفه طرد شده بود؛ اما اسمش هم

نامه  پدرت رو از شجرهوقت قبول نکرد که اسم خاندانتون هیچ هست. بزرگ

نامه  کردن اسمش خط خورده. اسمش توی شجرهچند همه فکر میخط بزنه. هر

چنان وارث  پدربزرگت، هممحفوظ مونده بود و به همین دلیل هم، بعد از فوت
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کس خبر نداشت. وقتی خاندان بود؛ اما خودش خبر نداشت. یعنی هیچکل

پدربزرگت فوت شد، تو حتی به دنیا هم نیومده بودی. پس نباید به خاطراین  

 .رو مقصر بدونیها خودتفاقات

شنیدم. زیور همیشه  بار بود که میزد رو اولینهایی که داشت می تمام حرف 

جمله برام شبیه به یک ام؛ اما همیشه اینزادهخان کرد که من یکبهم تاکید می

ام پیچیده بودم، با  بزرگ قهوههام رو که دور فنجونمزه بود! دستبیجک

 :گیجی بهش کردم و گفتمردم. نگاه استرس به فنجون فش

 ها؟ کدوم اتفاق -

هام دید. چشمای باتعجب بهم خیره شد و گیجی و درموندگی رو تویچندثانیه

تر از همیشه  بالحنی که تاحدودی موجی از دلداری توش حس میشد، مودب

 :گفت

 ... پدرت رو تسلیت میگمفوت -

گفت. با  هام، بهم تسلیت میشمچباری بود که کسی داشت خیره تویاین اولین

هام نشست، نگاهش رو ازم گرفت؛  چشم اراده تویاش بیجملهاشکی که میون

 :اش رو ادامه دادولی جمله
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 .ها کشته شدولی پدرتو تنها کسی نبود که به خاطر این زمین -

اراده فنجون از دستم رها شد.  حس شد و بیهام بیجمله دستباشنیدن این

زمین افتاد؛ اما نشکست. نفهمیدم منشی کِی داخل بلندی رویفنجون باصدای

زمین ریخته بود رو تمیز کرد. فقط وقتی به خودم  ای که رویاومد و کی قهوه

خواست  قندی رو سمتم گرفته بود و با نگرانی می اومدم که سعادتی لیوان آب

 .که بخورمش

سنگینی  سر کشیدم؛ ولی بغضا تهها لیوان رو ازش گرفتم و تمثل مسخ شده 

قند بتونم قورتش بدم. مدام لیوان آبگلوم بود چیزی نبود که با یککه توی

دونستم االن صدام  تونستم جوابش رو بدم. میپرسید؛ اما نمی رو میحالم 

 .ازبغض خش برداشته 

ارزش بکشه؟  زمین بیچطور کسی دلش اومده پدرم رو به خاطر چندتا تکه

تونه انقدر  خانواده رو ازهم بپاشن؟ چطور کسی میشون اومد یکچطور دل

 پست باشه؟

توصیف نبود؛  ی باریدن. حسی که داشتم قابلخودم بودم و آماده حسابی توی

عالمه انتقام و عصبانیت و دلتنگی و تاسف. داشتم هجوم یکحس
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رد و مرددی بهم ککردم. سعادتی نگاه زمان تجربه میمختلف رو هماحساسات 

 :گفت

مقدمه  خبری وگرنه انقدر بیچیز بیحد از همهدونستم که تااینواقعا نمی  -

 .گفتمبهت نمی

 .کوتاه کرد و انگار چیزجدیدی فهمید که متعجب شدمکث

قاتلش هم نبودی. با   دونستی که پدرت کشته شده پس دنبالاگر نمی -

که بهت گفتم پدرم به  ها رو پس بگیری وقتیوجود چرا قبول کردی زمیناین

 دونستی کارخطرناکیه؟ها کشته شده و میخاطر این زمین

ام رو  ی گریههای پر و آمادهسرم رو تاته پایین انداخته بودم تا مبادا چشم 

توش رو مخفی کنم  تونستم بغضصدایی که دیگه نمیحال باهمونببینه. با این

 :زمزمه کردم

خواستم  ها کشته شده قبول کردم. می ینزمچون گفتی پدرت به خاطر این -

ها هم نبودم،  کمکت کنم قاتلش رو پیدا کنی. حتی اگر من صاحب این زمین

 .کردمغیرقانونی هم که شده کمکت می 

 :بانگاهی ناباور و پرتاسف پوفی کشید و گفت
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 !ای به دنیا بیاد؟طایفهرحمی تو چرا باید توی همچینکسی به دل  -

 .کارخودش رو کردگیجم بازهم نگاه

ها  زمینها به خاطر اینتری که باید بگیری همینه. تاحاال خیلیتصمیم مهم  -

تونم تضمین کنم که توهم همچین بالیی سرت نیاد. کشته شدن. من نمی

روستا معرفی بشی. همین گفتم باید هویتت رو پس بگیری. باید به اهالیبرای

های زیادی زادهجوری خانینهمه بایدبدونن تو کی هستی. درسته که ا

تادشمن  کنن. دهروستا قبولت میی مردمدشمنت میشن؛ ولی عوضش همه

 .داشتن بهتر از چندهزار دشمن داشتنه

جایی از زندگیم  ترسیدم. یک واقعا دیگه از هیچی نمیترسیدم. منمن نمی 

من  کردم دیگه چیزی نمونده که تجربه نکرده باشم. ایستاده بودم که حس می

جهنم رو دیدم.  کردم تهدیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم و حس می

حال باید  آسونی من رو بترسونه. با اینتونست به ایندیگه واقعا کسی نمی

 :داشتم. مکثی کردم و گفتمبادقت قدم بر می 

زاده دشمنم باشن، بدتر نیست تا چندهزارتا  تا خاندرسته؛ ولی ده -

 عادی؟مردم 
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 :عتماد به نفس گفتبا ا

 !سربازهاش جنگی رو ببره؟تاحاال دیدی شاه بدون -

تونستم مردم رو سمتم نگه دارم، کاری ازدست کسی گفت. اگر میدرست می 

 .اومدبر نمی

 .خوام پیداش کنمواضحِ. می تصمیمم  -

ها و توضیح  روز چندساعت رو به خوندن پروندهدونم سعادتی اوننمی

صدا دونم که بعد ازچیزهایی که فهمیدم، بی؛ ولی خوب میام گذروندگذشته 

ترسیدم، سرم اومده بود. چیزی که ازش میخودم شکستم. همونتوی

زندگیم، بهم دروغ گفته بود. من  تریم کسم، اسطوره و قهرمانم توینزدیک 

 .هایی که بقیه بهم گفته بودن گذروندمزندگیم رو با دروغکل

تنها موردی نبود که بابا در موردش بهم دروغ گفته بود.  دونستم مادرمحاال می

 ها یکآرمان به طایفه، به اونسعادتی بهم گفته بود که بابام با سپردن 

جدید داد تا خودش بتونه از طایفه بیرون بیاد و بامریم ازدواج کنه. بهم وارث

رده تا از  درمان بوده، که پدرم رو اغوا کگفته بود مادرم یک بیمارروانی تحت

که بامریم ازدواج کرد و اسماً از طایفه طرد  زهره جدا شه. گفت بابام وقتیزنش
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طایفه رویا رو ازش گرفت. چون رویا ازطرف زهره خ*ون  شد، بزرگ

پذیرشش نبود؛ ولی پدرم االن از یک  زاده رو داشت و دلیلی برای عدمخان یک

هاش به خاطر  عمال به زهره و بچهتر بود. بابام ارزشطایفه بیعادی هم تویآدم

 .مادرم پشت کرده بود

کردم. تازه  حاال تازه داشتم کمی زهره و تنفرش نسبت به مریم رو درک می

فهمیدم آرمان چرا انقدر ازم متنفر بود. مادرزیبا، افسونگر و  داشتم می 

شده  ها رو بهم ریخته بود. مادرمن باعث مند اونآروم و قانونمن، زندگیروانیِ

اش و حتی به  اش، به خانواده کل احترام و قوانین طایفهدار، بهمرد زنبود یک

 .هاش پشت کنه بچه

آرمان گذاشتم و سعی کردم قضیه رو با دید اون ببینم. رو جایلحظه خودمیک

ی اتفاقات رو باچشم خودش دیده  تر بوده و همهما بزرگبادید کسی که از همه

  زاده و تنهاوارث یکخان. تصور کردم من پسربزرگ یکرو به یاد دارهو همه

صبور و  مادرم نیست؛ ولی مادرم یک زنبزرگم. اگرچه پدرم عاشقخاندان

ی توی  رویا دارم. همهخواهرزیبا و بازیگوش مثل زهره است و یکمهربون مثل

 .خاندانم دارموصفی تویکنن و احترام غیرقابلروستا ارباب صدام می
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خاطر  پسری بودم که دنیا به کاممه؛ اما یهو پدرم بهردم اگر من همچینتصور ک

شی واسه کنن، بامن مثل یکیک دختررعیت که همه دست خورده صداش می

کاغذی زادست، مثل یک دستمال زن اربابآزادی خودش و بامادرم که یک

 جدیدشیگرفت تا با معشوقهکرد و خواهرم رو ازم میارزش رفتار میبی

خواستم باغرورم کنار بیام؟ داد؟ چطور میزندگی کنه، چه حسی بهم دست می 

طایفه در  تونستم تویتونستم هنوز هم بابا صداش کنم؟ تا کی می چطور می

 های بقیه از پدرگناهکارم دفاع کنم؟برابر حرف

ی غرور و  که دخترم، حتی از تصورش هم به خودم لرزیدم و حس کردم همهمن

حال اش. وای بهحال آرمان و غرورمردونهرد شده؛ وای بهشخصیتم خ

لحظه یادامید  نزده. یکاش شنیده و دمتندی که از مردهای طایفههایحرف

شکست. چشمش میکه هرروز غرورش به خاطرپدرش جلویافتادم. یاد این 

هوسرانی بزنن و اون حتی  پسر چقدرسخته که هرروز به پدرش تهمتبرای یک

 زش دفاع کنه، چون پدرش رهاش کرده؟ نتونه ا 

هم  لحظه کوتاه، امید و آرمان رو درست مثلنقطه از زمان، برای یکتوی اون

ثانیه هم که شده، ای بود که تونستم برای یکدیدم. شاید اون تنها لحظهمی
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ساله بود و توی  16آرمان رو درک کنم. راستی االن چند سالش بود؟ اون االن 

کس دل ازخدا خواستم جایی باشه که هیچفقط از تهنوجوونیش. اوج

اش و کاری که پدرش باهاش کرده خبر کس از گذشتهکه هیچنشناستش. جایی

 .نداشته باشه

بخشش کردم. دلم از آرمان طلبمادرم، از تهعمیقی کشیدم و جاینفس

مادری که تا همین  مادری که مادری کردنش رو به یاد نداشتم. جای جای

دونستم و تنهاجرمم این بود که خونش  اعت پیش حتی فامیلش رو نمیچندس

 .رگام بودتوی

سالگی از  4دنیا ندارم. من پدرم رو گاهی تویکردم دیگه هیچ تکیهحس می

که کنارم  قهرمانه. باوجود اینکردم پدرم یکدست دادم؛ ولی همیشه حس می

کردم باری بود که حس میگاه بود؛ ولی این دومینتکیه نبود، بازم برام یک

یادمه که توی  پدرم رو از دست دادم. شبی که بافرزاد درگیر شدم، خوب

ترسم به بابام پناه بردم. بابام رو آورده بودم و توی اوجناامیدی اسماوج

بابام حواسش پرت شد و تونستم  شب فرزاد باشنیدن اسم یادمه که اونخوب

شب  ی نجات بود. من اونام یک فرشته بزنمش. پدرم حتی وقتی نبود هم بر
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کردم تصویرپدرم  پدرم شکست؛ اما امشب حس می حس کردم تصویرم پیش

 من شکست. کسی بود که دردمنو بفهمه؟پیش

هایی سست داخل نفهمیدم کی به خونه رسیدم و کی در رو باز کردم. باقدم 

زانوهام رو ب*غ*ل سرم بستم. پشت درحیاط سرخوردم و  رفتم و در رو پشت

 .گرفتم

بدی  کردم دیگه هیچ اتفاقمن واقعا دلم شکسته بود. هروقت که حس می

اتفاق بدتر برام  تونه شکستم بده و به زانو درم بیاره، یکزندگیم نمیتوی

که  دیگه تهشه، دیگه بدتر از اینگفتم اینافتاد. هربارکه با خودم میمی

 .کردبودم میاتفاق بدتر ناتونه بشه، یکنمی

که خودکشیم به کل باخدا قهر کرده بودم، باز هم بدون اینکه از شببا این

لحظه باخودم گفتم کردم. یک دلم داشتم به خدا گله میحواسم باشه، توی

که به  اش خیانت کنه. اونکه به بابام نگفته بود به طایفهتقصیرخدا چیه؟ اون

وقت پیش افتاده بود. این اتفاقات خیلینبابام نگفته بود به من دروغ بگه. ای

زندگیم بهم فهمیدم. این من بودم که همه تویمن بودم که تازه داشتم می

گفت باز هم  دیگه دلم میدروغ گفته بودن و رهام کرده بودن؛ ولی یک طرف



www.taakroman.ir  

 
  

 
166 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

تونست نذاره محمدخان عاشق  تونست جلوشون رو بگیره. خدا میخدا می

گفت: »عشق  ت نذاره من به وجود بیام. بابامحمد میتونسمریم بشه. خدا می 

ای به بابامحمد بده؟ چطور ی الهیه« خدا چطور تونست همچین هدیههدیه

 ی آرمان ازهم بپاشه؟تونست بذاره خانواده

ای که باعشق، به اسم هرکدوم از روم افتاد؛ باغچهی روبهپرم به باغچهنگاه

ام باغچهبودم. حتی آرمان و مریم هم توی گل توش کاشتهام یکخانوادهاعضای

 !عشقگل داشتن؛ هرچند نه به نیتیک

ام روی پاهام نشستم. به باغچههایی سست ازجام بلند شدم و جلویبا قدم 

 :بابا خیره شدم و بابغض گفتمگل

مهربونی و صبوری  کنم چطور مردی به اینکنم بابا. درک نمی درکت نمی -

باپسرش بکنه؟ چطور تونستی حیثیت و آبروت رو واسه   کاریتونه همچینمی

ی زنجیری  دیوانه و ناپاک کنار بذاری؟ چطور تونستی پای یک دیوونهیک زن

خودش رو خرد کنه؟  تونه انقدر شخصیتمرد میخطرناک بمونی؟ چطور یک

 مگه تو غرور نداری؟

مریم گل نگاهم رو تغییر دادم که چشمم بهنچکه، جهت که اشکمبرای این
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 :افتاد. بانفرت بهش خیره شدم و گفتم

زندگیت سختی کشیده باشی، بازم من فهممت. هرچقدر هم که توینمی -

تونه پست باشه که مردی زن چقدر میفهمم یک فهممت. نمی نمی

بار هم دار؟! حتی یکمرد زنمحمدخان رو ازپا دربیاره. آخه لعنتی یکمثل

کار رو کردی؟ اصال اگه واقعا دیوونه  ها اینا با اوندلت نلرزید؟! من به درک چر

 بودی و چیزی حالیت نبود، چطور تونستی بابام رو اغوا کنی؟

 :که اشکم بچکه، نگاهم رو گرفتم رو به آسمون و غر زدمقبل از این

زمینت هرکس هرکاری دلش خواست  چطور دلت اومد ساکت بشینی تا روی -

ال آرمان نسوخت؟ اگر جلوی این دوتارو گرفته  هات بکنه؟ دلت به حبا بنده

بودی، اگر من به دنیا نیومده بودم، همه االن زنده بودن لعنتی. اصال چرا شبی  

که داشت به مریم ت*جاوز میشد جلوشون رو نگرفتی تا مریم انقدر  

 باز تماشا کردی؟ هارو باچشمع*و*ضی نشه؟ همه این

 :دیدمش فریاد زدمی که نمیخودم رو بگیرم و سرخداینتونستم جلوی

 هارو دیدی و عرشت نلرزید؟این -

*** 
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 .لرزیداری می -

ام پرتم کرد هوا از افکار گذشتهبیموقعی که زده بود، انگار یکیباحرف بی 

ام شروع شد. صورتم نشست و سردرد ناخواندهاراده اخمی رویبیرون. بی

عملی بده، از جاش بلند شد. الکه بهم فرصت عکساخمم رو دید و قبل از این

دوشم انداخت. حاال یادم اومده بود که ازهمون  کتش رو در آورد و روی

اومد! بدون شناختمش؛ اما از کجا؟ یادم نمیاول نامزدیم با امید می روزهای

هام شناسمش؟ چشم واکنشی سعی کردم به یاد بیارم که دقیقا از کِی میهیچ

ری که دیدمش رو به یاد بیارم؛ اما مغزم حتی بارو بستم و سعی کردم اولین

برای خودم غیرقابل کنترل بود. چیزهایی که اصال قصد به یاد آوردنش رو  

اراده کتش رو بیشتر  رحمانه یادم اومده بود. لرزشدیدی کردم و بینداشتم بی

هام رو باز کنم. نگاه تند عطرش باعث شد چشم به خودم فشردم. بوی

آرومش نشست. به من خیره شده بود! باصدایی که حاال هزدم توی نگاوحشت

 :هوا گفتمکمی گرفته بود، شوکه و بی

 .تسلیت میگم -

سرد لبخندغمگینی زد. دستمالی بهم داد و به پیشونیم اشاره کرد. دوباره عرق
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کرده بودم؟! دستمال رو ازش گرفتم و تشکرکوتاهی کردم. نگاهش رو به  

 :اطراف دوخت و گفت

چیز یادت میاد همین رو میگی. فراموشش کن و بذار منم  ار که همههرب -

 .فراموش کنم

کنترل نبود.  وجودم جون گرفت قابلحرصی که ازحرفش و آرامشش توی

 :لبخند حرصی زدم و کفری گفتم

ام رو با شما شاید بتونی آرام رو فراموش کنی؛ ولی من هنوزم دارم هرلحظه -

 .کنم امید زندگی می

حرفم و با ر که نگاهش رو به میزخالی کنارمون دوخته بود، پرید وسطهمونطو

 :دراری گفتآرامش حرص

کار کنم؟ تا آخر عمرم سیاهش رو بپوشم زنده میشه؟ خودم رو براش  چی -

 گرده؟ بکشم برمی

دهم زندگی منم خبر نداشت، انداخت؟ چطور کسی که از یکداشت تیکه می

فهمید من طایفه دارم؟ چرا  اوتم کنه؟ چرا نمیتونست انقدر ناعادالنه قضمی

سفید عزام رو دربیارم، صبحش مجبورم لباسفهمید شبی که لباسنمی
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حالت مجبورم بشم فهمید در بهتریندیگه رو بپوشم؟ چرا نمیعقد یکیسفره

که  هم فقط برای ایندیدنش رو ندارم، اونشهاب، پسرعمویی که چشمعروس

ام رو،  که امیدرو، عشقم رو، نامزدم رو، پدربچهرم! کسیپسر به دنیا بیایک

دید طلبکارانه  چشمم کشت و باز هم هربار که من رو کنار کسی میجلوی

دیگه ازش  دید که یکیکرد؟ کسی منرو مثل یکی از امالکش مینگاهم می

 .دزدیده

 فهمید من هرباری که خودکشی کردم، باتمام وجودم تباهی رو ل*مسچرا نمی

کنم، فهمید کارهایی که میام رو از خودم گرفتم؟ چرا نمیکردم که زندگی 

ریزم و حتی تالشی که برای ادامه هایی که میزنم، اشک هایی که می حرف

مادرم؟  فهمید من یککنم، از سرِخوشی نیست؟ چرا نمیزندگی میدادن به این

سرجاش نشونده بودم.  اگر به خاطر محمدطاها نبود تا حاال هزاربار آرمان رو 

طایفه  شهر و از اینپسرم نبودم، تاحاال هزاربار از اینمادر نبودم و نگراناگر یک

 .فرار کرده بودم

سنگینم رو حس کرد و نگاهش رو از اطراف گرفت. بهم که خیره شد، سرم نگاه

پرم رو نبینه. هرچند دیگه دیر شده  هایتلخ و چشمرو پایین انداختم تا نگاه



www.taakroman.ir  

 
  

 
171 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 :ل*بش دست کشید و آروم و شمرده گفتد. کالفه رویبو

 .رفتمخوام. نباید تند میمعذرت می -

سردی  سابق. همون رهایگردوند به همون رهایهاش، برمحرفتلخی و تندی

های خودش خفه کنه.  که از سامیار یاد گرفته بود احساساتش رو با دست

م رو قانع کنم چرا نباید تونستم خودرفتم نمیهرچقدر باخودم کلنجار می

همیشه جوابش رو بدم؛ اما  بار برایجوابش رو بدم؟ سرم رو باال آوردم تا یک

اش  کنه کنجکاو شدم. چی توجهسرم نگاه میریزی به پشتوقتی دیدم با اخم 

سرم رو نگاه کنم، هم  خواستم برگردم پشتزمان هم میرو جلب کرده بود؟! هم

عمیقی  تونستم بزنم تو سرش! نفسخواست میمی  از دستش عصبی بودم و دلم

 :کشیدم و کوتاه و سرد گفتم

 .به من نگاه کن -

سرم خیره بود. داشت از نگاه کردن بهم طفره  تغییری هنوز به پشتبدون هیچ

کسایی رفتار سرم بود انقدر جذاب بود؟! مثلکه پشترفت یا واقعا چیزیمی

ن، اما حتی جرات اعتراف کردنش به دونن گناهکارکرد که خودشون میمی

 .کردمرو حس میخودشون رو هم ندارن. این
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موش کنه و از این قضیه کنه آرام رو فراکردم داره سعی می درک می 

نامزدش رو دادم بعد از دوسال بخواد مرگکنه. بهش حق میناه می گاحساس

که  فراموش کنم! کسیدادم به منم بگه امید رو فراموش کنه؛ اما بهش حق نمی

کنه حق نداره به  گناه میخودش از فراموش کردن نامزد فوت شدش احساس

 !من بگه باید امید رو فراموش کنم

خودم رو باال کشیدم و مانع دیدش شدم تا مجبور بشه نگاهم کنه. باهمون  

 :کالمم نشسته بود، گفتمسردی که خواسته و ناخواسته توی

هام نگاه کن. مرد باش و چشمزنی تویبهم طعنه میمرد باش و وقتی داری  -

هات رو  روم بگو تا باور کنم که خودت حرفزنی، تویوقتی داری حرفی می

هات  دونی چقدر حرفقبول داری. چیه؟ دلش رو نداری؟ خودت هم می

 رحمانست؟ بی

 :سردم گفتسرم گرفت و خیره توی نگاهباالخره نگاهش رو از پشت

 رحمانست؟ز دوسال بخوام به آرامش برسم بی که بعدااین -

زد؟ ما هردو ها تخس و لجباز شده بودم. کی رو داشت گول می مثل دختربچه

 :دونستیم که چقدر عاشق نامزدهامون بودیم. حرصی گفتم می



www.taakroman.ir  

 
  

 
173 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ی »دارم رحمانست. خودت رو باجملهوقتی هنوز هم عاشقشی آره بی -

 .کنم« گول نزنفراموش می

داد؛ ولی دیگه  ی من برزو نمیعصبی شده بود. هرچند به اندازه همحاال اون

کنه. باحرصی که شناختمش که بدونم داره خودش رو کنترل میانقدر می

 :کشید گفتهاش زبونه میچشمتوی

کنی؟ تو  حداقل من هدفم تو زندگیم معلومه. تو چرا پیوندقلب رو قبول نمی -

 ...کنی؟ توکار میداری با زندگیت چی

هاش خیره  حرفش دستم رو به معنی »ساکت باش« باال گرفتم. به چشم وسط

 :شدم و سرد و مطمئن گفتم

زندگی  امیدامید بیدار میشم. با عشقخوابم، به عشقامید میمن با عشق -

 ...کنم ومی

ی دیگه بگم،  کلمهکردم اگر یکبغضم به قدری سنگین شده بود، که حس می

کردم. ام رو تمام میحال باید جمله خودم رو بگیرم؛ با اینویتونم جلدیگه نمی

نقابم از بین  تالشم برای حفظمزاحم همشیگی اشکم که چکید، تمام یقطره 

 .هم روشکه بارها منو درحال گریه دیده بود، اینکرد؟ اونرفت. چه فرقی می 
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سابی عمیقی کشیدم. باصدایی که حاال حاشکم رو باحرص پاک کردم و نفس

 :دار شده بود گفتمخش

 .میرمامید هم میبه عشق -

 !تو غ*لط می کنی -

هام رو بستم. کشش حرص چشم که سرم رو برگردونم، از شدتبدون این

شهاب دهن به دهن بشم. از  نداشتم! امشب واقعا کشش نداشتم بانامردی مثل

کرد؟! ه میسرم ایستاده بود؟ یعنی ایمان داشت با اخم به شهاب نگاکی پشت

 !شناختندیگه رو نمیها که هماون

دستم رو گرفت و  واکنشی رو بهمون بده، مچکه فرصتشهاب قبل از این

اراده دستم انقدرسوخت که بیلحظه مچباضرب ازجا بلندم کرد. برای یک

های سبزوحشیش، به خ*ون نشسته بود.  هام رو باز کردم. بازهم چشمچشم 

 .شدهاش قرمز می د، چشم هنوزهم وقتی عصبی میش

ام برداشت و م*حکم توی  هام، کت رو از روی شونهچشمخیره توی

ای که کشیدم بیشترعصبیش کرد.  ارادهایمان پرتش کرد. »هین« بیصورت

کنه؟! ایمان  هاش خرد می دستدستم رو بیندونم حواسش بود که داره مچ نمی
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دونست ن خیره شد. انگار میصورتش پایین کشید و بهموآروم کتش رو از روی

ایمان تا کت رو بردارم و  اراده خواستم برم سمت جا نباید دعوا راه بندازه. بیاین

قدم جلو رفتم،  که یکوحشی ازش عذرخواهی کنم؛ اما همینجای این

رفت و من رو هم  شهاب کشیده شد. تندتند راه میدستم دنبال مچ 

کم داشتیم از ریم؛ اما کمداریم می دونستم کجاکشید. نمیخودش میدنبال 

 .شدیمبقیه دور می

ام نشست. های بر*ه*نههام حس کردم، دستم روی شونهشونهبا خنکی که روی

همه آدم منو دنبالش  که بین اینتازه متوجه شدم شالم افتاده. کفری از این

 :خودش کشونده، باحرص گفتم

 کنی فرزاد؟چه غ*لطی داری می -

گروه، از دهنم در رفته بود؛ ولی انگار »فرزاد« صدا  مستعارش تویهرچند اسم

واکنشی  که دستم رو ول کنه، بدون هیچکردنش بیشترجریش کرد. جای این

کرد، بیشتر به  دستم رو بیشتر فشرد. با هرفشاری که به مچم وارد میفقط مچ 

نفر  هچلی انداخته. چطور یکفرستادم که منو توی همچینآرمان لعنت می

سوخت و قبول  توز باشه؟ از اولش نباید دلم براش میتونه انقدر کینهمی
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ای،  موجود کینهکردم همچین جایی بیام. چطور نفهمیدم وقتی همچینمی

سرم به  خواد پشتگیره، برام نقشه چیده و میی مظلومی به خودش میقیافه 

رحدمرگ دونه بعداز خودش، ازشهاب تاسریشم بخنده؟ مطمئن بودم می

 .متنفرم

هایی که اطرافمون دیدم، فهمیدم داره لحظه به خودم اومدم و با درختیک

اختیار یاد ترسیدم؛ اما االن بیکه درکل ازش نمیباغ. با اینبردم ته می

خونسردم رو نگه دارم و  سالگیم افتادم و دلم لرزید. دیگه نتونستم نقاب8

سرکشم داشت بیدار میشد و سامی  مصنوعیم رو حفظ کنم. دوباره خویآرامش

 .کردوجودم داشت به رها غلبه می

درخت، وقتی مطمئن شدم دیگه مناسب، درست کنار یکتوی یک فرصت

ای، دستش رو پیچوندم.  حرفهکسی رومون دید نداره، با یک حرکت

حرکتی  قدرتم کوبیدمش به درخت. انتظار همچینسرش ایستادم و با تمامپشت

 !ت وگرنه زدنش اصال آسون نبودرو ازم نداش

هاش حرکتی زد و نه من دیگه جون داشتم که نه اون برای آزاد کردن دست

 .اگرهم کاری کنه بخوام مقاومتی در برابرش بکنم
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عرقم چسبیده بود. انگار تازه  زدم و موهام به پیشونی غرقنفس مینفس

ام به بیدار  ای نقشهخودم حالجی کنم. من برفرصت کرده بودم اتفاقات رو برای

روم بود. پس چرا  مالکیت شهاب نیاز داشتم و حاالهم شهاب جلویکردن حس

فرصتی که آرمان کردم؟ چرا نباید از اینام شروع نمیازهمین االن نقشه

 کردم؟خودم استفاده می توزیش بهم داده بود، به نفعباکینه

، نه برای آزاد کردن زدحرفی می دقیقه گذشته بود، اما نهبیشتر از یک

ها  بادی که بین درختهامون و صدایکرد. صدای نفسهاش کاری میدست 

رسید. نفسم سرجاش اومده بود و  پیچید، تنها صدایی بود که به گوش میمی

 ...بعدی رو داشتم؛ ولیخواست کاری کنه، آمادگی حرکتحاال اگر هم می

چه نخواد، چه کارم شرعی باشه و من تصمیمم رو گرفته بودم. چه امید بخواد و 

خواستم بند و باری محکوم بشم و چه نشم، من می چه نباشه، چه آخرش به بی

 :ام رو عملی کنم. آروم؛ اما پرحرص زمزمه کردمنقشه

ایم. دونیم چه کارههارو در میاری ع*و*ضی؟ ما هردو می چرا ادای مبتدی -

 معکوس تالفی کنی؟حرکت نباید االن با یک

 :که کاری کنه، بالحنی آروم و غریب گفتبازهم بدون این
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 .شکنههات میحرکتی که میگی جفت دستبا این -

کردم که آرومش مورمورم شد؛ یک مورمور بد! یعنی االن باید باور میاز لحن

تونستم صداقت رو نگران منه؟ گرچه ازش متنفر بودم، ولی گاهی می 

ونستم عشقش رو باور کنم؛ ولی گاهی با  وقت نت رفتارهاش ببینم. هیچتوی

نوع عشق باور  زندگیم فقط به یک کرد. من توی کلکارهاش گیجم میاین

شهاب با امید فرق داشت. امید امید بود؛ اما جنس عشقداشتم و اون عشق

زد؛ اما شهاب چیز میدوست نداشت ناراحتیم ببینه و برای شاد کردنم از همه

دارم ناراحت یا خوشحالت کنم« امید هرجایی که من گفت: »فقط من حق می

گفت: »تو باید جایی باشی که من هستم،  شاد بودم، شاد بود؛ اما شهاب می 

عشق فداکار بود؛ اما شهاب خودخواه. من  حتی اگر شاد نباشی«. امید توی

ی حرکاتش ببینم؛ اما  خودخواهانه رو توی همهتونستم این عشقمی

گذره. هرچی باشه صحبت از ارث  سرم میبفهمه چی تویتونستم بذارم نمی

 !خاندان بودیک

تونم ازش فاصله  خواد تا میکردم دلم می حاال که انقدر نزدیکم بود حس می

وقت نبینمش. باخودم که تعارف نداشتم! من هنوزهم وقتی  بگیرم و دیگه هیچ
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م از انتقامم خودتونستم به خاطر ترسترسیدم؛ ولی نمیتنها بودیم ازش می

 .بگذرم

تاثیر قرار گرفتم.  کردم این بود که وانمود کنم تحتتنهاکاری که االن باید می 

ام  ی داشتنمه؛ اما من برای پیش بردن نقشهدونستم همین االنش هم تشنهمی

شهاب خواستم! هرچند مطمئن نبودم آدمی مثلخواستم، عشق میعطش نمی

 .خواستم شانسم رو امتحان کنماصال عاشق شدن بلد باشه؛ ولی می

ژنم بود. هرچی باشه من  شخصیتم نبود؛ اما تویکارها تویکه اینبا این

روانیش، محمدخان رو از پا درآورد.  که توی اوج مشکلدخترمریم بودم. کسی

هاش رو ول کردم و کردم تا بدستش بیارم. آروم دستفقط باید اراده می 

 :تر گفتمبالحنی آروم

 خوای؟ همین رو نمیمگه  -

دستش که حسابی قرمز شده  توجه به لحنم، برگشت سمتم و دستی دور مچبی

صورتش نشسته بود غلیظی که تویهام خیره شد و با اخمبود کشید. به چشم

 :گفت

 ی سامیار وحشیم؟پروردههای دست مگه من مثل سگ -
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کسایی که برام محترم و  احترامی به تونستم تحمل کنم جز بیهرچیزی رو می

خواستم باهاش مهربون باشم؛ اما باز هم کنترلم رو از دست  عزیز بودن. می

 :دادم و بهش توپیدم. برعکس اون لبخندی زدم و با آرامش گفتم

خان.  ها باهم دست به یکی کنن شهابپرودهبترس از روزی که این دست -

 .اندازننمی افراد من گوشت هم رو بخورن، استخوون هم رو دور 

 :پوزخندی زد و گفت 

کنی؟ کی از افراد تو حرف زد؟ رسول رو میگم.  منو به چی تهدید می  -

 کنه؟سرت مژدگونی گذاشته. فکر کردی پاش بیوفته کمکت میوجود واسهبی

من وقت بیخیالزدم رسول هیچبه وضوح از حرفش جا خوردم. باید حدس می

آورد. پوزخند  کرد چه بالیی سرم میام میدونست اگر پیدنمیشه. فقط خدا می

 :صداداری زد و گفت 

 .کنمدونستی که به قدرتت شک مینگو نمی -

عصبیم رو مهار کردم و سعی کردم ظاهرم رو حفظ کنم. وقتش بود  نگاه

ای که بینمون بود رو پر کردم. جاخوردنش قدم فاصله کارم رو بزنم. یکاستارت

هاش خیره شدم و آروم  ترین فاصله به چشمرو حس کردم؛ اما از نزدیک 
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 :گفتم

 پس چرا به رسول لوم نمیدی؟  -

وقت این روی  مکثی که کرد، باعث شد فکر کنم به کارهام شک کرده. اون هیچ

روم رو ندیده بود!  ای اینکس دیگهمنو ندیده بود. نه فقط اون، جز امید هیچ

 :بالحنی که پراز مالکیت و خودخواهی بود گفت

 .نام منیچون تو به -

خواستم؟ مگه اعصابم بود؛ ولی مگه همین رو نمیهای تندش رویصدای نفس

عشق خاکسترشده رو به آتیش بکشم؟ پس چرا دلم داشت خواستم ایننمی

گرفت؟ پس چرا هرلحظه بیشتراز قبل حالم داشت ازش بهم  آتیش می

 !خورد؟می

 :بریزه گفت  پشیمونیش رو توشکرد تمام بالحنی که سعی می

خاندانی و  شو. چه بخوای چه نخوای، تو تنهاوارث ایناز خرشیطون پیاده  -

چشمت بمیرن تابفهمی  ات. چندنفر دیگه باید جلویمنم نامزد تعیین شده

سگ هم خبطی کردم. مثلسال پیش یکتونی ازش قسر در بری؟! من دهنمی

همیم. دیگه چه  خرش مال کنی؟ منو تو که اول و آپشیمونم. چرا فراموشش نمی
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 کنه؟فرقی می 

آورد.  امید رو یادم می هام و داشت مرگ چشمشرف زل زده بود تویاین بی

کرد و حاضر بودم قسم  سال پیشش رو توجیه می10شرمانه باپررویی کار بی

شب فقط داشتم  ثانیه هم از کارش پشیمون نشده. منی که اونبخورم حتی یک

مرگ بردمش پشیمون شدم؛ ولی  که تا پایم بارها از اینکرداز نجابتم دفاع می 

 ...اون

تادندون 32تونستم خواست میاراده مشت شده بود و دلم میهام بیدست 

ای که گفت بیشتر مطمئنم  دهنش خرد کنم. هرجملهردیف و مرتبش رو توی

 .امید رو بگیرمکرد که نباید از تصمیمم بگردم و باید انتقاممی

ار بهم گفته بود بازیگرخوبیم، شاید حاال وقتش بود از استعدادم بامید یک

ازدواج نیاز داشتیم؛ شهاب برای بدست آوردن استفاده کنم. ما هردو به این

 .ثروتش و من برای رسیدن به انتقامم

هاش خیره شدم و باحرص و بغضی که دروغ نبود  چشم تر ازقبل تویمصمم 

 :گفتم

 کنم؟کار مین چیآرمایخونه پس من توی -
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باال رفته بود ادامه که بهش فرصت حرفی رو بدم، باصدایی که کمی بدون این

 :دادم

 !چرا ساکت نشستی تا من رو بین کیوان و کیهان پاس ب*دن؟ -

چیزی حساب کرده باطل! رویمن غیرتش رو نشونه رفته بودم؛ ولی زهی خیال

ود. کیوان و کیهان، برادرهای  ازش توی وجودشهاب نبذره هم اثریبودم که یک

طایفه حتی حاضر شده بودن نامزد ترش که برای به دست آوردن ثروتکوچیک

 .ترشون رو ازش بگیرنبرادربزرگ

دونم هوا سمتم خم شد. می واکنشی نگاهم کرد و بعد بیچندثانیه بدون هیچ

ه خاطر دونم بآوردم، میموندم تا فکر نکنه ترسیدم یا کم که باید سرجام می 

اومدم؛ اما بازهم ام حتی اگر قصدی هم داشت باید باهاش راه مینقشه

مخالفش به عقب خم شدم. حرکتی که امید هیچ  اراده از جهتعادت، بیطبق

من آورد. انعطاف ب*دن اومد، چون همیشه در مقابلم کم می ازش خوشش نمی

شیطنت و برای  یکارم هردفعه از روخیلی بیشتراز حدتصورش بود. اگرچه این

ترس انجامش داده  اراده و از رویبار فقط بیاذیت کردن امید بود؛ اما این

 .بودم
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متر  بانفسش که به صورتم خورد، از فکرامید بیرون اومدم. فقط چندسانتی 

لحظه بهکنم، لحظهکه دارم به امید خیانت میتاصورتم فاصله داشت. حس این

هاش رو بست و چندبار عمیق بوم کشید.  کرد. چشم تر میحالم رو دگرگون

کارش رو بگیرم عصبی زیرلب  یکه کنایهحالم انقدرخراب بود که بدون این

 :غریدم

 !نکن -

ی کم، کامالخنثی  هام از همون فاصلهچشمهاش رو باز کرد و خیره تویچشم 

 :گفت

 .خالص داده دستتگرم جنسمستم که نیستی. پس دمش -

روی نکردم. شهاب ر ضایع بوده؟! مطمئن بودم زیادهیعنی رفتارهام انقد

روم  شبه اونوحشیم عادت کرده بود. سخت بود بخوام یکبدجوری به خوی

ی سنگینی که بهم انداخته، لبخندملیحی زدم و  روهم ببینه. عصبی از تیکه

کس جز  پاش کوبیدم. هیچجور که بهش خیره بودم، م*حکم توی ساقهمون

بدنش  پاش گلوله خورده و هنوز هم ضربه به این قسمت این دونست کهمن نمی 

که خوددار باشه »آخ« بلندی گفت  مبارزه است. بدون اینضعفش تویتنها نقطه
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 .شعور« ی بهش گفتم و ازش دور شدمو بادرد زمین خورد. باهمون لبخند »بی

خواسته درمورد ایمان سوال و جواب کنه؛ ولی خواسته و  مطمئن بودم می

اخواسته بحث رو به نفع خودم عوض کرده بودم. چون حقیقتاً خودم هم ن

دونستم اگر یکی درمورد ایمان ازم بپرسه، باید چه جوابی بهش بدم؟  نمی

ی سابقم؟ شاگرد و همکار شمال پدرخونده ی قدیمی ویالیهمسایه 

 خونیم؟صمیمی برادری سابقم؟ یا دوست پدرخونده

هارو به شهاب بدم. در هرصورت  ازاین جوابکرد کدوم یکی فرقی نمی 

که ازجانب ایمان احساس خطر کنه، ایمان بدجور  دونستم به محض اینمی

ایمان درست خواستم سر هیچ و پوچ مشکلی برایافته. نمیدردسر می توی

من ایمان هم از ماجراهای زندگیدونستم روحهم وقتی که میکنم. اون

 .خبرهبی

عادت موهام رو از صورتم کنار فرستادم که تازه  یدم و طبقای کشپوف کالفه

سالگیم درست  8متوجه شدم دستبندم نیست. این همون دستبندی بود که  

کرده بودم و قسم خورده بودم هیچ وقت از دستم درش نیارم. همونی که امید  

بار تونسته بود طلسمش رو بشکنه و از دستم بازش کنه. امید  برای اولین
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 .نفری بود که تونسته بود زیر دستبندم رو ببینهاولین

کردم و به دونم چرا به هرچیزی که نگاه میتر شدم. نمی عصبی بودم، عصبی

هاش ختم میشد. تمام  سرش به امید و خاطرهرفتم، یکهرسمتی که می

خودش برده بودم رو چندبار دنبالش گشتم، اما نبود  راهی که شهاب همراهطول

دستبندم به جمع برگردم. ه کالفه شده بودم. امکان نداشت بدونکه نبود. دیگ

 .رفتهمه میکرد و آبروم پیشتوجه میی دورمچم بدجور جلبجای بخیه

مچم  های شهاب رویکبودم کردم. جای انگشتآهی کشیدم و نگاهی به مچ

 .سوختهفهمیدم چرا دستم انقدر میمونده بود. حاال می

زمین  . خواستم برگردم؛ اما چندقدم جلوتر چیزی رویدیگه ناامید شده بودم

که اطرافم رو نگاه کنم، سمتش  خوشحالی، بدون ایندیدم. تقریبا از شدت

ها برش داشتم؛ اما اشتباه حمله کردم. روی پاهام نشستم و باذوق از بین سبزه

ای کشیدم و  کالفهبسکوییت بود. پوفبراق یکدیده بودم. فقط پو*ست

ای که دقیقا مردونهجفت کفشبلند بشم که نگاهم خورد به یکخواستم 

هاش  ها نگاهم رو از کفشکه بلند بشم، مثل ابلهروم بود. جای اینروبه

 .تاصورتش باال کشیدم
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آرمان باصورتی برافروخته بهم خیره شده بود. نگاهم میخ خشم 

رو کشتم!   کرد انگار من باباهاش شده بود. جوری عصبی نگاهم می چشمتوی

جا دنبال من اومده بود؟! چرا باید نامزدخودش رو ول کنه و  یعنی تا این

 !هم جلوی هزارتاچشم؟من بیاد؟! اوندنبال 

تعجب گرد شده بود، از همون پایین بهش خیره بودم هایی که از شدتباچشم 

تر از شهاب باضرب بلندم کرد. انگار  هوا مچم رو گرفت و م*حکمکه بی

بار زدم به  طایفه ارثی بود! انقدر دردم گرفت که اینتوی این وحشیخوی

بازی و »آی« بلندی گفتم. دستم رو از دستش بیرون کشیدم و از  کولی

رو به  که صدام رو خفه کنم ل*بمدستم رو چسبیدم. برای ایند*ر*د، مچ شدت

 .سوختهام بدجور میدندون گرفتم ولی جای بخیه

ا صورت ک*بود شده از دردم رو نبینه؛ اما دیگه  سرم رو پایین انداختم ت

نتونستم تحمل کنم. باحرص سرم رو باال آوردم تا ازش بپرسم چرا شهاب رو  

پاشه؟ چرا انقدر از آزار دادن من من نمک میدعوت کرده؟ چرا انقدر به زخم

کنجکاو  اش رو که دیدم، حرفم از یادم رفت. نگاهبره؟! اما نگاه خیرهل*ذت می 

 .دستم بودنگرانش مستقیم به مچحتی کمیو 
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دستم رو گرفت و بادقت به که بهم فرصت فکر کردن بده، مچ قبل از این

خودکشی رو از نزدیک دونم تاحاال جای بخیههام خیره شد. نمی بخیهجای

خواست از سوزشش کم کنه، که آروم انگشتش رو روش  ندیده بود یا واقعا می

حساسم و هربار فهمه روشستم رو عقب بکشم می دونستم اگر دکشید. می

دونستم باید وانمود کنم برام مهم نیست؛ اما  کنه. میبایادآوریش اذیتم می

 .اراده معذب شدم و کمی دستم رو عقب کشیدمبی

تر ازقبل دستم رو نگه داشت. ابروهاش نشست و م*حکمریزی بیناخم

آورد دیگه تا ازش سر در نمیکرد، چیزی زوم میفایده بود! وقتی رویبی

ناموفق  بار خودکشی دونستم شنیده که تاحاال چندینخیالش نمیشد. میبی

مچم باال و  دونست. با هربار که انگشتش رویداشتم؛ اما چرا و چطورش رو نمی

 .شدمام غرق میپایین میشد بیشتر از قبل توی گذشته

*** 

زدم و به خدا گالیه کردم. فقط ام زانو دونم چندساعت رو جلوی باغچهنمی

وقتی به خودم اومدم که هوا روشن شده بود و زیور بارنگ و روی پریده جلوم  

حیاط رها شده کلیدی که باهاش در رو باز کرده بود، وسطنشسته بود. دسته
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که بهم  بود و چادرش ازسرش سُرخورده بود. بانگرانی سعی داشت بدون این

 .پروت درم بیارهدست بزنه صدام کنه و از ه

ل*بم نشست. هول کرده بود؛ ولی  بین بغضم لبخندتلخی از تالشش روی

ترسم و نباید لمسم کنه. اون خالصانه نگرانم حواسش بود که من از ل*مس می

خونی بامن نداره، من هنوز هم یکی رو  بود! برام مهم نبود که زیور هیچ نسبت

زیور مادرم نیست، من هنوزم یکی رو  داشتم که نگرانم باشه. برام مهم نبود که  

دونستم؛ اما زندگی جوری باهام تا  داشتم که رهام نکرده. من قدرزیور رو می

همین  بقیه من رو دور بندازه. برایهم مثلکرده بود که هرلحظه منتظر بودم اون

 .کردم بهش عادت نکنم و نادیدش بگیرم تا بهش وابسته نشمسعی می 

صدقه و ذکر و صلوات، بردم داخل. انگار حس از تنم  ربونهرجوری که بود، با ق 

تونستم باور کنم  رفتن هم زیربغلم رو گرفته بود. نمیرفته بود که حتی واسه راه

هایی که سعادتی بهم زده بود، رحمی بوده. این حرفبابام انقدر آدم سست و بی

داشت.  باشخصیتی که من همیشه از بابا دیده بودم، زمین تا آسمون فرق

گفتم؛ ولی  هارو به خودم می آروم و صبورمن همچین آدمی نبود! مدام اینبابای 

 .دونستم باید کی رو باور کنمخودم هم دیگه نمی
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تر از همیشه  گیاهیش، آرومزیور و دمنوشهای رگباریتوجه به حرفبی

هاش سفید خیره شدم. وقتی دید به حرفتختم دراز کشیدم و به سقفروی

ی متحرک شدم، باالخره دست از حرف زدن  کنم و مثل مردهای نمیتوجه

 .ام شدکشید و تند و سریع مشغول مرتب کردن اتاق شلخته

دقیقه، اتاق گرم و نامرتبم، خنک و تمیز شده بود. به سقف  تر از پنجتوی کم

اشکم رو بگیرم. دلم برای  رفتم تا جلویخیره بودم و داشتم باخودم کلنجار می

کردم اگر گریه کنم، بار حس میزد؛ اما اینددقیقه آزادانه گریه کردن پر میچن

غم کردم، اینام بند نمیاد. حتی اگر تاابد هم گریه میوقت گریهدیگه هیچ

 .سبک نمیشد

دل گریه کردم به خودکشی ختم شد و اصال مطمئن نبودم  باری که از تهآخرین

ضعیف  خواستم مثل یک آدمکار نزنم. نمی اگر بازهم گریه کنم، باز دست به این

بد رو ترک کرده بودم. بازهم همون اشتباه گذشته رو تکرار کنم. من این عادت

 .باخودم و خدا لج کرده بودم. بادنیا قهر کرده بودم

ی  ارزش بودن نداشتم. میون همهی االن حس تهی و بیوقت به اندازههیچ

لحظه دلم حسرت رو کرد. چقدر توی این امیدهوا هوایهای بدم، دلم بیحس
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کرد. بابارو میآوردم، دلم هوایزندگیم کم می بودنش رو داشت. هرباری که توی

که  که بدون اینخواست. کسیولی االن که از بابا دلخور بودم، دلم امید رو می

که حرفی بزنم درکم کنه. که بدون اینچیزی ازم بپرسه، بتونه آرومم کنه. کسی

 ...ی کهکس

جان تِه دور بَگِردِم اَتاق مرتب بَیِه. وان رِه مَشت هاکِردِمِه و... خانوم -

 (...جون دورت بگردم اتاق مرتب شد. وان رو هم پر کردم و)خانم 

رسمیش رو گرفته بود. اون اش جای صحبتدوباره کانال عوض کرده بود و لهجه

 .استرس داشت

دونم توی  و بهش خیره شدم. نمیسفید گرفتم خالیم رو از سقفنگاه

تونست نگاهم رو بخونه برام  سنگینم چی دید که ساکت شد. همین که مینگاه

ها تنها چیزی  جور وقتدونست اینکافی بود. همین که تنها کسی بود که می

بار  سرد و تنهاییه، برام کافی بود. هرچند اینتونه آرومم کنه، حمامِ آبکه می

 .رسیدن به نظر میآروم شدنم غیرممک

وقت بود که دیگه امید رو نداشتم که موهام رو نوازش کنه و برام قصه  خیلی

روز  کرد که ممکنه اون هم یکبگه؛ اما هنوز هم زیور رو داشتم. چه فرقی می
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باور رسیده بودم که عشق وجود نداره و  رهام کنه، وقتی من دیگه به این

مادری برام مفهومی داشت  ال دیگه نه عشقمونه. حاکس تا ابد با کسی نمیهیچ

محکمی که باعشق از پدرم ساخته بودم، جلوی  پدری. اون بُتو نه محبت

 .هام شکسته بودچشم 

 :سردم رو از زیور گرفتم و آروم گفتم نگاه

 .بشین پیشم -

مرتعشم بود؛ ولی دیگه تالشی برای مخفی کردنش  بغض هنوز هم توی صدای

ای سال بزرگم کرده بود، چه فایده5ی کردن برای کسی که کردم. فیلم بازنمی

دونستم و از این ضعف خودم انگیزه؛ میدونستم چقدر حالم ترحمداشت؟! می 

 .متنفر بودم

طور درمونده ندیده بود. گیج زیور جز شبی که به خونش رفته بودم، منو این

فقط شوکه واکنشی شده بود و حتی تا حدودی ازم ترسیده بود. بدون هیچ

 .کردنگاهم می

که از منگی  حال برای اینبزرگ بود، با اینتختم حتی برای دونفر هم خیلی

درش بیارم، کمی خودم رو کنار کشیدم. باالخره از گیجی در اومد و کنارم  
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تر از همیشه، سرم رو روی پاش گذاشتم. جا خوردنش  پناههوا و بینشست. بی

خوام؛ ولی  دونست چی میاگر امید بود میرو حس کردم و لبخندتلخی زدم. 

دامنش  اراده صورتم رو تویبغضم کشیدم و بیعمیقی برای کنترلزیور... نفس

مخفی کردم. خودم دستش رو گرفتم و روی موهام گذاشتم. با بغضی که 

 :کرد گفتمداد می صدام بیتوی

 .برام قصه بگو زیور. تورو خدا قسم، فقط برام قصه بگو -

نیه طول کشید تا به خودش بیاد، با این حال وقتی مادرانه موهام رو  چندثا

نوازش کرد، آرامش بهم برگشت. انقدر حالم زار بود که حتی نمی فهمیدم داره  

 .ای میگه. فقط تا جایی که واقعا خوابم ببره خودم رو به خواب زدمچه قصه

*** 

کابوسم گیر  زهم تویباصدای بلند جاروبرقی از کابوسم بیرون کشیده شدم. با

هارو کنار زده کرده بودم و این بدترین قسمت کابوس دیدن بود. زیور پر*ده 

بود و نورمستقیم خورشید، اتاق رو روشن کرده بود. چیزی که ازش متنفر  

 ...بودم! بارها بهش گفته بودم دست به پر*ده نزنه، ولی

پوفی کردم و روم رو از پنجره برگردوندم. چشمم خورد به دمنوشی که درست 
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دونستم دیگه سرد شده و احتماال کرده بود و هنوز روی پاتختی مونده بود. می

نفس سرش کشیدم. ی زهرمار میده، با این حال برش داشتم و یکمزه 

ن جوری محبتش رو جبران کرده باشم. اون حتی با دیدخواستم یکمی

خالی هم خوشحال میشد. صورتم از مزه ی بدش جمع شد و با حرص پتو  لیوان

 .رو کنار زدم

که از جام بلند شدم، نورمستقیم خورشید  حواسم به پنجره نبود و به محض این

لحظه یاد تصادف افتادم و سردردبدی گرفتم.  هام خورد. برای یکتوی چشم

ادفم و اون کامیون همین االن  زمان تصلحظه حس کردم دقیقا تویانگار یک

اراده رویا و حقیقت رو تشخیص بدم و بیداره به سمتم میاد. نتونستم مرز بین

حس شد و لیوان از دستم بلندی کشیدم. دست و پاهام بیاز شدت ترس جیغ

شوک، به لیوان، مثل یکبلندی شکست. صدای شکستنافتاد و با صدای

ای که از ماشین پرت شدم بیرون و  لحظهی بعد از تصادف هولم داد. لحظه

ی ای بودم. حتی صدای نالهچندثانیه شاهد پرت شدن ماشین به سمت دیگه

 !شنیدمسرم میکوتاه و دردناک خودم رو توی

دیدم هام رو باز کردم، به پهلو روی زمین افتاده بودم و میوقتی با زحمت چشم
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ی کاغذی که دستش بود بزنه.  کرد اثرانگشت بابارو روکه یکی داشت سعی می

خواستم بابا رو صدا کنم؛ ولی صدام در  کردم چیزی بگم. میداشتم سعی می 

نتیجه بود و باالخره  وقفم بیاومد، انگار الل شده بودم. تقالهای بینمی

 .د*ر*د بسته شدهام از شدتچشم 

فسم حال! نمحکمی که زیور بهم زد، انگار یکی پرتم کرد توی زمان با سیلی

عرق بود. دوباره حمله بهم دست داده بود.  تنم خیسبدجور گرفته بود و تمام 

نفهمیدم زیور کی اسپریم رو زد، فقط یادمه که نتونستم مقاومت کنم و  

 .های سنگینم بسته شدچشم 

بیمارستان بودم؛ ولی علتش رو یادم  هام رو باز کردم، تویبار وقتی چشماین

ای که دارم  دورتادورم کردم و سعی کردم آخرین خاطرهگیجی به اومد! نگاهنمی

که چیزی  رو به یاد بیارم؛ اما جز یک سردردشدید چیزی گیرم نیومد. از این

 .اومد هم ترسیدم و هم عصبی شدمیادم نمی 

های  تا خواستم از جام بلند شم، پرستارجوونی داخل اومد و با دیدن چشم 

 :بازم، بامهربونی گفت 

 کوچولو؟خره بیدار شدی خانومبه به باال -
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که منتظر جوابم باشه، رفت سمت پنجره تا پر*ده رو کنار بزنه. انگار  بدون این

 :هوا سرش داد زدمای برای به یاد آوردن خاطراتم شد که بیاین کارش جرقه

 !نه -

با صدای داد بلندم، پرستاربیچاره سرجاش خشکش زد و زیورسراسیمه داخل  

هاش حلقه زد و رو به پرستار  های بازم، اشک توی چشمشم اومد. با دیدن چ

 :گفت

 .خودم مراقبشم  -

اش رو دید، دستش رو  گیجی به جفتمون کرد. زیور که گیجیپرستار نگاه

اراده و  چیز یادم اومده بود. بیگرفت و از اتاق بردش بیرون. حاال کامال همه

دست کشیدم. من سالم  ها به بدنم خیز شدم و مثل دیوونهوحشت زده، نیم

ماشینی به بیرون پرت  کامیونی از روم رد نشده بود و من از هیچبودم! هیچ

ی روانی دیگه رو از سر  نشده بودم! بازهم توهم زده بودم. بازهم یک حمله

 .گذرونده بودم

خوره، یاد تصادف و فهمیدم چرا هربار که نورشدیدی به چشمم می نمی

کرد نورمستقیم خورشید باشه، یا افتم؟ فرق نمیی میلعنتنورچراغ اون کامیون
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کرد  هوا چراغ اتاق رو روشن میقوه کوچیک. حتی وقتی زیور بینور یک چراغ

ها چیزایی رو  فهمیدم چرا توی این حملهداد و نمی هم بهم حمله دست می

 وقت موقعی کهبینم که واقعا برام اتفاق نیافتادن؟! من مطمئن بودم که هیچمی

شدم هوشیار نبودم! بهم گفته بودن  خودم داشتم از ماشین به بیرون پرت می

ی قبل از تصادف از شدت شوک بیهوش شدم و برای همین هم چیزی  لحظه

یادم نمیاد. بهم گفته بودن این قضیه کامالطبیعیه و من باور کرده بودم. پس 

از پرت شدن  ماشین بعدهوش بودم، چندثانیه حرکتچطور ممکن بود وقتی بی

 !خودم رو دیده باشم؟

آسفالت روی  باری که چشم باز کردم، کفمن مطمئن بودم بعد از تصادف اولین

ی تصادف نبود که کسی هم توی صح*نهک*م*ر دراز کشیده بودم و هیچ

هام  بخواد اثرانگشت بابا رو بدزده! پس اون تصویرگنگی که مدام توی حمله

ام رو  حمله مرز بین حال و گذشتهتونستم موقعدیدم چی بودن؟! چرا نمیمی

 !پیدا کنم؟

کردم دارم دیوونه  کم حس میهام نداشتم و کم جوابی برای سوالمن هیچ

دیدم، روز به روز بیشتر به مریم  که توی آینه میی اینمیشم. هیچی به اندازه
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های حد چشم ی دیدن شباهت بیداد. هیچی به اندازهشبیه میشم آزارم نمی

تر از این  فکری وحشتناککرد. هیچهای مریم منو عصبی نمیخودم به چشم

که روزی  نبود که قراره از مادرم، جنونش رو به ارث ببرم! آره! من از این

بسته و  هایی که با دست مریم بشم وحشت داشتم. حتی تمام لحظهشبیه

انقدری بچه بودم    کردم دیوونگی ارثیه!ها بودم، فکر میی حشرهفلج طعمهپای

که ندونم این فکرها درست نیست و انقدری تنها بودم که کسی نبود بهم بگه  

کردم چون منو به دنیا آورده و من  این بیماری واگیردار نیست! خیال می

که بزرگ شده بودم، دخترشم، دیر یا زود منم دیوونه میشم! اما حاال با این

بود. کاش یکی بود که با اطمینان  وحشت دست از سرم برنداشته هنوزم این

که کنارم داشتم زیور  مریم بشی« تنها کسیگفت: »تو قرار نیست شبیهبهم می

 ... همبود که اون

های های زیور، سرم رو بلند کردم و به چشمبا صدای باز شدن در و صدای قدم

دم  که بیشتر از این نگرانش نکنم، لبخندی زاش خیره شدم. برای اینپف کرده

 :و گفتم

 .ات برسترسوندمت. عوضش زودتر برو خونه و به نوهببخش. امروز خیلی -
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 :ی شیرین شمالیش گفتخیسش کشید و با لهجهدستی به صورت

سرد رو دراز بَکِشیه؟ اَمشو تِه وِبالِمه خانوم  کِجِه بوِم وقتی مِه دِتِر این تختِ -

راز کشیده؟ امشب وبالتم سرد دجان. )کجا برم وقتی دخترم روی این تخت

 (.جانخانوم

ی روانیم رو دیده بود؛ ولی  ی تنفسی یا حمله باری نبود که زیور حملهاین اولین

باری بود که هردو حمله هم زمان بهم دست داده بود، حسابی چون اولین

هاش رو بهم گره زده بود و نگاهش رو به زمین دوخته بود.  ترسیده بود. دست 

چیزی بگه؛ اما جراتش رو  خواد یکونستم این کارش یعنی میددیگه خوب می

خواست باید ی کافی اذیتش کرده بودم. هرچی هم که مینداره. امروز به اندازه

 :دلی زدم و به شوخی گفتمکردم. برای این که نترسه، لبخند از تهقبول می

و نه کنم، نه عصبانی میشم بگو زیور. نه ناراحت میشم، نه اخراجت می -

 .کنماندازمت بیرون. امروز هرچی بگی قبولش میمی

 .با دیدن لبخندم کمی دلش قرص شد؛ ولی بازهم نگاه مرددی بهم انداخت

های عصبی با یکی از  راستش همین چندلحظه پیش در مورد این حمله -

 ... جا حرف زدم وهمین دکترهای این
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خوشم نمیاد که در دونست هیچ اراده لبخندم محو شد. خودش هم میبی

هام رو شکسته.  دونست یکی از قانونموردم با کسی حرف بزنه. می

سریع متوجه شد دارم عصبی میشم و حرفش رو قطع کرد. خیلی

 :لبخندمصنوعی زدم و گفتم

 .ادامه بده -

 .ل*بش رو به دندون گرفت

گه نظر باشی وگرنه اروانیه. گفت باید تحتدکتر گفت این یک جور بیماریه -

 .دیر بشه دیگه نمیشه کنترلش کرد

وقته که مثل مسخ وقتی با اضطراب سرش رو پایین انداخت، فهمیدم خیلی

ترسیدم سرم  واکنشی بهش خیره شدم. چرا از هرچی که میها، بدون هیچشده 

 اومد؟ اومد؟ چرا خدا انقدر از من بدش میمی

ای  ه به دیوانههام و بهم گفت قرارباورم نمیشد زیور زل زد توی چشم

دادم اگر واقعا دارم به همچین بیماری دچار  مادرم تبدیل بشم. ترجیح میمثل

 !که پیشرفت کنه خودم، خودم رو خالص کنممیشم، قبل از این

 :زیور با همون سرپایین، با لکنت گفت
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 .کنیناالن گفتید، هرچی بگم، قبول می -

روی صورتم نگهش دارم  کردم لبخندی که هنوزم داشتم سعی میبا همون

 :گفتم

 کنی منم دارم مثل مادرم دیوونه میشم؟ نکنه فکر می -

کردم هوا سرش رو باال آورد و بهم خیره شد. یعنی خبر نداشت؟! فکر میبی

چیز رو در موردم بهش گفته! تردید توی نگاهش جاش رو به تعجب  رفیعی همه

 :داده بود. با تعجب گفتم

ی زنجیریه  دونستی مادرمن یک دیوونهنمی دونستی؟! واقعا نمی -

ی این  بدکاره بوده که بابام رو اغفال کرده و من و داداش مرحومم نتیجهعوضیه

دونستی مادرم بارها از ام؛ ولی نمیدونستی من یک خانزادهاغفالیم؟! تو می

ام منو دور  دونستی طایفهتیمارستان فرار کرده تا بیاد منو بکشه؟! نمی

عیار و ناپاک بوده؟ ی تمام، فقط چون من دخترزنیم که یک دیوونهانداخته

دونی گفتن این که منم قراره مثل اون ع*و*ضی دیوونه بشم چقدر منو  نمی

 کنین؟ترسونه؟ آخه چرا همتون منو اذیت میمی

کردن به هایی که دم در اتاق جمع شده بودن و با تعجب سعی می با دیدن آدم 
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زدم! زه فهمیدم که تمام مدت داشتم سرش فریاد می داخل سرک بکشن، تا

که بخوام به خودم بیام و گندی که زدم رو درست کنم، با یک قبل از این

 .ی دیگه از حال رفتمحمله

*** 

بعد از رفتارتندی که ناخواسته داشتم، نه زیور دیگه حرفش رو پیش کشید و  

خواستم به نمی رفتم چوننه من دیگه چیزی درموردش گفتم. دکتر نمی

خاطرهوش یا بیماری خاصم، مثل موش آزمایشگاهی بین شون دست به دست 

که مثل مادرم دیوانه بشم وحشت زده بودم، که شم. هرچند خودم انقدر از این

 .کردمداشتم روش تحقیق می

کدوم چیزی به رومون  زیور در بیارم. هیچ دونستم چطوری باید از دلنمی

دونستیم که جو بینمون سنگین شده. کاش  آوردیم؛ ولی هردو مینمی

گذرونم. حتی مطمئن های سختی رو میتونست درک کنه دارم چه لحظهمی

کرد دیوونه هام رو درمورد مادرم باور کرده باشه. مطمئنا فکر مینبودم حرف

ور  ط دونستم که اینشدم و اون لحظه پرت و پال گفتم؛ ولی فقط خودم می

 .نیست
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گذشت و من حسابی به روستا رفت و آمد داشتم،  ماه از اون جریان می3

ی قدیمی سعادتی یک خونههرچند هنوز خودم رو معرفی نکرده بودم. با کمک 

ممکن توجه کسی رو جلب نکنم و مثل یک  جا خریدم و سعی کردم تا جای اون

ساعت هم که خواستم واسه چندعادی کنارشون وقت بگذرونم. من میآدم

 .دغدغه زندگی کنمشده، مثل یک آدم عادی بی

تقاضا بدم؛ ولی وقتی سعادتی بهم گفت ها یکخواستم برای کل زمیناول می

ام کنن، نظرم  تیکهروستا بریزن سرم و تیکهکه این جوری ممکنه کل اهالی

خواست یکی  عوض شد! همین جوری هم کم دشمن نداشتم! انقدر که استاد می 

ها همراهم بیاد! درست جا، حتی توی معامله بیاره تا همیشه و همهرو 

جوری زندگی تونستم اینجوری که میالد مراقب نینا بود؛ ولی من نمی همون

 .کنم

رفتار من با افرادم، مثل رفتارنینا با افرادش نبود! من با افرادم مثل خانوادم  

ن. امکان نداشت توی  کردم و اونا هم متقابال همین حس رو داشترفتار می

وقت حاضر نبودم حتی یکی از افرادم رو هم فدا ای ببازم، چون هیچمعامله 

کنم. برعکس نینا که هربار نزدیک بود گیر بیوفته، یکی از افرادش رو  
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پلیس رو پرت کنه. برعکس نینا که همیشه کرد تا حواسزندان میراهی

کس اعتماد نداشت، من انبار و  کرد و به هیچچیز رو چک میبارگیری همهموقع 

بار هم  سپردم و حتی خیلی از انبارها رو تا حاال یکهارو دست افرادم می جنس

ندیده بودم! هرچقدر همه عاشق کار کردن با من بودن، از کار کردن با نینا  

کم خود نینا داشت به بیزار بودن! انقدر بین افرادنینا محبوب بودم که کم

ها بود؛ اما همیشه وانمود ی اینمن حواسم به همه دشمنم تبدیل میشد.

 .کردم از هیچی خبر ندارم و برخوردم با نینا درست مثل گذشته بودمی

دشمن  سربسته به سعادتی بگم که همین االن هم کلیسعی کردم خیلی

ای که  تونم اسمی ازشون بیارم؛ ولی به اندازههایی که نمیگنده دارم. دشمنکله

ای پرسید و نه  ها، ازم آتو دارن. نه اون چیز اضافهندازنم پشت میلهعمر بکل

 .بیشتری دادممن توضیح

ها پشیمون میشه؛ اما بعد از کمی فکر کردم بعد از شنیدن این حرففکر می

هارو پس  تکه زمینپرونده رو عوض کرد. قرار شد اول تکهکردن فقط سیاست 

وستا رو با سندرسمی به نام زدیم، تقاضای رکه حداقل نصفبگیریم و بعد از این

تونم روستام رو پس بگیرم، می گفت وقتی نصفهویت کنیم. میبازگشت
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وقت اگر کسی بالیی سرم بیاره، با خاندانم طرفه. به هویتم رو فاش کنم و اون

دادگاه جدا  تقاضای جدا بدیم و یکعبارتی مجبور شدم برای هرزمین، یک

سرد و آشناش دست و بار دادگاه داشتم و با محیطای یکبرگزار کنیم. هفته

انداخت، که زهره برای  کردم. محیطی که من رو یاد وقتی میپنجه نرم می

ها انقدر  ها و داداگاه همیشه رهام کرد و به منو پرورشگاه سپرد. تعداد زمین

ی کارمندهای دادگستری و همهی قُضات رو زیاد بود، که دیگه تقریبا همه

 .شناختممی

ام رو  های طایفهشناختم! حاال دیگه هم بزرگحاال همه رو تا حدودی می

ی من، دختر  دونستم توی طایفهام رو. حاال میشناختم و هم قوانین طایفهمی

دونستم بین پدرم و عموم، پدرم  سهمی از ارث پدرش نداره. میهیچ

دونستم که زهره  ود. میی پسری طایفه بخاندان بود، چون بزرگترین نوهوارث

دخترعموشه و از بچگی به عنوان نامزدش انتخاب شده بود و ازدواجش باهاش  

خاندان رو از قبل  کامال از پیش تعیین شده بود. چرا؟ چون همیشه نامزد وارث

طایفه بمونه.  دارشن و ارثشون فقط بین خود اهالیکنن تا زودتر بچهتعیین می

دونستن.  ها رو کثیف میها نبودن و خ*ون اونیبهوقت پذیرای غرها هیچاون
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دونستن.  فقط خودشون رو قبول داشتن و فقط خ*ون خودشون رو خالص می 

 .ای بود که بینشون پذیرفته نشدجماعتی مادرمن همون غریبهبین همچین

بدی نبوده. دونستم کسی که من رو به دنیا آورده، از اول هم انقدر آدمحاال می

نستم بابام به خاطر جدا شدن از زهره و ازدواج بامریم از طایفه  دوخوب می

اش هم طرد  قوانین، کسی که از طایفه طرد میشه، خانوادهطرد شده و طبق

کارش باعث طرد شدن آرمان و رویا هم شده بود. میشن. یعنی بابام با این

خاندان  تویلحظه با خودم فکر کردم! چرا بابا باید آرمان رو به عنوان وارث یک

دونه که آرمان طرد شده؟ چرا باید فامیلش رو عوض کنه وقتی  بذاره، وقتی می

وقت  دونست با برداشتن فامیلش از اسم آرمان، آرمان دیگه هیچکه می

 ی دیگه حساب میشه؟تونه از خاندان ارثی ببره و عضو یک طایفهنمی

رسیدم که بابا ن باور میکردم، بیشتر به ایتر به قضیه نگاه میطرفهرچقدر بی

دیدم اگر منم جاش بودم، با  کردم می کار رو کرده. خوب که فکر میآگاهانه این

کار رو می کردم. اگر منم جاش بودم و  زادگیم دقیقا همینخانآخرین لحظات

ام از طایفه طرد میشن، از قبل  خانوادم، خانواده دونستم که بعد از ترکمی

ام دور کنم. درسته که  داشتم تا ننگش رو از خانوادهمیاسمم رو از روشون بر 
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خاندان خودش باشه و عمال برای  تونست وارثجوری دیگه پسربزرگم نمیاین

تونست بازهم احترام یک  مرده حساب میشد؛ ولی حداقل می خاندانش یک

 .ی دیگه داشته باشهزاده رو توی یک طایفهخان

کار آرمان رو از سر خودش باز کنه یا اون رو  خواسته با اینوقت نمیبابا هیچ

جوری  خواست ایندید و می جور اسارت میزادگی رو یکدور بندازه. اون خان

طایفه نجات داده باشه. حاال که عصبانیتم   پسرش رو از بندقوانین سخت

هویت  کار، حفظکردم که تنها قصدبابا از اینفروکش کرده بود، داشتم درک می 

دونست که آرمان برعکس  برای آرمان بود. شاید چون بابا خوب می زادگیخان

زاده زندگی کنه. اون بدجوری به  تونه بدون پسوند خانخودش، نمی

زادگی عادت کرده بود. اولین نگاهی که به من کرده بود، هنوز به خوبی  ارباب

من،  یادم بود. توی نگاهش جزتحقیر هیچی نبود. مطمئن بودم بابا هم به خوبیِ

ترین ترین و خالصانهشناخت. در واقع این آخرین، بزرگآرمان رو می

بابا از پسربزرگِ مغرور و خودخواهش بود! یعنی آرمان این رو درک  حمایت 

 کرد؟ می

سالگی ازدواج کنه و پسردار بشه. حاال  15حاال آرمان مجبور نبود قبل از 
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ه؛ همون آزادی که بابا به تونست آزادانه زندگی کنه و آزادانه انتخاب کنمی

طایفه به سرپدرم آورده بودن، که  خاطرش از خانوادش گذشته بود. چی توی

جوری  طایفش دید؟ چقدر بهش سخت گذشت که اینآزادیش رو توی ترک

 دستش گرفت و روش ق*مار کرد؟ آبروش رو کف

 کرد. منیسوزی تغییر میوجدان و دلکم حسم از عصبانیت داشت به عذابکم 

نالیدم، پدرخودم رو بدون هیچ  ی بقیه میکه همیشه از قضاوت عجوالنه

دفاعی سرزنش کردم. من حق نداشتم بهش شک کنم. حتی اگر کل دنیا  حق

 .کردم کردن، بازهم من نباید بهش شک میهم بهش شک می

دونستم بعد از ترک آرمان  چیز برام روشن شده بود. حاال به خوبی میحاال همه

که  وارث مونده بود، از اینه و به دنیا اومدن سامی، چون طایفه بدوناز طایف 

خاندان  پوشی کردن و به عنوان وارثمادرش یک زن دیوانه و رعیته چشم

انتخابش کردن. برای همین هم به زور از پدرم و مریم گرفتنش تا توی طایفه و  

ه خاطر دیوانه  آداب خودشون بزرگ بشه؛ ولی بعد از به دنیا اومدن من، بطبق

تصادف، ناچاراً با بودن مادرم از طایفه طردم کردن و با کشته شدن سامی توی

ای خاندانم کردن. شاید من اولین طرد شدهوجود اینکه طردم کرده بودن، وارث
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ای داشت، من مجبور نبودم ی دیگهخاندان شده! اگر بابا بچهبودم که وارث

 .بار رو به دوش بکشماین

ذارن؛ ولی دلم  تم هرلحظه که به طایفه برگردم منو روی چشمشون میدونسمی

روز رو توی اون طایفه نگذرونده که حتی یکخواست برگردم! با وجود ایننمی

ها زندگی آرمان ها زندگی نکرده بودم؛ ولی قوانین اونقوانین اونبودم و طبق

در کالفه کرد که به دیوونه ساخت. پدرم رو انق رو ویرون کرد و از مادرمن یک 

ی خودش پشت کنه و با پدربزرگم کاری کرد که پدرم رو مجبور به  خانواده

 .خواستمازدواجی ناخواسته کنه. نه! من این طایفه و قوانینش رو نمی

که خودم بدونم یا خودم بخوام، عمال جایگاه آرمان رو ازش گرفته  من بدون این

آرمان باید درلحظه صاحبش میشد.  بودم. من صاحب تمام چیزهایی بودم، که 

چیز رو  دیدم حاضر بودم همهطماعی نبودم! اگر آرمان رو میحال من آدم با این

تقصیرم؛ ولی مطمئن بودم براش توضیح بدم و متقاعدش کنم که من بی

وقت این ثروت رو بهش پس نمیدم. این ثروت تنها علت زنده بودن من و  هیچ

ای که برای زنده بودن داشتم، برندهتنها برگطایفه بود. سامی توی اون

وقت دادم، دیگه هیچخاندان بودنم بود. اگر این رو از دست میوارث
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دونستم با پیدا کردنشون،  که میتونستم رویا و سامی رو پیدا کنم. با ایننمی

روستا پس گرفتم، هارو از اهالیام ازم بگذرن، چون من زمینحتی اگر طایفه

دونستم خواستم پیداشون کنم. میذارن، باز هم میام نمی وستا زندهراهالی

وارث پسر مثل سامی، دیگه به من ام با داشتن یکتوی همچین شرایطی طایفه

شون حال همچنان داشتم دنبالکنه. با ایننیازی نداره و ازم دفاع نمی 

م برام مهم شدم هگشتم. حتی اگر بعد از پیدا کردن سامی و رویا کشته میمی

تر از این بودم که به خاطر جون خودم دست از جون عزیزام  شقنبود. من کله

 .بکشم

*** 

کلنجار رفتن با خودم و فحش دادن به زمین و زمان، از یک  باالخره بعد از کلی

تولد که موقعچیز رو بهش گفتم. از اینپزشک معروف وقت گرفتم و همهروان

های مادرم گرفته تا جدا شدنم از نم. از شکنجهتکلم نداشتم تا فلج شدقوه

ی  بینم. حتی از سابقهتصادف تا چیزهایی که توی توهماتم میزهره. از جریان

قلبی خودم و ت*ج*اوز ناموفقی که از سر  روانی مادرم، بیماریبیماری

دونست جز دوتا چیز. یکی  چیز رو میگذرونده بودم هم گفتم. حاال اون همه
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تونستم درموردش باکسی صحبت کنم. یکی  الفکاریم که اصال نمیی خسابقه

تونستم بهش بگم کنم. نمیکه گاهی خاطراتم رو به کل فراموش میهم این

 !دونستم چی باید بگم؟چون اصال نمی

ی روانکاویم رو  بعد از دوماه رفت و آمد و مشاوره، باالخره امروز قرار بود نتیجه

مطبش، منتظر نشسته بودم و بیشتر از هرروز  بگه. روی صندلی آخر توی 

کردم تا رفتم و سعی می اراده مدام با موهام ور میای استرس داشتم. بیدیگه

ی کسایی که کردم همهجای ممکن به بیمارهای دیگه نگاه نکنم. حس می

کرد؛ کنن. این اذیتم میدونن و بد بهم نگاه میمنتظرن، هم دیگه رو دیوانه می

 .کافی داشته باشم، همیشه نفرآخر بودمکه وقتی اینولی برا

بدبختم دست کشیدم، که باالخره دونم چقدر منتظر نشستم و توی موهاینمی

با شنیدن اسمم، باصدای ظریف و مودب منشی که دخترساده و آرومی بود، به  

اتاق نبود. لبخندمستاصلی بهش زدم و با خودم اومدم. جز من و اون کسی توی

 .کوتاهی از جام بلند شدمتشکر

متر فاصله از صندلی که من روش نشسته بودم، تا در اتاق دکتر، به زحمت پنج

ای  هام انقدر سنگین بود که راه برام طوالنی شده بود. چند ثانیهبود؛ ولی قدم
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بود که پشت در اتاقش ایستاده بودم؛ اما جرات در زدن و داخل رفتن رو  

ظریفش از  ردم که باالخره منشی با صداینداشتم. انقدر دست دست ک

 :سرم گفتپشت

 اجازه میدی عزیزم؟ -

نگاهی به سینی توی دستش انداختم. این سینی برای پذیرایی از من بود.  

لبخندعصبی زدم و از سر راهش کنار رفتم. برخالف من با آرامش در زد و  

آرومش  ه صدایبالفاصله در رو باز کرد. باسینی داخل رفت و بعد از چند لحظ 

 :رو شنیدم

 تونم برم؟دهقان من میخانم  -

دونست که فرقی نداره بیمارهای دکتردهقان کی  همیشه همین بود. خودش می

تمام میشن، وقتی من آخرین نفرم، اون باید دفتر رو ترک کنه. حاال توی  

هرساعتی که باشه. من بیمار وی آی پی این مطب بودم. هم از نظرمالی و هم از  

 .اولویت بودمام، من تویظروضعیت پروندهن

ام دسترسی نداشت و این پرونده کس به جز خود دکتردهقان به پروندههیچ

ام ازش  خواستم بعدا توی دادگاه کسی بر علیهحتی ثبت هم نشده بود. نمی
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خواستم تا زمانی که مطمئن نشدم مشکلم چیه، کسی بهم  استفاده کنه. نمی

 .که من دختر یک زن مجنونماون هم فقط به جرم این انگ »دیوانه« بزنه،

وقت چیزی ازم نپرسیده بود. با دستی منشیش دخترجوون و آرومی بود و هیچ

صورتم تکون داد به خودم اومدم و »بله« ی آرومی گفتم. با دست به که جلوی

 :داخل اشاره کرد و گفت

 .دکتردهقان منتظرته عزیزم -

هایی که اطرافم کالم اکثر خانممشه. در واقع تکهکالواضح بود »عزیزم« تکه

ها بهم  کالمی که مادرم موقع شکنجهدیده بودم همین بود. دقیقا همون تکه

ی  هایی که کرده بودم، دیگه از شنیدنش به اندازهگفت. هرچند با مشاورهمی

دونست که من چقدر از این کلمه  شدم؛ ولی بازم فقط خدا میقبل، عصبی نمی

 .م میادبد

ساله 40ی جراتم رو جمع کردم و داخل رفتم. تقریبا لبخندمصنوعی زدم. همه

بود و برعکس من کامال چشم و ابرو مشکی. اندام پر و قد متناسبی داشت و 

همیشه، آرایش نسبتاغلیظی روی صورت گردش نشونده بود. وقتی از  مثل

اد به نفس سالم و  درونم، با اعتمجاش بلند شد و سمتم اومد، برخالف آشوب



www.taakroman.ir  

 
  

 
214 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

راحتی  پرسی کردم و روی دورترین صندلی از میز بزرگش نشستم. نفساحوال

 :کشید و گفت

شنوم بعدی تویی. خفه  دونی چقدر خوشحال میشم وقتی از ملیحه مینمی -

 .شدم توی این مانتوی بلند

آویز  که منتظر جواب من باشه، مانتو و شالش رو در آورد و روی رخت بدون این

روم  ی اتاق آویزون کرد. دستی به تاپش کشید و روی صندلی روبهگوشه

نشست. روز اول کمی از این کارش تعجب کردم؛ ولی االن دیگه می دونستم 

دونه بعد از من قرار نیست آقایی توی مطب بیاد، راحت  چون آخرین نفرم و می

 .کنهرفتار می

ریزی روی صورتم نشست.  ه اخمارادی کوچیکش خورد و بینگاهم به دفترچه

هام رو توش  ای بود که وقتی بامن مشاوره داشت، حرفاین همون دفترچه

ای بحث رو عوض کرد و  ی تغییر حالتم شد و حرفهنوشت. سریع متوجهمی

 :گفت

 توی این هفته هم حمله داشتی؟  -

با لبخند سرم رو به معنی »نه« تکون دادم. با مدادی که دستش بود روی  
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 :فترچه زد و گفتد

قرارمون چی بود؟ تا جای ممکن جای استفاده از ز*ب*ون ب*دن، باهم  -

 .مستقیم حرف بزنیم

که فشارم  که تعارفم کنه، قبل از اینباشه« ی آرومی بهش گفتم و بدون این»

کار دستم بده، لیوان شیرین شربتم رو یه نفس سر کشیدم و لیوان رو با ضرب  

قتی پشت دستم رو روی دهنم کشیدم، تازه نگاهش رو  روی میز برگردوندم. و

دیدم. برای یه لحظه از رفتارم خجالت کشیدم. من همیشه جلوش مثل یه  

زاده، مودب و متین رفتار کرده بودم؛ ولی امروز استرس کار دستم دختر خان

 .داده بود

تر  حاال داشتم درک می کردم زیور واقعا راست می گه. انتظارات مردم از یه دخ

توی جامعه، خیلی بیشتر از چیزی بود که من فکر می کردم. لبخند گرمی زد و  

 :گفت

ات چطور گذشت؟ تمرین چیزایی که گفته بودم نوش جونت. خب این هفته -

 سخت بود؟

من داشتم تمرین می کردم که از مردم نترسم. داشتم سعی می کردم با  
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ریشه دونده بود کنار  ل*مس شدن و با تنفری که از جنس مذکر توی وجودم

بیام. دخترونه لباس بپوشم و دخترونه بگردم. من با تمام وجود داشتم سعی  

 .می کردم تمرین کنم که دختر بودن جرم نیست

هرچند این حرفش یعنی می خواست نتیجه رو آخر جلسه ی امروز بهم بگه؛  

 .ولی من دیگه صبرم تموم شده بود

ی دلخواهم نیست و برای  بگه، نتیجهحس می کردم چیزی که می خواد بهم 

همین هم داره دست دست می کنه. با این حال اگر اآلن باهاش مواجه نمی  

 .شدم، دیگه هیچ وقت نمی تونستم دوباره جراتم رو جمع کنم

 :بدون این که جواب سوالش رو بدم، لبخند غمگینی بهش زدم و گفتم

دگیم دارم. هرچی  من دیگه آمادگی شنیدن هرچیز عجیبی رو توی زن -

 .خواد باشه، باشه. من اآلن می خوام بشنومشمی

صبریم رو فهمید و دفترچه رو کنار گذاشت. دستاش رو توی هم قفل کرد و  بی

 :با اطمینان گفت

ی پزشکی مادرت رو خوندم. اون  من نگرانیت رو درک می کنم. بارها پرونده -

ای خطر جانی داشته. ندهبیمار شرایطش حاد بود. وجودش کنار هر موجود ز
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حتی مرخص شدنش از بیمارستان روانی هم کامال به خاطر قدرت پدرت بوده  

نه روند درمانی خودش؛ ولی تو یه دختر نوجوون کامال سالمی که فقط داره 

 .شرایط روحی پیچیده و سختی رو می گذرونه

رم یا  باز هم داشت مقدمه چینی می کرد. باز هم نفهمیدم من مشکل روانی دا

 :نه؟! با تردید پرسیدم

 ... این یعنی من سالمم؟ اگر سالمم پس اون حمله ها -

رو ادامه ندادم؛ چون جرات ادامه دادنش رو نداشتم. خودش منظورم رو  حرفم 

 :فهمید و گفت

ای نیست که توی  ببین دخترم، بیماریی که تو درگیرشی اصال مسئله -

خوام دقیق بگم تو فقط به خاطر شوک زندگی عادیت اختالل ایجاد کنه. اگر ب

شدید تصادف، هر بار با دیدن هر مُحرکی که تورو یاد تصادف بندازه، یه  

 .گذرونیی وازوواگال رو از سر میحمله

چند لحظه ای صبر کرد تا واکنشم رو ببینه؛ اما من بدون این که حتی پلک  

نظرم ترسناک بزنم، فقط بهش خیره بودم. حتی اسم بیماری که گفت هم به 

 :بود! باالخره بعد از چند ثانیه، با گیجی گفتم
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 گین چی هست اصال؟ اینی که می -

مکثی کرد تا جمالتش رو بچینه. ژستش رو عوض کرد و حالت مهربونی به  

ای که نمی تونست تلخی حرفاش رو بپوشونه. شمرده و  اش داد؛ مهربونیچهره

 :با حوصله گفت

نگکوپ نوروکاردیوژنیک، یا همون حمله ی  ساده ترش اینه که توی س -

وازوواگال، معموال تا محرکی خاطرات رو ت*ح*ریک نکنه مشکلی برای بیمار  

پیش نمیاد. این محرک ممکنه برای یه بیمار دیدن خ*ون باشه، برای یکی  

دیگه دیدن یه شی خاص؛ ولی این جور که من فهمیدم، محرک خاطرات تو، نور  

یه نور مستقیم برای تو، یادآور نور چراغ اون کامیونه   مستقیم و شدیده. دیدن

و تورو به لحظه ی تصادف می بره. بهترین کار اینه که از محرکت دوری کنی.  

ولی اگر باهاش مواجه شدی و حمله بهت دست داد، دیگه نباید ازش فرار کنی.  

ر  نباید موقع حمله هات سعی کنی زمان حال و گذشته ات رو جدا کنی. این کا

غیرممکنه و فقط باعث سردرد و ضعف جسمی و در نهایت غش کردنت می 

 ... شه. بهترین کار اینه که بشینی و با آرامش با خاطراتت پیش بری

کردم چی داره می گه. عصبی بین  انقدر از حرفاش شوکه بودم که درک نمی
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 :حرفش پریدم و گفتم

ی  ی لحظهبه اندازه اصال می دونین تحملش چقدر سخته؟ من هر بار درست -

ای که به هوش اومدم ی لحظهترسم. من هر بار درست به اندازهتصادف می 

های بدنم شکسته. هر بار درست به  کنم تمام استخواند*ر*د دارم. حس می

شکنم.  ام رو غرق خ*ون دیدم، توی خودم می ی بار اولی که خانوادهاندازه

ام، به توهماتم شم توی گذشتهیگین هر بار که اینجوری پرت م دارید می 

 .ی پیش روی بدم؟ سالم هم باشم این جوری دیوونه می شماجازه

من کامال عصبی شده بودم؛ ولی اون با مهارت، فقط با دوتا جمله نظرم رو عوض 

 .کرد

 از کجا می دونی توهمه؟ این همه اطمینان رو از کجا میاری؟ -

ای به  بعد از این همه وقت، جور دیگهحرفی که زد، باعث شد برای اولین بار، 

این توهمات فکر کنم. چطور تا حاال به ذهن خودم نرسیده بود؟ از کی انقدر  

اعتماد شده بودم که تا باور دیوانه بودن خودم پیش برم؛ اما  نسبت به خودم بی

 !هام واضح می بینم رو باور نکنم؟چیزایی که توی کابوس و حمله

الزم نبود حتما بگم تا بفهمه نظرم عوض شده. الزم نبود   اون یه روانپزشک بود!
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حتما به ز*ب*ون بیارم تا بفهمه گیج شدم و از خودم ترسیدم. از همون  

ام  ایم هم می تونست بفهمه که توجهای و توی فکر رفتنای لحظهسکوت ثانیه

 :به حرفاش جلب شده. کامال جدی و مطمئن گفت

هوش  نور چراغ اون کامیون بهت خورد بی ای کهمگه نه این که از لحظه -

شدی؟ از کجا می دونی وقتی بی هوش بودی چه اتفاقی افتاده؟ شاید لحظه ای 

به هوش اومدی و چون خ*ون زیادی از دست داده بودی، دوباره از هوش رفتی.  

شاید واقعا کسی داشته اثر انگشت پدرت رو می دزدیده و وقتی دیده تو یه  

حال رفتی، جابجات کرده تا فکر کنی توهم زدی. وگرنه چه  لحظه دیدیش و از 

ی تصادف به هوش اومدی؟  توجیحی براش داری که این همه دور از صح*نه 

ی جدی ندیده باشی؟ چرا چطور ممکنه از اون فاصله پرت شده باشی و صدمه

 !کنی؟تر بهش فکر نمییکم دقیق

یادآوریش در عذاب بودم،   ی کافی توی خاطراتم غرق و ازمن خودم به اندازه

تر از همیشه سرم رو بین دستام  ترم کرد. گیجاین هم با این حرفاش فقط کالفه

گرفتم و سعی کردم چند لحظه ذهنم رو از هرچیزی خالی کنم. واقعا اآلن برای  

 !دست آوردن آرامشم به چند نخ سیگار نیاز داشتمبه
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روی مبل کناریم نشست. نگاهی به  حال خرابم رو که دید، از جاش بلند شد و 

 :ام کرد. آروم دستام رو از صورتم پایین کشید و گفترنگ و روی پریده

کنه؛ چون از  ناخودآگاهت داره در برابر به یاد آوردن حقیقت مقابله می -

ساله بودی.   5ی دم. تو فقط یه دختر بچهترسه. من بهت حق میحقیقت می

هر واکنشی که اون موقع داشتی، بهترین  اومده. کاری از دستت بر نمی

مورد بردار. مهم نیست اون کی  واکنشی بوده که داشتی. دست از جنگیدن بی

ی تصادف  ی بعدی، بذار چهره ی اون کسی که توی صح*نهبوده. توی حمله

 ... دیدی رو به یاد بیاری. از حقیقت نترس. تو مقصر هیچی نیستی

که باآلخره قانعم کرد من یه دیوانه مثل مادرم قدر باهام حرف زد، اون روز ان

ی رها شدن نیستم و قرار هم نیست مثل اون بشم. قانعم کرد که به ذهنم اجازه

 .بدم و به یاد بیارم

حاال یک سال از اون روز گذشته بود و من با وجود این که هنوز هم ماهی دو بار  

توهماتم ببینم. خیلی   ی اون فرد رو توی ویزیت می شدم، نتونسته بودم چهره

تونستم بخوابم  ها نمیچیزها هنوز مثل سابق بودن. هنوز هم مثل گذشته شب

و هنوز هم روزها، توی بیداری، درگیر توهم و کابوس بودم. هنوز هم هوشم رو  
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کردم که بقیه  از همه مخفی می کردم و هنوز هم ته ذهنم، به چیزایی فکر می

 .تونستن فکر کنننمی

ا هم عوض شده بود. چهره ام دخترونه تر و زیباتر و قدم بلندتر  خیلی چیز

خورد  شده بود. به قول زیور یهو قد کشیده بودم. حاال قدم کامال به هیکلم می

و می تونستم بگم که خوشگل شده بودم. شخصیتم آروم و متین شده بود و  

خودم  رفتارم در ظاهر کامال عادی بود؛ ولی در حقیقت تمام مدت داشتم از

 .کردمفرار می

کردم. اگر هم بیرون  تا جای ممکن از این که توی روز بیرون برم خودداری می

رفتم، همیشه یا یه عینک آفتابی بزرگ روی صورتم بود، یا مدام دستم رو می

های خونه رو در آورده بودم و به جاش  داشتم. تمام چراغ جلوی صورتم نگه می

اراده از نور متنفر شده بودم و داشتم بودم. بیکل خونه رو شمع معطر گذاشته 

گرفتم. ترس از اجتماع ها از زندگی توی روز فاصله میمثل خ*ون آشام

اومد توی جاهای شلوغ قدم بذارم. چون اگر حمله بهم  نداشتم؛ ولی خوشم نمی

تونستم کاری کنم و آبروم می رفت. بیماریم رو به  دست می داد، دیگه نمی

های خونه رو  داده بودم و ازش خواسته بودم هیچ وقت پر*دهزیور توضیح 
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 .نکشه

می دونستم تا پس گرفتن هویت واقعیم و برگشتنم به طایفه، چیز زیادی  

ام؛  ی برگشت به طایفهکردم هر لحظه آمادهنمونده. جلوی سعادتی وانمود می

نستم توکردم، غیرقابل توصیف بود. نمیولی استرسی که از درون تجربه می

تونه باشه؟ هرچند  تصور کنم زندگی توی طایفه چه جور کابوسی می

دونستم دیگه عمال چیزی به اسم بزرگ طایفه، مثل سابق، وجود نداره؛ ولی  می

 !باز هم ناخودآگاهم ازش متنفر بود

انگار همه چیز توی زندگیم دست به دست هم داده بود تا برای فرار از  

خالف غرق شم. هرچقدر که توی زندگی شخصیم  مشکالتم، بیشتر از قبل توی

شکست خورده بودم، توی دنیای خالف، فقط از همه بُرده بودم. ترس بزرگم  

سال خالف  5ای که با ی وجههاین بود که یه روز سن و جنسیتم لو بره و همه

به دست آوردم، به خاطر دختر بودن و سن کمم جلوی چشمم نابود شه.  

فقط درجا زده بود، حسابی به خونم تشنه بود و  مخصوصا رسول که چون 

 .دادمطمئنا با اولین آتو لوم می

ام با این ترس می گذشت که اگر رسول لوم بده چی؟ اگر همه بفهمن هر لحظه
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تونه باعث شه بازم توی این گروه  ام چی؟ هوشم می ساله 12من فقط یه دختر 

شانس زنده بودنم بود! نه باید  بمونم؟ البته که نه! مخفی موندن هویت من، تنها

ذاشتم انقدر کم رنگ  می ذاشتم انقدر معروف شم که هویتم لو بره و نه باید می

ی باریک شم که دیگه به دردشون نخورم و کشته شم. من داشتم روی یه لبه

 .به قیمت جونم راه می رفتم

گفت نقطه ضعف من بیماری جسمیم نیست، سن کممه! استاد همیشه می 

تر بردم و مطمئنشدم بیشتر به درست بودن حرفش پی میی بزرگتر میهرچ

ترین کاری بوده که توی اوج  می شدم مخفی کردن هویتم از همه، درست

 .بچگیم کردم

یک سال گذشته بود؛ ولی من هنوز هم داشتم دنبال رویا و سامی می گشتم.  

آورد؛ اما هرچی  رفیعی هنوزم داشت به آشناش برای پیدا کردن رویا فشار می 

ها، سرد  ها، بیمارستانکردیم. تمام پرورشگاهگشتیم کم تر پیدا میبیشتر می

هارو گشته بودیم؛ اما حتی یه  ها، گزارشات پزشکی قانونی و قبرستونخونه

نشونه هم پیدا نکرده بودیم. انگار یکی از قصد همه رو نابود کرده بود. دیگه 

ه بودم تا این که سال اول راهنمایی، درست بعد از یک سال عمال نا امید شد
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ام رو شدید جلب کرد. یه دختر با سالگی، یه دختر توی مدرسه توجه 12توی 

 ... چشم و موهای مشکی. یه دختر به اسم رویا

ام بهش جلب شد. با این اولین بار فقط به خاطر این که اسمش رویا بود، توجه

؛ ولی همین که رنگ موها و  که در کل هیچ شباهتی به خواهرم نداشت

 !های اون هم مشکی بود، کافی بود تا دیگه دست از سرش بر ندارمچشم 

توی حیاط شلوغ مدرسه، زیر سایه درخت، ایستاده بود و به نظر منتظر کسی  

حوصله با  بود. قد متوسطی داشت و از شدت گرما کالفه شده بود. تند و بی

اد می زد. صورت گرد و سفیدش، کنار  اش، خودش رو ب ی صورتی مدرسهپرونده

اراده من رو یاد معصومیت خواهرم انداخت. ناخواسته  های بانمکش، بیچتری

اش،  سمتش قدم برداشتم تا صورتش رو کامل ببینم. با دیدن کامل چهره

رو یاد رویای  مطمئن شدم که اون خواهرم نیست؛ اما دیدنش انقدر عمیق من

 :ا صدا زدمخودم انداخته بود که بی هو

 رویا؟ -

 جانم؟  -

شناسه؟ انقدر سریع و مطمئن این رو گفت که یه لحظه فکر کردم نکنه منو می
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ام رو دید، نگاهش باهام غریبه شد. مطمئنا اما همین که سمتم برگشت و چهره

ای بود و من رو با اون اشتباه گرفته بود. با این حال شنیدن منتظر کس دیگه

خوام کنار خودم نگهش دارم. من  م کافی بود، تا بفهمم می همین یه کلمه هم برا

اون لحظه انقدر درمونده و تنها بودم، که حتی دیدن کسی که منو یاد رویای  

خودم بندازه هم برام مثل یه معجزه بود. شاید این بدترین کاری بود که با رویا  

ین کار رو  دونست که توی اون نقطه از زندگیم، اگر همکردم/ ولی فقط خدا می

 .هم نمی کردم، از شدت تنهایی به چه خالفای دیگه ای آلوده نمی شدم

 !با من بودی؟ -

از هپروت در اومدم و بدون هیچ جوابی فقط سرم رو به معنی »نه« تکون دادم. 

 :نگاه متعجبی به سر تا پام کرد و گفت

 !شناسی؟رو میرو صدا زدی. منولی اآلن من -

که می رفتم، دیگه هیچ مشکلی توی آداب اجتماعی و   هاییبه خاطر مشاوره

روابط عمومیم نداشتم؛ ولی دوست نداشتم کسی صدام رو بشنوه. دلم 

خواستم کسی توی دنیا هم  خواست هیچ کسی رو توی دنیا بشناسم و نمی نمی

هام کسی رو نمی من رو بشناسه. دلم می خواست همون طور که من چشم
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 .اهمیت باشمو برای همه نامرئی و بی  بینه، کسی هم منو نبینه

من دیگه به این طرز زندگی عادت کرده بودم و به این سادگی نمی تونستم 

خودم رو عوض کنم. واقعا عادت نداشتم توی مدرسه با کسی حرف بزنم. انقدر  

که تا حاال یکبار هم کسی توی مدرسه صدام رو نشنیده بود. به جرات می  

ای بود که داشتم با کسی توی مدرسه حرف کلمهتونستم بگم این اولین 

 :زدم. نگاهی به کل مدرسه کرد و با حرص، زیرلب گفتمی

 .آدماشون هم مثل مدرسه شون عجیب و غریبه. ایش -

ی ما خصوصی اش کافی بود تا بفهمم دانش آموز انتقالیه. مدرسههمین جمله

انش آموز اینجا بود،  اش واقعا کار سختی بود. هرچی دبود و پرداختن شهریه

دختر سرشناسای شهرمون بودن و همه هم دیگه رو می شناختن. اینجا با 

انتقالی ها رفتار درستی نداشتن. همه اکیپی باهم دوست بودن و سخت آدم  

های دبیرستان کناری هم گاهی از  رو بین خودشون راه می دادن. بچهجدید 

 .کردنهای مدرسه ما زورگیری میانتقالی

دونستم اگر با دونستم از کجا و چرا به این مدرسه اومده؛ ولی خوب میپ نمی

دختر یه آدم پولدار رفیق نشه، عاقبت خوشی در انتظارش نیست! دستی 
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جلوی صورتم تکون داد و وقتی دید بدون هیچ واکنشی فقط بهش خیره ام با  

 :تعجب گفت

 ایستاده خوابیدی؟ -

اش باال اومد. هنوز هم داشت خودش وندهنگاهم روی دستش سُر خورد و تا پر

زد. رنگ صورتش کم کم داشت به سرخی می زد و مطمئنا اگر به این  رو باد می

 .شدداد، تا چند دقیقه دیگه کامال گرمازده می کارش ادامه می

کرد، فقط باعث چون بادی که می وزید د*اغ بود، باد زدن نه تنها خنکش نمی

جا نبود وگرنه این حرکت ناشیانه ه. مطمئنا بومی اینتر گرما زده شمی شد زود 

های مدرسه کرد. قبل از این که توی اولین روز انتقالیش، جلوی کل بچهرو نمی

از حال بره، بدون هیچ توضیحی پرونده رو از دستش بیرون کشیدم و روی  

کیفش گذاشتم. اولش نگاه گیجی بهم کرد و بعد از چند لحظه با کمی حرص  

 :گفت

 .ای هاواه! دیوانه -

وسایلش رو برداشت و سریع ازم دور شد. تا گ*ردن توی هپروت فرو رفته  

بودم و با رفتنش تازه به خودم اومدم. توی حیاط شلوغ مدرسه بین این همه  



www.taakroman.ir  

 
  

 
229 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

فایده هارو دنبالش گشتم؛ ولی بیآدم گمش کرده بودم. اون روز تک تک کالس

مشکل بود. باید سر فرصت   بود. بدون دونستن فامیلش پیدا کردنش

اش پیداش می داشتم و از عکسش توی پروندههای مدرسه رو بر میپرونده

 .کردم

حوصله به بُرد کالس نگاه کردم تا شماره کالسم رو ببینم. اول هر سال همین  بی

هارو جوری تقسیم می کردن که دختر همه ی  آش و همین کاسه بود. کالس

الس نیوفتن. علتش هم واضح بود! نمی خواستن  کله گنده ها باهم توی یه ک

مدرسه به یه باند زورگیری و خفت گیری توسط دخترای پولدارای شهر تبدیل  

دونستم چرا کالس منو  سه« بود. نمی -شه. مثل همیشه کالس من »الف

ام می دونستن این بود  کنن؟! تنها چیزی که همه از خانوادهوقت عوض نمیهیچ

کنم و به زودی منم  خارج، با خدمتکارم تنهایی زندگی می که پدر مادرم رفتن

دونستم این »به زودی« کی قراره از راه  ام. هرچند من نمیمی رم پیش خانواده

 !برسه؟

ام گفته بود و هنوز که  این چیزی بود که رفیعی قبل از رفتنش به کادر مدرسه 

ی رفیعی واقعا هنوزه، همه این دروغ رو باور داشتن. هرچند اگر خانواده
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 !ام بودن و زیور واقعا فقط یه خدمتکار، دیگه دروغ نبودخانواده

نفس عمیقی کشیدم و عصبی از وضع پیچیده زندگیم و گم کردن دختری که 

ای، منو یاد خواهرم انداخته بود، سر کالس خودم رفتم. به  حتی شده ثانیه

وسط کالس  محض این که در کالس رو باز کردم، وقتی دیدم بالتکلیف

ایستاده، سرجام ماتم برد. من همه جا رو گشته بودم، جز کالس خودم. شاید 

 .چون این که هم کالس شیم برام از محاالت بود

ای نبود؛ ولی من قلدر مدرسه بودم. عادت  جز نیمکت من، جای خالی دیگه

رو بدم. همیشه تنها روی میز اول  نداشتم کنار کسی بشینم و یا جواب کسی

دونستن که نباید بهم نزدیک شن، به وسایلم دست بزنن نشستم و همه میمی 

یا باهام حرف بزنن. بین خودشون به دیوونه ی مدرسه معروف بودم. نه کسی از  

تا دانش   250من خوشش می اومد و نه من از کسی خوشم می اومد. من بین 

 .دونستمترین دختر بودم! خودم هم این رو میآموز منفور

نظم انداخت و وقتی دید همه دارن با هم حرف به کالس شلوغ و بی نگاهی

ای نمی کنه، با آرامش سمت میز من رفت. به  زنن و هیچ کس بهش توجهمی

محض این که به میز من رسید، همه ساکت شدن و با تعجب نگاهش کردن. اون  
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و با ها، نگاهی بهشون کرد جا، متعجب از سکوت یهویی بچهخبر از همههم بی

 .تعجب روی نیمکت نشست

ها روی من چرخید. همه ی نگاهمحض این که کنار نیمکت من نشست، همه به

در سکوت منتظر دیدن عکس العمل من بودن. حتی اگر خودم هم می خواستم 

هام پا بذارم و اجازه بدم کنارم بشینه، باز هم این کار به صالحش  روی عادت

مدرسه آشنا می شد، خودش از این که این جا نبود. مطمئنا وقتی با جو 

شد. هرچند دیگه واسه هرکاری دیر شده بود. خودش  نشسته پشیمون می

رو گرفته بود و ندونسته اون جا نشسته بود! حاال همه چشم تنهایی تصمیمش

ی بقیه رو  تونست رفتار آینده به واکنش من دوخته بودن. واکنش اآلنم می

 .باهاش تعیین کنه

 تنها جای خالی روی همون نیمکت، کنار دیوار بود. جای من! پوف عصبی  حاال

کشیدم و بدون این که ازش بخوام بلند شه تا رد شم، با یه حرکت از روی میز  

ای بود؛ ولی توی یه مدرسه ی  رد شدم و سرجام نشستم. هرچند حرکت ساده 

ه ها  دخترونه، این حرکت خفن حساب می شد. می دونستم این جوری توج

بیشتر از قبل بهم جلب می شه؛ ولی اگر باهاش حرف می زدم، توجه ها به اون  
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ترین دختر مدرسه باهاش جلب می شد! چون می شد تنها دختری که منفور

 !حرف زده! من نمی خواستم براش دردسری درست کنم، حداقل واسه اون نه

»ایش« وقتی دید کی کنارش نشسته، سریع روش رو برگردوند و با حرص 

کشداری گفت. انقدر بامزه این کار رو کرد که نتونستم جلوی خنده ام رو  

بگیرم و زدم زیر خنده. جو دوباره به حالت نرمالش برگشت و هر کسی مشغول  

 .حرف زدن با کناریش شد

باآلخره اون روز وقتی اسمش رو از لیست خوندن، تونستم فاملیش رو بفهمم. 

 .تگاردانش آموز انتقالی، رویا رس

مردم،(؛ ولی باز هم تمام مدت با وجود این که داشتم از شدت کنجکاوی می

رو حفظ کردم. باآلخره توی یه فرصت مناسب، پرونده اش رو از مدرسه  ظاهرم

کش رفتم. طوالنی تر از حد معمول بود و منم چون ممکن بود یکی سر برسه، 

که گوشه ی دفتر فرصت خوندنش رو نداشتم. نگاهم خورد به دستگاه کپی 

مدرسه بود و سریع از کل پرونده کپی گرفتم. پرونده ی اصلی رو سرجاش  

 .برگردوندم و کپی هارو برداشتم

توی اولین صفحه ی پرونده اش، فرم انتقالیش بود. مدرسه ی قبلیش رو نمی  
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شناختم و این یعنی از شهر دیگه ای اومده. نمره هاش همه کامل بودن و با  

دانش آموز مدرسه ی قبلیش بود. چندتا مدرک معتبر زبان و هنر انضباط ترین 

اش  ی قبلیش ضمیمه پروندهی کتبی از مدیر مدرسه داشت و یه معرفی نامه

ی  ی من از سابقهی مثبت سنگین بود و پروندهی اون از سابقهبود. پرونده

و گستاخ  انضباط ی مقابل منه بیخرابم! اون هرچی و هرکی که بود، دقیقا نقطه

 !بود

ی خودم باشه؛ ولی برخالف تصورم، وسط فکر می کردم آدرسش سمت خونه

شهر زندگی می کرد. توی یه مجتمع مسکونی هفت طبقه که متاسفانه یا 

خوشبختانه نگهبان داشت و ساعت یازده شب خاموشی ساختمون بود. حتی  

 .آمار تک تک همسایه هاش رو هم در آورده بودم

کردم بهش توجه  دونستم و سعی میعات ریز و درشتش رو میی اطال حاال همه

رو داشتم و  ام معطوف اون بود. دورادور هواشنکنم؛ ولی ناخواسته تمام توجه

 .هرجا می رفت دنبالش می رفتم

ها سرویس داشتن و عمال هیچ کس پیاده و تنها ی بچهموقع خونه رفتن همه

همیشه با بی خیالی از کوچه میانبر  رفت؛ ولی چون اون تنها بود و  خونه نمی
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پیچوندم و  می زد، برای این که بین راه کسی اذیتش نکنه، سرویسم رو می

بدون این که خودش بفهمه، تا جایی که کامال از مدرسه دور شه و به خیابون  

 .اصلی برسه، پشت سرش می رفتم

لمه هم توی تمام اون مدت، با این که همه جا دنبالش بودم؛ اما حتی یه ک

باهاش حرف نمی زدم. فقط نگاه های من بود و »روانی« های زیر لبی که گاهی  

کرد! فکر کنم برای اون هم  موقع رد شدن از کنارم، توی مدرسه، نثارم می

احساس جالب بود دختری که توی کل مدرسه به یه دختر خشک و سرد و بی

رو نشنیده، این  زنه و کسی تا حاال صداش معروفه، یه کلمه هم حرف نمی 

 .جوری دنبالش راه افتاده

فکر می کردم بعد از یه مدت ازم بترسه یا بگه دیگه دنبالش راه نیوفتم؛ اما 

تفاوت بود  گفت بیا! بی تفاوتِ بیگفت نیا و نه میهیچ کاری بهم نداشت. نه می

ذاشتم می دیدم حداقل  و این بیشتر برام جالب بود! وقتی خودم رو جاش می

آورد چیزی فهمیده. پرسیدم؛ اما رویا حتی به روش نمیرا« ی ساده مییه »چ

 !من از آدمای متفاوت خوشم می اومد و این دست خودم نبود

این وسط تنها کسی که ازم پرسید: »چرا دنبال رویام؟« یکی از شَرترین هم  
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دردسر از کنار هام بود. طبق معمول محلش نذاشتم و سعی کردم بیکالسی

ترین افراد شهرم بود و اگر باهاش  رد شم. اون دختر یکی از مهم فضولیش

شدم، احتمال این که هویت خالفکاریم لو بره و در نتیجه قبل از این  درگیر می

که دست پلیس بهم برسه، نینا کارم رو تموم کنه، زیاد بود؛ اما هرچی من 

اپیچش  رفت و بیشتر پگرفتم، بیشتر سمت رویا میاش میبیشتر نادیده 

 .شدمی

خیلی سعی کردم تحملش کنم؛ اما وقتی دیدم داره برای رویا مشکل درست 

کنه، بی خیال خودداری و احتیاط شدم و باهاش دعوام شد. نمی دونم اون می

روز دقیقا چقدر ازم کتک خورد، فقط می دونم انقدر زدمش که دل خودم و 

 .همه ی کسایی که اذیتشون کرده بود، خنک شد

ی پر  ی اخالقی خرابش، فقط چون خانوادهی رو زدم، که با وجود سابقهمن کس

دونستم که حماقت شد. خوب میای داشت، حتی مدرسه هم حریفش نمیآوازه

کردم و نزدیک بود به خاطرش هم از مدرسه اخراج بشم؛ اما اصال پشیمون  

داد! هرچند ینبودم! شدیدا معتقد بودم باآلخره یه نفر باید این کار رو انجام م

اش سراغم  کردم، کار به دادگاه کشیده شد و خانواده زودتر از اونی که فکر می
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 .اومدن

تنها کسی که توی این موقعیت به ذهنم رسید بهش خبر بدم تا توی دادگاه 

ام، حسین سعادتی بود. کسی که برای  کنارم باشه، جای به اصطالح پدرخوانده

کرده بود. کامال حس کردم که با این کاری  پیدا کردن قاتل پدرش روم حساب 

که کردم ازم ناامید شد؛ اما چیزی به روم نیاورد. بدون این که چیزی ازم  

بپرسه، با پرداخت دیه و دادن یه پولی به مدرسه، تونست از اخراج شدن نجاتم 

دونست من اون دختر آرومی که همیشه به نظر  بده. هرچند حاال اون دیگه می

 .ممیام، نیست

شرایط توی مدرسه کامال عوض شده بود! از قبل اسمم به عنوان دیوونه و قلدر  

ای نگاهم می مدرسه بد در رفته بود؛ اما حاال سر این قضیه همه جور دیگه

کردن. یه شبه از شخصیت منفی مدرسه به شخصیت مثبت تبدیل شده بودم و  

ی باشه، من بردن. هرچحتی تا حدودی همه ی دانش آموزا ازم حساب می 

تر این که ازش قسر در رفته  ترین آدم این شهر رو زده بودم و مهمدختر مهم

بودم! حاال دیگه حتی زورگیرای دبیرستان کناری هم جرات نمی کردن سمت  

های مدرسه ذاشتن. هرچند بچهمن یا رویا بیان. یه جورایی بهم احترام می
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ا این کارم، به اسم و رسم خودم به دیدن؛ اما عمال بتقریبا من رو یه قهرمان می 

زاده گند زده بودم! ولی ابدا برام مهم نبود. انگار تا زمانی که رویا عنوان یه خان

حالش خوب بود، هیچی برام مهم نبود. من اون موقع اصال حواسم نبود که رویا  

 .از همون لحظه ی اول، تبدیل به خط قرمزم شده

ی خواهرم رو برام تداعی می ن یاد و خاطرهدو سال تمام دنبالش بودم، فقط چو

کرد. من خوب می دونستم که این رویا خواهرم نیست/ ولی نمی تونستم بی  

خیالش هم بشم. اگرچه چشماش مشکی بود؛ ولی اون برقی که توی چشمای 

خواهرم بود، توی چشماش نبود. همون برقی که توی چشمای منم بود. همونی  

 .کردن و امید به د*ر*د که همه به اشک تعبیرش می

حاال که بعد از دوسال تونسته بودم با خودم کنار بیام که باید دست از سر 

دختر مردم بردارم، دیگه دیر شده بود. از سر دعوای دو سال پیشم، »رها و  

های مدرسه هم ما  رویا« توی مدرسه معروف شده بودن و حتی سال اولی

فکرش رو هم نمی کردم که روزی این   دوتارو می شناختن. من واقعا هیچ وقت

 ... کارم برای رویا دردسرساز بشه

ساله بودم و توی این دو سال خیلی کارها کرده بودم. بیشتر از   13حاال من 
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نصف زمینارو پس گرفته بودم، به نامم زده بودم و دوباره با مبلغ ناچیزی، به  

هی بود که هم اونا  خود صاحبای قبلی اجاره شون داده بودم. این بهترین را

آواره نشن و هم من به حقم برسم. هیچ دلم نمی خواست برای پیدا کردن قاتل  

رو به  رو آواره کنم و آه و نفرینشونپدرم یا برگردوندن هویتم، مردم یه روستا

داد و من جون بخرم. سه ماه دیگه دادگاه رای نهایی برای برگشت هویتم رو می

برگردم؛ اما هنوز هم نتونسته بودم رویا و سامی، یا بعدش می تونستم به طایفه 

 .رو پیدا کنمحداقل قاتل بابام 

هام رو توی این دو  کردم و بیشترین خالفتر از دیروز خالف میهر روز بی حس

سال انجام دادم. انقدر که دیگه خ*ون ریختن واقعا برام از آب خوردن  

رتم توی دنیای خالف فروخته  تر شد. انگار ذره ذره انسانیم رو به شهآسون

بودم. دیگه دختر بودن که سهل بود، حتی انسان بودن فراموشم شده بود. 

بدون توجه به خطرش، تعداد انبارارو زیاد کرده بودم و توی این مدت،  

 .شدهای من، با باالترین سود و امنیت انجام میهامون به خاطر ایدهمعامله 

ی  شتم کم کم به این که خودم رو به همهانقدر کارم گرفته بود که حتی دا

افرادم نشون بدم، فکر می کردم که یه پیشنهاد همکاری بزرگ و وسوسه، از  
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ی این موفقیت هام توی اون دوسال، رد کردن بنی،  بنیامین گرفتم. بین همه

 .شاید بزرگ ترین اشتباهم بود

ید، دیگه به اولین باری که پیشنهادش رو رد کردم و خبرش به گوش استاد رس

ها ی معاملهخواسته ام اهمیت نداد. یه پسر به اسم شایان رو آورد تا توی همه

های پابه پام بیاد. می گفت بنی یا همون بنیامین، یکی از بزرگترین قاچاقچی 

گفتم بدم میاد یکی مثل مرزیه و با رد کردنش گور خودم رو کندم. هرچی می

گفت جونم در خطره و لم راه بیوفته؛ میمیالد که مدام دنبال نیناست، دنبا

 .خودم حالیم نیست

گفت؛ ولی من برام سخت بود که یه شبه با همچین  هرچند واقعا درست می

 !تغییری کنار بیام! به هرحال دستور استاد بود و الزم االجرا

اش  جا شایان رو با خودم ببرم. پسری که هیچی از سابقهحاال مجبور بودم همه

کم متوجه دونستم و حتی تا حاال باهاش هم صحبت هم نشده بودم. کمنمی

ها به  آسونیکس به اینها، فقط باعث ضرره. هیچشدم بردنش پای معامله

معروف باشه! کرد. حتی اگه معرفش سامیار وارد اعتماد نمی پسر تازهیک

جا رسیده سال هر نوع خالفی رو انجام داده بودم تا به اینهرچی باشه من پنج
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سال انسانیتم رو فروختم و هرکاری رو بدون سوال پرسیدن انجام  بودم. پنج

تر،  شده داشتم. از همه مهمریزیای و فعالیت برنامهسال تمرین حرفهدادم. پنج

زم هیچ اطالعاتی نداشت. ابداً قابل کس ا هویت مخفی داشتم و هیچیک

دونستن من واقعا چندسالمه، از تعداد هایی که می پیگیری نبودم و تعداد آدم

دیدم کردم؛ می های دست هم بیشتر نبود؛ ولی شایان، خوب که فکر میانگشت

خواستم هم بدونم. مطمئن بودم به  دونم. نمی من عمالً هیچی از شایان نمی 

 .تونم بندازمش بیرون گل به آب میده و میدستهتجربگی یکزودی از روی بی

قدر که حواسم، به کل از  تمام تمرکزم رو گذاشته بودم روی شایان. ان

های بنی پرت شد. من واقعاً موقعی که درخواستش رو رد کردم؛  فعالیت

دونستم هم، باز هم  دونستم کیه و چه جایگاه بلندی داره. هرچند اگر مینمی

 .!ترکردم؛ ولی حداقل کمی مودبانه یردش م

خواست با  ی بزرگی به اعتبارش زده بودم و حاال اون میبا رد کردنش، ضربه

کشتنم هرجور شده، این اعتبار رو پس بگیره. چندباری سعی کرد گیرم 

بندازه؛ ولی هر بار به هر طریقی که بود، تونستم خودم رو نجات بدم. هرچند  

کردن ثابت کنم کار کارهایی که باهام کار میقیه خالفوقت نتونستم به بهیچ
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تر از  ایبنی بوده تا وادارشون کنم ارتباطشون رو با بنی قطع کنن. بنی حرفه

 .این بود که مدرک پشت سرش جا بذاره

رسه و بعد از  وقت به پای قدرت اون نمیدونستم قدرت من هیچمن خوب می

خیالم شده؛ ولی زهی خیال  ر کردم بیدوهفته، وقتی ازش هیچ خبری نشد، فک

ی مجدد تنظیم کرد، فهمیدم بدجوری اشتباه  باطل! با قراری که برای معامله

 .کاری کرده بود که نه راه پس داشتم و نه راه پیشکردم. یک فکر می

کارش دست و بالم رو بسته  در ظاهر کامالً از راه دوستی وارد شده بود و این

ی بزرگی به اعتبارم زده بودم. مسلماً بقیه ر قرار، خدشهرفتم سبود. اگر نمی

دونستن؛  ی احترام میکه بنی گفته خودش شخصاً میاد سرقرار رو نشونهاین

خواد خودش شخصاً کارم رو تموم کنه. انقدر  دونستم می ولی من خوب می

ی خالفکارهای دیگه  رفتم؛ حمایت همهدقیق همه رو گول زده بود که اگر نمی

 .شدمرفتم هم، کشته میدادم و اگر میو از دست میر

قدر نگران بود که ازم خواست  افرادم حسابی آشفته شده بودن و استاد ان

خیال و آروم بودم، چون  خیال اعتبارم بشم و سر قرار نرم؛ ولی خودم بیبی

چیزی برای از دست دادن نداشتم. من نه کسی رو توی زندگیم داشتم که  
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بار خواستم یکه باشه و نه کسی که دوستش داشته باشم. پس میدوستم داشت

تونستم تا آخر عمرم از دست بنیامین فرار کنم. برای همیشه تمومش کنم. نمی

 .ذاشتممثل همیشه، برای زنده موندن، باید اول جونم رو کف دستم می

دوتا از  جز در ظاهر حرف استاد رو قبول کردم و به همه گفتم سر قرار نمیرم. به

افرادم، همه رو مرخص کردم و به استاد گفتم میرم خونه. از خونه باغ بیرون  

زدم و راه افتادم سمت خونه. وقتی مطمئن شدم کسی دنبالم نیست؛ بین راه،  

مسیرم رو به سمت محل قرار کج کردم. فقط چندتا خیابون فاصله داشتم تا 

که خودم رو  شد. بدون این برسم سر قرار که یهو شایان، مثل جن، جلوم ظاهر

 :ببازم، بهش توپیدم

 مگه نگفتم توی باغ بمون؟ -

دونستم از کجا آورده؛ جواب سوالم رو نداد. عوضش با احترام  باجراتی که نمی

 :گفت

استاد گفته اگه از شما محافظت کنم؛ خودش شخصاً آموزشم میده.   -

 .خاطر لجبازی کسی از دست بدمخوام این فرصت رو بهنمی

وقت بود کسی جرأت  دونم از صداقتش خوشم اومد یا از جسارتش؟! خیلینمی
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جوری حرف بزنه و این، واقعاً برام تازگی داشت. حاال نکرده بود باهام این

اومد. اآلن که به موقعیتی  همه از من خوشش میفهمیدم چرا نینا قبالً اینمی

خواسته!. پوزخندی  می فهمیدم فقط دلش تنوعسطح نینا رسیده بودم؛ میهم

 .بهش زدم

کنه؟ نه گل پسر.  واقعا فکر کردی اآلن دنبالم راه بیوفتی استاد قبولت می -

، که جلوم رو بگیری، همراهیم کردیاتفاقاً چون گفته نرم سرقرار و تو جای این

 .زنهاز پا دارت می

نگاهم   جانب رو به روی هم گارد گرفته بودیم. چند ثانیه خیرههر دو حق به

 .کرد

که به دستورات  قرارم با استاد این بود که از شما محافظت کنم، نه این -

 .تونم در برابر بنی ازتون محافظت کنمخودش عمل کنم. اآلنم مطمئنم می 

ی آخرش دیگه  خیلی سعی کردم نخندم تا بهش برنخوره؛ ولی با جمله

اخم غلیظی روی   ام رو بگیرم و بلند زدم زیر خنده!نتونستم جلوی خنده

صورتش نشست؛ ولی چیزی نگفت. از سر تا پا نگاهش کردم و با لحنی که  

 :های خنده توش بود؛ گفتم مایههنوزم ته
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 !دونی بنیامین کیه؟می -

 :با تعجب گفت

 !بنیامین؟ -

ام شدت گرفت. به زحمت دونست؟! دوباره خندهحتی اسم کاملش رو هم نمی

 :خودم رو کنترل کردم و گفتم

 دونی من کیم؟می -

قدر دل و تونست اننفر میبار با جدیت »نه« محکمی گفت. چطور یکاین

اومد! از سر تا پا نگاهی بهش  جرأت داشته باشه؟! جداً داشت ازش خوشم می 

ای  اومد. هیکل پر و ورزیدهساله به نظر میبیست و پنج_کردم. تقریبا بیست

ای تش روشن بود و چشماش قهوهداشت و حدوداً صدوهشتادسانت قد. پوس

اش دلنشین و  تیره. ل*ب و بینی معمولی داشت؛ ولی روی هم رفته چهره

که  دارش کردم و برای اینمهربون بود. نگاهی به موهای مشکیِ مرتب و مدل

 :جدی گفتمسربه سرش بذارم، خیلی

 که استاد قبولت کنه؛ اول از همه باید کچل کنی؟ دونی واسه اینمی -

جب نگاهش برام جالب بود. کامالً جا خورد و حتی توی فکر رفت!  تع
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که استاد آموزشش بده، وارد گروهی  تونستم تصور کنم کسی واسه ایننمی

کاری مثل من بذاره. با کسی به گندگی سر خالف مثل گروه نینا بشه. سربه

بنیامین درگیر شه؛ ولی وقتی پای کوتاه کردن موهاش بیاد وسط، بره توی  

 .!فکر

نگاهی به صورتم که از شدت خنده قرمز شده بود، انداخت و فهمید سرکارش 

 :وار گفتگذاشتم. با حرصی زیرپوستی، زمزمه

 !راحت باش، بخند -

ام رو بگیرم زیرخنده زدم. خودش هم از  که جلوی خندهبار بدون ایناین

خواست و  اش گرفته بود. به هرحال اون آموزش استاد رو میی من خندهخنده

تونست نظرش رو عوض کنه. تازه کار بود و  انگار هیچی جز موهاش نمی

تجربه؛ ولی جرأتش رو داشت. استاد برای ورود به گروه ضمانتش رو کرده بی

بردمش توی شدم و میداد و منم معرفش می بود. اگر شخصاً آموزشش هم می

قدر روئه. انتونست بهش بگه باالی چشمش ابگروه خودم، دیگه کسی نمی 

 .توی همین چندتا جمله شناخته بودمش که بدونم ارزشش رو داره

لبخندم جاش رو به جدّیت داد. با سردی که دوباره به صدام برگشته بود؛  
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 :پرسیدم

 چندسالته؟ -

 :اون هم جدّیتم رو فهمید که قدمی فاصله گرفت و گفت

 .بیست و چهارسال -

سال رو رد کرده بودن، یا و نینا، یا سیسنش واقعا کم بود!. اکثر افراد من 

ای داشتن؛ اما شایان هم ی فعالیت حرفهحداقل بیشتر از چهارسال سابقه 

فهمیدم که دردسر قبول کردنش بیشتر از  تجربه. حاال میجوون بود و هم بی

کردم. با این حال بازم قصد رد کردنش رو نداشتم. چیزیه که فکر می

کنه؛ ولی مصمم بودنش رو چیزا میدش رو قاطی ایندونستم چرا داره خونمی

گفتم شاید  خواستم جلوش رو بگیرم. با خودم میکردم و نمیکامال حس می

 .سالگی من، دالیل خودش رو دارهاون هم مثل هفت

با نگاهی به ساعتم، زمان دستم اومد. داشت دیرم میشد. نه وقت داشتم دقیق 

نم و نه بنیامین کسی بود که بشه منتظرش  روی تصمیمم در مورد شایان فکر ک

 .گذاشت

ی  که مثل من همهکردم، بعد از چهارسال فعالیت توی گروه، وقتیاگر ردش می
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که دیگه هیچی از  ع*و*ضی شد. وقتیانسانیتش رو فروخت و تبدیل به یک

که هرکاری بهش  پاکی و معرفتش نموند و دستش به هر خالفی آلوده شد، وقتی

گناهی آغشته شد،  چون و چرا انجام داد و دستش به خ*ون هر بییدادن رو ب

تونست بدون هیچ  کردم همین اآلن میوارد گروه میشد و اگر قبولش می

تجربگیش احتمال جوری به خاطر بیای وارد شه. درسته که اینسابقه

کاریش زیاد بود؛ ولی بهتر از این بود که باعث شم یکی دیگه هم مثل  خ*را*ب

دیدم و به تباهی کشیده شه. من معصومیت رو توی نگاهش می من

مشت ع*و*ضی ببازه. من خواستم اون هم معصومیتش رو به یکنمی

 !ع*و*ضی جدید بسازم خواستم یکنمی

خواسته و ناخواسته، قبولش کردم و با خودم سر قرار بردمش. به هر حال عضو 

دن بنیامین از نزدیک، مثل یک کار تازه وارد، دیخالف شد و برای یکگروه می

باری بود ای، اولینی حرفهسال سابقهآرزوی محال بود. من خودم با وجود پنج

کردم؛ ی بنیامین رو ببینم! یا حداقل این فکری بود که میتونستم چهرهکه می

چون بنیامین زد زیر حرفش و به جای خودش، یکی از افرادش رو که حکم  

 .ستاده بوددست راستش رو داشت، فر
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خواستم تونستم بگم بهم برنخورده؛ ولی من که از اولش هم نمینمی

قضیه به نفع خودم استفاده کردم.  پیشنهادشون رو قبول کنم؛ پس از این

مون سر بگیره. یعنی  نیومدن بنیامین رو بهونه کردم و نذاشتم معامله 

قاچاقچی مثل بنیامین کار کنم. خواستم با خواستم بذارم! من واقعاً نمینمی

 .قدر توی خالف غرق شمخواستم انواقعاً نمی 

خیال شن، به آب و آتیش زدم و حتی آخراش دیگه  که افرادش بیبرای این

تقریبا درگیر شدم. درگیری که باعث شد خداروشکر کنم که شایان رو همراهم  

م تصور کنم اگر کنارم  تونستای بود و نمیآوردم. اون واقعاً توی مبارزه حرفه

 .اومدنبود، چه بالیی سرم می

شب به هر زحمتی که بود، از دست افراد بنیامین خالص شدیم؛ ولی  اون

کرد و اعصاب من و کل گروه رو بهم  بردار نبود. مدام تهدید میبنیامین دست

فهمید. من با  خواستم قاچاقچی شم و اون معنی »نه« رو نمیریخت. من نمیمی

کردم و اون تحمل دیدن من کنار رقیبش رو نداشت. درک ا کار مینین

کردم چرا روی من دست گذاشته، وقتی هیچ اطالعاتی ازم نداره؟! سن نمی

 !دونست من دخترمکش، اون حتی نمیکمم پیش
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تر از  خیالگذشت و با وجود موقعیت بحرانیم، بیای از اون قضیه میچندهفته

دم. دست خودم نبود، ترسیدن رو بلد نبودم! انگار  همیشه، مشغول معامله بو

ی پدریم و زیردستای مریم جا گذاشته بودم. حس ترس رو توی زیرزمین خونه

از شبی که فرزاد اومده بود سراغم، دیگه حس ترس رو تجربه نکرده بودم و  

 .تونه من رو بترسونهدونستم دیگه چیزی نمیخوب می

جا با خودم که شایان رو بدون خبر قبلی، همهقدر نترس شده بودم برعکس، ان

چی فرق داشت. این دفعه همه ام نترسم؛ اما اینببرم و از بهم خوردن معامله 

ها ی نینا بود و باید به هر قیمتی انجام میشد. طرف معامله معامله توصیه شده 

تونستم با بردنش پای معامله، ریسک کنم. به شایان اعتماد نداشتن و نمی

بلند  ساعت تحمل صدایراه پیچونده بودمش و حاال بعد از چندین و چندبین

تنها از انبار  ام، داشتم خسته و دستموزیک و دود و دمِ مهمونیِ طرف معامله

 .کننگشتم که متوجه شدم چندنفر دارن تعقیبم میبرمی

که بنیامین، افراد آموزش  از تتوهایی که روی دستشون بود، فهمیدن این

اش رو فرستاده سراغم کار سختی نبود. بنیامین، یه خالف کار معروف و دیده 

نفر از افرادش مورد اعتمادش بودن. ساله بود و فقط دهحدودا چهل و پنج
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تتوی خاص رو روی پشت دست چپشون داشتن، همون تتویی  نفری که یکده 

بودم؛  که پشت دست خود بنیامین هم بود. هرچند تا حاال بنیامین رو ندیده 

دونستم شناختن. خوب میی خالف کارای شهرم میولی اون تتو رو همه

دونستم بازیه و حتی قبالً به نینا هم چشم داشته. خوب میبنیامین آدم هوس

رسم؛ ولی من  اگر چه آدم رذلیه؛ اما اگر برم سمتش، به چه اعتبار بلندی می

 !دنبال اعتبار نبودم. دنبال انتقام بودم

شدم، گیر پلیس  سط شهر بودم و اگر با افراد بنیامین درگیر میتقریباً و

که به روم بیارم چیزی فهمیدم، به راه رفتن  افتادم. ناچاراً اولش بدون اینمی

ها ول کن نبودن دونم چقدر دویدم؛ اما اونادامه دادم و یهو زدم به چاک. نمی

دادم، مطمئناً می و منم دیگه نفس نداشتم. اگر یکم دیگه به دویدن ادامه 

 .شدمهوش میبی

دیدمشون. دیگه توان فرار  سرم می سرعتم خیلی کم شده بود و داشتم پشت

بست گیرم  ی بنکوچهقدر دنبالم اومدن که آخرش هم ته یککردن نداشتم. ان

زدم و  نفس میآوردن. با دیدن دیواری که ته کوچه بود، سرجام وا رفتم. نفس

نفری  ی ذوب رسیده. برگشتم و نگاهی به سهبه نقطه کردم دمای بدنمحس می
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رفتم. دادم از حال می که دنبالم بودن کردم. به هرحال من که اگر ادامه می 

کردم، با شرافت شکست خورده بودم. پس شاید بهترین  حداقل اگر مبارزه می

 !کار مبارزه بود

گیری با افراد  ای جز قبول ریسک دستگیری توسط پلیس و درانگار واقعا چاره

دیدم کوچه کردم، میبنیامین توی ناف شهر نداشتم. حاال که فکرش رو می

شنید و کس صدامون رو نمیجا هیچبست بهترین جا واسه درگیریه. اینبن

ها. هرچند از اآلن  اومدم یا اونجوری یا من از پا در میاومد. اینسراغمون نمی

 .ستتهزدم بدون شایان، کارم ساخهم حدس می

هام رو روی زانوهام گذاشتم و  زدم، خم شدم. دستنفس میطور که نفسهمون

کرد. خس میهام خسسوخت و نفسعمیق کشیدم. گلوم میچندتا نفس

دار مشکی پوشیده بودم و کالهش رو  ای و سوییشرت کالهجین سورمهیک

رش  کاله پسرونه هم زیروی سرم کشیده بودم. هرچند برای اطمینان یک

 .پوشیده بودم

ی باالی  انداخت؛ تقریبا دیدن نیمهام روی صورتم میای که کاله پسرونهسایه 

صورتم رو غیرممکن کرده بود. امکان نداشت دختر بودنم رو تشخیص داده 



www.taakroman.ir  

 
  

 
252 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

باشن؛ ولی مطمئن بودم سن کمم رو تشخیص دادن. این از فرصتی که آگاهانه 

شاید هم از اعتماد به نفس   گیری بهم داده بودن مشخص بود.برای نفس

 .دونمزیادشون بود نمی

تفنگدار ایستاده بودن و با نگاهی پرادعا بهم خیره شده بودن. جوری  مثل سه

 «!نفس آخرتهگفتن: »نفس بکش که اینکردن انگار با نگاهشون مینگاهم می

کردم. حتی که شایان رو پیچوندم کمی احساس پشیمونی میتازه داشتم از این

حال تونم جون سالم به در ببرم، با اینبار نمیودم هم مطمئن بودم که اینخ

دادم خواستم قاچاقچی شم و ترجیح میکردم. من واقعاً نمی باید تالشم رو می

 .باند قاچاق نباشمجوری زیر دستشون بمیرم؛ اما عضوی از یکاین

فهمن دخترم، با که از صدام نوقتی خوب نفس گرفتم، صاف ایستادم و برای این

شون بیشتر بود و  دست اشاره کردم جلو بیان. اونی که وسط بود، سنش از بقیه

به نظر رییسشون بود. نگاه بدی بهم انداخت و پوزخند صدا داری بهم زد.  

 :زمزمه کرد

 !چه اعتماد به نفسی -

خوانی کردم.  اش رو شنیدم یا ل*بقدر آروم گفت که مطمئن نبودم زمزمهان
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کرد؟! وقتی در جوابش با شیطنت  باخته بودم، دیگه چه فرقی میپاک من که

هام رو باال انداختم. همون مرد وسطی، طاقتش طاق شد و سمتم حمله شونه

کرد. همزمان دونفر دیگه هم سمتم اومدن. برخالف تصورشون که فکر  

 .بار با آرامش سرجام ایستادمکنم، اینکردن باز هم فرار میمی

ساز خودم بودن رو از جیبم هایی که دست بهم نزدیک شدن، تیغه وقتی خوب

در آوردم و قلب اولی رو نشونه گرفتم و بدون هیچ رحمی زدمش. هرچند چون  

وقتی تیغه رو توی دستم دیده بود، سرعتش رو کم کرده بود،. تیغه جای  

کارم رو راه   ها سمی بودنقلبش، به کتفش خورد؛ ولی باز هم چون تیغه

 .انداختمی

رفت بیمارستان، به شد و اگر تا چند روز نمیحسی بدنش شروع میبا بی

کردم؛ ولی باز هم نجات  مرگش ختم میشد. حاال فقط باید با دو نفر مبارزه می

 .اومدپیدا کردنم سخت به نظر می

کردم دقیقه بود که با دو نفرشون درگیر بودم و داشتم سعی می بیشتر از ده

بردار  یزی بیشتر، به این دعوای لعنتی خاتمه بدم؛ اما دست ربدون خ*ون

سال به نظر میومد، از اون یکی که پسر  نبودن. برخالف تصورم همونی که میان
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رحمی، به قصد کشت  ای و بدون هیچجوونی بود، مبارز بهتری بود و کامالً حرفه

 .کردحمله می 

و محکمش، جا خالی  های قویکردم از زیر ضربهتمام مدت داشتم سعی می

قدر گیجم کرد که نتونستم  بدم؛ اما آخرش با لگد محکمی که به سرم زد، ان

بیشتر از این ادامه بدم. سرم به طرز وحشتناکی د*ر*د گرفت و دیگه نتونستم  

 .روی صدا تمرکز کنم

ساله بهش داده بود، بهترین استفاده رو کرد. از  جوونه از فرصتی که میان

ای که دستش بود، قلبم رو نشونه گرفت. برای  ریم، با اسلحهمتی یکفاصله 

ی توی دستش شد؛ اما بدنم به خاطر هام مات اسلحهلحظه چشمیک

اش زدم و وقتی  های استاد اتوماتیک واکنش نشون داد. با پا زیر اسلحهآموزش

سرش  اش شد، روی زانوهام از بین پاش سر خوردم پشتحواسش پرت اسلحه

ی چپش رو  تونستم بگم که کلیهبا چاقو زدمش. از همین اآلن هم می   راهو بین

 !از دست داد

سالِ وحشی که تونست با  نفر دیگه مونده بود. همون میانحاال فقط یک

تره.  اینفر، اون حرفهضربه گیجم کنه. کامالً فهمیده بودم که بین این سهیک
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برگردم و پشت سرم رو ببینم،   که بتونمسریع از جام بلند شدم؛ اما قبل از این

لحظه حس کردم نفسم رفت. هرچی از پشت سر ازش چاقو خوردم. برای یک

ی رودررو بود.  های آموزشم یادم داده بود، برای مبارزهکه استادم توی دوره

 «.وقت کسی رو از پشت سر نزن. مشتی باشگفت: »هیچهمیشه می

سر رو هم یاد گرفته ه از پشتهرچند من زیرآبی رفته بودم و حرکات مبارز

جا کار نامردیه، به احترام استادم حتی اینبودم؛ ولی چون استاد گفته بود این

هم استفاده نکرده بودم؛ اما حاال استاد کجا بود ببینه تاوان مشتی بودن، از  

 پشت سر چاقو خوردنه؟

زخمی بود و حاال  که روی آسفالت سُر خورده بودم،  خاطر اینزانوهام از قبل به

ی توانم از بین رفت و روی زانوهای زخمیم افتادم. با چاقویی که خوردم. همه

ی چاقو نشست. اراده روی دستهد*ر*د بدی توی پهلوم پیچید و دستم بی

دقیقاً همون جایی رو زده بود که من اون یکی رو زده بودم. چه سریع انتقام  

هام به شماره ای فکر کنم و نفسیگهدوستش رو ازم گرفت! نتونستم به چیز د

 .افتاد و بدنم لرز کرد

زد؛ اما از پا نیوفتاده بود. با حرص رو به روم ایستاد و با  نفس میاون هم نفس
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دیدم، با ل*ذت تماشام کرد. من اگر جاش بودم و کسی رو توی این وضعیت می

تی که روی  کردم تا د*ر*د نکشه؛ ولی اون بالبخند رضایضربه خالصش مییک

رحمی  صورتش نقش بسته بود. بدون هیچ واکنشی عقب رفت، تا بدون هیچ

 .شاهد بادرد جون دادنم باشه

فقط چند قدم باهام فاصله داشت و جیبم پر از تیغه بود؛ اما جون نداشتم 

کم از حال میرم  دونستم دارم کم بزنمش. انگار دیگه توی حال خودم نبودم. می

امید افتادم. یاد قرارمون که وقتی منتظر همیم، اگر یکیمون  دونم چرا یاد و نمی

دیر کرد. اون یکی از ده تا یک بشمره و اگر اون یکی نیومد، هر تصمیمی که 

 .این یکی بگیره قبوله

اراده توی دلم شروع کردم از ده شمردن!. با پوزخند صداداری که بهم زد، بی

عمیقی  کنم؟ فقط با هر نفسرو میکار دونستم چرا دارم اینحتی خودم هم نمی

شمردم. انگار منتظر بودم با رسیدن به عدد»یک«  عدد می کشیدم؛ یککه می

ی  هاش به »یک« رسیدم. دیگه اجازهبه معجزه برسم. وقتی خیره توی چشم

 هرکاری رو داشتم! مگه نه؟ 

م،  ام رو رها کردم. با وجود دید تارشده لبخند تلخ و پردردی زدم و نفس حبس
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خواست گیره. میتونستم ببینم که داره قدم به قدم ازم فاصله می هنوز هم می

ی آخر رو بزنه و خالصم کنه.  اگر از جام بلند شدم، فرصت داشته باشه ضربه

بدون هیچ تعادلی، آروم و بازحمت از جام بلند شدم. چندبار نزدیک بود 

واستم بهش نشون بدم که  خبیافتم؛ اما حتی دستم رو هم به دیوار نگرفتم. می 

 .کشیدم از این غرورلعنتی بودتونم. هرچی میهنوز هم می

خورم که داشت بدون هیچ واکنشی، از  کنه دوباره زمین میواضح بود فکر می

کرد. با کنجکاوی منتظر بود ببینه  همون فاصله، با آرامش و تمسخر نگاهم می

 های آخری چه کاری از دستم برمیاد؟ این لحظه

ی چاقویی که از بدنم بیرون مونده بود، فهمیدم اون برق  نگاه به دسته ا یکب

چاقوی ، یکاش توی بدنم بودخاطر چیه. چیزی که تیغههاش بهپیروزی چشم

اش هم جوری کار شده ای بود. حتی چوبِ دستهخنجر حرفهساده نبود! یک 

 .بود که توی زخم بشینه و د*ر*د رو بیشتر کنه

های ریزی داشتن که با بیرون آوردن خنجر از ب*دن،  جرها، تیغهنوع خن این

شدن. حتی اگر کسی خ*ون جابجا میموندن و با جریانتوی ب*دن جا می

تونست د*ر*د بیرون آوردنش رو تحمل کنه، نهایتاً بیست و چهارساعت  می
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که مرد. مگر اینشد، میجا می هایی که توی بدنش جابهخاطر اون تیغهبعد، به

هاش رو به جون بخره. این پر زجرترین  ی تیغهدونهبهزجر بیرون آوردن دونه

رحم  تونه بیانسان چقدر میشناختم. واقعاً یک مرگی بود که من با خنجر می

ام،  ساله دختر سیزدهفهمید من فقط یک باشه؟! برام سوال بود اگر بنیامین می

ود؟ باز هم همچین مرگ دردناکی باز هم تا حد کشتنم، طالب به دست آوردنم ب

 کرد؟ رو برام انتخاب می

دادم اگر واقعا حال، ترجیح می نوع خنجر آشنا بودم. با اینخوب با اینمن خیلی

 !های آخرمه، اون رو هم با خودم ببرملحظه

اش بیشتر از اونی بود که  هم دیگه توان درگیری باهاش رو نداشتم و هم فاصله

حال انگار قسمتی از مغزم ناخواسته فعال بود. ا اینفرصت کنم بگیرمش. ب

حل نگاه گیجی به اطرافم کردم. مردی که زده بودم زیر  اراده دنبال یه راهبی

اش، بیهوش کنارم افتاده بود و اسلحه چند متر کنارش. من تیراندازی با  اسلحه

به یاد اسلحه رو پیش استاد یاد نگرفته بودم و تنها چیزی که از تیراندازی 

های چندمتری توی اتاقم بود.  آوردم. همون وینچسترهای سبک و هدفمی

 .زدمپس باید قید اسلحه رو می
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با دردی که یهو توی زخمم پیچید، جدا شدن اولین تیغه رو حس کردم و  

اراده دستم روی پهلوی خونیم نشست که یهو فکری به سرم زد. درسته! من بی

ای دیده بودم، نه اسلحه!  و خنجر و قمه، آموزش حرفهبرای مبارزه با انواع چاقو 

 .دادمای بودم رو انجام میپس باید کاری که توش حرفه

دونستم کاری که ی ل*بم نشست. میاز فکری که به سرم زد؛ پوزخندی گوشه

هوش بشم. با  خوام بکنم انقدر دردش زیاده که ممکنه بعدش از د*ر*د بیمی

قدر ساده بمیرم. با تمام دلخوریم، توی دلم بابا رو صدا تونستم انحال نمی این

ی خنجر رو گرفتم. پیروزی توی نگاهش حاال جاش رو به  زدم و دو دستی دسته

حرکت خنجر رو از بدنم تعجب داده بود. پوزخند صداداری بهش زدم و با یک

ی دیگه رو توی بدنم حس کردم. نفس  موندن چند تیغه بیرون کشیدم. جا

کردم سرپا بمونم.  حال داشتم سعی میممکن شده بود؛ با اینن برام غیرکشید

اراده روی زخم بازم نشست تا جلوی خونریزی شدیدش رو  دست راستم بی

 .بگیرم

جا خوردنش رو به وضوح دیدم. مطمئناً حتی فکر همچین چیزی رو هم  

واری  هکرد. د*ر*د توی کل بدنم پیچیده بود و جای زخمم به طرز دیواننمی
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دادم.  ام داشتم زخمم رو فشار میمونده که با تمام جون باقی سوخت. با اینمی

زد و دیدم به شدت تار شده  هام بیرون میبازم خ*ون داشت از بین انگشت

ی کالهم رو جلو کشیدم و ل*بم رو به دندون گرفتم تا صدام در نیاد. بود. لبه

ت ببره. داشتم از شدت د*ر*د خواستم د*ر*د کشیدنم رو ببینه و ل*ذنمی

 .مردم؛ اما خونی که از پهلوم راه افتاده بود، باعث شد وقت رو تلف نکنممی

اش قرمز و خیس بود رو با آستین  چاقویی رو که حاال از خ*ون خودم تا دسته

سویی شرتم تمیز کردم و چندتا حرکات نمایشی انجام دادم. برخالف تصورم  

سونی حواسش پرت نمیشه، به ثانیه پنجم نرسیده  کردم به این آکه فکر می

حرف از  که خودم خنجر رو بیحواسش کامال پرت شد. فکر کنم دیدن این

ی کافی حواسش رو پرت کرده بود که چشم ازم بر  پهلوم در آوردم، به اندازه

 .داشتنمی

اش  ای یک دور دیگه چرخوندمش تا دسته اآلن بهترین فرصتم بود. کامالً حرفه

ف دستم بیاد و مستقیم قلبش رو نشونه گرفتم. بدون هیچ تردیدی از همون  ک

 !ی دور، پرتش کردم سمتشفاصله 

که بدونم قلب کی رو هدف که بدونم از کی چاقو خوردم، بدون اینمن بدون این
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دونستم کسی که جلومه خود  گرفتم؛ فقط خنجر رو پرت کردم. من نمی

زدم و یا حاال که زده از اول بهش خنجر نمی دونستم، یابنیامینه! که اگر می

ترین دشمنم تبدیل شه؛ ولی  ذاشتمش. تا مبادا بعداً به بزرگبودمش، زنده نمی

 !حیف

اون تعلیم دیده بود و سریع جا خالی داد؛ اما من هم تیز زده بودمش. به هرحال 

ست.  من فرزتر بودم. نتونست کامالً جا خالی بده و خنجر توی کتف راستش نش

ی پر دردم  ی خالی نشست. نتونستم جلوی خندهصدای دادش که توی کوچه

دختربچه بودم، از پشت خنجر خوردم و صدام در  رو بگیرم. من که فقط یک

وقت اون! باصدای بلند خندیدم و به خونی که با فشار بیشتری از  نیومد. اون

که به این  این اومد توجه نکردم. به هرحال هیچ دلیلی برایزخمم بیرون می

 .زندگی نکبتم بچسبم نداشتم

عقب رفت و به دیوار پشت  نتونست سرپا بایسته و با قدمایی نامتعادل، عقب

طور که به  نفس زدن از د*ر*د، همونسرش تکیه زد. بعد از چندثانیه نفس

دیوار تکیه داده بود، سُر خورد پایین و روی زمین نشست. شاید اگر کس 

که ثانیه هم که شده، از ایندید؛ برای یکای رو می*نهای همچین صحدیگه
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سوخت؛ اما من فقط به خودم  زدش پشیمون میشد. یا دست کم دلش براش می

گیری عالیم آفرین گفتم! به طرز غیرقابل تصوری، احساسی جز  و نشونه

ای به اسم »رحم« آشنا نبودم و نمی تونستم  احساس رضایت نداشتم! با کلمه 

 .ود کنم دلم براش سوختهحتی وانم

با تموم دردی که داشتم، با زحمت رفتم کنارش و از نزدیک نگاهی به زخمش  

اش، توی بدنش فرو رفته بود. چون عصبی  کردم. خنجر تقریباً تا انتهای دسته

شده بودم، زورم زیاد شده بود. وگرنه فرو کردن خنجر توی ب*دن انسان، اون  

خواست.  ا کار آسونی نبود و مهارت زیادی می هم کتف که استخونی تره، واقع

ای هست، نبود و واضح  هرچند خنجرش از این خنجرهایی که دست هر بچه

تونستم با ای بود که میقدر عضلهبود سفارشی درست شده؛ ولی بدنش ان

ها به استخونش نرسیدن و وضع زخمش از من، هزاردفعه اطمینان بگم، تیغه

 .بهتره

ی خمار از دردش  ای سوختههای قهوهش گرفتم و به چشمنگاهم رو از زخم

کردم از د*ر*د نلرزه و هنوزم م*حکم به نظر  دوختم. با صدایی که سعی می

 :بیاد؛ گفتم
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شنوی  ی سامی رو، مینفس کشیدن، سخت شد، نه؟ فکر کردی، ناله -

 !اش که، حقتهآشغال؟ بچه

ای از د*ر*د افتاد، نشونهمیای که بین کلماتم برای نفس گرفتن هرچند فاصله

حدم بود؛ ولی انگار اون باورش شده بود که زخم من د*ر*د نداره! اون  بی

لحظه اصال حواسم نبود که نباید صحبت کنم، مبادا از تن صدام متوجه  

فکری خودم، قبر خودم و هویتم و شهرتم رو کندم. امید  جنسیتم شه. با بی

اراده سرم رو تکون دادم تا از  بودم. بیفکر دختر بیگفت، من یکراست می

فکر« صدام میزد، خالص شم. باید  ی بیامید توی سرم، که »دخترهاکوی صدای

 .کردمتمرکز می 

هرچند صدام کامالً از د*ر*د دورگه شده بود و تشخیص جنسیتم از روی  

 .رسیدکاری به نظر نمیصدام تقریباً سخت بود؛ ولی اون هم اصال آدم تازه

کرد و شک  های ریز میکه نگاهم کنه، داشت از د*ر*د، زیرلب نالهون اینبد

لحظه از  داشتم حتی متوجه شده باشه چی دارم بهش میگم. با فکری که یک

حرکت، خنجر رو از  سرم گذشت، روی همون زانوی زخمیم نشستم و با یک

اً قبل از  قدر بلند بود که ناچارهواش، انبدنش بیرون کشیدم. صدای فریاد بی 
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هاش  اش کردم. نفسمحکمی حوالهکه توجه کسی بهمون جلب شه، مشتاین

 :د*ر*د گشاد شد. پوزخندی زدم و گفتمهاش از شدتتند و چشم

زنی؟ گل بگیرم، همتون رو که اگر، مردی به چرا مثل دخترا، جیغ می -

 .لشا، مردترمچیزا باشه، من از شما تن این

ظر نگاهم کرد؛ اما واضح بود جون حرف زدن نداره.  حالش منتهای بیبا چشم 

نگاهش روی خنجری که حاال به خ*ون خودش آغشته بود، خیره مونده بود. 

قدر قد و دیدم؛ اما انهاش میاون ترسیده بود! من ترس رو کامال توی چشم 

لجباز به نظر میومد که دوباره با پوزخندی که روی صورتش نقش بسته بود،  

 .هام خیره شدچشممستقیم به 

ای مثل من، وقتی همچین خنجری دستش  دونه آدم حرفهمطمئن بودم می

دونستم منتظره کارش رو  کنه!. میباشه، دیگه برای کشتن دشمنش صبر نمی

ی چاقو با خونش  تموم کنم؛ اما من خنجر رو بیرون کشیده بودم، تا هم تیغه

ردی که من کشیدم رو بکشه.  پخش نشه و احتمال زنده موندش باال بره و هم د

کار خواستم تالفی کنم. هرچند با اینخواستم نجاتش بدم و هم میهم می

اش به  رفت؛ ولی دیگه بقیهریزی بمیره هم باال میکه از خ*وناحتمال این
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اش بستگی داشت! اگر از افراد بنیامین بود مطمئناً زنده خودش و عرضه

و بنی این بود که افرادمون رو تا آخرین نفس  ی اشتراک من موند. تنها نقطهمی

ترین کمک رو برای زنده موندنش کرده بودم. حاال کردیم. من بزرگرها نمی

کرد؛ اما اون هنوز  ریزی زخم بازش میدیگه خودش باید یه فکری برای خ*ون

هایی که داشت بسته میشد بهم خیره بود. با  هم بدون هیچ واکنشی با چشم 

 :حرص گفتم

 .چرا از پشت، زدی نامرد؟ مرد باش، عادالنه، مبارزه کن، ع*و*ضی -

هاش بسته شد. صورتش خیس از  آخر، پوزخندی زد و چشمیدرست لحظه

رفت مرگش حتمی بود.  عرق شده بود و رنگش کامالً پریده بود. اگر از هوش می

مرد.  ریزی میکه به رییسش خبر بده، از شدت خ*ونمطمئناً قبل از این

هاش تونستم خودم رو کنترل کنم و سیلی محکمی نثارش کردم. دوباره چشمن

هاش حاال کامالً سرخ شده بود. حتی خودم هم  با د*ر*د باز شد. چشم 

که از هوش نره و بتونه زنده بمونه زدمش یا از پوزخندش  نفهمیدم برای این

تادم و خیره  اش بدم اومد و با هر زحمتی که بود؛ ایسکفری شدم؟ از نگاه خیره

 :توی نگاه خاموشش، بدون مکث گفتم
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تر از خودت بگو، اگه نخوام با کسی کار کنم، حتی  برو به بنی ع*و*ضی -

 .تونه مجبورم کنهخود خدا هم نمی

ذاشت بدون گفتن این  ها؛ ولی باز هم غرورم نمیمردمحاال داشتم از د*ر*د می 

من هم از د*ر*د،   ها برم. مطمئن بودم اون هم حواسش هست کهحرف

سرد کردم و به زور سرپا ایستادم. چاقویی رو که از بدنش در آورده بودم،  عرق

دونستم کرد. خونی که دیگه نمیهنوز توی دستم بود و ازش خ*ون چکه می

هایی نامتعادل ازش مال منه یا اون؟ با حرص پرتش کردم کنار پاش و با قدم

 .دور شدم

جای خلوت گیر آوردم و سوییشرت خونیم رو با  تر، یکچندتا کوچه پایین

ای که هنوز خونی نشده بود. اش کردم و با تکهد*ر*د از تنم در آوردم. پاره

ای برداشتم و با زخمم رو بستم. از کوله پشتی سنگینم، سوییشرت دیگه

حواس کنار خیابون پرت کردم و با  های خونی لباسم رو بیزحمت پوشیدم. تکه

 .تعادل نداشت، توی خیابون پرسه زدم قدم.هایی که

دونستم باید کجا برم. چون توی  از شدت د*ر*د مغزم از کار افتاده بود و نمی

کردم که صاف راه برم تا کسی خیابون اصلی بودم، داشتم تمام سعیم رو می
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بردم بیمارستان، آورد و میبازی در میمتوجه مشکلم نشه. اگر کسی سوپرمن

که پام به زندان  صورت قبل از اینعدیم زندان بود و در اینمطمئناً مقصد ب

 .زاده از شرم راحت میشدبرسه، خان

دونستم توی این موقعیت چه جاهایی نباید برم و چه کارایی نباید  من خوب می

باری نبود  دونستم کجا باید برم و چی کار باید بکنم؟! اولینبکنم؛ ولی اصال نمی

وقت توی همچین موقعیتی  شدم؛ ولی تا حاال هیچکه موقع خالف زخمی می

اش کنم و  وقت زخمم انقدر عمیق نبود که خودم نتونم بخیهنبودم. هیچ

 .وقت تا پای مرگ نرفته بودمهیچ

سرم رو تا ته پایین انداخته بودم و بدون این که صدام در بیاد؛ آروم راه  

حسابی سرخ و هام اآلن از د*ر*د دونستم چشم رفتم. چون خوب میمی

 .کنه، مجبور بودم خوددار باشماول بهم شک می خمارن و هرکسی با نگاه

تونستم د*ر*د و دونم چقدر با د*ر*د راه رفته بودم؛ ولی دیگه نمینمی

آوری تشنه بودم و ضعف، سرگیجه و  تشنگی رو تحمل کنم. به طرز مرگ

کردم. چون لباسم رو عوض کرده بودم، اصال  د*ر*د وحشتناکی رو تجربه می

م  کردم که داره از پهلومشخص نبود که زخمیم؛ اما گرمی خ*ون رو حس می
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هوش  کرد و دیگه داشتم بیام سنگینی میپایین میاد. کوله پشتیم روی شونه

 .جای امن؛ اما من که جایی رو نداشتمرفتم یکشدم. باید هرچی زودتر میمی

 

*** 

با بار آخری که دستش روی مچم کشیده شد، از فکر بیرون اومدم. بغضم رو  

از یادآوری خاطراتم توی  قورت دادم و سرم رو پایین انداختم تا اشکی که 

چشمم جمع شده بود رو نبینه؛ اما دیگه دیر شده بود. نگاه خیره اش رو ازم  

 :گرفت و بی هدف به اطراف دوخت. اون عصبی شده بود؟! با پوزخند گفت

خیلی وقیحی که جلوی چشم طایفه ی سهیال، دور و بر شهاب می  -

 ...پلکی

شد تا هم قدم بشه و خیره توی   همون طور که دستش دور مچم بود، کمی خم

 :چشمای تَرَم، با لحنی که انزجار توش موج می زد ادامه داد

 .کنیخیلی بدبختی که واسه ع*و*ضی ای مثل شهاب گریه می -

وسط بغضم با تعجب سرم رو باال آوردم. کامال از سوتفاهمی که شده بود جا  

حداقل جوابش رو بدم،   خورده بودم! قبل از این که من به خودم بیام و بتونم

 :شهاب از پشت سرم گفت
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بدبخت تویی که واسه کنار زدن ستاره، حاضر شدی با سهیال نامزد کنی.  -

 .چسبونیبدبخت تویی که همه چیز رو می دونی بازم خودت رو بهش می

آرمان با آرامشی که من خوب می دونستم مصنوعیه، با حس مالکیت وصف  

ستم سُر داد پایین و انگشتاش رو بین انگشتام  ای، دستش رو از مچ دنشدنی 

ام کرد که بی اراده یه لحظه به دستامون خیره قفل کرد. انقدر این کارش شوکه

چسبوند نگاه عصبی به دستامون کرد و قدمی شدم. شهاب که داشت آمپر می

 :به آرمان نزدیک شد. کنار گوشش گفت 

حاال هی خودت رو به در و دیوار  باال بری، پایین بیای، ستاره به نام منه.  -

 .بزن. شال سبزش رو تو باید سر سفره عقدش با من ببندی پسرعمو

ترین رسم دنیا بود. پسرعمو یا برادر هر  رسم شال سبز، از نظر من، مزخرف

دختر طایفه داری توی شب عقدش، باید شنل عروس رو کنار بزنه و شال 

من ازش متنفر بودم ولی به  سبزی رو دور ک*م*ر عروس ببنده. رسمی که 

 .جرم خانزاده بودن مجبور به اجراش بودم

د*ر*د مچ دستم انقدر زیاد شده بود که دیگه نمی تونستم روی حرفاشون 

تمرکز کنم. هرچند به نظرم چیز خاصی هم نمی گفتن! طبق معمول شهاب 
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داشت از آرزوهاش حرف می زد و آرمان داشت می زد تو پرش! شهاب داشت  

اطر این که بابامحمد فامیلش رو از آرمان برداشته، به آرمان تیکه می به خ

 .انداخت و آرمان داشت سعی می کرد با استفاده از من تالفی کنه

خواد سر خاندان، قانونای خواستم تنهاشون بذارم تا هرچقدر دلشون می

خاندان و ارث و میراث دعوا کنن؛ اما همین که قدمی دور شدم، آرمان 

تر از همیشه، دستم رو کشید و م*حکم کشیدم سمت خودش. انقدر  عصبی

م*حکم این کار رو کرد، که چشمام از تعجب گرد شد و بی هوا توی بغلش پرت  

شدم. بی اراده برای حفظ تعادلم دستم با ضرب روی قفسه ی س*ی*نه اش  

نشست. جو حسابی سنگین و اعصابم متشنج شد، انقدر که حتی حواسم نبود  

 .دستم رو بردارم! تا چند ثانیه هیچ کدوممون هیچ واکنشی نشون ندادیمباید 

؛ ولی دمای بدنش نمی دونم دست من سرد بود یا ب*دن اون خیلی د*اغ بود

اصال طبیعی نبود! یعنی تب کرده بود؟! با فکر این که ممکنه مریض باشه، 

یشونیش  اراده دستم رو روی پتوجه به این که اآلن وسط دعواییم، بیبی

گذاشتم. انگار یادم رفته بود کسی که داره جلوی شهاب می ایسته، برعکس  

بابا، فقط داره برای نفع خودش این کار رو می کنه. یادم رفته بود که شهاب  
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عصبی تر از همیشه داره مارو نگاه می کنه. من واقعا اون لحظه یادم رفته بود 

در آوردن حرص شهاب نکرده  که این بابام نیست! من حتی این کار رو برای

 .بودم. من صادقانه نگرانش بودم

نگاه عصبی و نافذ آرمان که توی چشمام نشست، به خودم اومدم. نمی دونم  

چون تا حاال از این زاویه ندیده بودمش این جوری به نظر می اومد یا به خاطر 

حرصِ توی چشماش؛ ولی به هر حال چشماش درست به زیبایی و گیرایی  

 :ای بابا بود. دستم رو پایین آوردم و مثل خنگا پرسیدمچشم

 چرا تب داری؟  -

گشت. نمی تونست بین چشمام یکی رو  بازم نگاهش داشت بین چشمام می 

انتخاب کنه. باز هم حرصِ توی چشماش، جاش رو به یه حس عجیب داده بود. 

حسی که برام غریبه بود. کم کم داشتم از این کارش عصبی می شدم که  

 :باآلخره آروم گفت

 !واقعا نمی فهمی مَستـم؟ -

با این حرفش، انگار تازه متوجه موقعیت بدم شدم. سریع خواستم عقب بکشم؛  

اما م*حکم تر از قبل نگهم داشت. باید همون اول از داغی تنش و سه تا  
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ی باز پیرهنش، می فهمیدم اون هم مثل شهاب تا حدودی از خود دکمه 

این جور وقتا اصال نباید سربه سرش بذارم؛ اما دیگه  بیخوده. می دونستم 

تحمل آغوشش واقعا داشت سخت میشد. می دونستم عمیقا ازم متنفره و داره  

کنه؛ اما بازم درک نمی کردم چرا این کارا رو واسه در آوردن حرص شهاب می

این راه رو انتخاب کرده؟ این روش روی سهیال، که نمی دونست من خواهرشم  

من به چشم یه رقیب نگاه می کرد، جواب می داد؛ ولی شهاب که نسبت  و به 

خورد؟! اگر توهین  دونست. پس چرا داشت حرص میمن و آرمان رو می

زیرپوستی که اون شب توی مستی به طایفه کرد رو اولین نشونه در نظر می  

گرفتم، واکنشی که امشب هم داشت توی مستی نشون می داد، دومین نشونه 

 .بود

نمی فهمیدم داره چه اتفاقی می افته. احیانا اآلن این دوتا داشتن سر من دعوا  

کردن؟! حال شهاب بهتر از من نبود! اون هم جا خورده بود. هرچند بعد از  می

یه ثانیه تعجبش جاش رو به عصبانیت داد و رو به آرمان با صدایی که دیگه 

 :پایین نبود غرید

 .داری با دم شیر بازی می کنی -
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آرمان هم اگرچه صورتش رو آروم نگه داشته بود؛ ولی کامال کفری بود. من  

خواست داشتم صدای بلند تپش قلبش رو می شنیدم. قلبش وحشیانه می

س*ی*نه اش رو بشکافه! حاضر بودم شرط ببندم اگر هنوز هم فامیل بابا روش  

ار شهاب رو  شد، تا حاال هزار بها محسوب نمیبود و عضوی از طایفه ی رضایی

کشته بود! دست نگه داشته بود فقط چون می دونست با کشتن یکی از خان  

ی ریاحی، بین طایفه ی رضایی ها و ریاحی جنگی می شه که های طایفهزاده

اون سرش ناپیدا. غرق تجزیه تحلیل اتفاقات بودم که جوابی که آرمان داد، 

 .کامال نابودم کرد

ی بگیره، خیره توی چشمای شهاب با آرامش  بدون این که تهدید شهاب رو جد

 :حرص دربیاری گفت 

 .پس جیگر شیر داشته باش و دمت رو از زیر دست و پام بکش بیرون -

بین تموم حرفایی که زدن، این حرف آرمان بیشتر از همه بهم برخورد. کامال 

واضح داشت به من توهین می کرد! داشت با من مثل یه جنس رفتار می کرد. با 

ن حرفش تازه دوهزاری کجم صاف شد که دعوا سر عالقه،ی به اصطالح  ای

ی شهاب نیست. فقط دوتا خانزاده دارن ی عاشقانهی آرمان یا عالقهبرادرانه
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سعی می کنن وارث یه خاندان رو به دست بیارن. براشون مهم نیست روحیه و  

گلوم   ای که تویارادهشخصیت من این وسط چقدر آسیب می بینه. بغض بی

نشست، داشت تحمل همه چی رو برام سخت می کرد. نتونستم خودم رو نگه  

دارم و یه قطره اشکم آروم روی صورتم سُرخورد. آرمان خیره توی نگاه عصبی  

 :شهاب ادامه داد

تر از تو نمی تونن  چه قانونا، چه عرفا سرپرستیش با منه و تو و صدتا گنده -

ش دست منه. به هرکس که بخوام شوهرش  روش حرف بیارن. این دختر اختیار 

می دم. شاید همین فردا صبح با یکی از خواستگاراش عقدش کنم و جفتشون  

 رو بفرستم جایی که دست هیچ احدی بهشون نرسه. به تو چه مربوط؟ 

 :شهاب هم کامال آمپر چسبوند و مثل آرمان م*حکم گفت

ری نکن همین فردا ستاره از نظر طایفه همین اآلن هم به من حالله. کا -

ات ببرمش محضر. فکر نکن  ام بیام و از توی خونهصبحی که میگی با طایفه

چون هم خونشونی بهت نگاه می کنن، وقتی حتی پدرت هم اسمش رو از روت  

 .برداشته بدبخت

ی آخرش تیر خالص عصبانیت آرمان بود. این  نباید این حرف رو می زد! جمله
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ی تونست آرمان رو توی یه لحظه از صفر به صد ای بود که مهمون زخم کهنه

تونه خودش  برسونه. نمی تونستم حدس بزنم بعد از شنیدن این جمله هم می

ی کشتن شهاب کنترل کنه یا نه؟ ولی چیزی که منو  رو در برابر وسوسه

ترسوند، عصبانیت آرمان نبود، تهدید شهاب بود! حتی از تصور این که به  می

فه، به زور منو از آرمان بگیره هم تمام تنم لرزید. من هنوز  ی قدرت طایواسطه

 .هم از شهاب وحشت داشتم. کاش یکی درکم می کرد

آرمان لرزی که به تنم نشست رو حس کرد و چند ثانیه بهم خیره شد. باز هم 

 .تر از همیشهنگاهش داشت بین چشمام می گشت؛ کالفه

خواست چی کار کنه؛  و نمی دونم میدونم التماس رو توی چشمام دید یا نه نمی

ولی به خاطرم کوتاه اومد. نفس عمیقی کشید و همون طور که مشغول نگاه 

 :کردن به اطراف شد، با پوزخند گفت

 .شانست رو امتحان کن. کسی جلوت رو نگرفته -

تازه داشتم از این که به خاطر من جلوی عصبانیتش رو گرفته بهش امیدوار می  

حرفش حس کردم چیزی توی وجودم شکست. باورم نمی شد شدم که با این 

توی یه ثانیه هم امیدوارم کرد و هم همه ی امیدم رو نابود کرد. اگر یک نفر  
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توی طایفه بود که می تونستم پشتش قایم شم تا به زور با شهاب عقدم نکنن  

ه  آرمان بود. اگه آرمان هم کوتاه می اومد دیگه هیچ کس رو نداشتم تا بهش پنا

ببرم. باورم نمی شد داشت به خاطر این که دوباره خودش رو جلوی طایفه ای  

که از بچگی فقط پسش زدن و بهش توهین کردن عزیز کنه، من رو به شهاب  

پیش کش می کرد! نمی فهمیدم ازم متنفره یا نه؟ چرا انقدر ضد و نقیض رفتار  

این سردرگمی نجات می کرد؟ چرا یه راه رو انتخاب نمی کرد و جفتمون رو از 

 نمی داد؟ 

افته و دیدم تار شد. افت دمای بدنم برای یه لحظه حس کردم فشارم داره می

ای رو به شهاب بده، ازش دور  رو حس کرد و قبل از این که فرصت حرف دیگه

 .شد و منو هم که هنوز دستم توی دستش بود، دنبال خودش برد

ف رو نگاه می کرد. دیگه خوب  آروم و سنگین قدم بر می داشت و مدام اطرا

دونستم وقتی موقع حرف زدن اطراف رو نگاه می کنه، یعنی داره دروغ می

 :میگه. با صدایی که سعی می کردم از بغض نلرزه گفتم

 خوای منو بدی به شهاب؟ واقعا می  -

لحنم به قدری غمگین بود و ترس توش بیداد می کرد، که انگار داشتم می  
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نو نده شهاب!« اما اون بدون این که جوابم رو بده، فقط گفتم:» تورو خدا م

تر شد. قدماش رو تند کرد و قبل از این که به مهمونا برسیم دست  عصبی

 .سردم رو رها کرد

با دیدن میز های پذیرایی و نگاه کنجکاو مردم به خودم، که داشتم دنبال  

هنوز هم روی   رفتم، لبخند زورکی زدم و دیگه چیزی نگفتم. ایمانآرمان می

میز نشسته بود؛ ولی کالفگی از تمام حرکاتش می بارید. متوجه اومدنمون شد 

و از جاش بلند شد. با دیدن کتی که تنش بود، تازه یادم اومد باید به جای  

 :شهاب ازش عذرخواهی کنم. قبل از این که حرفی بزنم آرمان با حرص گفت

 همه با خودش ببرتش؟  گفتم مواظبش باشی، گذاشتی شهاب جلوی چشم -

ایمان بدون هیچ حرفی فقط پوف کالفه ای کشید. حتی منم حس می کردم که 

ی حرصش از من و شهاب رو سر ایمان خالی می کنه. ایمان هم آرمان داره همه

 :با تمام خود داریش نتونست آروم بمونه و با حرصی کنترل شده گفت

 !شهاب کیه اصال؟  -

ای به اطراف کرد و خطاب به ایمان چیزی گفت که نفهمیدم.  آرمان نگاه کالفه

شاید وقتش بود زبونشون رو یاد بگیرم! قبل از این که ایمان فرصت کنه جوابی  
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 .بهش بده با عصبانیت ازمون دور شد

توجه به ایمان که هنوز ایستاده بود و به دور شدن آرمان نگاه می کرد، بی

 :مچ دستم رو ماساژ دادم. باآلخره سرجاش نشست و گفت سرجام نشستم و

مگه اون کی بود که هر دوتون انقدر بهم ریختین؟ خیلی بد بهت نگاه می  -

 .کرد

نادیده گرفتن سوالش بی احترامی بود؛ ولی نمی تونستم جواب کاملی هم بهش 

بدم. شاید بهتر بود ساده ترین جواب رو بهش بدم! همون طور که مچم رو  

 :اساژ می دادم، زمزمه کردمم

 .پسر عموم بود -

ای سرجاش نشست؛ اما معلوم بود جوابم براش قانع کننده بدون حرف دیگه

 :نبود. انگار تازه متوجه شد د*ر*د دارم که گفت

 می شه یه نگاهی بندازم؟  -

ی احترام داشت؛ چون بدون این که منتظر جوابم بمونه،  سوالش بیشتر جنبه

از روی مچ دست چپم کنار زد. کمی دردم گرفت؛ ولی به روم   دست راستم رو

نیاوردم. با فشار عمدی که به مچ دستم آورد، دیگه نتونستم تحمل کنم و بی  
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 :اراده دستم رو عقب کشیدم. اخم ریزی روی صورتش نشست و گفت

 .خدارو شکر در نرفته؛ ولی کامال ضرب دیده و کوفته شده -

کردم من قراره با ام گرفت! وقتی به این فکر میدهدلیل خننمی دونم چرا بی

ام کسی ازدواج کنم که با یه حرکت معمولیش، ناخواسته بهم آسیب زده، خنده

 :می گرفت. ایمان با تعجب بهم نگاه کرد و گفت

 خندی؟به چی می -

خواست بهم آسیب بزنه دیگه چی می شد؟ از فکر از فکر این که اگر واقعا می 

ام می گرفت! من هنوز هم با تمام وجودم ازش وحشت دارم، خندهاین که من 

 :ام مثل احمقا گفتمندیدم! وسط خندهداشتم از شدت ترس می

 ... شهاگه بگم باورت نمی -

ام رو حس کرده، چون نگاهش نگران بود.  مطمئن بودم عصبی بودن خنده

 :هوا گفتمام رو تموم کردم و بیخنده

 .نامزد سابقم بود -

ای بدون هیچ واکنشی بهم خیره بود. برای این که به خودش  چند ثانیه

 :بیارمش، گفتم
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 .جا ویزیتم کنی. فکر نکنم چیز مهمی باشهمجبور نیستی این -

متوجه شد خیلی وقته داره نگاهم می کنه و »ببخشید« آرومی گفت. دوباره  

حال بازم مچ دستم رو گرفت و چشماش رو بست تا نبضم رو بگیره. با این 

 :نتونست جلوی خودش رو بگیره و با احتیاط پرسید

 !قبل از آشناییت با امید؟ -

نمی دونستم چه جوابی درسته! من از وقتی که به دنیا اومدم نامزد شهاب بودم  

فقط خودم خبر نداشتم! حتی وقتی تو عقد امید بودم هم نامزد شهاب بودم. 

ام رو توی شکمم حس می کردم، حتی وقتی سیاه امید تنم بود و حرکت بچه

نامزد شهاب بودم. چه جوابی باید می دادم تا آدم معمولی مثل اون بتونه درک  

 کنه؟

 :نفس عمیقی کشیدم و دستم رو کنار کشیدم. کامال جدی گفتم

 .اسفکر نکنم نیازی به معاینه داشته باشه. یه ضرب دیدگی ساده  -

گه چیزی نپرسید. دستبندم رو  خوام در موردش حرف بزنم و دیفهمید نمی 

 :روی میز گذاشت و وقتی نگاه سوالیم رو دید گفت

 .آرمان گفت بهت بدمش -
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تونستم وانمود کنم تعجب نکردم. من مطمئن بودم که آرمان ازم متنفره.  نمی

ی توی نگاهش تا ته دلم رو خالی می کرد. با این هربار که نگاهم می کرد کینه

کرد بهم هیچ می شناخت وقتی که مدام وانمود می حال چطور دستبند من رو

 !ده؟! این سومین نشونه بوداهمیتی نمی

من هرچقدر هم می خواستم خودم رو به نفهمی بزنم، باز هم وقتی همه چی رو  

 .تونستم منکر مشکوک بودن قضیه بشمذاشتم، نمی کنار هم می

 .ا کسی صحبت کنیگفت یه ربع دیگه میاد دنبالت و تا اون موقع نذارم ب -

با حرف یهویی ایمان از فکر بیرون اومدم و دستبندم رو برداشتم. با دقت  

اراده یاد شبی افتادم که با امید  ام فیکسش کردم. بیبستمش و روی جای بخیه

سر این دستبند دعوام شده بود. بدون این که حواسم باشه غرق خاطراتم شده 

 .بودم

*** 

آسیب دیده بودم. دست و پام تا حاال بارها شکسته   من توی کارم تا حاال زیاد

بند انگشتام در رفته بود و حتی بعد از بارها عمل جراحی، یکی از  بود. بند

حس و دردناک بود! با این حال انگشتام به خاطر خودکشیم هنوزم گاهی بی
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 .هیچ وقت از کسی خنجر نخورده بودم

لحظه ممکنه از حال برم.    شه و هردونستم افت فشارم داره شدید می می

نگاهی به اطرافم کردم و با دیدن اسم آشنای کوچه، چند ثانیه مغزم قفل کرد.  

کردم چرا باید با وجود این حال من قبال به این محله نیومده بودم و درک نمی

اراده یاد شبی افتادم که مادرم از خونه بیرونم کرد. یاد این جا بیام؟ بیبدم این

افتادم. انگار فقط در ظاهر قد رموندگی دنبال مردم راه میکه از شدت د

ای بود که وقت درموندگی، به هر  کشیده بودم. باطنم هنوز همون دختربچه

 .ذاشت فرعی که سر راهش می دید، پا می 

حاال که تا این جا اومده بودم دلیلی نداشت برگردم! با قدمایی که دیگه تعادل 

د از رد شدن از چندتا متجمع، اسم آشنای یه نداشت، رفتم داخل کوچه و بع

مجتمع باعث شد یادم بیاد کجام. من جلوی مجتمع »رویا رستگار« بودم. با این  

که به خودم قول داده بودم هیچ وقت تا این حد بهش نزدیک نشم که بخوام  

اش؛ ولی ناخودآگاهم منو به این جا آورده بود. با این حال اگر این  بیام خونه

خواستم برای آخرین بار ببینمش،  ی آخرم بود، تنها کسی که میلحظه واقعا

 .رویا بود
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شب از نیمه گذشته بود و چراغ همهی واحد ها خاموش بود. می دونستم 

اش طبقه دومه؛ اما واحدش یادم نمی اومد. سعی کردم به یاد بیارم؛ اما خونه

رفت. چند قدم گیج میکرد. هوشیاریم پایین اومده بود و سرم مغزم یاری نمی

تونم بدون این که نگهبانش رو بیدار کنم از ساختمون عقب رفتم تا ببینم می

باال برم؟ ارتفاعش برای من چیزی نبود؛ ولی حتی حواسم نبود که اول باید 

شماره واحدش رو بدونم که بخوام از دیوار باال برم! انگار از د*ر*د خل شده 

 !بودم

ایستادم و نگاهی به آیفون کردم. اسم هر کس کنار   ناچارا روبه روی آیفون

فکر زنگ خونه شون رو زدم. ساعت دو نیمه زنگش نوشته شده بود. کامال بی

ای منتظر بودم رویا جواب بده! با صدای مردونه شب بود و من به طرز احمقانه

ای که اومد، کامال جا خوردم و چون وقتی هول می شدم پرت و پال می گفتم،  

 :فکر گفتمبی 

 شه بیاید پایین؟می -

 :بارید، با لحنی غریبه گفت مرد مسنی که از صداش گیجی می

 شما؟  -
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 :هول زده و پر د*ر*د گفتم

 .با رویا کار دارم -

بدون این که جوابم رو بده آیفون رو گذاشت. انگار تازه به خودم اومدم. این  

ابای رویا رو  چی بود من گفتم؟! آخه من دوی نصف شب با این زخمم ب

خواستم یه لحظه رویا  خواستم چی کار؟! چرا گفتم بیاد پایین؟ من فقط میمی

رو ببینم؛ اما دیگه دیر شده بود. مرد مسنی با لباس راحتی و چشمای قرمز،  

جلوی در بود و با تعجب نگاهم می کرد. بدون این که حرفی بزنم با لحنی که  

 :غصه ازش می بارید گفت

 فردا اومدی دخترم؟برای مراسم  -

کردم سرم رو باال خیلی وقت بود کسی بهم نگفته بود دخترم. حتی جرات نمی

تونست با نگاه کردن به صورتم بفهمه بیارم و دوباره نگاهش کنم. انگار اون می

زنه؟ با این حال با دونستم داره از کدوم مراسم حرف میکه زخمیم. حتی نمی

. با روی باز دعوتم کرد ی تایید تکون دادمهمون سر پایین، سری به نشونه

داخل و خودش رفت تا رویا رو بیدار کنه. با این که تعارفم کرده بود بشینم؛  

ولی بدون این که به چیزی دست بزنم یا حتی سرم رو باال بیارم، فقط سرپا 



www.taakroman.ir  

 
  

 
285 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 !تونستم بشینمایستاده بودم. از شدت د*ر*د حتی نمی

نترل کنم و چشمام پر از باآلخره رویا اومد. با دیدنش نتونستم خودم رو ک

دید. من آگاهانه  هاش به خواهرم رو میاشک شد. انگار چشمام فقط شباهت 

هاش بسته بودم. اشکی که داشت توی چشمم برای چشمم رو روی تفاوت

کرد، از چشم رویا و پدرش دور نموند. رویا فقط  سرازیر شدن التماس می

ین پدرش، بعد از چند ثانیه اومد ی اول از دیدنم شوکه شد؛ اما زیر ذره بلحظه

 .سمتم و خیلی صمیمی بغلم کرد

برای طبیعی جلوه کردن صمیمتمون انقدر م*حکم بغلم کرد که فرو رفتن 

بیشتر تیغه هارو توی بدنم حس کردم. هرچند خیلی سریع متوجه عرق سردی 

که روی صورتم نشسته بود، شد و خودش رو عقب کشید. نگاهی به پدرش کرد 

گار با نگاه ازش اجازه گرفت که بعدش با اطمینان دعوتم کرد اتاقش. دیگه و ان

شنیدم. انقدر که متوجه نشدم چه جوری قضیه رو ماست صداها رو واضح نمی

مالی کرد و به پدرش چی گفت. فقط وقتی به خودم اومدم که جلوتر از اون راه  

مهمونایی که غرق  کردم روی  افتادم بودم سمت اتاق خوابش. بین راه سعی می 

شدم. نمی دونم مراسم چی  خواب بودن پا نذارم و با احتیاط از بینشون رد می
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های خرمایی که روی اپن آشپزخونه بود، معلوم بود جشن  بود؛ ولی از دیس

 نیست. عزادار بودن؟

 .بالتکیف وسط اتاق رویا ایستادم و با حرص اشک توی چشمم رو پس زدم

 !رها؟ -

سمتش و با د*ر*د به چشمای متعجبش خیره شدم که   هول زده چرخیدم

چشمم به آینه خورد. نمی تونستم تصویر خودم رو بشناسم. رنگ از روم پریده 

بود و صورتم خیس عرق بود. زیر چشمام گود افتاده بود و رنگ ل*بم به  

 :طاقت با نگرانی پرسیدسفیدی می زد. بی

 کنی؟ چی شده؟ ر میخوبی؟ اتفاقی برات افتاده؟ این جا چی کا -

شد.  ها این اولین باری بود که کسی به جز زیور نگرانم میبعد از مدت

خواستم نگرانش کنم. به لبخند  تونستم بگم ذوق نکردم! ولی نمینمی

 :ای اکتفا کردم و گفتماحمقانه

 عالیم. اصال مگه می شه من هم بد باشم؟  -

اش  کردم،؛ ولی رویا متوجهصدام انقدر گرفته و بم بود که خودم هم تعجب 

نبود. شاید چون قبل از این لحظه، اصال صدام رو نشنیده بود که بتونه تفاوتش  
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ای از خ*ون رو دید، چیزی  رو حس کنه. نگاه ناباورش وقتی که روی لباسم لکه

 .نبود که بتونم باهاش کنار بیام

استم بدون  دونم اون همه پررویی رو اون لحظه از کجا آوردم که ازش خونمی

های اولیه بیاره. فکر می کردم ی کمک این که خانواده،اش بفهمن برام جعبه

کنه؛ اما بدون هیچ حرفی با نگرانی رفت و جعبه رو  اآلن حسابی سوال پیجم می

صدا در اتاقش رو بست و پشت سرش قفلش کرد! با دیدن این آورد. بی

بینه! جعبه  د فیلم میحرکتش لبخند تلخی روی ل*بم نشست. معلوم بود زیا

رو کنارم گذاشت و با نگاه کنجکاوش بهم خیره شد. نگاه مرددی بهش کردم و  

 :گفتم

 .شهچندشت می  -

 :نگاه گیجی بهم کرد؛ اما مصمم گفت

 .خوام کمکت کنممی -

شه، خیال نمی ای به چشمای مصممش خیره شدم و وقتی دیدم بیچند لحظه

 .اومدا اتاق اون بود و کاری از دستم بر نمیخیالش شدم. به هر حال این جبی

ام رو از سرم برداشتم. کاله سویی شرتم رو عقب کشیدم و کاله پسرونه
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تونستم تعجبش رو از دیدن موهای بلند و بورم ببینم. وقتی فقط با دیدن  می

موهام انقدر تعجب کرده بود، مطمئن نبودم با دیدن زخمم چه واکنشی نشون  

یی شرتم رو پایین کشیدم و به زحمت از تنم بیرون آوردمش.  ده! زیپ سومی

حاال تاپ سفید غرق به خونم، کامال توی دیدش بود. با »هین« نسبتا بلندی که  

 .کشید، بی اراده سریع دستم رو به معنی سکوت روی بینیم گذاشتم

طفلی انقدر شوکه بود که خودش دستش رو روی دهنش گذاشت تا خودش رو  

لبخند تلخی روی ل*بم نشست. من فقط یه دختربچه ی کنجکاو،  ساکت کنه. 

ای که لباس سیاه نترس و حتی کمی افسرده رو به روم می دیدم. دختربچه

کرد بد موقعی رو برای کمک خواستن ازش انتخاب کردم. عزاش، مطمئنم می

وحشت لحظه به لحظه بیشتر توی چشماش پر رنگ می شد و مطمئنم می کرد 

 .تونه همون رویای من باشهقت نمیاون هیچ و

حاال که از نزدیک باهاش برخورد داشتم این رو می فهمیدم؛ ولی بازم از این که  

 .اومدم این جا پشیمون نبودم. اون هنوزم برام یاد خواهرم رو تداعی می کرد

ی حضورش سعی کردم تاپم رو مالحظهاین بار که دستم سمت زخمم رفت، بی

نست باید از اتاق بیرون بره یا بمونه و کمکم کنه. باآلخره در بیارم. نمی دو
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تصمیمش رو گرفت. بی خیال خجالت و شرم و حیا شد و کمک کرد تا تاپم رو 

 .ای که دور زخمم بسته بودم رو باز کنمدربیارم و پارچه

پارچه رو باز کردم ولی نمی تونستم کامال از زخمم جداش کنم. تار و پود پارچه  

ازم چسبیده بود و جدا کردنش از گوشتِ داخل زخمم، باعث می شد  به زخم ب

یه تکه از گوشت بدنم هم باهاش جدا شه. حتی خودم هم با دیدن زخمم اخم  

بزرگی روی صورتم نشست، رویا که دیگه جای خود داشت. وقتی دیدم کامال  

خودش رو باخته و کم کم رنگش داره می پره، فهمیدم فقط خودم باید به 

م کمک کنم. با تمام دردم بازم نمی تونستم چشم از چشمای ترسیده اش خود

 :بردارم. آروم پرسیدم

 ازم ترسیدی؟  -

شد و حاضر بودم شرط ببندم تا حاال هیچ  ای از زخمم جدا نمی نگاهش ذره

ی چشمش سر خورد. با وقت توی زندگیش انقدر نترسیده بوده. اشکی از گوشه

 :اطمینان توش موج می زد، زمزمه کرداین حال با لحنی که ترس و 

 .خوام کمک کنمتو دو سال همه جا مراقبم بودی. می  -
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دونستم هم چیزی بلد نیست و هم انقدر  دونستم قصدش کمکه؛ ولی میمی

تونه انجامش بده. پس خودم دست به ترسیده که اگر هم بلد باشه، اآلن نمی

بود پاک کردم و چند ثانیه به  کار شدم. اشکش رو با پشت دستم که هنوز تمیز 

 .چشماش خیره شدم 

 .من قرار نیست، امشب بمیرم -

اطمینان رو که توی چشمای مصمم دید، نگاهم رو ازش گرفتم با چاقویی که  

همراهم داشتم ب*غ*ل پارچه رو پاره کردم و سعی کردم خودم با خودم 

اید بدون حلش کنم. استاد همیشه می گفت:» مشکلت رو با خودت حل کن!« ب

دارو و دکتر و بیمارستان از پس خودم بر می اومدم. بی توجه به چشمای 

 :اشکی رویا، با د*ر*د بهش گفتم

 .هر کاری می کنی، بکن؛ فقط نذار قبل از بستن زخمم، از حال برم -

گرفت. ی انرژیم رو میی بریده بریده هم داشت همه حتی گفتن همین جمله

ز تمیز بود پاره کردم و توی دهنم گذاشتم تا صدام ای از تاپم رو که هنوتکه

بیرون نره. روی زخمم ا*ل*کل ریختم و عمدا باز ترش کردم تا بتونم تیغه  

 .هارو بیرون بیارم
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رویا کامال چندشش شده بود و با دستی که لرزشش کامال محسوس بود، مدام  

خم  با دستمال عرقم رو خشک می کرد. چون پنس نبود، با موچین توی ز

کشیدم. دوباره روی زخمم های جدا شده رو بیرون میگشتم و تیغهمی

ا*ل*کل ریختم. از سوزشش آتیش گرفتم و ناله های دردناک از دردم، توی  

 .شدام خفه میدهن بسته

با دیدن د*ر*د کشیدنم نتونست خودش رو کنترل کنه و بی صدا همراه هر  

هارو بیرون کشیده بودم؛ ولی  غهی تیریخت. همهصدای من، اشک می فریاد بی 

دیگه طاقتم تموم شده بود. قبل از این که بفهمم چی شده، هوشیاریم رو از  

 .هوش شدمشدت د*ر*د از دست دادم و بی

*** 

سوخت. انقدر خسته و کوفته  کرد و پهلوم به شدت میتمام تنم د*ر*د می 

ینم رو باز  بودم که حس می کردم جون از تنم رفته. به زحمت چشمای سنگ

ی باز  ی اتاق، همه چیز رو به یاد آوردم. از پنجرهکردم و با دیدن فضای غریبه

صبح.   4اتاق نگاهی به بیرون انداختم. هوا گرگ و میش بود و ساعت تقریبا 

ترین شکل ممکن بسته  ساعت بی هوش بودم. زخمم رو به مبتدی 2نزدیک 



www.taakroman.ir  

 
  

 
292 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

د. نمی دونستم چون تب داشتم  بود و لحاف نازکی رو جای لباس روم کشیده بو

ای نداشتم؟ تاپم رو که تکه پاره کرده این کار رو کرده یا چون لباس دیگه

ای همراهم نبود. با این حال بودیم و سویی شرتم هم خونی بود. لباس دیگه

 !ی یه غریبه بمونمتونستم نیمه بر*ه*نه توی خونهنمی

دم. رو تختی آبی مالیمش حاال با تمام دردم نیم خیز شدم و لحاف رو کنار ز

 .کامال خونی و کثیف شده بود. عصبی پوفی کشیدم و آروم از جام بلند شدم

سراغ کشوی لباسش رفتم و بدون این که به این فکر کنم که کارم درست 

ای از کشوش برداشتم و به سختی پوشیدمش. رو  نیست، سویی شرت دیگه

ی تمیزی رو که  گذاشتمش. م*الفه ی اتاقتختی خونی رو برداشتم و یه گوشه

روم انداخته بود، روی تشکِ تختش کشیدم. با احتیاط روی تختش که حاال  

کمی مرتب شده بود، دراز کشیدم و با خودم فکر کردم چی به سرم اومده؟ 

احتیاط شدم که بذارم یه غریبه زخمم رو ببینه؟ از کی انقدر  چطور انقدر بی

و بپوشم و توی تختش بخوابم؟ چرا استرس  باهاش راحت شدم که لباسش ر

 این رو نداشتم که ممکنه لوم بده؟ آخه چرا بهش اعتماد کرده بودم؟

ای فکر کنم و با وجود بدنم انقدر کوفته و خسته بود که نتونستم به چیز دیگه
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مقاومتم خوابم برد. صبح که چشمام رو باز کردم، اولین چیزی که دیدم رویا 

شد.  ایستاده بود و داشت برای مدرسه رفتن آماده می  بود که جلوی آینه

 :چشمای بازم رو دید و دست از کارش کشید. آروم پرسید

 خواد؟ بهتری؟ مطمئنی بخیه نمی -

ی تایید تکون دادم و بی حواس از جواب سوال دومش، از  سری به نشونه

افتاد. رویا گیجیم  تختش بلند شدم. پارچه ی نم داری از روی پیشونیم پایین  

رو نفهمید و فکر کرد از قصد جوابش رو ندادم که بی اعتنا چرخید سمت آینه 

 .و دوباره مشغول آماده شدن شد

نگاهی به اطرافم کردم. رو تختی خونی که کنار گذاشته بودم، دیگه توی اتاق  

نبود و همه چی مرتب و تمیز شده بود. سینی کوچیکی که توش چندتا حو*له  

 .ی بزرگ آب، روی پاتختی بودکنار یه کاسه بود،

صدای هیاهویی که از بیرون می اومد، کنار صدای صوت قرآن، بی اراده منو یاد 

دیدم که های خاکسپاری انداخت. خودم رو در حدی بهش نزدیک نمی مراسم 

ام رو برای این که  بخوام ازش چیزی بپرسم. یه دستم رو به پهلوم و دست دیگه

 .به صورتم نخوره، جلوی چشمام گرفتم و از تختش بیرون اومدم نور بیرون
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هنوز یه قدم بیشتر برنداشته بودم که پام به چیزی گیر کرد؛ اما قبل از این که  

بیوفتم تعادلم رو حفظ کردم. نگاهی به رخت خوابی که دقیقا کنار تخت پهن  

بود و مسلما شده بود، کردم. دیشب این پایین خوابیده بود؟! تختش یه نفره 

اش بود.  من تختش رو گرفته بودم. بی توجه به من مشغول مرتب کردن مقنعه

کردم امروز رنگش پریده و غم عمیقی توی چشماشه؛ اما باز هم  حس می

خواستم خودم رو درگیر زندگیش کنم چون  خواستم چیزی بپرسم. من نمی نمی

م رهاش کنم؛ اما کمکی  تونمی دونستم اگر بیشتر از این درگیر شم، دیگه نمی

 .که اون دیشب بهم کرده بود، داشت کارم رو سخت می کرد

 چرا کمکم کردی؟ -

ام، دست خودم نبود. بدون این که  حس و صدای بم و گرفتهکنترل لحن بی

ای باال انداخت. یه لحظه یادم افتاد که من دیشب چندتا چیزی بگه شونه

زودتر می رفتم سراغشون تا ببینم   زخمی رو وسط کوچه رها کردم. باید هرچه

ذاشتم قبل از خودم دست کسی بهشون برسه؛  در چه حالین. نباید می

مخصوصا اونی که با خنجر زده بودم. بدون این که وقت تلف کنم، کالهم رو  

 :برداشتم و گفتم
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 .خرم؛ ولی قول نمی دم مدل همین باشهیه سویی شرت دیگه برات می -

ی اتاقش بیرون زدم. نمی تونستم با این  و از پنجره مهلت جواب بهش ندادم

ی عزاداری که  اش روبرو شم! مخصوصا خانوادهسر و وضع دوباره با خانواده

شن. از پنجره توی کوچه پریدم؛ اما به  معلوم بود دارن برای مراسم آماده می 

خاطر زخمم م*حکم پرت شدم زمین. زخمم بی هوا تیر کشید و برای این که  

د*ر*د جیغ نکشم، ل*بم رو به دندون گرفتم. دستم رو روی زخمم گذاشتم از 

و با وجود د*ر*د شدیدم، از جام بلند شدم. دیدم به شدت تار بود و حتی پام 

 !لنگید و مطمئن نبودم که زخم نشده باشههم کمی می 

دردم زیاد بود؛ ولی ذهنم به شدت درگیر رفتار رویا. واقعا برام سوال بود که  

ا دیشب کمکم کرد؟ چرا هیچی نپرسید؟ کمک کرد؛ اما چیزی نگفت! نگفت  چر

نصف شب تو خیابون چه   2چرا زخمی شدی؟ نگفت کی زخمیت کرد؟ نگفت 

غ*لطی می کردی و نگفت چرا اومدی سراغ من؟ نگفت بمون و نگفت برو. فقط  

 پرسید،بدون هیچ سوالی بهم کمک کرد. اون هیچی نپرسید که اگر یک بار می

 .شاید وضع فرق می کرد

خاک لباسم رو تکوندم و با قدمایی که سعی می کردم متعادل باشه، سمت 
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خیابون اصلی راه افتادم. بی اراده از شدت د*ر*د دستم رو روی پهلوم گرفته  

زدم. هنوز به سرکوچه نرسیده بودم که با دیدن  بودم و دیگه کامال لنگ می 

می کردم که ندیده باشه از خونه ی   شایان سرجام خشک شدم. فقط خدا خدا

 .رویا بیرون پریدم

خواستم دست هیچ احدی از افراد نینا یا تر از هر کسی بود و نمیگناهرویا بی

خان زاده بهش بخوره. نمی خواستم هیچ دختری چیزی که من تجربه کردم رو  

 .تجربه کنه؛ اما دیگه برای هر واکنشی دیر شده بود. اون من رو دیده بود

به دیوار تکیه داده بود و خیره به من، زنجیری رو بی هدف توی دستش  

چرخوند. زنجیری که من دیگه خوب می دونستم موقع درگیری چه  می

کنه. وقتی دید با دیدنش شوکه شدم و مات وسط کوچه ای ازش میاستفاده

 .اش رو از دیوار گرفت و سمتم اومدخشکم زده، تکیه

ید بهش بگم؟ باید تهدیدش کنم و بترسونمش که  حتی نمی دونستم چی با

نباید به کسی چیزی بگه؟ یا باید حقیقت رو بهش بگم و ازش خواهش کنم  

آدرس این خونه رو فراموش کنه؟ حرکت دوم توی خونم نبود و حرکت اول هم  

تر  داد؛ ولی باز هم راه اول به نظر منطقیروی آدمی به گستاخی اون جواب نمی
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ی  هم رییسش بودم! توی تصمیمم مصمم بودم؛ اما با دیدن قیافه  بود. من هنوز

 .عصبیش، فقط اولین چیزی که به ذهنم اومد رو گفتم

 چطور پیدام کردی؟ -

 :پوف کالفه ای کشید و گفت

 ... اگر دیشب منو هم با خودت برده بودی اآلن -

ه فریاد  ام، بین حرفش پریدم و وسط کوچاراده با تمام نیروی باقی مونده بی

 :زدم

 چه جوری پیدام کردی؟ -

بدون هیچ جوابی فقط به چشمام خیره شد. مطمئنا انتظار همچین واکنشی رو  

ی معمولی نبودم! خیر سرم رییس  ساله   13ازم نداشت. من که یه دختربچه ی 

احساسی و خشونت معروف بودم و حتی اسمم برای یه باند بودم. به بی

ی بهش نزدیک شدم و خیره توی چشمای ترسوندن کسی کافی بود. قدم

 :عصبیش گفتم

اگر فقط یک بار دیگه مجبورم کنی حرفم رو تکرار کنم، دیگه هیچ وقت   -

 .تونی حرف زدن رو تجربه کنینمی
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ترسه، ای بهم کرد و قدمی عقب رفت. واضح بود که اصال از من نمینگاه کالفه

به هرحال اآلن چاره ای   دونست؛ اماچون برخالف بقیه سن و جنسیتم رو می

 :جز اطالعت ازم نداشت. با حرص گفت

شه؟ جز سامی  جز سامی کدوم کله خرابی جفت کالنتری منطقه چاقو می  -

 کنه؟ کدوم آدم سالمی توی ناف شهر بنیامین رو زخمی می

ی تنم یخ کرد. اونی  حس شدن و همهبرای یه لحظه حس کردم دست و پام بی

یعنی اون مسنه واقعا بنیامین بود؟! حتی از فکر کردن به   که زدم بنیامین بود؟ 

گندی که زده بودم هم سرم گیج رفت و تعادلم بهم خورد. شایان سمتم اومد تا  

کمک کنه؛ اما قبل از این که دستش بهم بخوره، کف دستم رو به معنی»صبر  

توجه به عرق سردی که هر لحظه بیشتر و بیشتر کل  کن« باال گرفتم. بی

 :رتم رو خیس می کرد، با حرص پرسیدمصو

 کردی؟این حرفت یعنی از دیشب تعقیبم می -

 :بدون هیچ ترسی، زل زد توی چشمام و گفت

کردم و اون ازم خواسته  قبل از این که بیام توی گروه، برای میالد کار می -

بود آمارت رو در بیارم. توی کل مدرسه تون رها و رویا معروفن و فهمیدن این  
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 .اش کار سختی نبودمیای خونه که

نمی دونم فرو ریختنم رو توی صورتم دید یا نه؟ ولی حس کردم دیگه هیچ  

تونم خرابکاری امروزم رو درست کنم. اون از خیلی وقت پیش داشته  وقت نمی

در مورد من و رویا اطالعات جمع می کرده و من حتی خبر نداشتم. من بدون 

ه رویا چه عواقبی ممکنه برای جفتمون داشته  ام باین که حواسم باشه توجه

تونستم تصور کنم تا حاال چند  باشه، جونش رو به خطر انداخته بودم. حتی نمی

 .نفر براش نقشه کشیدن

دونم از این که همچین حماقت بزرگی در مورد رویا کرده بودم بیشتر  نمی

که حتی   کفری شدم، یا از این که شایان چیزی رو در موردم حدس زده بود

برای خودم هم قابل پیش بینی نبود؟! من واقعا تا لحظه ای که اسم مجتمع رو 

ندیدم، نمی تونستم باور کنم اومدم خونه ی رویا! اون وقت پسری که فقط یه 

 .مدت کوتاه بود همراهیم می کرد، این رو به راحتی حدس زده بود

انقدر شوکه بودم که از جوابی که این طور با گستاخی و بدون ترس بهم داد، 

ی  برای یه لحظه ی کوتاه مغزم فرمان درستی نداد و سیلی محکمی حواله

مقدمه بود که فرصت نکنه واکنشی نشون بده  صورتش کردم. واکنشم انقدر بی
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و ضرب دستم انقدر قوی بود که موهای همیشه مرتبش، بهم ریخت و صورتش  

 .کامال به چپ متمایل شد

سرم اومد، توی صدای سیلی گم شد. از حرص نفس   صدای هینی که از پشت

نفس می زدم و از شدت استرسی که داشتم تحمل می کردم، حس می کردم 

هر لحظه ممکنه از حال برم. به محض این که چرخیدم، نگاهم توی نگاه 

ی رویا گره خورد. وسط کوچه ایستاده بود و کوله ی مدرسه اش از  ترسیده 

ترس توی نگاهش موج می زد و نگاه سردرگمش بین شونه اش سُر خورده بود. 

شد. اون تمام حرفای مارو شنیده من و شایان می چرخید. بدتر از این نمی

 .بود

خواستم  دونستم و نمیهر نگاه افراد خونه باغ به رویا رو برای رویا یه تهدید می

  حتی نگاه شایان هم بهش بیوفته. می دونستم رویا اآلن توی وضعیتی نیست

 «که بتونه بهم اعتماد کنه، با این حال این تیر آخرم بود. آروم ل*ب زدم:»برو

حقیقت این بود که بین من و تمام افراد اون خونه باغ، من هرچقدر هم که آدم  

بدی بودم، بازم تنها کسی بودم که واقعا طرفش بود و باید باورم می کرد؛ اما 

تونستم از  ار با نگرانی که نمی بدون هیچ واکنشی فقط بهم خیره بود. این ب
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دونم نگرانی عمیقم رو  نگاهم جداش کنم، ل*ب زدم:»فرار کن احمق!« نمی

حس کرد یا ازم ترسید؛ ولی به هر حال راهش رو کج کرد و برخالف مسیر 

قبلش شروع به دویدن کرد و ازمون دور شد. جوری که انگار اصال نه من رو  

 .ی چیزی شنیدهشناسه، نه چیزی دیده و نه حتمی

هنوز چند قدم بیشتر دور نشده بود که شایان من رو کنار زد تا دنبالش بره. بی 

ام، با یه حرکت سریع، عقب کشیدمش. حرکت اراده با تمام جون باقی مونده

؛ اما بازم عقب نکشیدم. با این حال دوباره ی خ*ون روی پهلوم رو حس کردم

 :ستم رو با حرص پس زد و گفتاون خیلی قوی تر از من بود. راحت د

 .اون همه حرفامون رو شنیده. نباید بذاری در بره -

تر می شد؛ اما هنوز یاد نگرفته بود هر لحظه رد انگشتام روی صورتش پر رنگ

بین من و اون، اونی که تصمیم می گیره منم. علتش هم واضح بود! اون هیچ  

با دونستن سن کمم نمی  ی خالفکاریم نداشت و شناختی از من و سابقه

 .تونست ازم حساب ببره

دیدم. با زخمم باز شده بود و دیدم به شدت تار و دیگه تقریبا صورتش رو نمی

صدایی که بیشتر به زمزمه شبیه بود و شک داشتم حتی صدام رو شنیده باشه 
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 :گفتم

 !راحتش بذار. اون، خواهرمه -

کامال سیاه شد. تنها چیزی که  تحمل وزنم برام سخت شد و دید تارم، این بار 

ی آخر حس کردم، دستای قوی شایان بود که درست قبل از این که نقش  لحظه

 .زمین بشم، نگهم داشت

اراده سریع نیم خیز  چشمام رو که باز کردم، با دیدن فضای غریبه اتاق، بی

شدم. سرمی که به دستم وصل بود، باعث شد قبل از این که رگم رو پاره کنم  

ی کوچیکی که  همون حالت بمونم. هنوز کامل بلند نشده بودم؛ اما حو*لهتوی 

 .روی لبام بود، پایین افتاد

ی سفیدی که کامال نمناک بود رو برداشتم و بی اراده  گیج و منگ، حو*له

ام رفت. اولین باری بود که بعد از زخمی شدنم، دستم سمت لبای خشک شده 

اسش به خشکی لبام هم بوده. من هیچ یکی جز خودم مراقبم بوده و حتی حو

 !ای نداشتم که ناجیم کیه و حتی اآلن کجامایده

با دردی که توی پهلوم به خاطر نشستنم پیچید، خواستم دستم رو سمت 

زخمم ببرم که متوجه سویی شرت بزرگی شدم که جای پتو روم انداخته شده 
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امال گیج شده بودم. بود. نگاه گیجم به سویی شرت شایان خیره مونده بود و ک

 متوجه نبودم اگر قصد لو دادنم رو داشته پس این کاراش چه معنی داره؟

از فکر این که شاید منو گرفته و سعی کرده مواظبم باشه چون هنوز براش  

استفاده دارم، ترسیده بودم. مطمئنا با تحویل دادن زنده ی من به میالد و  

ام! شاید همین  می آورد تا مرده  ی خیلی بیشتری به دسترسول، پول و وجهه

 .اآلن هم رفته تا رویا رو بهشون تحویل بده

حتی از فکرش هم لرز بدی توی تمام تنم پیچید. اگر واقعا منو به میالد 

ام  فروخته باشه، پس رویا اآلن توی بد دردسری افتاده بود. گوشیم رو از کوله

نت کرده و بهشون بسپارم تا  برداشتم تا به افراد مورد اعتمادم بگم شایان خیا

قبل از غروب آفتاب از شرش خالص شن؛ اما درست قبل از این که این کار رو  

بکنم، مغزم از خواب بیدار شد. تلفن رو قطع کردم و برای این که آرامشم رو به  

هام رو  دست بیارم، چند ثانیه توی همون حالت موندم و با دست شقیقه

 !اآلن اصال وقت اشتباه کردن نبود کردم.فشردم. باید تمرکز می

کنه و شاید هیچ وقت هم نتونه  واضح بود که شایان قدرت من رو درک نمی 

درک کنه؛ ولی خودم که به خوبی از قدرت خودم خبر داشتم! اگر می خواست  
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به میالد لوم بده، دیگه نیازی نبود به خودم چیزی بگه! می تونست تا آخرش  

گروه بشه. دلیلی نداشت با یه اعتراف بی موقع همه  یساکت بمونه و آدم خوبه

 !چی رو برای خودش سخت کنه. اون حتی گوشیم رو کنارم گذاشته بود

زخمم ضدعفونی شده بود و با یه نگاه ساده به اطراف هم می شد فهمید، یکی 

تا همین چند دقیقه پیش سعی داشت تبم رو پایین بیاره. اگر واقعا می خواست 

شه دلیلی نداشت تا این حد بهم رسیدگی کنه! کافی بود فقط زنده  من رو بفرو

نگهم داره. اگر واقعا می خواست بره دنبال رویا، رد شدن از من اصال براش  

سخت نبود. اون نه از من می ترسید، نه حساب می برد و نه حتی من براش  

نکرد. مهم بودم! از من قوی تر بود و می تونست همون موقع خالصم کنه؛ ولی 

من هزار تا دلیل برای اعتماد کردن داشتم و یه دلیل برای کشتنش! قانون گروه  

می گفت که باید به همون یه دلیل بسنده کنم و همه چی رو تموم کنم؛ اما 

شایان هم هزارتا دلیل برای رد شدن از من داشت و بازم این کار رو نکرد. باید  

 .براش جبران می کردم

ل باعث شد توی گروهم قبولش کنم، اآلن هم می گفت  همون حسی که روز او

که باید بهش یه فرصت دیگه بدم. گوشیم رو توی کوله برگردوندم و تصمیم 
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 .گرفتم به حسم اعتماد کنم

سِرُم رو از روی پایه اش جدا کردم و دستم گرفتم تا از قبل از این که شایان 

ه باشم، شایان با عجله برسه، فرار کنم. قبل از این که فرصت کاری رو داشت

داخل اومد. فقط یه پیرآهن نازک تنش بود و کیسه ی خرید بزرگی پر از  

بتادین و ا*ل*کل و پنس و... توی یه دستش و کیسه ای پر از خوراکی های  

اش بود. هر دو از دیدن هم جا خورده بودیم! نه اون  مقوی توی دست دیگه

نه من انتظار داشتم به این زودی   انتظار داشت من رو با چشمای باز ببینه و 

 !های خریدبرگرده؛ حداقل نه با کیس

 :د تر به خودم اومدم و سِرُم رو سرجاش برگردوندم و با پررویی گفتممن زو

می خواستم بچرخم روی اون دستم بخوابم. برای همین سِرم رو جابجا   -

 .کردم

 :گفت حاال اون هم از شوک در اومده بود. چشماش رو ریز کرد و 

منو با اون پسرای احمقی که همیشه دور و برت می پلکن اشتباه گرفتی!  -

سِرُم از اول هم سمت راستت بود، پس نمی خواستی بچرخی! در ثانی زخمت 

اون سمته و اصال نمی تونی روی اون پهلوت بخوابی. اگر هم می خواستی 



www.taakroman.ir  

 
  

 
306 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 ...جابجاش کنی پس چرا دوباره گذاشتیش سرجاش؟ ضمنا

دیدم که مثل خودم همه جزئیات  ار بود! این اولین بار بود که یکی رو میاولین ب

رو می دید و به ذهن می سپرد. اولین بار بود که یکی رو شبیه به خودم می 

 :دیدم. کامال شوکه و گیج گفتم

 !بسه -

حرفش رو قطع کرد و کیسه هارو زمین گذاشت. چاقویی رو از جیبش در آورد 

 :ه بودم؛ ولی بی اراده خودم رو عقب کشیدم و گفتمو سمتم اومد. نترسید

 کنی؟چه غ*لطی داری می -

صدام انقدر از د*ر*د دو رگه شده بود که ترسناک به نظر می اومدم؛ اما شایان  

 !چاقوم رو کنارم گذاشت. این چاقوی خودم بود

ها توی یخچال کوچیک اتاق شد و با صبر و حوصله  مشغول جا دادن خوراکی

 :دادتوضیح 

دونم عمل غیرقانونی انجام توی کوچه از حال رفتی. تنها دکتری که می -

ده رو آوردم خونه. بهت پادزهر و یه واحد خ*ون زده. تبت رو کنترل کرده می

و زخمت دیگه سمی نیست؛ اما گفت باید بخیه بخوره. منتظر بودیم وضعیت  
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 ...عمومیت نرمال شه تا بتونه بخیه بزنه

رده بود خونه اش و یه دکتر غیر قانونی رو برام آورده بود تا به  اون من رو آو

زخمم برسه. این همه محبت و انسان دوستی رو درک نمی کردم! بی هوا یاد  

رویا افتادم و بی توجه وسط حرفش با صدایی که دیگه داشت ته می کشید 

 :گفتم

 رویا کجاست؟ -

و فراموش کنه. حو*له  خونی کمی که روی لباسم پخش شد، باعث شد سوالم ر

ی تمیزی رو از کیسه بیرون آورد و خواست روی زخمم بذاره که با حرص از  

دستش بیرون کشیدمش و منتظر نگاهش کردم. نفس عمیقی برای کنترل  

 :حرصش کشید و بدون این که نگاهم کنه گفت

درجه بود و داشتی زنده زنده یخ می   34همین یه روز پیش دمای بدنت  -

منفی از بانک خ*ون اصال   O بدنت کم شده بود و گرفتن خ*ونزدی. آب 

 آسون نبوده. اون وقت اولین سوالت اینه؟

از دیروز؟ یعنی با امروز من دو روز بود که بیهوش بودم. مطمئنا اگر می خواست  

آسیبی به رویا بزنه تا حاال دیگه زده بود؛ ولی هنوزم بدون هیچ واکنشی بهش  
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 :فهمید برای دونستن جواب سوالم مصمم. باحرص گفتخیره بودم. انقدر که 

نمی تونستم وقتی یکی داشت جلوی چشمام جون می داد دنبال اون بچه  -

 .برم

قبل از این که حتی فرصت فکر کردن بهم بده که اآلن ازش تشکر کنم یا نه، با  

 :کنایه ادامه داد

به بزرگترش نگفته  اگه تا اآلن از ترس کالنتری محل نباشه و یا همه چی رو   -

 .باشه، پس مدرسه ست

حو*له رو روی زخمم گذاشتم و با کمی فشار سعی کردم جلوی خ*ون ریزی  

رو بگیرم. بوی خونی که توی کل اتاق کوچیک و مرتبش پخش شده بود، حالم 

 .کردرو لحظه به لحظه بدتر می

اشتش  توجهی بردچون درگیر زخمم بودم نتونستم جوابش رو بدم؛ اما اون بی

تر شد. دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و با لحن محکمی که  کرد و کفری

 :حرص و نگرانی توش موج می زد گفت 

نمی تونم ساکت بمونم. تو فکر کردی کی هستی که بنیامین رو وسط  -

 منطقه ی خودش و کنار کالنتری، به قصد کشت می زنی؟
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حس نگرانی عمیق و صداقتی اگر یه دلیل بود که باعث شد جلوش کوتاه بیام، 

دیدم. حس این که اون هم دنیارو مثل من  بود که داشتم توی چشماش می 

بینه. حس این که اون با آدمای اطرافم فرق داره. شاید همون فرقی که می

 ... خودم داشتم

تونستم به کسی که باهام صادقه دروغ بگم یا براش فیلم بازی  به هر حال نمی

حسم کم برای یه لحظه رهای وجودم بیدار شد و چشمای بی کنم و دورش بزنم. 

ای که توی گلوم جا خوش کرده بود کم به اشک نشست. با بغض ناخوانده

 :گفتم

من هیچ کس نیستم! اآلن تو تنها کسی هستی که می دونی من رهام؛ می   -

خواستن  فهمی؟ من یه دخترم. چی کار باید می کردم؟ نیمه شب بود و اونا می

مجبور به همکاری کنن. باید می ذاشتم منو با خودشون ببرن؟ تو که خوب   منو

بلدی قضاوتم کنی بگو چی کار باید می کردم؟ کار درست چی بود؟ قاچاق چند 

 !تن مواد مخدر برای نجات نجابت و جون خودم؟ آره؟

اشکی که توی چشمام راه افتاده بود رو پس زدم. امکان نداشت بذارم جلوی  

کنه  دونه و مثل آب خوردن قضاوتم می پسری که هیچی از دختر بودن نمی
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 :گریه کنم. باید جلوی خودم رو می گرفتم؛ ولی با حرص گفتم

تو هم مثل بقیه فقط چون می دونی چه پول هنگفتی توش هست می گی   -

اه بوده؛ ولی من چشمم دنبال پول نیست. منم مثل همه از بنیامین و  کارم اشتب

گیره می ترسم؛ اما هنوزم پشیمون نیستم. دیگه خوب  انتقامی که به زودی می

 .بلدم چطور گلیم خودم رو بین هزارتا گرگ از آب بیرون بکشم

ته مونده ی بغضم رو قورت دادم و دستم رو روی زخم دردناکم گذاشتم. حاال  

و*له هم کامال بوی خ*ون گرفته بود. دیگه هیچ اثری از بغض و ضعف توی  ح

صورتم نبود. حاال دوباره همون سامی بی احساس بودم. با لحن م*حکم و جدی  

 :که تهدید توش موج می زد گفتم

تو حتی نمی تونی حدس بزنی با کی در افتادی شایان. کافیه حس کنم   -

سرت بیارم که حتی فرصت پشیمون شدن   قصد فروختنم رو داری تا بالیی به

هم نداشته باشی. برعکس تو که تا حاال آدم نکشی و هنوز مردن یه آدم به 

ای من برات مهمه، من خیلی وقته دستم به خ*ون آلوده شده و اآلن  ع*و*ضی

فقط کاری رو می کنم که به نظرم درسته. الزم باشه از صدتا بنیامین هم برات  

دارم بهت یه فرصت دیگه می دم. انتخاب کن. من یا  تر می شم. خطرناک 
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 میالد؟

خیلی خوب می دونستم که میالد داره زیرآبی می ره و خیلی وقته که آدم 

رسول شده. در واقع کسی که می خواسته واقعا ازم آتو بگیره، رسول بوده نه  

 .شخص خود میالد. شک داشتم حتی خود شایان هم این رو بدونه

شروع به صحبت کرده بودم، بدون هیچ واکنشی فقط بهم  از همون اول که

  12خیره بود. روی تنها صندلی قدیمی و کهنه ای که توی فضای جمع جور و 

 :متری اتاقش بود، نشست و گفت

 ... اصال به چشمات نمیاد انقدر ترسناک باشی -

بستمش؛ اما همین  توی همین مکث لحظه ایش داشتم توی ذهنم به رگبار می

 :مله هام ردیف شد و خواستم جواب بدم ادامه دادکه ج

جام. از اولش هم گفتم من به استاد قول ولی من به خاطر چیز دیگه ای این -

دادم ازت محافظت کنم. استاد از قصد من رو وارد گروه کرد تا برای میالد  

 .اطالعات غ*لط ببرم 

م رو توی یه لحظه  کم باز شد و آرامشی که از دست داده بودی ابروهام کمگره

دوباره به دست آوردم. پس درست حس کرده بودم. استاد خیلی بیشتر از  
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 .چیزی که فکر می کردم مراقبم بود

هم خوشحال بودم که بین اون همه آدم ع*و*ضی، یکی هست که مراقبم باشه  

و هم عصبی بودم که بدون این که از چیزی خبر داشته باشم، شایان تمام مدت 

و برای استاد می برده. از بین هجوم همه ی حسای مختلفم، فقط اطالعاتم ر

 :حس عصبانیتم رو از صورتم خوند که گفت

 .بهت نگفته بود تا همه چیز طبیعی باشه. ازش دلگیر نشو  -

اآلن داشت دلجویی می کرد؟! این دیگه چه مدل آدم فروشی بود؟! دیگه حتی  

 :ی گفتمدونستم باید عصبانی باشم یا متشکر! خنثنمی

 یعنی تمام مدت داشتی اطالعات من رو به استاد می دادی؟ -

ی اول حتی متوجه منظورم هم نشد! چند ثانیه چشماش رو ریز کرد و  لحظه

 :ای کشید و گفتانگار تازه متوجه شد چی گفتم که یهو پوف کالفه

دادم. گم فقط داشتم به میالد اطالعات غ*لط می تو چرا انقدر گیری؟ می -

یچ وقت برای کسی اطالعات درست رو نبردم. اطالعات درست رو اآلن فقط ه

 !ایمن و تو می دونیم. نه استاد و نه هیچ کس دیگه

از اعتماد به نفسی و حس رضایتی که از خودش داشت حرصم گرفت. این پسر 
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 :ای هم از کارش پشیمون نبود! پوزخند عصبی زدم و گفتمحتی ذره

نی! زودتر از اونی که فکرش رو بکنی می فهمن دروغ الزم نیس فداکاری ک -

 .گفتی و تقاصش رو با جونت پس میدی

 :لبخند پر شیطنتی زد و گفت

فکر کردی تو تنها بچه باهوش این محلی؟ تا قبل از اون موقع، تو منو رسما  -

 .کنه چیزی بگهمیاری توی گروه و اون وقت دیگه کسی جرات نمی

از همه افراد خونه باغ بود و داشت با اتکا به هوشش  تر گفت. باهوشراست می

ای رفتم  سال زحمت حرفه  5خواست راهی که من با گرفت. اون میازم باج می

کردم. تا حاال  رو یه شبه بره. این اولین باری بود که همچین چیزی رو تجربه می

سامی  هیچ کس جرات نکرده بود ازم باج بگیره. البته این که هیچ کس تا حاال 

 !تاثیر نبودرو ندیده بود که بخواد این کار رو بکنه هم بی

گه؟ شاید داره  برای یه لحظه با خودم گفتم از کجا معلوم اآلن داره راست می

کنه تا بتونه رویا رو پیدا کنه! دوباره اخم ریزی مهمون صورتم شد سرگرمم می 

 :و مشکوک گفتم

 گفتی از کجا استاد رو می شناسی؟  -
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 :سوءظنم شد و بعد از مکث کوتاهی گفت متوجه

منم مثل تو شاگردشم. دوره تو تمام شده؛ ولی دوره من وقتی شروع شد  -

 .که قبول کردم مواظبت باشم

توجه به  پوشید، داخل اومد و بیمرد مسنی در حالی که داشت دستکش می

 :این که وسط حرف ما پریده گفت

 کی بهوش اومده؟ -

ه نگاهش نداشتم و از طرفی هنوز برای اعتماد کردن اصال حس خوبی نسبت ب

تونستم حس کنم شایان آدم مورد  به شایان هم خیلی زود بود. قلبا می

 .اعتمادیه؛ ولی هیچ دلیل منطقی براش نداشتم

ی یه غریبه بودم، عصبی  از این که بدون این که خودم بخوام اآلن توی خونه

تونستم ی کافی برام سخت بود، دیگه نمیبودم. کنار اومدن با شایان به اندازه

ی  تر اتاق شایان تحمل کنم! همهای رو توی فضای غریبهی دیگهحضور غریبه

اعتراضم جمع شد توی نگاه کفری که به شایان کردم. حرصم رو فهمید و  

 :ای باال انداخت. قاطعانه گفتتفاوت شونهبی

 .خواد یدمای بدنت ثابت شده؛ ولی زخمت هنوزم بخیه م -
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توجه به این که من موافق نیستم، سرنگی رو از کیسه بیرون کشید.  دکتر بی

 :قبل از این که سرنگ رو پر کنه با تعجب گفتم

 کنی؟چی کار داری می -

قد نسبتا کوتاه و هیکل پری داشت. موهای جلوی سرش کامال ریخته بود و  

مکان نداشت بتونم لباسش کامال معمولی بود. اگر توی خیابون می دیدمش، ا

حدس بزنم دکتره! حتی به عنوان دکتری که پروانه طبابتش باطل شده هم 

رسید. همون طور که مشغول کارش بود، با  زیادی خشن و بد ذات به نظر می

 :لحنی که هیچ ازش خوشم نیومد گفت

 .باید بیهوشت کنم -

کنم، چه برسه تونستم به مرد جماعت اعتماد  من توی حالت عادیم هم نمی 

ی یه پسر دیگه بودم! از کجا می دونستم اونی اآلن که زخمی و گیج توی خونه

کنه واقعا داروی بیهوشیه؟ اصال به فرض که راست بگه و واقعا که تزریق می

خواد بکنه؟  داروی بیهوشی باشه، از کجا معلوم وقتی بیهوشم چه غ*لطی می

اگر خواستم فرار کنم بدونم  دونستم دقیقا کجای شهرم که من حتی نمی

 ترین انبارم کجاست؟نزدیک 
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 :بدون توجه به حرف دکتر با تخس بازی گفتم

 .می تونم تحمل کنم -

 :ی چشمش نگاهی به بدنم کرد و گفتهنوز مشغول کارش بود. از گوشه

 .کنمپس بی حس می -

با  دونم چه اصراری داشت که حتما یه چیزی به من تزریق کنه؟ این بار نمی

 :حرصی که نتونستم کنترلش کنم رو به شایان گفتم

تنها دکتری که می شناسی هوس مردن کرده نه؟! این اصال توجیه با کی  -

 !طرفه؟

ساله نبود! به عالوه اون   13لحن جدی و زخم بازم اصال شبیه دخترای نوجوون 

اکدامنی یه دکتر غیرقانونی بود و کامال باخبر بود که بیماراش، افراد عادی و پ

 !نیستن

باالخره نگاه مصمم باعث شد حساب کار دستش بیاد و دست از اون سرنگ 

کوفتیش بکشه؛ هرچند واضح بود بهش بر خورده. نگاه مرددی به شایان کرد.  

 :شایان هم که حسابی اخماش توی هم بود رو به دکتر گفت 

 .گه انجام بده و پولت رو بگیر. این جا رییس اونههرچی می -
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ر که حاال حسابی عصبی شده بود، بدون هیچ حرفی سرنگ رو کنار  دکت

گذاشت و مشغول شد. به محض این که کمی لباسم رو کنار زد تا زخمم رو 

ببینه، بی اراده کمی خودم رو از جهت مخالف کنار کشیدم. واکنش طبیعی  

بدنم بود و اصال عمدی در کار نبود؛ ولی شایان متوجه حساسیتم شد و سویی  

تش رو که حاال کنار تختم بود، برداشت. کمی دکتر رو عقب کشید. لباسش  شر

 .رو روم انداخت و دست به س*ی*نه کنار دکتر ایستاد

های اطرافم متفاوت بود و  حاال دیگه می دونستم چرا قبولش کردم. اون با آدم

تونست  من از روز اول این رو حس کرده بودم. جزو محدود افرادی بود که می 

ات رو ببینه و افکارم رو بفهمه. هنوز برای گفتنش زود بود؛ ولی اون می جزئی

تونست مثل من فکر کنه. با این حال هنوزم از من خیلی بهتر بود. اون هنوز  

 .وجدان داشت و انسانیتش زنده بود

انقدر درگیر آنالیز شایان بودم که حواسم از زخمم پرت شد و نفهمیدم دکتر 

؛ ولی دردش خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر می کی کارش رو شروع کرد

رفت و هر  کردم، حتی بدتر از د*ر*د چاقو! هر سوزنی که توی تنم فرو می

دادم که به خاطر  دفعه ای که نخ رو می کشید، انقدر مشتم رو فشار می
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هام کف دستم زخم شد. گرمی خونی رو کف دستم کامال حس می کردم؛  ناخن

 .کشیدم، به کارش ادامه دادتفاوت نسبت به دردی که میاما دکتر کامال بی 

ی شایان، که  ی کالفهشایان دردی که می کشیدم رو می دید. فکر کنم چهره

کشید، آخرین چیزی بود که دیدم. مدام توی موهای همیشه مرتبش دست می

ی ادعام دیگه نتونستم تحمل کنم و از شدت د*ر*د زیاد از حال چون با همه

 .رفتم

وقتی بهوش اومدم، یه سرم خ*ون به دستم وصل بود و زخمم بخیه و پانسمان 

شده بود. هنوز سویی شرت شایان تنم بود و بدنم کامال گرم شده بود. دیدن  

شایان که کنار تختم خوابش برده بود، باعث شد باور کنم اون واقعا نباید توی  

ودن تا این حد ساده  شد یکی بتونه در عین باهوش بگروه بمونه! باورم نمی

 !باشه

بدون پتو یا زیرانداز روی زمینی که فقط با یه موکت ساده و قدیمی پوشیده 

شده بود، دراز کشیده بود. از سرما توی خودش جمع شده بود؛ اما صورتش  

توی خواب خیلی آروم بود. یعنی واقعا یه دونه پتوی اضافه هم توی خونه نبود؟ 

اش انقدر مرطوب  تنها زندگی می کرد؟ چرا خونه چرا پدر مادرش خونه نبودن؟
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خواستم قضاوت کنم؛ اما مشخص بود اصال وضع  و قدیمی و کوچیک بود؟ نمی

 .مالی خوبی نداره

با دیدن هوای تاریک بیرون تازه یادم افتاد که زمان کامال از دستم در رفته.  

ن نگرانم شده ای نداشتم که چقدر بیهوش بودم؛ اما حتما زیور تا اآلهیچ ایده

 .گشتمبود. باید زود تر به خونه برمی

تخس بازی رو کنار گذاشتم و آروم شایان رو صدا زدم تا بهش خبر بدم که  

تر از این بود که با این صدا زدن بیدار شه. لگد  دارم میرم؛ ولی خوابش سنگین

 :نسبتا محکمی بهش زدم و با غرغر گفتم 

 مثال قرار بود مواظب من باشی؟ -

خوابی  گیج و منگ خواب سرجاش نشست. وقتی چشماش رو دیدم که از بی

قرمز شده بود، حس کردم تا حاال هیچ کس جرات نکرده انقدر خشن بیدارش  

 .کنه. عصبی و شوکه بود

هنوز هوا گرگ و میش بود و شایان غرق خواب؛ اما باز هم قبول نکرد برام  

ه به خونه رسیدم خدارو شکر  تاکسی بگیره و تا خونه همراهم اومد. همین ک

کرد که یه کردم که سعید توی کوچه نبود. وگرنه شب نشده، همه جارو پر می
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شد. اش اومد و احتماال با شایان درگیر هم میپسر همراه رها تا دم در خونه

نمی دونستم دقیقا مشکلش با من چیه و حتی یه درصد هم در موردش  

احساس بودم که هیچی برام مهم نبود و  یعاطفه و بکنجکاو نبودم. انقدر بی

خیال بودم. روزام با استرس، خ*ون، تیغ و خطر  نهایت بینسبت به همه چی بی

همراه بود و شبام با بغض، دلتنگی و حسرت؛ روزا سامی گروه بودم و شبا رهای  

محمد! روزا کسی جرات نداشت بهم بگه »تو« و شبا انقدر تنها و دلتنگ بودم 

 .زدمتم و تا صبح طرح مینشسکه می

ام نبود؛ اما خودم که می تونستم  مون عکسی از خانوادهدرسته توی خونه

های چهره ی بابا،  شون کنم. دیگه خونه پر شده بود از طراحیراحت طراحی

رویا، سامی و امید. در و دیوار خونه پر شده بود از شعر، طراحی و دلنوشته.  

ه گالری هنری شبیه بود تا خونه. کی باورش  جوری که توی نگاه اول بیشتر ب

ریزه و عین خیالش نیست، شبا انقدر  شد کسی که روزا اون طور خ*ون میمی

 .شداحساساتی بشه؟ حتی خودم هم باورم نمی

دید زیور بود. اون تنها کسی بود که به  تنها کسی که حال خرابم رو می

ی رویا رو دید و گفت  رههای خونه راه داشت. تنها کسی که طراحی چهاتاق
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چشم و موی مشکی هم بهم میاد! تنها کسی که بابا رو دید و گفت اصال شبیه  

 .بابام نیستم

کردم. گاهی خودم هم از این همه شباهتم به رویا و تفاوتم با بابا تعجب می

هرچند شباهت من و رویا مال بچگی بود و شاید اآلن خیلی از نظر ظاهری با  

 .شه ولی باز هم شباهتمون زیاد بودمن فرق کرده با

ی اشتراک من و رویا بابام بود. پس چرا انقدر شبیه هم بودیم؟ گاهی تنها نقطه

کردم شاید مادر جفتمون یکی بوده و بهمون دروغ گفتن! اما شباهت  فکر می

کرد. این حدس برای من،  زیاد من به مریم، این قضیه رو به کل منتفی می

گریز بود تا از این حقیقت که مادرم زنی مثل مریمه، فرار   بیشتر شبیه یه راه

 .کنم

تمام دردی که موقع بخیه کشیدم، باعث شد برخالف همیشه قضیه رو جدی  

بگیرم و یک ماه استراحت مطلق رو قبول کنم؛ اما فقط سه روز توی خونه  

زدم شایان به خاطر پول وارد گروه شده و من دووم آوردم. تقریبا حدس می

گشتم به گروه تا بتونم ازش محافظت رکش می کردم. باید هرچی زودتر برمید

کنم. هرچی بود اون به خاطر دروغی که به خاطر من به میالد گفته بود، ممکن  
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 .اوفتهبود هر لحظه توی دردسر بی 

همون روز چند ساعتی رفتم خونه باغ تا فقط بتونم رسما بیارمش توی گروهم.  

ه دیگه نپیچونمش و همه جا همراه خودم ببرمش. ما قبول  باهاش توافق کردم ک 

کردم؛ ولی  کردیم به هم اعتماد کنیم. هرچند صداقت اون رو کامال حس می

خواستم کنم. فقط میخودم می دونستم که هیچ وقت به هیچ کس اعتماد نمی

 .با این کار از سرم بازش کنم و کنار خودم نگهش دارم که موفق هم بودم

فته زخمم د*ر*د شدیدی داشت؛ اما همین که به دردش عادت کردم تا یک ه

و تونستم از جام بلند شم، رفتم مدرسه. من باید برای رویا همه چیز رو توضیح  

کردم. من جونش رو به خطر انداخته بودم و حاال  می دادم، باید آرومش می

کنم. خواسته و ناخواسته مجبور بودم تا آخرش پاش وایسم و ازش محافظت 

 .من حاال کسایی رو داشتم که ازشون محافظت کنم

فقط به خاطر رویا اومده بودم؛ اما اون به محض این که منو توی حیاط مدرسه 

دونستم باید دنبالش برم و براش  دید، راهش رو به سمت مخالفم کج کرد. نمی

توضیح بدم یا راحتش بذارم تا این قضیه رو برای خودش هضم کنه؟ اصال از  

جا معلوم که تا اآلن همه چیز رو به باباش نگفته باشه؟ برای یه لحظه از شدت  ک
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استرس با خودم فکر کردم شایان درست می گفت. رویا توی این قضیه اصال  

ی معمولی  کردم. اون یه دختربچهآدم مورد اعتمادی نبود و نباید ریسک می

ای که احتماال  ربچهبود که مطمئنا تا حاال یه زخم رو از نزدیک ندیده. دخت

ترین چیزی که باهاش مواجه شده کبریت بوده، امکان نداشت بتونه  خطرناک 

 !منو درک کنه

دوید. انقدر از من  ای بهش انداختم. تقریبا داشت سمت کالس مینگاه دوباره

اومد و کتابی رو توی  ترسیده بود؟! کوله پشتی کوچیکش سنگین به نظر می

رعکس من که نه کتابی توی کیفم بود و نه دفتری،  بغلش گرفته بود. درست ب

 !اون همیشه یه کتابی توی دستش داشت

خریدم که بخوام همراه خودم بیارمشون. های مدرسه رو نمیمن اصال کتاب

شد؛ جز وسایل  فقط یه کوله پشتی همراهم بود که توش هرچیزی پیدا می

جه بکس و هندزفری. چند  مدرسه. از نخ و سوزن و ضامن دار گرفته تا تیغ و پن

تا گوشی و بیشتر از ده تا سیم کارت مختلف، شارژر و باتری موبایل، بتادین و  

باند و قرص قلبم، اسپری آسمم و حتی سیگارم! همیشه برای احتیاط از هر  

آوردم. مخصوصا باتری موبایل که وقتی شارژش تموم  چیزی دوتا همراهم می
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 .کنم شد، جای شارژ کردن باتری رو عوض

به دور شدنش نگاه کردم و توضیح دادن رو گذاشتم برای وقتی که سر کالس  

بینمش؛ اما حتی سرکالس هم نگاهم نکرد. من تمام مدت تمام حواسم به می

شناسه. انتظار نداشتم کرد انگار اصال منو نمیاون بود؛ ولی اون جوری رفتار می

ام نتظار هم نداشتم کامال نادیده صمیمانه حالم رو بپرسه یا نگرانم باشه؛ اما ا

 !بگیره

بینه، طبیعیه  با خودم گفتم چون بعد از اون اتفاق، این اولین باره که من رو می

که ترسیده باشه و باید بهش فرصت بدم. وقتی روز دوم توی مدرسه صداش 

زدم و وانمود کرد که نشنیده، دیگه سمتش نرفتم. این بار منم داشتم اون رو  

 .گرفتمی نادیده م 

توی این دو سال، سر کالس سرم توی گوشیم بود و با گوشیم یه باند رو کنترل  

کردم. روزا همش در حال معامله بودم و دائم باید چک می کردم کی چی می

کنه؟ جنسا سالم رد شدن؟ کار درست انجام شد؟ ردی ازم به جا موند؟  کار می

و کی مسئولش بوده؟ با چه کسی لو رفت؟ خسارت داشتیم؟ اگر داشتیم چقدر 

 شه این خسارت رو جبران کرد؟ ای میمعامله 
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رویا چون کنارم می نشست، خیلی چیزا ازم می دونست. اون همیشه می دید 

که از زیر میز گوشی دستمه؛ اما هیچ وقت نه لوم داده بود و نه سوالی ازم  

همیشه نمره دید که دونست که من درس نمی خونم و میپرسیده بود. اون می

کامل می گیرم؛ ولی هیچ وقت چیزی نپرسیده بود. اون می دونست که من تنها  

ای در کار نیست؛ اما بازم چیزی ازم نپرسید بود. شاید از میرم و میام و خانواده

همینش خوشم اومده بود! اما حاال این که نه چیزی ازم می پرسید و نه با 

کرد. روز سومی  اد، داشت عصبیم مید ی توضیح دادن بهم میرفتارش اجازه

که رفتم مدرسه، به خودم قول دادم امروز دیگه هر طور شده باهاش حرف 

 :بزنم. هنوز یه زنگم نگذشته بود که ناظم مدرسه در کالس رو زد و گفت

 .رضایی اولیات اومدن دنبالت. وسایلت رو جمع کن -

یاه، کنار  ی سگرد شدن چشمای من و خشک شدن دست معلم پای تخته

ی هم  های کالس، از هممون یه احمق ساخته بود! همهی بچهتعجب همه

هام به من زل زده بودن و من به ناظم! ناظم نگاهی به بقیه کرد و با  کالسی

 :تعجب گفت

 چرا این جوری بهش زل زدین؟  -
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 :دوباره نگاهی به من که خشکم زده بود کرد و گفت

 .عجله کن. وقت کالس رو نگیر -

ما من واقعا شوکه شده بودم. حتی لحن عصبی و نگاه اخموی ناظم هم باعث  ا

شد که با لگد آروم رویا به پام،  نشد از هپروت در بیام. مکثم داشت طوالنی می

به خودم اومدم. نگاه سنگینی که بهش کردم، باعث شد خیلی سریع روش رو  

 !ام کافی بودبرگردونه؛ ولی همین که امروز بهم واکنش داده بود هم بر

من خوب می دونستم هیچ والدینی در کار نیست. مطمئن بودم یکی از گروه  

ام جا زده. حاال یا از گروه خودم و یا از  دنبالم اومده و خودش رو جای خانواده

گروه دشمنم. حتی این که بنیامین سراغم اومده باشه تا دخلم رو بیاره هم  

 .ترسیدمهم میغیرممکن نبود. چیزی که حتی از تصورش 

نمی دونستم باید دنبال ناظم برم توی دل ماجرا یا همین اآلن فرار کنم؟ نمی 

دونستم اآلن توی دل ماجرا رفتن جراته یا حماقت؟ با این حال این راهی بود  

که خودم توش قدم گذاشته بودم. هیچ کس منو مجبور نکرده بود خالفکار  

 !شم

ی  نبال ناظم راه افتادم. درست لحظهبدون هیچ حرفی کیفم رو برداشتم و د
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هام رو روی پای رویا انداختم تا بتونم بعدا بهش زنگ بزنم. آخر یکی از گوشی

 .با این که سعی کرده بود من رو نادیده بگیره باز هم جونش برام مهم بود

خیلی سعی کردم جلوی خودم رو بگیرم و ترسم رو بروز ندم؛ با این حال دیگه 

 :و تا جایی که تونستم خیلی طبیعی پرسیدمطاقتم طاق شد 

 کی اومده دنبالم؟ -

 :بدون این که نگاهم کنه کوتاه گفت

 .داداشت -

 :اراده زمزمه کردمبا حرفی که زد پاهام سست شد و بی

 !داداشم؟ -

دونست توی همین یه ثانیه چه فکرا که به سرم نزد. از این که  فقط خدا می 

و فهمیده دنبالش می،گردم و اومده دنبالم تا این ممکنه سامی زنده بوده باشه 

 .که آرمان اومده همه چی رو سرم تالفی کنه

دیدن سامی برام مثل یه معجزه و دیدن آرمان مثل یه مصیبت جدید بود. با 

این حال به خودم اجازه دادم بین این دوتا، دیدن سامی رو خیال بافی کنم.  

که یه روزی واقعا داداشم میاد دنبالم. این  گذاشتم توی همون یه ثانیه باور کنم 
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که منم کسی رو داشته باشم که براش مهم باشم؛ اما با دیدن شایان که توی 

 .ی تصوراتم بهم ریختمحوطه منتظر ایستاده بود، همه

برخالف من که ترسم از ظاهرم مشخص نبود، استرس و کالفگی شایان کامال  

دونستم مدل موهاش براش مهمه و  میقابل ل*مس بود. حداقل من دیگه خوب 

ریزه، باید اتفاق  کشه و بهمش میوقتی این جوری عصبی توی موهای دست می

 .مهمی،افتاده باشه

زیر نگاه تیزبین ناظم، تا زمانی که کامال از مدرسه دور شیم، رفتم توی نقشم و  

ثی  طبیعی رفتار کردم. وقتی مطمئن شدم دیگه کسی روم دید نداره، کامال خن

 :گفتم

 چی شده؟  -

 :اش رو آزاد کرد و خیلی رک گفتنفس حبس شده

باید همین اآلن از شهر بری بیرون. استاد گفت همراهت بیام و مواظب باشم  -

 .یه مدتی کال آفتابی نشی

کم با این که این دومین باری بود که استاد نگرانیش رو بروز داده بود؛ ولی کم

 :ه س*ی*نه ایستادم و طلبکارانه گفتمداشت برام عادی می شد! دست ب
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 اون وقت دلیلش؟ -

 :از خونسرد بودن من حرصش گرفت. عصبی بهم توپید

تونی به کسی بگی   چون بنیامین زنده است و دیر یا زود میاد سراغت. نم  -

های دیگه از ترس بنیامین ازت دست ی گروهبنیامین رو با چاقو زدی چون همه

 .کشنمی

 .ی باال انداختماهدف شونهبی

شاید من تا آخر عمرم هیچ وقت نتونم به کسی بگم اون شب چه اتفاقی  -

وقت اعتبارش رو به خاطر از میدون  تونه! اون هیچافتاد؛ ولی بنیامین هم نمی 

 .کنهبه در کردن من لکه دار نمی

ای کشید و با حرص سنگ ریزی که جلوی پاش بود رو توی خیابون  پوف کالفه

کردم. واقعا این که دیدم؛ اما درکش نمی. من داشتم نگرانیش رو میشوت کرد

 :کردم! روبه روش ایستادم و آروم زمزمه کردمکسی نگرانم بشه رو درک نمی

 .دونم دقیقا نگران منی یا خودت؛ اما نگران نباشنمی -

دستاش رو به ک*م*رش زد و با اخمی که انگار باز شدنی نبود خواست چیزی  

 :سریع گفتم بگه که 
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 .برای احتیاط همراهت میام؛ ولی به یه شرط -

 .حرفش توی دهنش ماسید

 ...ساعته نامحسوس مراقب رویا باشه و 24باید چند نفرو بذارم  -

 :پوزخند عصبی زد و وسط حرفم گفت

 خوای این جوری بیشتر به خطر بندازیش؟می -

 :نگاه چپی بهش کردم و گفتم

ای رو بذار. کسی که  گفتم نامحسوس! یعنی یه حرفهتو حرفم نپر بدم میاد.  -

 .جای مراقبت دردسر اضافه براش درست نکنه

اون روز خواسته و ناخواسته مجبور شد شرطم رو قبول کنه. به محض این که  

رفتم خونه، چند دست لباس و وسایل ضروریم رو برداشتم. همه رو توی یه  

هام جا ساز کنم که نگاهم جیب کوله پشتی ریختم و خواستم چاقوهام رو توی

به ظرف های رنگ و وارنگ غذا افتاد. زیور خونه بود و باز هم داشته تمام  

وقتش رو صرف درست کردن غذا برای من می کرده. باز هم تنها جایی که 

دونم توی اون  تونستم پیداش کنم سر سجاده اش بود. حتی خودم هم نمی

خیلی سریع متوجه حال بدم شد.    لحظه چرا ازش خجالت کشیدم؛ اما اون
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نمازش رو تموم کرد و با نگرانی از جاش بلند شد. دستش روی پیشونی تب  

 :دارم نشست و هول زده گفت

 خدا مرگم بده. حالت بده خانم جان؟ این کیف چیه؟ کجا با این حالت؟ -

خالفکارم؟  گفتم گفتم چاقو خوردم؟ از یه قاچاقچی؟ میگفتم؟ میچی باید می 

گفتم دارم با پسری که بینمت؟ میگفتم ممکنه این آخرین باری باشه که میمی

 شناسمش از شهر می رم؟حتی درست نمی

بدون این که جوابش رو بدم یا روی نگاه کردن توی چشماش رو داشته باشم، 

شه،  دونستم اگر به این کارم ادامه بدم نگران میفقط به زمین خیره بودم. می

تفاوتیم رو زدم. دستش رو از صورتم پایین نفس عمیقی کشیدم و نقاب بی پس

تونستم بغلش خواست میکشیدم و کلید خونه رو کف دستش گذاشتم. دلم می 

 :کنم و از ته دل زار بزنم؛ اما فقط سرد تر از همیشه گفتم

 .تا زمانی که گالم خوب باشن خوبم. توی نبودم خوب مواظبشون باش -

ای رو بهش ندادم با برداشتن چندتا از ظرف های غذا، از  دیگه فرصت حرف

خونه بیرون زدم. شایان پشت فرمون منتظرم نشسته بود. حتی اون هم متوجه  

 .حال متفاوتم شد و بدون این که سربه سرم بذاره، راه افتاد
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جا می شدم و توی هیچ  ای بود که داشتم شهر به شهر جابهتقریبا یک هفته

تونستم بمونم. کافی بود موندم. یعنی نمیتر از یه نصف روز نمیشهری بیش

بیشتر از چند ساعت توی یه پارک بمونیم تا برامون مشکل درست شه. اگر 

کسایی که قصد مزاحمت داشتن رو فاکتور می گرفتم، یه دختر خوش بر و رو  

ن،  همراه یه پسر جوون که از صد کیلومتری معلوم بود هیچ نسبتی باهم ندار

کردم که حتی کم داشتم درک میی سرگرم کننده بود. کم برای همه یه سوژه

 !دعوا هم گروهیش خوبه

بعد از یک هفته خسته شدم و بدون موافقت استاد و شایان به خونه برگشتم.  

ها انقدر از آسیاب افتاده بود که بتونم بی سر و صدا توی خونه بشینم. نه  آب

زدم. بازم کارم شد شعر و طراحی و  ارام سر میرفتم و نه به انبمدرسه می 

سیگار. دور ا*ل*کل رو خط کشیده بودم و فقط وقتایی که از همه جا بریده  

آورد، سعی  کردم. چون خواه ناخواه شب خودکشیم رو یادم می بودم مسـت می

دونستم کردم هر طور شده خودم رو با سیگار آروم نگه دارم، با این که میمی

 .سمه دود برام

چیزی توی این دنیا نبود که برام مهم باشه و کسی توی این دنیا نبود که براش  
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دونستم این وضع تا مهم باشم. دیگه حتی خودم هم برای خودم مهم نبودم. می

وقتی که رویا یا سامی رو پیدا نکنم ادامه داره و از این که نتونستم پیداشون  

ی من بودن و پیدا کردنشون  انواده کنم از دست خودم حرص می خوردم. اونا خ

تونست بهم امید دوباره بده. فکر می،کردم پیدا تنها چیزی بود که می

بینمشون؛ ولی خب، اشتباه فکر  کردنشون یه آرزوی محاله و هیچ وقت نمی

 !کردممی

با صدای زنگ اس ام اس گوشیم، از فکر بیرون اومدم و پیام رو باز کردم. سه 

درس جدید که ممکن بود رویا باشن. خیلی وقت بود به آدمام مورد اطالعات و آ

سرپرست، به سرپرستی گرفته شده، خالفکار ی کار، بیسپرده بودم هر بچه

خونه رو برام پیدا کنن و آدرس و  و ... رو که با مشخصات رویا و سامی می 

اطالعاتشون رو بفرستن. حتی اگر یک درصد احتمال داشت که سامی یا رویا 

ی کار و زندگیم رو ول می کردم و برای تشخیص هویتشون می  شن، همهبا

 .فایده بودرفتم. تا حاال بیشتر از صد نفر رو چک کرده بودم؛ اما بی

انقدر ناامید بودم که دیگه حتی حوصله نداشتم برای چک کردن این سه مورد 

ارزید.  جدید برم؛ اما باز هم تیری توی تاریکی بود و به امتحان کردنش می
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آدرس مال سه شهر متفاوت بود و سرزدن به همه شون بیشتر از یه هفته وقتم  

تونستم به خاطر بنیامین توی شهر بچرخم،  گرفت. به هرحال من که نمی رو می

 .رفتم دنبال سامی و رویاهمون بهتر که می

ام رو برداشتم. داشتم از یه لباس سرسری پوشیدم و کوله پشتی همیشه آماده 

زدم که تلفن خونه زنگ خورد. بدون این که بهش اهمیت بدم،  ه بیرون میخون

بند کفشم رو م*حکم کردم و در حیاط رو باز کردم. هنوز پام رو بیرون نذاشته  

بودم که نگاهم به رویا خیره موند. یونیفرم مدرسه تنش بود و بازم کتابی رو  

ام،  وی در خونهموقع اش جلتوی بغلش گرفته بود. از شدت شوک دیدن بی

ردم اون  ظهر بود و وقت مدرسه رفتن. درک نمی  12نگاهی به ساعتم کردم. 

 که ازم فراری بود چرا باید قبل از مدرسه به دیدنم بیاد؟ 

گرفت؟! اومد. کتفش د*ر*د نمی هوا گرم بود و کیفش سنگین به نظر می

ما اون  اراده دستم سمت بند کیفش رفت تا از روی دوشش برش دار؛، ابی

ترسید و قدمی عقب رفت. دستم توی هوا خشک شد. شرمنده از این که ازم  

 :ترسیده برای عوض کردن بحث گفت

 .خورهتلفن خونتون داره زنگ می -
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دستم رو عقب کشیدم و با همون نگاه غمگین بهش خیره شدم. » تلفن خونه  

دونم م؟! نمی کندونست من تنها زندگی میی من و کی؟! هنوز نمیمون؟!« خونه

 .غم چشمام رو چطور فهمید؛ ولی اشتباه برداشت کرد

 از من ناراحتی که نمیای مدرسه؟ فقط برای این که من رو نبینی نمیای؟  -

من از این که خواهر و برادرم رو پیدا نکرده بودم ناراحت بودم. از این که هیچ  

سی خودم دلگیر  کراه فراری از اون گروه لعنتی نداشتم ناراحت بودم. از بی

بودم. از این که معصومیتم رو به هیچ فروختم ناراحت بودم؛ ولی اون دختر  

ساده و مهربونی بود و همه چیز رو بد برداشت کرده بود. جدا وقتش بود براش  

 .یه چیزایی رو توضیح بدم

لبخند تلخی روی صورتم نشست و از در فاصله گرفتم تا بیاد تو. فکر کردم  

ثل زیور بدون این که حرفی بزنم منظورم رو متوجه شن؛ اما  تونن مهمه می

 :کردم. منظورم رو متوجه نشد و ادامه داداشتباه می

 گردی مدرسه؟ اگر دیگه کنارت نشینم برمی -

 :پوفی کشیدم و کالفه گفتم

 !نمیای تو؟ -
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ربطم، چند لحظه نگاهم کرد. بدون این که جوابم رو بده، با تعجب از حرف بی

لی که بهش داده بودم رو از جیبش بیرون آورد و سمتم گرفت. کالفه موبای

اش رو  دستی به صورتم کشیدم و با حرکت غیر منتظره، مچ دست دراز شده

تونستم شوک رو توی چشماش ببینم؛ اما بی  گرفتم و کشیدمش داخل. می

 :توجه گفتم

ونی هر  تباید باهم صحبت کنیم. باید فرصت بدی برات توضیح بدم. نمی -

وقت خواستی صد قدم ازم فرار کنی و دوباره یه قدم سمتم بیای. یا از من می  

خوای این رو به همه بگی، یا این که ازم نمی ترسی و مثل همیشه ترسی و می

 .کنی. تصمیمت رو بگیر. حق نداری انقدر گیجم کنی رفتار می

 :و گفتمی گیجش اهمیت بدم، دستش رو رها کردم بدون این که به چهره

 .شیحیاط گرمه. بازم داری گرما زده می  -

شد که من حتی گرمازدگی دو  با تعجب سرش رو باال آورد. شاید باورش نمی

سال پیشش رو هم یادم باشه. برای فرار از نگاه متعجبش، جلوتر از اون رفتم 

داخل و در رو براش باز گذاشتم. حاال دیگه با خودش بود که بیاد داخل یا بره 

 .تونستم بیشتر از این مجبورش کنم حرفام رو بشنوهیرون. نمیب
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تا حاال هیچ مهمانی پا به این خونه نذاشته بود و من رسم مهمون داری رو بلد  

نبودم. یه راست رفتم توی آشپزخونه و پارچ شربتی که همیشه زیور توی  

ه  توجیخچال می ذاشت رو بیرون آوردم. صدای داخل اومدنش رو شنیدم. بی

دوتا لیوان برداشتم و توی سینی کوچیکی گذاشتم. من تعارفی نبودم و  

خواستم اداش رو هم در بیارم. وقتش بود خود واقعیم رو ببینه. صدای  نمی

 :کلید خوردن پریز برق باعث شد از توی آشپزخونه بلند بگم

چراغای خونه رو در آوردم. فندک همون دور و براست. شمعای سالن رو  -

 .نروشن ک

لیوانا رو با دقت پر کردم. سینی رو برداشتم و به سالن رفتم. روی مبل تکی  

ی حرف گوش کن شمعارو روشن کرده بود.  اول سالن نشسته بود و مثل یه بچه

سالش بود! سینی رو   13لبخندی از سادگیش روی صورتم نشست. اون واقعا 

بود؛ اما نه من  جلوش گذاشتم و روبه روش نشستم. سبد میوه روی میز جلوش 

 :خورد. آروم گفتم تعارف کردن بلد بودم و نه اون چیزی می

 .شربت لیمو و خاک یخ واسه گرمازدگی خوبه -

این اوج تالشم واسه تعارف کردن و بازکردن سرصحبت بود؛ اما اون فقط  
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 :نگاهش به بار کوچیک کنار اپن آشپزخونه بود. سریع گفتم

 .لیموئه این ا*ل*کل نداره. فقط یخ و  -

برای این که حرفم رو باور کنه، لیوان جلوی اون رو برداشتم و یه نفس  

سرکشیدم و لیوان خودم رو جلوش گذاشتم. نگاه مرددی به لیوان کرد و بعد از  

یه مکث کوتاه لیوان رو برداشت و کمی مزه کرد. مثل بچه ها چپ و راستش رو  

 :نگاه کرد و با احتیاط پرسید

 ست؟مامانت خونه نی -

از سوالی که پرسید هم شوکه شدم و هم ناراحت. مکثی کردم و جای جواب  

 :سوالش گفتم

 مادرت می دونه اومدی اینجا؟ -

مکثی کرد و آب دهنش رو با صدا قورت داد. شربت رو روی میز برگردوند و  

 :گفت

 .مامانم فوت کرده  -

اگر این حرف رو در مورد پدرش زده بود براش خ*ون گریه می کردم؛ اما من 

ای  نسبت به مادرم هیچ حس خوبی نداشتم که بتونم بهش تسلیت بگم! شونه
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 :باال انداختم و گفتم

سالگیم تو خیابون ولم کرده. منو نمی  5غصه خوردن نداره! مادر منم  -

 .خواسته منو بکشهخواسته و می

 :جب بهم خیره شد. بعد از یه مکث طوالنی گفتگیج و متع

 .متاسفم ناراحتت کردم -

 :تفاوت گفتمحس و بیبی

ی زنجیری خطرناک بود. متاسف نباش. اون مشکل روانی داشت. یه دیوانه -

 .خوشحالم که ولم کرده و دیگه پیشش نیستم

  دونست باید اظهار خوشحالیتونستم گیجی رو توی چشماش ببینم. نمیمی

 :کنه یا ناراحتی. با این حال با کنجکاوی پرسید

 بود؟ یعنی فوت شده؟  -

تونستم بفهمم با هر  شونه ای باال انداختم و »نمی دونم« ی زمزمه کردم. می 

خواستم باهاش صادق باشم حتی جمله ای که می گم گیج ترش می کنم. می

 .اگر به گیجیش ختم بشه

و خیلی چیزا رو هم نگفتم. گفتم    اون روز خیلی چیزا از خودم بهش گفتم
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کنم؛ ولی چراش رو نگفتم. گفتم دارم دنبال خانواده ندارم و تنها زندگی می

خواهر و برادرم می گردم؛ ولی نگفتم چطور گمشون کردم. گفتم باهوشم و  

مدرسه برام خسته کننده است؛ ولی نگفتم دارم از هوشم برای خالف استفاده 

زندگیم فقط یه رفیق و هم بازی به اسم امید داشتم؛  کنم. گفتم که توی کلمی

 .ولی نگفتم توی پرورشگاه باهاش آشنا شدم

اون هم گفت که مادرش فوت شده؛ ولی نگفت چطور. گفت که سال اولی که 

ای از  دیدمش تازه به این شهر اومده بودن؛ ولی نگفت چرا. نه اون چیز اضافه

خواستیم هم دیگه رو مجبور به  دومون نمیمن پرسید و نه من از اون. انگار هر 

 .دروغ گفتن کنیم

ی آغاز دوستی ما بود. باهم آماده شدیم و باهم مدرسه رفتیم. توی  این نقطه

مدرسه باهم وقت گذروندیم و موقع برگشت، مسیری که همیشه پشت سرش  

می رفتم رو برای اولین بار باهم برگشتیم. توی همون یه روز، انقدر بهش  

ای که جز  اد کردم که قبل از خدافظی، شماره تلفنم رو بهش دادم. شماره اعتم

 .زدرفیعی دیگه هیچ کس بهش زنگ نمی

دونستن که عادت به سالم و خداحافظی ندارم و از  های کالس میی بچههمه
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دادم متعجب بودن. جواب هر کسی  زدم و جوابش رو میاین که با رویا حرف می

 .جز رویا فقط سکوت بود

به محض این که به خونه رسیدم، باز هم صدای زنگ تلفن روی اعصابم خط 

زنه و  انداخت. ظهر جواب ندادم چون می دونستم هیچ کس به من زنگ نمی

مطمئن بودم هرکی که هست، اشتباه گرفته. این بار عصبی گوشی رو برداشتم 

روکش  ی عصبانیتم فو »بله« ی محکمی گفتم. با شنیدن صدای رفیعی، همه

 :کرد و سریع و هول زده گفتم

 چی شده؟ مورد جدیدی پیدا کردی؟ شبیه رویاست؟ -

گفت برم چکش کنم.  داد و می رفیعی هنوز هم هر از گاهی آدرسی بهم می

کنه تا ساکت نگهم داره؛ اما موردایی که کردم داره سرگرمم می اوایل فکر می

شد هربار م باعث میکرد، بیشترین شباهت رو داشتن. همین همعرفی می 

 .تر از همیشه برگردمتر از همیشه برم و دل شکستهمطمئن 

 :توجه به حال من، حرصی گفتبی

به خاطر کله شقی تو این رابطم رو توی ایران کامال از دست دادم. این چند  -

ان. به احتمال قوی این بار پیداش  های اون سال و اون منطقهمورد آخرین مورد
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 .چکش کن و اگر خودش بود بگو تا قانونی عمل کنیم کنی. سریعمی

قبل از این که بهم فرصت جواب دادن بده، مثل همیشه زود تلفن رو قطع کرد. 

ها رو برام بفرسته. واقعا رابطش رو توی  آه عمیقی کشیدم و منتظر شدم آدرس

 ایران از دست داده بود؟ این اصال اتفاق خوبی نبود. این آخرین شانسم بود و

کردم، دیگه از آدرس جدید خبری نبود. انگار این  اگه این بار هم پیداش نمی

 .بار مجبور بودم تسلیم بشم و دست از گشتن بردارم

کردم این بار پیداش کنم که با دیدن آدرسی که داشتم از ته دلم آرزو می

رفیعی فرستاد، قلبم به تپش افتاد. آدرسی که رفیعی فرستاده بود، یکی از  

ن سه آدرسی بود که ظهر افرادم برام فرستاده بودن! قبال هیچ وقت این  همو

اتفاق نیوفتاده بود. یعنی ممکن بود خودش باشه؟! آدرس برای یکی از شهرای  

خوردم. از طرفی بنیامین هنوز  کردم به شب می اطراف بود و اگر اآلن حرکت می

تاب و  ب بیرون برم. بیتونستم ریسک کنم و تنها و نیمه شهم دنبالم بود و نمی

 .تونستم بدون فکر و عجوالنه عمل کنم قرار بودم؛ ولی نمیبی

هرجوری بود تا صبح تحمل کردم و صبح زود راه افتادم. این اولین باری نبود  

رفتم؛ اما یه چیزی  ای میکه داشتم برای دیدن یکی از مورد ها به شهر دیگه
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دونم نبود که زودتر برسم. نمی  این دفعه فرق داشت. این بار دل توی دلم

رفیعی ته دلم رو خالی کرده بود یا حسم واقعی بود؛ ولی مطمئن بودم این دفعه  

 .گردمدست خالی برنمی 

مثل همیشه با اتوبوس رفتم و تنها چیزی که همراهم بود یه کوله پشتی ساده  

  گشتم. پیدا کردنش کمیبود. با پای پیاده داشتم دنبال آدرس دقیقش می

گشتم، هم دلم  ی قدیمی ته شهر میسخت بود. از این که داشتم دنبال یه خونه

خواستم رویا این جا نباشه. من تمام  گرفته بود و هم عصبی بودم. از ته دلم می

ی باالشهر ی مستقل و نوساز، توی بهترین نقطهاین سال ها توی یه خونه

کرده کالفه  جایی زندگی میزندگی کرده بودم و از فکر این که رویا یه همچین 

 .شده بودم

بعد از کلی گشتن، باآلخره تونستم آدرس رو پیدا کنم. هرچی دنبال آیفون  

نتیجه بود. ناچارا سنگ ریزی از زمین برداشتم و در زدم. صدای  گشتم، بی

 .خش خش دمپایی و صدای باز شدن در، باعث شد کمی از در فاصله بگیرم

ندون گرفته بود و هنوز مشغول تنظیم کردنش زن مسنی که چادرش رو به د

بود، توی درگاه در ظاهر شد. دوست داشتم بدونم رویا پیش کی بزرگ شده و 
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اراده سرم رو باال آوردم و بهش خیره شدم. قد نسبتا کوتاه و هیکل پری  بی

داشت. صورت سبزه ی با نمک و چشمای گرد درشتش، ترکیب صورتش رو  

 .مهربون نشون می داد

ن مشغول تجزیه و تحلیلش بودم؛ اما اون به محض این که نگاهش به من  م

افتاد، رنگش پرید. چند ثانیه شوکه نگاهم کرد و دستش از چادرش سُر خورد 

اش بودم که قدمی عقب پایین. هنوز مات و مبهوت این واکنش غیر منتظره

  یهوا غش کرد! با دیدن سه پلهرفت. چادرش از سرش کشیده شد و بی

اراده بدنم واکنش نشون داد و  غیراستاندارد و بلندی که پشت سرش بود، بی

 .قبل از این که از پشت پرت شه پایین، گرفتمش

ثانیه اتفاق افتاده بود و من کامال گیج بودم. نفس   5همه چی توی کم تر از 

زدم و نمی دونستم چی شده و چی کار باید بکنم؟ باید برم توی خونه  نفس می

 اهالی خونه رو خبر کنم؟ یا ولش کنم برم و یه وقت دیگه بیام؟اش و 

دونستم اآلن دقیقا کار تر از اونی بود که بتونم تنهاش بذارم. نمیتنش سرد

درست چیه؟ ولی بیخیال ادب شدم. رفتم داخل و در رو پشت سرم بستم. 

پایین پله، روی زمین سیمانی نشوندمش و سریع بطری آب معدنیم رو از  
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صورتش  ام در آوردم. کوله رو کناری پرت کردم و همون طور که تند تند بهلهکو

زدم »صاحبخونه؟« و خانمی رو که  آب می پاشیدم، بلند بلند صدا می

فایده بود. هیچ صدایی جز سکوت  شناختم با دست باد می زدم؛ اما بینمی

 .نبود

م داخل. با یکم ای کشیدم و با وجود این که اجازه نداشتم، رفتپوف کالفه

گشتن آشپزخونه رو پیدا کردم و تند تند آب قند درست کردم. تند و م*حکم  

ریخت،  توجه به آبی که از دور لیوان بیرون میزدم و هول زده، بیهمش می

رفتم سمت حیاط که چشمم به قاب عکس قدیمی که گوشه ی  داشتم می 

های خانمی که توی  یطاقچه بود خشک شد. یه عکس از بچگی رویا، کنار جوون

 .شناختمحیاط غش کرده بود و مردی که نمی

دادم که چیزی تا شکستنش  اراده انقدر لیوان رو بین دستام فشار میبی

ای از قاب عکس جابجا  لرزید و نگاهم ذره نمونده بود. دستای سردم می 

شد. دست لرزونم جلو اومد و روی تصویر چهره ی رویا نشست. حتی با نمی

ها شد. من توی تموم این سالزدن به عکسش هم ضربان قلبم تند میدست 

 .حتی از دیدن عکسش هم محروم بودم
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ها قاب عکس رو برداشتم و بی اراده یهو کنترلم رو از دست دادم و مثل دیوونه

با تمام وجود بغلش کردم. پاهام شل شد و کنار دیوار سُر خوردم. لرزی که توی  

ال کامال واضح بود. از شدت شوک، با دست لرزون لیوان  کل تنم نشسته بود، حا

 .آب قند رو یه نفس سر کشیدم

پیداش کردم؛ باآلخره بعد از این همه سال پیداش کردم. من به بابا قول داده  

تونستم به قولم عمل کنم. از این  بودم که مواظبش باشم و حاال باآلخره می

خریدم. بهترین  هر رو براش میی شبردمش و بهترین خونهی قدیمی می خونه

خریدم و دیگه نمی ذاشتم حتی یه لحظه هم  غذاها و بهترین لباسارو براش می

 .ازم دور باشه

چند ثانیه مثل دیوونه ها، قاب عکس به ب*غ*ل و خیره به اطراف، مشغول  

کنم، ته دلم خالی شد. فقط  خیال بافی بودم؛ اما با فکر این که شاید اشتباه می 

تونستم مطمئن باشم که پیداش کردم. از  ن یه عکس از بچگیش نمیبا دید

خیال خانمه، مشغول زیرو رو کردن خونه دنبال رویا شدم.  شدت سردرگمی ب 

ای خونه نبود؛ ولی انگار اون  فایده بود و جز من و اون زن، کس دیگههرچند بی

گه از خواهرم  ی دیلحظه مغزم از کار افتاده بود. چشمام فقط دنبال یه نشونه
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 .بود تا دنیاش رو براش بهشت کنم

ی سیمانی قدیمی، بدون هال یا ی دو خوابهها توی یه خونهاون تمام این سال

پذیرایی که فقط یه اتاقش فرش بود، زندگی کرده بود. واقعا خواهر من این جا 

کرد؟! بغضم رو قورت دادم و سعی کردم منطقی باشم تا بتونم زندگی می 

ای توش پهن  طراف رو بگردم. اتاقی که فرش کهنه و رنگ و رو رفتهدرست ا

بود، حکم هال رو داشت و در اون یکی اتاق هم قفل بود. سری به حیاط زدم تا 

 .از بیهوش بودنش مطمئن بشم و دوباره سریع به اتاق برگشتم

داد که اخالقیات رو کنار گذاشتم و  انگار مغزم اون لحظه فرمان درست رو نمی 

ای انتظار داشتم رویا رو ببینم؛  با یه حرکت قفلش رو باز کردم. به طرز احمقانه

اما اتاق پر از اسباب و اثاثیه بود، شاید یه چیزی شبیه جهاز! بین اون همه  

اومد. ام رو جلب کرد. عکس به نظر جدید می وسیله، عکسی از رویا توجه

تر هم شده بود. هنوزم  برخالف تصورم شباهتمون کم که نشده بود هیچ، بیش

تنها تفاوتمون رنگ مو و چشم و پوستمون بود. من بوره بور و اون چشم ابرو  

ای داشت و فوق العاده زیباتر ی کامال شرقی و پختهمشکی. به نظرم اون چهره

رنگ و رو با یه صورت بچگونه بود. باز هم دستم اتوماتیک وار سمت از منه بی
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ی ریزی که از حیاط شنیدم، دستم ا صدای نالهصورتش توی عکس دراز شد. ب

 !توی هوا موند. به هوش اومده بود؟

از اتاق بیرون اومدم و در رو دوباره مثل اولش قفل کردم. کل خونه مثل  

های قدیمی مرطوب بود و نفس کشیدن برام مشکل شده بود. سریع  زیرزمین

اومد؛ اما  ش میای درست کردم و به حیاط برگشتم. داشت بهوآب قند دیگه

هنوز هم رنگ به رو نداشت. هر طور بود آب قند رو به خوردش دادم و با این  

کم حالش جا اومد. مدام اسم  که حال خودم بدتر بود، انقدر بادش زدم تا کم 

 .کرد و این بیشتر دلم رو آتیش می زدخواهرم رو زمزمه می

ن حجم از صمیمت و  هر بار شنیدن اسم خواهرم از ز*ب*ون یه غریبه، با او

شناخت و از  کرد. مطمئنا اون خواهرم رو میترم میی عجیب، عصبیاون لهجه

زد و من رو با اون اشتباه گرفته بود، کالفه شدم. حتی این که »رویا« صدام می

گفت تا چند روز باهاش  هامون رو جابجا میتوی اوج بچگیم هم وقتی زهره اسم

ی شوک بود برای همین من رو با رویا اشتباه  کردم. اون زن هنوز توقهر می

 :گرفته بود؛ اما باآلخره طاقتم تموم شد و بهش توپیدم

 تونی جلوت رو ببینی؟ هنوز ناخوشیا. مگه نمی -
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عینکی که با یه بند به گ*ردنش انداخته بود رو با دست لرزون به چشمش زد  

شد و باز هم رنگش  میتر و با دقت نگاهم کرد. لرزش دستش داشت شدید 

اراده حساسیتم روی اسمم رو فراموش کردم و قبل از این  پرید. بیداشت می 

 :که دوباره از حال بره سریع گفتم

کنه؟  شناسی؟ اون این جا زندگی می توروخدا باز از حال نریا! رویا رو می -

 بگو خواهرم کجاست؟

شت روی پیشونیش  شد. این از عرق سردی که دادوباره حالش داشت بد می 

 :نشست کامال معلوم بود. آروم زمزمه کردمی

 رها؟ -

 :نمی تونستم باور کنم اون من رو شناخت! با تعجب گفتم

 شناسی؟ رویا بهت گفته مگه نه؟ تو رو خدا بگو رویای من کجاست؟ منو می -

انگار تازه به خودش اومد که دستش رو گرفت به دیوار و از جاش بلند شد. 

 :و به دندون گرفت و سرم داد زدچادرش ر

به تو چه؟ رویا به تو چه؟ بعد از این همه سال اومدی این جا که چی؟  -

اومدی همه چی رو خ*را*ب کنی؟ توی این همه سال کجا بودی که فکر  
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خواهرت نبودی؟ تمام این ساال که داشتی الی پر قو توی آرامش زندگی 

 !کردی فکرش بودی؟می

کرد من خواهرم رو فراموش  و؟ کدوم آرامش؟! اون فکر میپر قو؟! کدوم پر ق

کردم و تمام مدت مشغول کیف خودم بودم؟! متعجب از رفتار تهاجمیش با 

 :کردم کنترلش کنم گفتمحرصی که داشتم سعی می

دونی دنبالش نگشتم؟ هه!  تو از زندگی من چی می دونی آخه؟ تو از کجا می -

رم و می دونم که می تونم ارم. قانونی پیش میمن اصال نیازی به تایید کسی ند

 .خواهرم رو ازت پس بگیرم

اسم قانون که اومد رنگ و روش پرید و حالش کال زیر و رو شد. دوباره مالیم 

 :شد و با لحنی ملتمس گفت

خوای؟ چرا دو ماهه داری این جا رو می نکن توروخدا. از جون ما چی می -

 !اومدی؟ چرا اآلن؟ گردی؟ چرا بعد از این همه سال

فرستاد تا یه مدت  کرد، قبلش آدم میرفیعی همیشه وقتی موردی رو پیدا می

شد  تحقیق کنن و یارو رو زیر نظر بگیرن. اینجوری اول از شباهتش مطمئن می

فرستاد سراغش؛ اما حاال این زن باز هم من رو قضاوت کرده و بعد من رو می
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دم با التماس رستادم؟ وقتی دید جواب نمیبود. فکر می کرد اون آدمارو من ف

 :بیشتری گفت

کنم برو. من بزرگش  پرستی، التماست میتوروخدا. تورو به هرچی که می -

کردم، به خاطرش خ*ون دل خوردم، این زندگی جهنمی رو به خاطر اون تحمل  

 .کردم

  ریختن رو کنار زد و کنار دیوار سر خورد پایین.اشکایی که روی صورتش می

 :مهابا با صدای بلند زیر گریه زد و با گریه گفتبی

 .ی منه ؛ جگرگوشهمن جز دخترم، هیچ کس رو ندارم! اون -

اش بند اومد و از جاش بلند شد. با دوباره انگار یاد چیزی افتاده باشه، گریه 

 :کرد گفتترسی که از لحنش چکه می

ال کجا بودی ببینی  س 9کنه. توی این شوهرم اگر بفهمه خ*ون به پا می -

 ... ام رو به دندون گرفتم؟ چرا حاال که عروسیشهچطوری جگر گوشه

زد که با صدای ریزی که شنیدم، دستم رو باال آوردم. هنوز داشت حرف می

فکر کرد نظرم عوض شده که سریع ساکت شد و با ناباوری نگاهم کرد. حاال 

دم. مطمئن بودم یکی شنیهای بلندش رو هم از پشت در میحتی صدای نفس
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 .پشت دره

دوباره به خانمه گفتم حرفش رو ادامه بده و همین طور که اون داشت حرف 

ی اول ایستادم و یه ضرب در  زد، آروم رفتم پشت در حیاط. روی همون پلهمی

رو باز کردم. کسی که پشت در فالگوش ایستاده بود، چون به در تکیه داده  

گفت اآلن باید متم پرت شد. تمام تعلیماتم می ی سوم سهوا از پلهبود، بی

جاخالی بدم؛ اما پا گذاشتم روی همه چی و برعکس با تمام قدرتم نگهش  

 !تونستم بذارم خواهرم بیوفته؟داشتم. مگه می 

شد کسی رو که کل عمر حسرت یه  ی اول شناختمش. مگه میاز همون لحظه

 لحظه وجودش رو داشتم نشناسم؟ 

ی یه  ها خشک شده بودم، برای من اندازهی که مثل مسخ شده اون چند ثانیه،ا 

آوردم، جرات نداشتم خودم رو  ی تصادف رو به یاد می سال گذشت. وقتی لحظه

عقب بکشم و صورتش رو ببینم. جرات نداشتم توی چشماش نگاه کنم و کسی  

ر  تر از این بودم که قدم بعدی رو بردارم. انگارو جز خواهرم ببینم. من ترسو

ی یه غریبه دیدم، از  ای که عکسش رو توی خونهتمام توانم رو توی لحظه

 .دست دادم
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باآلخره اون تیر خالص رو زد و خودش رو از آغوشم بیرون کشید. قدمی عقب 

شباهت فهمیدم بیای که حاال میرفت و بهم خیره شد. همون چشمای افسانه 

دید بابا  ی، وقتی که میبه چشمای مریم هم نیستن. همون نگاه پر بغض بچگ

ی  حمایت از من رو به بازی کردن با اون ترجیح داده. همون نگاه پر بهونه

 .رسیدخواست نمیکودکانه وقتی که به چیزی که می

تونستم باور کنم که رو به  من دقیقا جلوی خواهرم ایستاده بودم و باز هم نمی

 که روبه روم بود، حاال که  روم ایستاده. انگار حاال که پیداش کرده بودم، حاال

 .دیدنش فقط یه رویا و توهم نبود، بیشتر از همیشه دلتنگش بودم

تر بود و مدل ابروهاش با من کامال متفاوت.  قدش چند سانتی از من بلند

ای داشتم، اون الغر بود و  ی قوی و تقریبا عضلهبرعکس من که هیکل دخترونه

های جزئی، شباهت  ی تفاوتود همهای داشت. با وجهیکل ظریف و دخترونه

ام کرده بود. اگر کنار هم  غیرقابل انکاری که داشتیم، تا حدودی شوکه

مون هم به سختی قابل تشخیص بود! شباهت  ی سنیایستادیم، حتی فاصله می

حدمون باور این که ما از دو مادر متفاوت متولد شدیم رو برام مشکل  بی

 .کردمی
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آورد؛ ولی در  ای که تنش بود، دلم رو به د*ر*د می کهنه ایمانتو شلوار سورمه

ی  تونستم وقار و متانت رو توی رفتارش ببینم. دلم از مقایسهحین حال می

زمان از شدت مون گرفته بود و بغض توی گلوم جا خوش کرده بود. همزندگی

د  دونستم بایفهمیدم و نمیاومد. حال خودم رو نمیخوشحالی هم صدام در نمی

چی کار کنم و اصال اآلن واکنش درست چیه؟ فقط وقتی به خودم اومدم که از  

 .رفتاش رو گرفته بود، صورت سفیدش به قرمزی می بس جلوی گری

اراده قدمی که عقب رفته بود رو پر کردم و با پشت  با قطره ی اول اشکش، بی

سامی رو  دست اشکش رو پاک کردم. همیشه توی رویا و کابوسم وقتی رویا یا

شدن و یا محو؛  زدم، یا تبدیل به خاکستر میکردم و بهشون دست میپیدا می

اش دست زدم و محو نشد! اون لحظه معنای معجزه برام توی  اما من به گونه

همین خالصه شده بود. از شدت ذوقم ناخودآگاه با ذوق غیرانکاری زمزمه  

 :کردم

 .چقدر بزرگ شدی -

شه و تر میقتی دیدم چشمای خودم هم دارهانگار اشکاش مسری بود. و

 :ره، سریع گفتممقاومت من هم داره از دست می
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 ...اصال شبیه بابا محمد نشدی ؛ولی -

هوا دستم رو پس زد. قدمی عقب رفت و کنار زنی که حاال از  وسط حرفم بی 

شدت نگرانی چیزی نمونده بود تا دوباره پس بیوفته، ایستاد. خاک لباسش رو  

 :وصله و با دست خالی تکوند و با مهربونی بهش گفتبا ح

 ها رو راه نده داخل؟مامان؟ چرا رنگت پریده؟ چندبار بگم غریبه -

اومد و زود با  مامان؟!« بازم یه مامان جدید؟ از اولش هم خوب با همه کنار می»

ی مقابل  شد. اون با مریم هم راحت انس گرفت؛ درست نقطههمه صمیمی می 

 .من

تونستم هضم افته؟ من نمیداد چه اتفاقی داره مییکی برام توضیح می کاش 

تونستم تحمل کنم که باز هم دارم پس زده  گیره. نمی کنم داره منو نادیده می

شم. محال بود، محال بود بتونه همچین کاری باهام بکنه. از چی دلخور بود؟  می

یح داده بود؟ یا از این  از این که بابا نجات جون من رو به نجات جون همه ترج 

کردم توی یه لحظه  کرد؟ حس بدی بود. حس میکه به من بیشتر توجه می

 .کردزمین زیرپاهام خالی شده. کاش یکی درکم می 

سال داشت وانمود    9اون داشت غیرمستقیم من رو پس می زد. خواهرم بعد از 
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شناخت، پس اون بغض و اون  شناسه. اگر واقعا من رو نمیکرد من رو نمی می

 نگاه عمیق برای چی بود؟

عصبی سمتش رفتم و روبه روش ایستادم. دستش رو که پشت ک*م*ر 

تر بود؛  نگاهم کنه. اون بزرگاش بود عقب کشیدم و وادارش کردم مادرخوانده 

ای تر بود. من تمام این مدت مشغول خالف و  تر و حرفهولی ب*دن من قوی

ای بودم و اما اون ... راستی اون مشغول چی بود؟ زندگی اون  تمرین حرفه

چطور گذشت؟ اصال بعد از تصادف چه اتفاقی براش افتاد؟ چطور زنده مونده؟  

 .تونستم بپرسمکاش می

دادم. اون لحظه اصال حواسم  ت حرص و عصبانیت مچش رو فشار میاز شد

نبود که ممکنه مچ دستش د*ر*د بگیره. با صدایی که انگار از ته چاه در می 

 :اومد گفتم

 ام؟ غریبه؟! من برات فقط غریبه -

ی محبت و جسارتم توی  ی ذوق و حسرتم، همهپناهیم، همهتمام گیجی و بی

جمع شده بود. اون هم این رو درک کرده بود که  ی کوتاهمهمین دو جمله

 .بدون هیچ حرفی، چشماش رو بست و سرش رو پایین انداخت
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تونستم منطقی فکر کنم؟ پس  تر می شدم؟! چرا نمیچرا با هر حرکتش عصبی

کجا بود اون هوشی که همه باورش داشتن؟ چرا این هوش لعنتی هیچ وقت به  

 دردم نخورد؟

 :ی قبلم با صدای نسبتا بلندی سرش داد زدملهاراده برعکس جمبی

 شناسی؟تو منو نمی -

این بار مستقیم توی چشمام خیره شد و با نگاهی که از سرماش یخ کردم، 

 :خشک و جدی گفت 

 !باید بشناسم؟ -

از شدت سردی کالمش، دستم از دستش سُر خورد و قدمی ازش فاصله گرفتم. 

له روبه روی هم ایستاده بودیم و بهم نگاه سال، با دو قدم فاص 9حاال بعد از 

کردیم. نگاه من پر از حسرت بود و نگاه اون پر از پوچی. نگاه عجیبش پر از  می

 .خواست، درست مثل مریمحس ترس و تردید بود. اون من رو نمی

نمی دونم چقدر به چشماش خیره بودم که باآلخره از رو رفت. به در اشاره کرد 

 :و گفت

 .کار داری، اشتباه گرفتی. حال مامانم خوب نیست. برو بیرون با هرکی -
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تپید و مغزم از کار افتاده بود. هنوز هم مثل بچگی  تر از همیشه میقلبم تند

شناسه  شدم. فکر این که شاید واقعا منو نمیشدم الل میوقتی شوکه می

شاید از  ذاشت. مدام با خودم می گفتم شاید فراموشی گرفته. آره! راحتم نمی

شناسه. برای همین انقدر  بعد از تصادف فراموشی گرفته! برای همین منو نمی

سرده. وگرنه امکان نداره خواهرم هم مثل مریم منو پس بزنه. امکان نداره واقعا 

سالی   9منو نخواد. امکان نداره دلش برام تنگ نشده باشه. امکان نداره تموم 

 .نو فراموش کرده باشه رو که من با یادش زندگی کردم، اون م

این حرفارو با خودم تکرار می کردم، تا مبادا بزنم زیر گریه. تا مبادا غرورم  

دادم؛ وگرنه من خیلی خوب  تر از این بشکنه. داشتم خودم رو دلداری میبیش

 .فهمیدم که اون من رو شناخت

صدا اشک  ای خیره بود و بیاش ساکت و رنگ پریده، به گوشهمادر خوانده 

ریخت. با صدایی که دیگه هیچ شباهتی به صدای چند دقیقه پیشم  می

 :نداشت، با ناباوری زمزمه کردم

شناسی؟  شناسی؟ تو بابا محمدرو نمیشناسی؟ تو منو نمیتو رها رو نمی -

 ... تو
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 :ام ایستاد و بهم توپیدبا لحنی عصبی سینـه به سینـه

زنگ بزنم پلیس بیاد جَمعت   شی؟ بایدگفتم اشتباه گرفتی چرا مزاحم می -

 کنه؟

 .با حرص در خونه رو باز کرد و با دست به بیرون اشاره کرد

 !برو بیرون -

 .این بار منم عصبی شدم و صدام روش باال رفت

ی تو تصادف رو یادت نمیاد؟ تو مامان زهره رو یادت نمیاد؟ تو جاده -

 ...اصفهان رو یادت نمیاد؟ تو بابا محمد

حالت جنون واری روی زمین نشست و چشماش رو بست.  وسط حرفم با 

 :دستاش رو روی گوشاش گذاشت و سرم جیغ زد

 .خوام ببینمتبسه، بسه، بسه. برو بیرون. نمی -

خواهرم بود. این دختری که دوستش داشتم و روش حساس بودم؛ ولی  

خواست من رو ببینه، خواهرم بود. این دختری که اگر بهم می گفت: نمی

مردم؛ اما دیدنم باعث عذابش بود، خواهرم بود. کسی که روی  !« براش می»بمیر

خواد من رو ببینه«،  زد:» نمی زمین چمپاته زده بود و دیوانه وار فریاد می
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 .خواهرم بود

های جنون آمیز مریم انداخت. اراده منو یاد حملهاین حالت جنون وارش، بی

شست، موهای خودش رو می  ناون هم بعضی وقتا این جوری روی زمین می

ی من بهم خواد من رو ببینه« چقدر خانوادهزد:»نمی کشید و سرم فریاد می

شباهت داشتن! یعنی واقعا خدای من و خدای بقیه یکیه؟ پس چرا انقدر با من  

 رحمه؟بی

اش هم کنارش روی زمین نشسته بود و پابه وقتی به خودم اومدم، مادر خونده

کرد. چم شده بود؟ این اولین بارم نیست که یکی  یه میپاش با صدای بلند گر

شنوم.  زنه. این که اولین باری نیست که دارم این جمله رو میداره پسم می 

شاید یه دختر از همه جا رونده و یتیم پرورشگاهی باشم؛ ولی منم غرور  

 !خواد من رو ببینه، چرا آزارش بدم؟ داشتم. حاال که اون نمی 

 :و گفتملبخند تلخی زدم 

خوای  خوام. به هر حال تحمل این که نمیچیزی که تو نخوای رو منم نمی -

منو ببینی، از تحمل این که جلوی چشمم توی اون تصادف جون دادی که 

 تر نیست؛ مگه نه؟سخت
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تری  بدون این که نگاهم کنه، صورتش رو با دستاش پوشوند و با صدای بلند

بشم برم سمتش و اشکاش رو پاک کنم، آروم گریه کرد. قبل از این که وسوسه 

صداتر صدا کوله پشتیم رو از کنار دیوار برداشتم و بینگاهم رو ازش گرفتم. بی

 .از اون خونه بیرون زدم

تفاوت همیشگیم  شد، به اجبار نقاب بیبا این که گلوم داشت از بغض پاره می

تم ممکنه آدمای  دونسرو روی صورتم نگه داشتم و تا تونستم دور شدم. می 

خواستم به چیزی شک کنن. از همین  رفیعی هنوز هم همین اطراف باشن و نمی

خواستم وانمود  حاال تصمیم گرفته بودم به رفیعی بگم که اون رویا نبود. می

خوام دنبالش بگردم. مثل همیشه  کنم هیچ وقت پیداش نکردم و دیگه هم نمی 

یقا همون چیزی که رفیعی خواستم وانمود کنم که حالم خوبه. دقمی

می،خواست ازم بشنوه تا بدون عذاب وجدان و با خیال راحت به زندگیش  

برسه، زندگی که من خرابش کرده بودم. هنوزم بعد از این همه وقت عذاب  

داشت؛ اما حتی جرات نداشتم حالش رو از  وجدان پویا دست از سرم بر نمی

اغ پسرش رو بگیرم؟ پسری که  شد از رفیعی سررفیعی بپرسم. چطور روم می

 .اش تباه شدبه خاطر من آینده
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کردم انگار نه انگار بعد از این  رفیعی مشکوک شده بود؛ اما من جوری رفتار می

همه سال رویا رو دیدم. عصبی و دل شکسته بودم؛ ولی خوب فهمیده بودم که 

حتش کنم.  خواستم ناراخواد. اون پسم زده بود؛ ولی من هنوز هم نمیمنو نمی

کردم تونستم گول بزنم. هر کاری میرفیعی رو گول زدم؛ اما خودم رو که نمی

کردم اگر شد. همش با خودم فکر میترس و دو دلی نگاهش از ذهنم پاک نمی

مجبور شده باشه این کار رو بکنه چی؟ اگر واقعا اون احساس واقعیش نبود  

 ی؟ چی؟ اگر اآلن اون هم دلش برام تنگ شده باشه چ

باز هم منطقم کور شد و احساسی تصمیم گرفتم. بیش تر از دو هفته بود که هر  

شون تا بتونم باهاش صحبت کنم؛ اما اون فقط  رفتم جلوی در خونهروز می

کرد. جوری که اگر نگاه آشنا و عمیقش توی روز اول یادم نبود،  محلی میبی

 .شناسه شد واقعا مغزش آسیبی دیده و منو نمیشاید باورم می 

اراده همش رو سر  تمام دلخوریم از خواهرم رو توی دلم نگه داشته بودم و بی

کرد و بازم دلیلم رو تحمل میهای بیکردم. اون بداخالقیرویا رستگار خالی می

 .باهام مهربون بود، درست مثل یه دوست 

*** 
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روشن  صبح بود و طبق معمول من هنوز هم بیدار بودم. تا هوا   5ساعت 

کردم. هر اومد. تمام شب داشتم به رویا فکر میشد، خواب به چشمم نمی نمی

ی  خواستم بارو کنم منو یادش نمیاد، یادآوری نگاه غمگین لحظهچقدر می

ای رفتار کرد؛ اما نگاه عمیقش لوش  تر از هر غریبهذاشت. اون غریبهاولش، نمی

کنش نشون داد. دیگه نتونستم  داد. حتی نسبت به تصادف و اسم بابا هم وامی

تونستم هر روز ببینمش و جلوی این نمایش بیشتر از این تحمل کنم. تا کی می

شناخت. حاضر بودم سر جونم روی این  اش سکوت کنم؟ اون منو میاحمقانه

 قضیه شرط ببندم. چی جز این مهم بود؟ 

ز خونه  توجه به گرگ و میش هوا، اام رو برداشتم و بیسویی شرت و کوله

بیرون زدم. باید برای یه بار هم که شده، تنها باهاش حرف می زدم. آسون  

 .پیداش نکرده بودم که حاال بخوام آسون رهاش کنم

وقتی به شهرشون رسیدم، تازه یادم اومد که به شایان خبر ندادم از شهر 

خارج شدم. من هیچ توضیحی در مورد رفتار اخیرم بهش نداده بودم و اون هم  

زی نپرسیده بود. انگار خودش فهمیده بود که حال خ*را*ب این روزام  چی

ی شخصی دارم. از این که مثل  ربطی به مشکالتم با گروه نداره و یه مسئله
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اومدم. خیلی وقت بود که  فهمید، به وجد میدید و می خودم جزئیات رو می

باز هم از   دونستم شاید به باهوشی من نباشه؛ ولیزیرنظرش داشتم و دیگه می

تره. برام جالب بود بتونم هوش خودم رو آینه وار توی  ی اطرافیانم باهوشهمه

 .ای ببینموجود شخص دیگه

ی رویا، ساعت از ده انقدر ذهنم درگیر شایان بود که وقتی رسیدم سرکوچه

صبح گذشته بود. با خودم عهد بستم این بار اگه غرورم رو هم شکست، تا 

تر از  قراره، پا پس نکشم. خواستم برم در بزنم که مردی زودنفهمم قضیه از چه 

دونستم اراده سریع خودم رو عقب کشیدم. نمیمن در خونه شون رو زد. بی

ای صبر کردم  من رو دیده یا نه و حتی جرات چک کردن هم نداشتم! چند ثانیه

 .و وقتی صدایی نشنیدم، کمی خم شدم و کوچه رو نگاه کردم

چرخوند و پاکتی رو توی دستش  . آدامسی رو توی دهنش میمرد مسنی بود

کرد. هیکل نسبتا پری داشت؛ ولی قد کوتاهش به شدت توی ذوق  جابجا می 

ای بودم و می  بارید. من خودم یه خالفکار حرفه زد و التی از سر و روش میمی

تونستم تشخیص بدم یا ساقی مواده و یا ساقی ا*ل*کل؛ اما چیزی که قلبم رو  

ی خواهر من چی کار  فهمیدم دم در خونهبه د*ر*د آورده بود، این بود که نمی
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 !کنه؟می

ی خدا ی مورد عالقهکردم رویا در رو باز نکنه؛ اما انگار من بندهخداخدا می 

ای سرش  نبودم. بعد از چند دقیقه، درحالی که چادرگل گلی ضخیم و کهنه

ود، در رو باز کرد. چشمام از فکری انداخته بود و یه طرف صورتش کامال سرخ ب

ی خ*را*ب شده که به سرم زد، گشاد شد. سیلی خورده بود؟! توی اون خونه

 !روی خواهر من دست بلند کرده بودن؟

تونستم اتفاقات رو برای خودم حالجی کنم. نگاه عصبی شده بودم و نمی 

دستم از اراده باعث مشت شدن دستام شد. کثیفی که مرده به رویا کرد، بی

دونستم، مجبور به سکوت  لرزید؛ اما به دلیلی که حتی خودم نمی حرص می 

بودم. ایمان داشتم که رویا به یه دلیلی این کار رو کرده و تا وقتی که دلیلش رو  

 .گدار به آب بزنمتونستم بیفهمیدم، نمی نمی

پاکت رو سمت رویا گرفت و چیزی بهش گفت که نشنیدم. چون داشتم از  

تونستم بکنم. هرچی که گفته  دیدمشون، حتی لبخوانی هم نمی *ل می ب*غ

بود، باعث اخم رویا شد. با این که جز صورتش چیزی معلوم نبود؛ اما چادرش  

ی  رو بیشتر جلو کشید و با همون اخم سرش رو پایین انداخت. مرده خنده 
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م دودلی، تونستای کرد و پاکت رو تکون داد. حتی از این فاصله هم میمستانه 

ناچاری و تنفر رویا رو حس کنم. به محض این که بعد از چند ثانیه تردید، 

دستش سمت پاکت دراز شد، مرده پاکت رو عقب کشید و باز هم چیزی بهش  

 .گفت که نفهمیدم

من دیگه انقدر توی خونه باغ بین مردای مختلف گروه وقت گذرونده بودم، که 

کار چیه. اون ع*و*ضی میخواست از   دونستم هدف یه مرد از اینخوب می

دونستم قصد اون خونه بیرون بِکِشَدِش. من یه دختر بودم و خیلی خوب می

دونست و باز هم داشت باهاش مدارا شرف چیه. مطمئنا رویا هم این رو میبی

موقعش در اومده بود. خشمم به  کرد. کفرم از این صبر و سکوت و مدارای بیمی

تک دندونای اون  تونستم تکخواست میدلم می اوجش رسیده بود و  

 .ع*و*ضی رو جلوی چشم رویا، توی دهنش خرد کنم

کردم خودم رو با نفس عمیق کشیدن آروم نگه دارم و منطقی  داشتم سعی می 

کرد می شد فهمید این اولین باری نیست که داره  فکر کنم. از مدارایی که می

ی از خونه بیرون اومد و دستش رو دراز  گیره. قدماین جوری مورد آزار قرار می

 .کرد؛ اما اون ع*و*ضی جای این که پاکت رو بهش بده، دستش رو گرفت
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اراده چشمام رو بستم و توی دلم به خدا التماس کردم، این بار نه! برای  بی

خواهرم نه! جلوی چشمای من نه! من خیلی وقت بود که با خدا قهر بودم؛ اما  

کردم نذاره ی قهرم یادم رفته بود و داشتم التماسش میپناه اآلن از شدت بی

 .این اتفاق بیوفته

شه. شاید برای دونستم اگر خودم رو قاطی قضیه کنم، برای رویا بد تموم میمی

شناسه. خیلی سعی  خواست منو ببینه و وانمود کرد اصال منو نمیهمین نمی

های کثیف  ه صدای خندهکردم تحمل کنم و خودم رو نشون ندم؛ اما وقتی دوبار

 .مرده توی کوچه پیچید، نتونستم طاقت بیارم

ی داغونی که  ای با قیافههمین که خواستم خودم برم سراغش، مرد شلخته

بارید، از خونه بیرون اومد و پاکت رو از دستای اون یکی بیرون  خماری ازش می

اش کشید. با تعجب به کسی خیره شدم که دیگه هیچ شباهتی به گذشته

ی رویا بود! همونی که روز اول توی قاب عکس دیده نداشت. اون پدرخوانده 

ای داشت سال پیرتر شده بود. لباس کهنه و رنگ و رو رفته  20بودم؛ ولی انگار 

تعادلی، دستش رو به دیوار گرفته بود. واضح بود یه معتاده تمام عیاره.  و از بی

راحتی با یه نگاه این چیزا رو  تونستم به بعد از این همه سال خالف، می
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تونستم با اطمینان بگم که دست کم بیشتر از پنج ساله  تشخیص بدم. حتی می

 .که اعتیاد شدید به ا*ل*کل داره

ای رو به مرده داد و دست رویا رو گرفت و پرتش کرد داخل خونه.  ساعت زنونه

ای که سه  هساعت گرون و زیبایی که روز اول دور مچ رویا دیده بودمش و خون

ی بلند داشت. خواهری رو که یه بار جلوی چشمم تا دم مرگ رفته بود رو  تا پله

دیدم، خودش ی بلند هول داده بود. قلبم از سنگینی چیزی که میاز سه تا پله

 ...کوبید؛ امارو به در و دیوار می

سال این   9از بس مشتم رو فشار داده بودم، کف دستم زخم شده بود. خواهرم 

کرد، که من یه سال چیزی رو تحمل می 9جوری زندگی کرده بود؟ رویا داشت 

تونست این چیزا رو ببینه و باز  نتونستم تحملش کنم. چطور خدا می  شب هم

 هم ساکت باشه؟ 

اون لحظه از همه چیز و همه کس بیزار بودم و انقدر عصبانی بودم که  

اون ساقی ع*و*ضی برم  خواستم دنبالتونستم درست تصمیم بگیرم. مینمی

تونستم  خوره بزنمش؛ ولی رویا با یه معتاد الکلی توی خونه بود و نمیو تا می

تونستم پیدا کنم؛ ولی رویا اآلن از  تنهاش بذارم. اون ساقی رو بعدا هم می
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 .تر بودهرچیزی واجب

قرار، سرکوچه ایستاده بودم؛ اما هیچ صدایی از  نیم ساعتی بود بالتکلیف و بی

کشید که باآلخره از خونه  اومد. صبرم داشت ته میی لعنتی نمیاون خونه

دونم چرا نمی بیرون اومد. هرچند از اول هم برای دیدن رویا اومده بودم؛ ولی

 .کشیدماآلن از دیدنش خجالت می

دوید. ای پوشیده بود و با عجله تا سرخیابون میمانتو شلوار مشکی کهنه

تونستم بفهمم که باز هم از  کرد و میه میهمش پشت سرش رو نگا

خواستم باهاش حرف بزنم و حتی اگه قبول  اش کتک خورده. میپدرخوانده

نکرد، با زور هم که شده، با خودم ببرمش و اصال قصد تعقیبش رو نداشتم؛ ولی 

 .تا به خیابون اصلی رسید تاکسی گرفت 

ه این اخرین فرصتم برای  ای گیج سرجام موند؛ اما وقتی دیدم ممکنچند لحظه

تنها دیدنش باشه، من هم سریع یه تاکسی گرفتم و دنبالش رفتم. فکر 

کردم میره درمانگاه؛ ولی برخالف انتظارم جلوی یه پاساژ شیک ایستاد و  می

داخل رفت. توی همچین وضعیتی اومده بود خرید؟! مگه خرید کردن هم این 

 !همه ترسیدن داره؟
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های دیگه نیم نگاهی  خاب کرده بود که بدون این که به مغازهیا لباس رو قبال انت

بکنه، مستقیم رفت توی یه بوتیک و خیلی سریع هم بیرون اومد و یا اصال  

برای خرید لباس نیومده بود و لباس فقط برای رد گم کردن بود. احتمال مورد 

ون  رسید کسی که توی اون محله ی داغ دوم بیشتر بود؛ چون بعید به نظر می

زندگی می کنه، پول خرید لباس از همچین پاساژ شیکی رو داشته باشه. حتی 

داشتن همچین ساعت گرونی هم، روز اول برام مشکوک بود؛ ولی اون روز  

 .انقدر ذوق دیدنش رو داشتم که این مورد به چشمم نیومده بود

د بین  تقریبا مطمئن بودم برای دیدن کسی یا دادن پیغامی اومده؛ ولی حاال بای

خواد بره یکی رو  این که بفهمم توی بوتیک چی کار داشته و اآلن کجا می

رفتم توی بوتیک و از  رفتم و یا باید میکردم. یا باید دنبالش می انتخاب می

 .آوردمکارش سر در می

اش  خواد قبل از این که پدرخواندهای که داشت تقریبا مطمئن بودم میاز عجله

گرده خونه. نگاه گذرایی به داخل بوتیک کردم. پسر الغر و  از خماری دربیاد، بر 

قد بلندی که پشت پیشخوان بود، تیپ به روزی داشت و موهاش رو دقیقا مثل  

شایان مدل داده بود. با این تفاوت که انگار این مدل مو از اول هم برای شایان 
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ل گلی،  طراحی شده؛ ولی اصال به پسره نمی اومد. خیلی جلف بود و تی شرت گ

نازک و تنگی تنش بود. لباسی که اصال رنگش به پو*ست تیره و آفتاب  

 .اومداش نمیسوخته

خواستم منو بشناسه. ناچارا  شباهتم به رویا کامال قابل ل*مس بود و نمی 

عینک آفتابی بزرگی به صورتم زدم و یه راست رفتم توی بوتیک. یه ست 

از رگال برداشتم؛ دقیقا همون رنگ   لباس، مثل همونی که رویا برداشته بود رو

 .و همون سایز

زدم، لباس فوق العاده گرونی بود. شاید قیمت زیاد  همون طور که حدس می

کردم رویا همچین لباس مجلسی و  کردم؛ ولی اصال درک نمی لباس رو هضم می

خواد بپوشه؟! یه لباس مجلسی گلبهی رنگ، تمام شیکی رو اصال کجا می

 !زی شده که بیشتر به لباس نامزدی شبیه بودحر*یر و دست دو

محال بود حاال حاالها بتونم از رویا همچین سوالی بپرسم، پس باید از یه راه  

رسیدم. لباس رو روی پیشخوان گذاشتم و به پسر جلفی که  دیگه به جوابم می

کرد، لبخندی زورکی زدم. همون طور که انتظار  با لبخند کثیفی نگاهم می 

 :شش تا بناگوش باز شد و با لحنی چاپلوس گفتداشتم، نی
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 .ی منحصر به فردی داریسلیقه -

اراده از حرص مشت کرده بودم؛ ولی  دست چپم که توی جیبم بود رو باز هم بی

هدف مجبور بودم فکرم رو عملی کنم. کمی ناز چاشنی حرکاتم کردم و بی

با صدایی که  عینکم رو روی صورتم جابجا کردم. پشت چشمی نازک کردم و

 :داشتم سعی می کردم ملیح، تو دل برو و کمی دلخور باشه، گفتم

خودم دیدم قبل از من یکی دیگه هم از این لباس برداشت. کاش زودتر   -

 .داشتماومدم و خودم برش میمی

لباس رو روی پیشخوان گذاشتم و وانمود کردم از خرید منصرف شدم. موهای 

 :دم و با حسرتی ساختگی گفتملجبازم رو از صورتم کنار ز

 .لباس قشنگیه؛ ولی چیزی که مال منه، فقط باید مال من باشه -

نمی دونم من منظورم رو بد رسوندم یا اون کال آدم مریضی بود؛ ولی به هرحال 

ای به سرتاپام کرد و بی پروا و با  به نفع من تموم شد. نگاه خریدارانه

 :منظورگفت

شه. اونی هم که قبل از تو  توی تنت فوق العاده می بی پرو هم می تونم بگم -
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های خودت؛  ای نبود. هیکلش یه چیزی بود توی مایهاین رو برداشت کم تیکه

 .ولی تو ورزشکاری نه؟ اتفاقا منم ورزشکارم

مطمئنا اآلن داشت از این که با یه نگاه به هیکلم فهمیده ورزشکارم به خودش  

فهمیدم با چه آدم ع*و*ضی و هیزی طرفم. از  می بالید؛ ولی من اآلن داشتم می

دونه، اون وقت  هیکل داغونش معلوم بود حتی فرق دمبل و تردمیل رو نمی

 !دادبرای من تز ورزشکاری می

خواست با حرفای  از حرص حرفی که به خودم و رویا زده بود، از این که می

از این جا خرید   های مزخرفش مخم رو بزنه، حتی از این که رویاچرت و نگاه

ی بعدیش حس کردم حس از  کرده بود، کفری و عصبی شده بودم؛ اما با جمله

 .هوا سردم شدتنم رفت و بی

دستش رو به پیشخوان تکیه داد و کمی خودش رو جلو کشید. با لحنی محتاط  

 :گفت

دختره جز قیافه، از همه نظر داغونه؛ ولی شانسه دیگه. نامزد صاحب این  -

دیم؛ وگرنه پاساژه و عروسیش نزدیکه. برای همین هم هرچی بخواد بهش می

 .تونی پیدا کنیاین جنسمون رو دست هر کسی نمی
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ساله من؟! اصال تونسته بود مدرسه رو    17عروسی خواهر من؟! عروسی خواهر 

تموم کنه؟! چه به روز خواهر بازیگوش و معصوم من آورده بودن؟! چطور  

 !ساله رو شوهر ب*دن؟ 17ه دختر اومد یدلشون می

ی معتاد الکلیش  کردم پدرخواندهکردم. حس میحال خودم رو درک نمی 

خواد به خاطر پول، با اسم ازدواج به صاحب این پاساژ بفروشتش. داشتم می

کردم. عصبی، شوکه، درمونده زمان تجربه میهجوم چندتا حس مختلف رو هم

گفتم. نباید شد؛ اما باید یه چیزی مییو گیج بودم. مکثم داشت طوالنی م

کردم احساسات ضد و نقیضم ازش  ذاشتم شک کنه. با صدایی که سعی میمی

 :نچکه گفتم

 ساله بود نه؟ 17اما اون که بچه به نظر اومد. فوقش  -

 :ی از ته دلی کرد و گفتخنده

خانم اس؟! معلومه مال این جا نیستی. لهجه هم که نداری سال بچه 17هو!  -

سالگی دوتا بچه دارن. خودت   17گل. این جا شهر کوچیکیه خوشگله. دخترا 

سالمه. بهم نمیاد نه؟ خیلی خوب   28چند سالته؟ تو هم هفدهی مگه نه؟ من  

 ... موندم
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دیگه به حرفای چرتش گوش ندادم. لباس رو حساب کردم و از بوتیک بیرون  

تونستم چیزی رو دستم نمیلرزید که حتی زدم. دستم انقدر از عصبانیت می

بگیرم. من دیر کرده بودم. من برای خوشبخت کردن خواهرم خیلی دیر کرده 

کردم از این جهنم زدم. باید راضیش میبودم. باید هرجور شده با رویا حرف می 

کردم تا بتونم منطقی  دل بکنه و همراهم بیاد. باید احساساتم رو خاموش می

 .فکر کنم

و سعی کردم خودم، خودم رو آروم کنم؛ اما محال بودم نفس عمیقی کشیدم 

ی کارهارو انجام بدم. به یه فرد مورد اعتماد نیاز  خودم دست تنها بتونم همه

کردم، جز شایان کسی توی ذهنم نبود. مردد بودم؛ داشتم و هرچی فکر می

ولی دست آخر آدرس بوتیک رو بهش دادم و ازش خواستم مشخصات 

یدا کنه. این تنها راهی بود که بدون دردسر، بفهمم همسر  صاحبش رو برام پ

ی خواهرم رو دادم و خواستم همه اطالعات  ی خواهرم کیه. آدرس خونهآینده

 .افراد اون خونه رو برام پیدا کنه

دونم دخالتم کار درستی بود یا نه؛ ولی وقتش بود خودم دست به کار شم.  نمی

واگذار کنم، مطمئن بودم تا پای عقد کردن   خواستم همه چیز رو به رویااگر می
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ی این کارها رو به یه  دونستم همهبا کسی که دوستش نداره هم پیش میره. می

دونستم. کاش انقدر بهم  ده، فقط کاش دلیلش رو میدلیل محکمی انجام می

اعتماد داشت که باهام حرف بزنه. کاش انقدر قبولم داشت که خودش بهم بگه  

 !ه خبره؟توی زندگیش چ

از قبل به شایان سپرده بودم که یه خونه رو توی این شهر چند روز برام خالی  

دونستم ممکنه شرایطی پیش بیاد که مجبور شم این جا بمونم. کنه. می

ی درب و داغون توی  آدرسش رو ازش گرفتم و یه راست رفتم اونجا. یه خونه

از من دست کی بوده! اما  ی خالفکاری بود که حتی مطمئن نبودم قبل  یه محله

 .کردبرای من فرقی نمی 

ی موهام قفل قدیمی در رو باز کردم و بدون این که به  بدون کلید، با گیره

های مشکوک اهالی محل توجه کنم، داخل رفتم. در اولین اتاق رو باز کردم نگاه

 .و لباس رو که توی کاوری بود، از میخی که به دیوار وصل بود، آویزون کردم

تونستم منتظر اطالعات بمونم. مدام گوشیم رو به امید کردم نمیهر کاری می

کردم. پوفی کشیدم و سعی کردم به اعصابم دیدن پیامی از شایان چک می

های گرون قیمتم بود، نه خبری از  مسلط باشم. اینجا نه خبری از نو*شی*دنی 
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کردم مثل همیشه  های گیاهی زیور. ناچار به سیگارم رو آوردم و سعی دمنوش

خواستم شایان یا هرکسی از افرادم توی اون گروه  واکنشی نشون ندم. نمی

خواستم بعدا به عنوان یه طعمه و آتو علیه خودم  چیزی از رویا بدونن. نمی

ازش استفاده کنن. من وقتی وارد این کار شدم، چیزی برای از دست دادن 

خواستم تر بود، انقدر که حتی نمینداشتم؛ اما حاال رویا برام از هر چیزی مهم

 .روش ریسک کنم

دونم تا رسیدن اطالعات به دستم چند باکس سیگار رو تمام کردم، فقط  نمی

 .وقتی اطالعات رو دیدم، تازه علت سکوت رویا رو درک کردم

ی رویا زن خونگرم و صبوری بود. نازا بود و  طبق اطالعاتِ شایان، مادرخوانده

به سرپرستی گرفتن، همسر اولش یه بساز بفروش و   زمانی که رویا رو

دار بوده و وضع مالی خیلی خوبی داشتن. یک سال بعد از به سرپرستی  سرمایه 

کنه و  شه. به خاطر ضرر مالی سکته میگرفتن رویا، شوهرش ورشکست می

ی امالک باقی مونده، برای اش مجبور به فروش همهمیره. مادرخواندهدرجا می 

ها، جز بدهی یکی از همکارای شوهر  ی بدهیشه. همه ها میبدهی  صاف کردن

های کله  شه. بدهی یه مرد رذل و هوس و باز، که با آدم مرحومش، صاف می 
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ای دوست بود. توی هر نوع خالفی که مربوط به ملک بود، دست داشت و گنده

ز  تونست اها رو باال کشیده بود. پشتش گرم بود و هیچکس نمیاماک خیلی

ی رویا پیشنهاد ازدواج   دستش قسر در بره. اون به جای بدهیش، به مادرخوند

 .با رویا رو داده بود

اش ناچارا برای صاف شدن بدهی، به جای رویا، خودش باهاش  مادرخوانده 

ازدواج کرده بود؛ اما اون هنوز هم چشمش دنبال رویا بود. انقدر که حتی بعد از  

 .ن رویا برنداشته بودازدواج هم دست از آزار داد

شه و از یه  بعد از مدت کوتاهی اون هم توی این حرفه ورشکست می

شه. معتادی که برای این که دهنش رو  دار، به یه معتاد الکلی تبدیل میسرمایه 

باز نکنه و اطالعات خیلی از مافیای امالک رو روی دایره نریزه، مدام بهش  

و ا*ل*کل گرفته، تا ساقی و دختر.  رسونن و سرویس میدن. از موادجنس می

 .کردن تا دهنش رو بسته نگه دارن همه جوره راضیش می

ها، از رویا خوشش اومده توی همین رفت و آمدها، پسر یکی از همین کله گنده

اش  بود و تهدید کرده بود اگر رویا رو بهش ندن، دیگه هیچی به پدرخوانده

اش ازش دست بکشه و با  پدرخوانده نمیدن. این تهدید انقدر کارساز بود که
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 .این ازدواج موافقت کنه

اراده مچاله کرده بودم. دیگه حتی سیگار هم  پاکت خالی سیگارم رو بی

تونست آرومم کنه. چی به روز خواهرم آورده بودن؟ واقعا اگر من بودم نمی

های  ی بچهتونستم این همه اتفاق رو تحمل کنم؟ یعنی واقعا همهمی

 !هی همین قدر بدبخت بودن یا فقط من و رویا انقدر بدشانس بودیم؟پرورشگا

کردم اون هیچ وقت توی موقعیتی نبوده که بتونه دنبالم  حاال دیگه درک می

بگرده. اون هیچ وقت زندگی نرمالی نداشته که بتونه سراغم بیاد. اشکی که 

م تا  توی چشمم جمع شده بود رو پس زدم و سعی کردم جلوی خودم رو بگیر

تونستم تصور کنم اش رو بزنم! نمیخوره پدرخوانده اش و تا می مبادا برم خونه

 تونه باشه؟چشم و رویی میکسی که به یه دختربچه چشم داره، چه آدم بی

داد، فقط یه راه دیگه برام می موند. نگاهی به  وقتایی که سیگار هم جواب نمی

ای توی حیاط بود. ناچارا به دیوار  ای بود و نه پلهاطرافم کردم. نه راه پله

 .آویزون شدم و با دو تا حرکت رفتم روی پشت بوم

ای پرت کردم.  ام رو گوشهتوجه به خاکی که همه جارو پوشونده بود، کولهبی

ی پشت بوم نشستم و پاهام رو آویزون کردم. به آسمون خیره شدم و سعی لبه
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کنار امید بودم، بهم حس سبک  کردم ذهنم رو آزاد کنم. این کار وقتایی که

 .تر کردداد؛ ولی اآلن فقط بغضم رو سنگینبودن می

کرد از پس پدرخوانده و شوهر  فهمیدم اون پسم زد، چون فکر میحاال می

شناسه، تا از شوهرش که پسر یه  اجباریش برنمیام. اون وانمود کرد من رو نمی

چین آدمایی در ارتباطه و قدرت  اش که هنوزم با هممافیای مِلکه، از پدرخوانده

خواست ازم حفاظت  داره، دور نگهم داره. اون توی بدترین حالش بود؛ ولی می

 .کنه

کرد. شاید با وجود این که من یه خالفکار بودم، بازم  شاید اون درست فکر می

دونستم که دارم توی  رسید. هرچی باشه من هنوز حتی نمیزورم به اونا نمی

کنم؟ اونا مافیای ملک بودن؛ ولی من خودم هم هنوز  ف میای خالچه حیطه

 دونستم خالفم چیه؟نمی

خواستم امتحان کنم. رسه یا نه؛ اما میدونستم زورم به اونا میمن نمی 

تونستم دست روی دست بذارم تا هر کاری که دلشون خواست با خواهرم  نمی

ناه خواهرم چی بود؟ بکنن. من توی زندگیم کم گناه نکرده بودم قبول؛ ولی گ

مون جلوی  پرورشگاهی بودن؟! مگه ما خودمون انتخاب کرده بودیم که خانواده
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کنیم که پرورشگاهی شیم؟ چشممون بمیرن؟ آخه مگه ما خودمون انتخاب می

کنیم؟ اونان که میان پرورشگاه و ما رو مگه ما سرپرستمون رو انتخاب می

نتخاب خودشون ما رو سرزنش  کنن؛ پس چرا بعدا به خاطر ا انتخاب می

 کنن؟می

کردم. دیگه حتی  حاال که دلیلش رو فهمیده بودم، با تمام وجود درکش می

کرد، من یه دختر ازش دلخور هم نبودم. شاید اگر همون طور که رویا فکر می

ی غریبه و بی در و پیکر،  عادی بودم، اآلن باید از این که تنها توی یه خونه

شدم؛ اما من چیزهایی رو تجربه  خوابیدم، نگران میکار میوسط یه محله خالف

کرده بودم که هزار بار بدتر از این بود. اولین بارم نبود که توی شهر دیگه، توی  

خوابیدم. بیشتر از نصف عمرم رو توی خونه باغ و کنار  ی غریبه مییه خونه

ه بودم و پسرای در حال تعلیم خوابیده بودم. توی شرایط سختی تعلیم دید

 .معنی بودنچیزایی به اسم ترس و حجب و حیا برام بی

اش  کنه و با گلهاش شکار میکنه، با گلهاش زندگی میمثل یه گرگ که با گله

ام بزرگ شده بودم. من مثل یه حیوون زندگی کرده بودم و خوره، با گلههم می

قتش بود برای  وحشی بار اومده بودم. ترسیدن و عقب کشیدن رو بلد نبودم. و



www.taakroman.ir  

 
  

 
382 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 .یه بار هم که شده، برای چیزی بجنگم که بابا ازم خواسته بود؛ برای رویا

بعد از سه روز سر زدن مداوم، باآلخره تونستم تنها گیرش بیارم. پدرخوانده و  

اش خونه نبودن و یک ساعتی برای دیدنش فرصت داشتم. اگر مادرخوانده 

بردمش جایی که  مش و می دزدیددست خودم بود، توی همین یک ساعت می

 !دست هیچ کس بهش نرسه

کرد؛ کردم که حتی در خونه رو هم روم باز نمیداشتم به دزدیدن کسی فکر می 

ای کشیدم و نگاهی به دو طرف  ولی من تصمیمم رو گرفته بودم. پوف کالفه

کوچه انداختم. وقتی از خلوت بودنش مطمئن شدم، از دیوار خونه باال رفتم.  

 .ریدم توی حیاط و یه راست سمت اتاقش رفتمصدا پبی

ی آرومی  خواستم صدای زمزمهصدا راه برم. نمیکردم که بیتمام تالشم رو می

 :شنیدم رو از دست بدمکه می

 ال ال ال ال نخواب سودی نداره، همون بهتر که بشماری ستاره

 اش نشه، تنها بیدارههمون بهتر که چشمات وا بمونه، که ماه غصه

 دونم به کارون یا خزر رفت؟ال الال نخواب باز هم سفر رفت، نمیال

 خبر رفتفقط دردم اینه مثل همیشه، بدون اطالع و بی
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 بینی یه تفنگه الال الال نخواب میدونه جنگه، دست هر کی می

 یه عمره دور چشماش گشتم؛ اما نفهمیدم که اون چشما چه رنگه؟ 

 ناسازگاری داره با قلبای ماالال الال نخواب زندونه دنیا، سر 

 بشین باز هم دعا کن واسه اون که، ما رو اینجا گذاشت تنهای تنها 

 دونه که حالش چه جوره؟الال الال نخواب اون راه دوره، خدا می

 گم این جا کسی نیست، خداییش که دلم خیلی صبوره توی خلوت می

 خطا نیست الال الال نخواب خواب که دوا نیست، دل دیوونه داشتن که

 !میگن دست از سرش بردار، نمی شه؛ آخه عاشق شدن که دست ما نیست

 مونم، کمک کن قدر چشماتو بدونم الال الال نخواب تنها می

 چرا چشمات پر خشمه عزیزم؟ مگه من مثل اون نامهربونم؟

 الال الال نخواب ماه رو نگاه کن، من اسفند و میارم تو دعا کن 

 ه، کتاب حافظ و بردار و وا کن بگو برگرده پیش ما بمون

 الال الال نخواب سرما تو راهه، همیشه عمر خوشبختی کوتاهه 

 میگن با یه فرشته اون و دیدن، دروغه جون رویا اشتباهه 

 وفاییشه زیر بیالال الال نخواب تلخه جدایی، ک*م*ر خم می 
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 تو بیدار باش همه تو خواب نازن، برای کی بخونم پس الالیی؟

  نخواب تنهایی زرده، اگه طوالنی شه مثل یه دردهالال الال 

 گرده اگه چشم انتظار باشی که هیچی، دروغ میگی به دل که بر می

 الال الال نخواب اشکت زالله، مثل بارون پای نخل وصاله

 خیالهمن و تو هم شب و هم قلب و کشتیم؛ ولی اون چی؟ چقدر اون بی

 نویسهآدمی خوب میالال الال نخواب دنیا خسیسه، واسه کم 

هاش تو خوابم خیسه  هاش تو خوابم غرق خنده است، یکی پلکیکی ل*ب

 خیسه

 الال الال نخواب عاشق یه سیبه، همیشه سرخ و تب دار و غریبه

 نصیبهست؛ اما تنهاست، پایین هم که بیوفته بیتا اون باالست رسیده

 هیالال الال نخواب این جا سیاهی، پر اما تو تنگه قصه ما

 اونی که ماها رو بیدار نگه داشت، الهی خواب باشه حاال، الهی 

 الال الال نخواب تا اون بخوابه، بشین این قدر تا که خورشید بتابه

 زمونی که یقین کردم بیدار شد، بخواب با یاد عکسی که تو قابه

 الال الال بخواب بیداره حاال، دیگه باید بخوابی پس الالالال 
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 تونی بخوابی، ببین خورشید اومد باالی باالبخواب دیگه تو می

 ام الال الال اینم بود سرنوشتم، این از امروزم و این از گذشته

 نمی خوابم تا تو برگردی یک روز، منم خواب و واسه اون روز گذاشتم

 ... ال ال ال ال نخواب سودی نداره، همون بهتر که بشماری ستاره

*** 

از اول شروع به خوندن کرد. هِی از اول و از اول.   الالیی تموم شده بود؛ اما باز

خوند.  این الالیی با این لحن پر بغض، همونی بود که مامان زهره برامون می

چطور ممکن بود فراموشش کنم؟ میون بغض سنگینم، لبخند تلخی روی  

تونست منو فراموش  صورتم نشست. وقتی این الالیی رو یادش بود، پس نمی

ی  اراده فقط بهش خیره بودم. جلوی آینهصدا زدنش، بی کرده باشه. جای

کرد. با بغض برای  کوچیک اتاقش ایستاده بود و با آرامش موهاش رو شونه می

خوند؛ ولی جوری آروم بود، انگار نه انگار که زندگیش  خودش الالیی می

شده از جهنمه. انگار نه انگار که قراره به پول بفروشنش. انگار نه انگار که ناچار 

من دور بمونه. هرچند بغض داشت؛ ولی آرامش عمیقش بهم این حس رو  

داد، که دنیا آرومه و این آرامش تا ابد ادامه داره. نفس عمیقی کشیدم و  می
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 :آروم صداش زدم

 رویا؟ -

 .ی چوبیش از دستش افتادانقدر بی هوا صداش زده بودم، که ترسید و شونه

 :ره بود. شوکه زمزمه کردچند ثانیه مات و مبهوت بهم خی

 .چطور اومدی داخل؟ نباید این جا نباشی -

رنگش یهو پرید و بدون این که نگاهم کنه، از اتاق هولم داد بیرون و زمزمه 

 :کرد

 .شناسمت؟ برو بیرون. وای! تو نباید این جا باشیمگه نگفتم نمی -

رو با حرص پس  اآلن وقت فیلم اومدن نبود! این بار منم عصبی شدم. دستش 

 :زدم و با صدایی که بغض و حرص قاطیش بود گفتم

تونه منو  بس کن رویا! این بازی »یادم تورو فراموش«ی که راه انداختی، نمی -

 .نجات بده

کرد و بدون هیچ حرفی، بهم خیره بود. مثل کسایی که روح دیدن نگاهم می

زد که بغلش می  خوردن پایین. دلم پرکنترلش از صورتش سُر میاشکای بی

کنم، که اشکاش رو پاک کنم، که بگم از همه چی خبر دارم و یه دل سیر 
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 ...پیشش گریه کنم؛ ولی

 :اون ترسیده بود. قدمی بهش نزدیک شدم و گفتم

 .شناسیبهم نگاه کن و بگو منو نمی -

بارید، با این حال، بدون این که به چشمام نگاه کنه، با استرس از سر و روش می

 :تونست گفتترین حالتی که میسرد

 .شناسمتنمی -

اشکی که به چشمم دوید رو نادیده گرفتم و قبل از این که ازم رو برگردونه،  

دونم چرا این کار رو  هاش رو گرفتم و سمت خودم نگهش داشتم. نمی شونه

 :اراده بهش گفتمکردم؟ ولی بی

 ... توی چشمام نگاه کن و بگو. توی چشمام نگاه کن و -

داد  کرد. این همون کاری بود که امید انجام میاین همون کاری بود که امید می

تا راست و دروغ حرفم رو بفهمه. روز آخر چقدر بد دلش رو شکستم و چقدر  

 ...بد

 :با سیلی محکمی که خوردم، حرف و فکرم نصفه موند. ناباور زمزمه کردم

 رویایی؟ -
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کرد تنها  هم وقتی اذیتم می  زدم. بچگیبچگی هم همین جوری صداش می

هایی که کنارم  ی تمام سال دفاعم همین یه کلمه بود. دردم گرفت؛ به اندازه

نبود، دردم گرفت. دلم شکست؛ ولی به خودم قول داده بودم دیگه بیخیالش  

نشم، دیگه نه! کاراش به جای این که دلسردم کنه، برعکس فقط عصبی و  

اراده روی رد سیلی نِشسته  دستم رو که بی کرد. پوزخندی زدم و ترم میمصمم 

توجه به تقالهاش  بود، عقب کشیدم. با حرص سمت آینه چرخوندمش و بی

پشت سرش ایستادم. با یه دست جفت دستاش رو پشت سرش قفل کردم و  

اش زدم تا به زور نگهش دارم. حاال کامال عصبی و  ام رو دور شونهدست دیگه 

 .اد از اون وقتایی بود که افسار پاره کرده بودمیاغی شده بودم! به قول است

شناسی؟ اینم به درک! پس  شناسی؟ به درک! سامی رو هم نمی منو نمی -

بابامحمد چی؟ پس تصادف چی؟ اینم یادت نمیاد؟ تصادفی که از هم جدامون  

 ...کرد؟ تصادفی که بابارو... که بابارو

ش بابارو کشتن« من مرد نمی تونستم. نمی تونستم بگم: »تصادفی که باها

گفتن این حرف به خواهرم نبودم. حرفم رو نصفه رها کردم و دستم رو از دور  

مچش جدا کردم. به محض این که رهاش کردم، جلوی پام وا رفت و کف زمین  
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 :نشست. م*حکم زیر گریه زد و با گریه گفت

 .شناسمتشناسمت، من نمینمی -

بس کارد به استخونم رسیده بود، از بغض،    ام گرفته بود! از ناچاری، ازخنده

 :ام گرفته بود! وسط بغضم خندیدم و گفتمخنده

 .هنوزم بچه ای رویا. منو ببین، شباهتمون رو بیین -

کرد. جلوی پاش، روی زانوهام  بدون این که نگاهم کنه، فقط داشت گریه می

 :گفتمنشستم و این بار با لحنی که ناخواسته التماس ازش چکه می کرد 

 .فقط یه لحظه منو ببین رویایی -

اش بند اومد و بهم خیره شد. جوری  لحن ملتمسم کار خودش رو کرد. گریه

بینه. چشمای مشکیِ بلوریش،  کرد، انگار اولین باره که داره منو مینگاهم می

ی خدا اشک توشون جمع  زدن. انگار همیشهبه خاطر گریه حسابی برق می

که توی چشم من هم بود. فقط چون چشم من روشن شده بود؛ همون اشکی 

دیدمش. انگار تازه داشتم بود، بیشتر معلوم بود. انگار منم اولین بار بود که می

دیدم که چقدر خانوم شده، چقدر بزرگ شده. قبل از این که بخواد چیزی  می

 :بگه، کفری و عصبی گفتم
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 .بم تو دیواراکوشناسی، سرم رو میبه خدا اگر باز بگی منو نمی -

دونست. وسط بغضش خندید و دستاش من کامال جدی بودم و اون این رو می

رو باز کرد. قبل از این که پشیمون شه و بخواد آغوشش رو پس بگیره، بغلش  

اش شدت گرفت و راحت گریه کرد؛ اما من داشتم سعی  کردم. اون گریه

وتی بود که بابا کردم حتی بغضم رو هم پس بزنم. شاید این همون تفامی

 .بودمگفت. رویا همیشه دختر بود و من همیشه باید مرد می می

دونم چقدر بغض نمی دونم چقدر گریه کرد و چقدر به صورتم دست کشید. نمی

دونم چقدر باهام حرف زد؛ اما همه چی رو با سانسور  توی نگاهش بود و نمی

کنه؛  ببینه، اذیتشون میاش معتاده و اگر من رو بهم گفت. گفت که پدرخوانده

اما نگفت چه اذیتی. گفت که چند وقت دیگه عروسیشه؛ اما نگفت با کی؟ گفت  

 که به سرپرستی گرفته شده؛ اما نگفت چطور؟

ی تصادف  خواستم همین اولین کاری مجبورش کنم همه چیز رو از لحظهنمی

دونم. ش میای پدرخوندهتونستم بگم خودم همه چیز رو دربارهبهم بگه و نمی

دونستم باید بگم این همه اطالعات دقیق رو از کجا آوردم؟  چون نمی

خوام جلوی  تونستم بگم که میتونستم بگم که خالفکارم و نمینمی
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 .اش بایستم و جلوی این عروسی رو بگیرمپدرخوانده

اش قبل از پدرخونده اش سر رسید. نگاه سرزنش باری که به رویا  مادرخونده 

شد. رویا هم سنگینی این نگاه رو حس کرد که  جلوی چشمام دور نمیکرد، از 

اش خیلی  خواد منو هم توی عروسی همراهش ببره. مادرخواندهسریع گفت می

بارید.  کرد طبیعی رفتار کنه؛ اما استرس و نگرانی از سر و روش میسعی می 

اش  ده انقدر از پیدا کردن رویا خوشحال بودم که اون لحظه استرس مادرخون

اش رو به بعد موکول کردم واقعا برام مهم نبود! سر در آوردن از کار مادرخونده 

تونه خونه بیاد، پیش رویا  اش امشب نمیو وقتی مطمئن شدم که پدرخوانده

 .موندم

به افرادم سپرده بودم تا جایی که طبیعی به نظر بیاد و شبیه یه دعوای  

ن و نذارن امشب برگرده. برای خ*یاب*ونی باشه، یه درس حسابی بهش ب*د

اش امشب  این که خیال رویا رو راحت کنم، ناچار شدم بهش بگم که پدرخونده

 .نمی تونه خونه بیاد. وقتی مطمئن شد، گذاشت شب رو پیشش بمونم

ی خاطرات خوش گذشته تمام شب رو باهم حرف زدیم و از قدیما گفتیم. همه

ات بد نزدیم. ازش نپرسیدم چطور زنده  رو مرور کردیم؛ اما هیچ حرفی از خاطر
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دونه؟ از  مونده؟ قبل از به سرپرستی گرفته شدن کجا بوده؟ از سامی چیزی می

دونستم ظرفیتش  کنه که اون مُرده؟ میدونه زهره فکر میمریم خبر داره؟ می

ی هیستریک دیگه براش درست  خواستم یه حملهبرای امروز تکمیله و نمی

 .کنم

که برام پهن کرده بود، کنارش دراز کشیده بودم و به چشمای  روی رختخوابی

تونستم شب بخوابم و تمام مدت، به رویا خیره  اش خیره بودم. من نمیبسته

هام  ترسیدم دیدنش یه رویا باشه؛ درست مثل وقتی که توی خواببودم. می

کردم، ناپدید  کردم. همیشه توی خواب وقتی لمسشون میپیداشون می

اش دست کشیدم تا باور کنم که واقعیه و هر لحظه ترس  . روی گونهشدنمی

ی  اراده و احمقانه! نگاهی به حلقهغیب شدنش رو نداشته باشم. یه حرکت بی

 :نامزدیش کردم و آروم پرسیدم

 خوابیدی؟  -

 :حرف چشماش رو باز کرد و لبخندی بهم زد. لبخند تلخی زدم و گفتمبی

 .سالته رویا. اصال منطقی نیست 17همش ازدواج برات زود نیست؟  -

لبخندش آروم آروم محو شد. انتظار داشتم بگه که این ازدواج اجباریه. بگه که  
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ذاره این اتفاق بیوفته؛  خواد توی این سن ازدواج کنه و هرجور شده، نمینمی

 :اما اون نگاه نگرانم رو که دید، لبخند قشنگی زد و گفت

شناسه،  گی. عشق نه سن و سال می جوری میهنوز عاشق نشدی که این  -

 .نه منطق

گفت و گفت. گفت که نامزدش یه سرمایه گذاره ملکه و ارتباطاتش خیلی قویه.  

کنه و بهش گفته پرورشگاهیه و در شان گفت که مادر نامزدش قبولش نمی

 .ی اصیلشون نیستخانواده

دونستن رویا کیه؟!  شنیدم کفری شدم. اونا میوای که چقدر از چیزایی که می

تونه چند برابره سهام اونا رو مثل آب خوردن بخره؟!  اش میدونستن با ارثیهمی

کردن! چطور یه مشت خالفکار دونستن که با آ*غ*و*ش باز قبولش میاگر می

 !کردن خواهرم رو به خاطر پول تحقیر کنن؟ع*و*ضی، جرات می

ای بهش  بود. برای همین هم ارثیهموقع انحصار وراثت از نظر قانونی رویا مرده 

مون رو پس  تعلق نگرفت؛ اما من کاری به قانون نداشتم. بهش گفتم دارم ارثیه

گیرم و سهمش رو بهش میدم؛ اما اون فقط با آرامش گفت که آرش همین  می

خواد فامیلش رو پس  خواد ناراحتش کنه. گفت نمیجوری قبولش کرده و نمی
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دونست که اگر به طایفه برگرده، باید با . اون خوب میبگیره و به طایفه برگرده

 .یکی از پسرای طایفه ازدواج کنه

کنم، چون پشت پا زدن به اصل و نسبش و این همه  تونستم بگم درکش مینمی

ارثیه، فقط به خاطر عشق، به نظرم احمقانه بود؛ ولی این تصمیم خودش بود و  

خواد مجبورش کنم. حتی اگر واقعا ازدواجش  نمیتونستم به کاری که من نمی 

ی بردنش به طایفه چی بود، وقتی که اونجا هم مجبور به  اجباری بود، فایده

 .کردشد؟ حداقلش این جا با عشق ازدواج میها میزادهازدواج با یکی از خان

اش با خودم به طایفه ببرمش، یا بذارم  دونستم باید برخالف خواستهنمی

رسیدم که کم داشتم به این باور مییش سر بگیره و ازش بگذرم؟ کمعروس

ترین ظلم در حقشه. تصمیمم واقعا عاشق نامزدشه و بهم زدن عروسیش، بزرگ

خواست. اون برای  خواستم همون کاری رو بکنم که رویا میرو گرفته بودم. می

کنم به  خواستم مجبورش رسیدن به آرش، تا پای پس زدن من پیش رفت. نمی

خواستم  طایفه برگرده و از کسی که دوست داره دست بکشه. برعکس، می

ی خودم  کمک کنم به هر قیمتی شده، دور از طایفه ازدواج کنه. یه پام خونه

ی رویا. انقدر مسیر این دوتا شهر رو رفته بودم که دیگه  بود و یه پام خونه
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ی این که عقدش بهم  دیدم؛ اما براآدرس رو حفظ بودم. مرتب رویا رو می

ام بشه؛ وگرنه احتمال این که دعوا  اش متوجهذاشتم پدرخوندهنخوره، نمی

رفت. به  ی نامزدش همه چیز رو بفهمن و مراسم بهم بخوره باال میبشه، خانواده

هیچکس اعتماد نداشتم تا بتونم چیزی به کسی بگم و ازش مشورت بگیرم.  

هم چیزی نگفتم. با این حال مدتی  رفیعی پیش کش، حتی به حسین سعادتی 

گرده؛  مون میگفت که آرمان داره دنبالزد و میبود که رفیعی مدام زنگ می

 !مخصوصا دنبال رویا

خواستم ببینمش؛ اما این حق رویا بود که  اومد و نمیمن که ازش خوشم نمی 

 شه وبرادرش رو ببینه. برخالف انتظارم گفت آرمان به این آسونی قانع نمی 

خواد هیچ کس از طایفه رو ببینه و فعال  کنه. گفت نمیعروسی رو خ*را*ب می

شناسه،  کرده منو نمیبه هیچکس هیچی نگم. گفت حتی این که اول وانمود می

خواسته به طایفه برگرده و یه ازدواج اجباری داشته  به خاطر این بوده که نمی

 .باشه، یه ازدواج مثل ازدواج بابا

ترسیده قبل از عروسی بعد از عروسی سراغ من هم بیاد و می خواستهگفت می

دونم چطوری؛ ولی باآلخره از  همه چی بهم بخوره و آرش رو از دست بده. نمی 
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دلم در آورد. قرار گذاشتیم بعد از عروسیش با آرش، همه چیز رو به همه 

 .بگیم

نستم  تومن تصمیم گرفته بودم بذارم دنبال دلش بره. حتی اگر دیگه نمی 

 .ببینمش، اگر کنار آرش خوشحال بود، من راضی بودم

*** 

تر از همیشه بود. همون لباسی که از بوتیک خریده بود رو  روز عقدش شاد

ها شده بود. با این حال پوشیده بود و با یه آرایش ساده و ملیح، مثل فرشته

آرش،  این فقط ظاهر ماجرا بود. شب قبل از ترس این که آرمین، برادر بزرگ 

بیاد و همه چیز رو بهم بزنه، تا صبح نخوابیده بود. خیلی سعی کردم آرومش  

گفت آرمین زندان رفته،  کنم؛ اما نگران بود که آرمین، آرش رو بکشه! می

گفت تهدید کرده اگه دست نگه سابقه داره و هیچی براش مهم نیست. می

 .کشه یا آرش روندارن، یا رویا رو می

کردم. تا صبح کرد؛ اما باید رویا رو آروم میاقعا عصبیم میشنیدن این حرفا و

دونم بهش دلداری دادم که مگه شهر هرته؟ کاری از دستش برنمیاد؛ اما نمی 

چرا ته دل خودم خالی شده بود. آمار آرمین رو در آورده بودم و دیگه خوب  
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 .اشتعلت نبوده. اون یه کله خرابی بود که دومی نددونستم نگرانیم بیمی

ی آدمای مورد اعتمادم بیاد و نذاره هیچ کس  به شایان سپرده بودم، همراه بقیه

رسیدن، بدون هماهنگی من وارد محضر بشه. این آدمام که به ده نفر هم نمی

همونایی بودن که سن و جنسیتم رو می دونستن و بازم کنارم مونده بودن. 

ی ماد کنم یا نه؛ اما چارهتونم بهشون اعتدونستم توی این قضیه هم مینمی

 .ای نداشتمدیگه

خودم رو برای هرچیزی آماده کرده بودم؛ اما یه چیزی خیلی ذهنم رو درگیر  

شه یکی زن برادرش رو تهدید به مرگ کنه، فقط چون به  کرده بود. مگه می

تونه برای  نظرش در شان برادرش نیست؟! آخه مگه این دلیل چه قدر می

بخواد رویا یا آرش رو به خاطرش بکشه؟! اگر انقدر براش   آرمین مهم باشه که

مهمه، چرا نمیره جلوی برادر خودش رو بگیره که رویا رو تهدید کرده؟! اصال 

چرا پدر و مادر آرش توی مراسم نبودن؟! چرا فقط خواهر آرش همراهش بود؟!  

 !پس بقیه خانواده چی؟

دونستم یه هم نمیگه. میمطمئن بودم همش همین نیست و رویا یه چیزی رو ب

چیزایی رو حذف کرده؛ اما مطمئن بودم حداقل اونایی که گفته راستن. با این  
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که عقدش محضری و مختصر بود؛ ولی کل کارای مراسمش رو خودم براش  

 .ی عقد گرفته تا لباس و پذیرایی و تشریفاتشانجام دادم. از سفره

عقدش هم نتونستم جلو برم و از  تا قبل از عقد آرش رو ندیده بودم؛ اما توی 

رفتم، همه از شباهتمون متوجه  نزدیک ببینمش. اگر بیشتر از این پیش می

 .خوردشدن و همه چی بهم مینسبتمون می

نتونستم برم و به خواهرم یه تبریک ساده بگم؛ فقط از دور ایستادم و براش  

که از   دونم چقدر با حسرت بهش خیره بودمآرزوی خوشبختی کردم. نمی 

ام« همون دور نگاهم رو حس کرد. برگشت نگاهم کرد و ل*ب زد: »شرمنده 

 «لبخند از ته دلی بهش زدم و مثل خودش گفتم: »دشمنت

کنه، به  روز عقدش به خیر گذشت و با قول این که فردا به آرش معرفیم می

کر  ای فاهواز برگشتم. انقدر خسته بودم که قبل از این که بتونم به چیز دیگه

 .کنم، خوابم برد

شون؛ اما  ی روزای دیگه، رفتم خونهتفاوت بودم و مثل همهمن مثل همیشه بی

رویا برعکس من دل تو دلش نبود. این از جنب و جوشش معلوم بود. تشخیص  

ی مقابل من بود. رویا یه  منو رویا در ظاهر، کار سختی بود؛ ولی اون واقعا نقطه
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 .دختر واقعی بود

ز خواب بیدار شده بود و بیشتر از دو ساعت برای آرایشش وقت ی سحر اکله

گذاشته بود. از وقتی رسیده بودم مشغول الک زدن بود. شونه کردن و مدل 

دادن به موهاش، بیشتر از یک ساعت زمان برد. عاشق رنگ صورتی بود و  

مختصر وسایل و لباسی که داشت، صورتی بود. ناخواسته لوند بود و توی تمام 

کاتش آرامش عجیبی بود. جوری آروم بود انگار دنیا تا ابد ادامه داره و حر

هیچی فانی نیست. انگار هیچ پایانی در کار نیست و برای هرکاری تا ابد فرصت 

ای نداشت و واسم معنی آرامش محض  داره. اون برای هیچ کاری هیچ عجله

 .بود

ش نداشتم و حتی حدس  حوصله بودم. تعریف درستی از آرای من اما خسته و بی

کنه هم برام غیر ممکن بود.  این که با اون نخ توی دستش داره چی کار می

لباسام ورزشی و پسرونه بود. موهام رو طبق معمول زیر کاله سویی شرتم جمع  

سال توی خودم دفنش کرده بودم، تماشاش  9کرده بودم و با عشقی که 

 .کم خوابم بردکم  کردم. انقدر به آماده شدنش خیره شدم کهمی

وقتی بیدارم کرد دیگه ظهر شده بود. با ذوق از رخت خواب کشیدم بیرون و  
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 .گفت باید باهم ست کنیم

نگاهی به لباسی که برام گذاشته بود انداختم. دقیقا مثل لباس خودش بود! به  

افتاد.  ای بود؛ ولی با یه لباس پوشیدن که اتفاقی نمینظرم کار بچگانه

دلش رو بشکنم. وقتی لباس رو پوشیدم تازه فهمیدم منظورش   خواستمنمی

 .خواست کال باهم ست کنیمچیه. اون می

هرچی گفتم: »عروس تویی، من چرا باید به خودم برسم؟« زیر بار نرفت. مثل  

بچگی پاش رو روی زمین کوبید و با لجبازی گفت: »برای من، به خاطر من« 

اال حاالها محال بود به خواسته هاش »نه« انقدر دلم براش تنگ شده بود، که ح

بگم. آخرش هم گذاشتم توی صورتم دست ببره؛ اما دیگه زیر بار آرایش نرفتم.  

از آرایش متنفر بودم و یه کالم گفتم: »نه«؛ اما وقتی گفت: »جون رویا« بازم  

قبول کردم. جونش نقطه ضعفم بود و چه دوست داشتنی بود این نقطه ضعف.  

فهمیدم چقدر خوبه آدم یکی رو داشته باشه که وقتی یکی  می  تازه داشتم

 .کسی بغضش نگیرهگه: »جون عزیزت« از بیمی

رسید و من و رویا جلوی آینه ایستاده بودیم و ی دیگه آرش میده دقیقه 

شد؛ ولی ازم یه دختر واقعی ساخته بود. کردیم! باورم نمیخودمون رو نگاه می
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دیدم، با خودم می گفتم:  بود که وقتی پشت ویترین می لباسم دقیقا از همونایی

پوشم!« آرایشم روی صورتم نشسته بود و ابروهای  »بمیرم هم از اینا نمی

تر شده بود و حالت زیبایی گرفته بود. من واقعا زیبا  مرتبم، حاال کمی باریک

نگار شده بودم. انگار تا قبل از این هیچ وقت خودم رو توی آینه ندیده بودم. ا

ذاشت خودم رو  تا قبل از این، نفرت از مریم و شباهتی که بهش داشتم، نمی

شد که من هم دخترم، که ببینم. انگار اولین باری بود که داشت باورم می

شد، به عنوان یه دختر، نه  چشمام گیرا، براق و روشنه. تازه داشت باورم می

 .تنها زشت نیستم، بلکه واقعا ملیحم

ی مرتبم کشیدم و به رویا نگاه کردم. برای عقدش موهاش رو  دستی به موها

ای قشنگی  رنگ کرده بود و موهامون اآلن تقریبا همرنگ شده بود. لنز فیروزه

گرفتم، کامال شبیه من شده بود. گذاشته بود و اگر ناز رفتارش رو فاکتور می

ذاشتم  دونستم، نمیحتی به ذهنم هم نرسیده بود چه قصدی داره که اگر می

 .انجامش بده

نگاهی به کفشای پاشنه بلندی که برام گذاشته بود کردم و سعی کردم عصبی 

ای به امتحان کردنش نشم. این چیزا برای من جدید بود و من هیچ عالقه



www.taakroman.ir  

 
  

 
402 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

نداشتم. با این حال به خاطر رویا سعی کردم بپوششمون. هرچند نتونستم  

فایده است و مدام زمین ی حتی یه قدم هم باهاشون راه برم. وقتی دید ب

 .خورم، خودش هم کفشاش رو در آوردمی

برای آخرین بار توی آینه به خودمون نگاه کردم. دو تا دخترِ تقریبا هم قد و  

هم شکل، که دیگه تفاوت زیادی نداشتن. حتی رنگ الکمون هم ست بود و  

هنوز   عمال هیچ تفاوت ظاهری نداشتیم. جز این که اون هنوز رویا بود و من

رها، جز این که من لوند نبودم و رویا ناز و تو دل برو بود، جز این که من هنوز  

 .ای نداشت، کنار چه خالفکاری ایستادهسامی بودم و اون هیچ ایده 

خواست جای رویا بودن رها  خواست شبیه من بشه؟ چرا میدونم چرا می نمی

این که هیچ وقت  باشه؟ من که چشمای مشکیش رو بیشتر دوست داشتم، با 

 .بهش نگفته بودم

توی تنها اتاقی که فرش داشت، کنار هم نشسته بودیم و منتظر آرش مونده  

بودیم. حتی طرز نشستمون هم مثل هم بود. صدای در زدن که اومد، 

تونستم اشتیاق رو توی صورتش ببینم. با اومدن آرش خواستم از جام بلند  می

به دستم وارد کرد، وادار به نشستن شدم. شم؛ اما با فشار کوچیکی که رویا 
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چون بهش قول داده بودم تا زمانی که خودش حرفی نزده، منم چیزی نگم،  

 .مجبور به سکوت شدم

ای که ی کوچیکی که روبه روم بود خیره بودم، که با ضربهگیج به بشقاب میوه

یخ نشستم رویا به پهلوم زد تا سرم رو باال بیارم و آرش رو ببینم، از د*ر*د س

هام رو حس کردم و سعی کردم، و حس کردم حس از تنم رفت. باز شدن بخیه

گذشت؛ دردم رو به روم نیارم. با این که بیشتر از دو هفته از زخمی شدنم می 

اما هنوز هم زخمم خیلی د*ر*د داشت. حاال این من بودم که دست رویا رو  

 .رشفشار می دادم! من از د*ر*د زخمم و اون از عشق آ

تونست عاشق کسی بشه که با تهدید و کردم. چطور میمن رویا رو درک نمی

خواست بدستش بیاره؟ چطور عاشق کسی شده که هم خودش و هم  به زور می

پدرش به اسم سرمایه گذاری امالک هزاران نفر رو آواره کردن؟ یعنی واقعا  

 نده؟ عشق انقدر خام و بچگانه است که چشم آدم رو روی همه چیز بب

گذشتم، چرا خودش رو شبیه من کرده بود؟ این اصال حتی اگر از این هم می

کردم تا حدودی جلوی آرش معذب  اصال حس خوبی نداشت. حتی حس می

شم. مطمئنا خودش هم حس خوبی نداشت، اگر آرش من رو جای اون  می
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 .گرفتاشتباه می

ی تفکراتم بهم  مهغرق تفکراتم بودم که با دیدن پسری که روبه روم بود، ه

خورد. کال با هرچیزی که تصور کرده بودم فرق داشت. با تعجب به پسری خیره  

بودم که از دیدن یه دختر دیگه شبیه نامزدش، هنگ کرده بود. نگاهش با بهت  

تونستم پاکی و چرخید. توی همین چند ثانیه هم میبین چشمای من و رویا می

ببینم! چطور ممکن بود پسری که این  چکید رو صداقتی که از سرتاپاش می

 همه ازش بد شنیدم، انقدر ساده باشه؟ 

دیدم، محال بود بدونه ملک خواری یعنی چی؟ چه برسه به  کسی که روبروم می

کله باشه. بیشتر شبیه دانشجوهای سانتی مانتال  این که یه آدم خالفکار و بی

وجود سن کمش، به نظر پسر  دانشگاه و بچه مثبتا بود تا یه خالفکار بی،رحم! با 

 .فهمیده، پخته و با فکری میومد

 :هدف گفتبدون این که بشینه، مات و مبهوت، بی

 !رویا خواهر دوقلو داره؟ -

حرف  نگاه گیجی به نامادری رویا کرد، بلکه یه توضیحی ازش بشنوه. اون هم بی

قصد رویا  فهمیدمای باال انداخت و از اتاق بیرون رفت. تازه داشتم می شونه
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تونه تشخیصش بده یا نه. برای همین هم  خواست ببینه آرش میچیه. اون می

گفته بود حرفی نزنم. ما صدامون شبیه هم نبود. وای که چقدر بچگانه! باورم  

ی لجباز تبدیل کنه! این کار یه  شد عشق بتونه یه آدم بالغ رو به یه بچهنمی

ی خودش کرده بود کفری  خبر سوژهجور آزمایش بود و من از این که منو بی

 .خواست زودتر از این جو سنگین بیرون برمشده بودم. دلم می 

 :آرش هم فهمیده بود قصد رویا چیه که چشماش رو ریز کرد و گفت

 شما دوقلویید؟ -

این بار من و رویا همزمان باهم، کامال حرصی و کفری »نه« کش داری گفتیم.  

باال پرید و من و رویا هم با تعجب به هم خیره شدیم.  ابروهای آرش از تعجب 

آخه وقتی بچه بودیم و کسی این فکر رو می کرد هم دقیقا همین واکنش رو  

 .دادیمنشون می

خواست از صدامون رویا رو تشخیص بده که چون باهم جواب دادیم آرش می

بچگانه  اش سر رفته بود و دیگه طاقت این کارای تیرش به سنگ خورد. حوصله

رو نداشت. رو به رومون ایستاد و چند ثانیه توی چشمای من و چند ثانیه هم  

 .توی چشمای رویا خیره شد. جو عجیب شده بود و معلوم نبود کی به کیه
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دیگه چیزی تا در اومدن صدای دادم نمونده بود، از بس که رویا دستم رو فشار 

یصش بده چقدر ناراحت  تونستم حس کنم که اگر آرش نتونه تشخداد. می می

کردم زودتر تموم شه. باآلخره نگاه آرش روی رویا  شه و داشتم خداخدا میمی

ی  ثابت موند. دستش رو کشید و از جا بلندش کرد. به شوخی سری به نشونه

 :افسوس تکون داد و گفت

 .خیلی بچه شدی امروز -

ا شکستن  نفس راحتی که از سر آسودگی کشیدم، از چشم آرش دور نموند. ت

شد و از  تر میدل خواهرم فقط یه قدم فاصله داشتم. زخمم داشت هر لحظه باز

کم شوخی هاشون هم لوس و حوصله  دست رویا هم حسابی دلخور بودم. کم

 .سر بر شد و ترجیح دادم تنهاشون بذارم

رفتم توی اتاق خواب رویا و در رو پشت سرم بستم. مطمئن بودم نامادریش هم 

ه رویا و آرش راحت باشن، به آشپزخونه پناه برده بود. خونه  برای این ک

 .ای نبودی دیگهکوچیک بود و چاره

آخه مگه شبیه سازیه؟ این دیگه چه جورشه؟ از دست رویا عصبی بودم و  

فضای اتاق هم زیادی مرطوب و گرم بود. این مدت هم انقدر از دست رویا  
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کردم دوباره دارم نفس  س میحرص خورده بودم و سیگار کشیده بودم، که ح

کردم و هیچ ی بعدی آسمم رو حس میکم میارم. داشتم نزدیک شدن حمله 

خواستم اسپری استفاده کنم، چون  خواستم باعث دردسر کسی بشم. نمینمی

 .شدگرفت و قطعا رویا از صدام متوجه جریان میبعدش صدام می

ول باد زدن خودم شدم. لباسم رو عوض کردم و زخمم رو دوباره بستم و مشغ

شد؟ با  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم؛ اما مگه می

 :خودم غر زدم

آخه یعنی چی این کارا؟! واقعا که بچه است. تازه با این سن ازدواج هم   -

شه. آخه کی گفت که هیچ وقت بزرگ نمیخواد بکنه. واقعا بابا درست می می

 کنه؟ یش میشوهرش رو با خواهرش آزما

نیم ساعتی گذشته بود که رویا پرید داخل و در رو پشت سرش بست. به در  

تکیه داد و چشماش رو بست. اولش نگران شدم؛ اما با دیدن لبخندی که کم  

اش هم که  نشست، شیطنتم گل کرد. برای تالفی کار بچگانهکم روی ل*بش می

 :بود، گفتم

 .ان هاگن عاشقا دیوونهراست می -



www.taakroman.ir  

 
  

 
408 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 :ع چشماش رو باز کرد و هول زده گفتسری

 !تو کِی اومدی تو؟ -

ام گرفته بود.  با تعجب نگاهی به در اتاق که بهش تکیه زده بود انداخت! خنده 

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 .همون اول که شما مشغول دل و قلوه دادن شدین من اومدم توی اتاق -

 :چشمکی زدم و گفتم

رنگت چرا لبو شده؟! نگو از خجالته کاریه که با من  ها رو ولش.حاال این -

 .دمکردی که درسته قورتت می

فایده است، فقط با بالش به جونم  اولش سعی کرد منکر بشه؛ اما وقتی دید بی

کردم بدون این که بهش آسیبی برسونم، مهارش کنم؛ اما  افتاد. سعی می 

ترسیدم ناخواسته  و می شد. من الکی دعوا کردن رو بلد نبودمخیال نمی بی

هاش ناخواسته  بهش آسیب بزنم. انقدر تمرین کرده بودم که بدنم در برابر ضربه

داد. قبل از این که مچ دستش رو اشتباهی بشکنم، منم واکنش نشون می

 .بالشم رو برداشتم تا مثل خودش مهارش کنم

ون، کل خونه رو  های شادمبعد از یک ربع، اتاق پُر از پَر شده بود و صدای خنده
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هوا در  ی آرش، سراغمون اومد. بیاش بعد از بدرقهبرداشته بود. مادر خوانده

 :اتاق رو باز کرد و با غرغری مادرانه گفت 

 ...رویا دیدی آرش ناراحت شد؟ چقدر گفتم نکن -

انگار تازه مارو دید که حرفش رو نصفه رها کرد و با تعجب به اتاقی که داغون  

 .شد  شده بود، خیره

شه. آرش این  این چه وضعیه؟ پاشو لباست رو عوض کن خ*را*ب می -

 .کنه. زود باشجوری ببینت که نگاهت هم نمی

های نادم و ناراحتی به خودمون گرفته بودیم؛ اما همین که دوتامون قیافه 

اش دل خوشی بیرون رفت، پریدیم جلوی آینه! با این که از مادرخوانده

ون بود. یکی از بندای تاپم افتاده بود و به کل بدنم پَر  نداشتم؛ ولی حق با ا

چسبیده بود. آرایش جفتمون پخش شده بود و موهامون توی صورتمون پخش  

 .ی لباس رویا چروک شده بود و عمال لباسش نابود شده بودو پال بود. باالتنه

رویا که سریع رفت دوش گرفت و دوباره لباس پوشید و مشغول آرایش شد.  

عا پشتکارش توی آرایش قابل ستایش بود! من برای خودم هم حوصله  واق

حوصله آرایشم رو  نداشتم چه برسه به آرایش کردن برای یه سرخر دیگه! بی
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 .پاک کردم و بدون این که به زخمم آب بخوره، یه دوش سرسری گرفتم

وقتی کنارش نشستم تا موهام رو ببندم، مشغول شونه کردن موهاش بود.  

 :ای رو روی پام گذاشت و گفتحو*له

 .سشوار نداریم. با حو*له خشک کن سرما نخوری -

 :حو*له رو برگردوندم و گفتم

 .شهمن گرماییم عادت ندارم. خودش خشک می -

 :لبخند تلخی زد و گفت

 هنوزم حساسی؟ -

کردم دیگه خود زهره هم یادش باشه اون یادش بود! حتی جزئیاتی که فکر نمی

 :ت. لبخند تلخی زدم و گفتمرو به یاد داش

من از بعد از تصادف، دیگه حتی یه روز رو هم مثل قبل زندگی نکردم  -

 .رویا

اشکی که توی چشمام جمع شده بود رو، با یه نفس عمیق پس زدم و موهام رو  

 .بستم. خواستم از کنارش بلند شم که مچ دستم رو گرفت و کشید پایین

مگینش نگاه کردم. موهای خیسم رو از  دوباره کنارش نشستم و به صورت غ
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ی از ته دلی کرد و با صدایی که صورتم کنار زد با محبت بهم خیره شد. خنده

 :بغض توش موج می،زد گفت

خوای  اصال عوض نشدی رهایی. تا وقتی خودم چیزی نگم، تو هم نمی -

 !چیزی بپرسی نه؟

هم طول گفت. من عوض نشده بودم. اگر این سکوتش صد سال راست می

تونست بهم بگه،  کردم. باور داشتم اگر میکشید، باز هم براش صبر میمی

 :گفت. آروم دستش رو از موهام پایین کشیدم و گفتمخودش از اول می

ی گفتنش نیستی، فقط حال خوبت پرسیدن من، وقتی خودت هنوز آماده -

 .کنه رویاییرو خ*را*ب می

 :لبخندش آروم محو شد و گفت

ال چیز زیادی یادم نیست رها. وقتی بهوش اومدم، تهران بودم و تمام من اص -

هام شکسته بود. ترسیده بودم و نمی دونستم باید چی کار کنم؟ دست و دنده 

تونستم از جام تکون بخورم و از  کرد. نمیپام تو گچ بود و تمام بدنم د*ر*د می 

تم و مجبور شده این که کچلم کرده بودن شوکه بودم. خ*ون ریزی مغزی داش

 .های خ*ون رو بردارنبودن عملم کنن و لخته
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 :نفس عمیقی کشید و گفت

بعد از عملم هرچی از بقیه پرسیدم: »برای بقیه چه اتفاقی افتاده؟ چرا  -

گفتن من یه بیمار دونست. همه پرستارا فقط میاینجام؟« هیچ کس چیزی نمی

انتقالی از کجا؟ انقدر گریه کردم و غذاها رو  دونستن انتقالیم؛ ولی حتی نمی 

پس زدم، که بعد از سه هفته، یه پرستاری که خیلی خشن و بداخالق بود، گفت  

ام بهم گفت و بعد از  همه به جز مریم مُردن. این تنها چیزی بود که از خانواده

اون دیگه هیچ وقت ندیدمش. بعد از یه ماه، تازه دست و پام خوب شده بود و  

وهام دوباره در اومده بود، که فرستادنم پرورشگاه. قبل از این که بخوام درک  م

سرپرست چیه؟ به  ی یتیم و بیکنم اصال پرورشگاه چیه؟ مردن چیه؟ بچه

کردم دیگه همه چی تمام شد؛ ولی وقتی با  سرپرستی گرفته شدم. فکر می

 ...جا هم، این ناپدریم به این شهر اومدم، ناپدریم مرد و این جا هم

شد؛ اما اش رو تمام کنه. گلوم داشت از بغض پاره میهق هقش نذاشت جمله

اشکای اون رو پاک کردم و بغض خودم رو قورت دادم. با اطمینانی که 

 :دونستم از کجا آوردم بهش گفتمنمی

دم نمی،ذارم هیچ کدوم از  دیگه همه چی تموم شد رویایی. بهت قول می -
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 .ت بیوفته. بهم اعتماد کن رویااون اتفاقا دیگه برا

کردم؛ اما واقعا کسی نبود که بتونه خودم رو آروم کنه. رویا  اون رو آروم می

تونست توی چندتا جمله بگه چی به روزش اومده.  خیلی جرات داشت که می

خواستم برای کسی تعریف کنم، جرات گفتن نداشتم. من حتی اگر روزی می

 .دم رو توی چندتا جمله خالصه کنممحال بود بتونم دردی که کشی

کرد، اون پرستار بود. چرا فقط یه پرستار از  بین حرفاش، چیزی که اذیتم می

ای که تازه  دونست که چه اتفاقی افتاده؟ چرا با بچهبیمارستان تهران می

 !خانواده،اش رو از دست داده انقدر بداخالق بود؟

ای من هم افتاد. پرستاری که به  دیدم این اتفاق برکردم، میخوب که فکر می

ام رو داد، همچین خوش اخالق نبود و من هم دیگه توی  من هم خبر خانواده

بیمارستان ندیدمش. حتی یادمه وقتی از بقیه سراغش رو گرفتم هم هیچکس  

دونستم و نه دیگه چهره،اش رو  شناخت. حیف که نه اسمش رو میاون رو نمی

 .کردماش میاومد؛ وگرنه پیدخوب یادم می

رسیدم که شاید اصال پرستار نبوده! اون از قصد کم داشتم به این نتیجه میکم 

به من گفته بود رویا و سامی مردن و به رویا گفته بود من و سامی مردیم! 
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مطمئنا اگر سامی هم زنده بود، بهش گفته بودن که من و رویا توی تصادف 

ی اون تصادفیم و هر  بازمانده   مردیم! به هر کدوم از گفته بودن ما تنها

 .ی مارو نابود کردنکدوممون رو یه سمتی فرستاده بودن. اونا خانواده 

فکر این که شاید کسی که از اول برای نجات دادن ما از دست طایفه این کار رو  

کرد. واقعا یه  کرده، اون پرستار رو فرستاده و این نقشه رو چیده، عصبیم می

رد که این جوری داره بدتر همه چیز رو برای ما سخت  لحظه با خودش فکر نک

کنه؟ شاید با این کارش مارو از دست طایفه نجات داده بود؛ ولی هر کدوم  می

مون افتادیم. از هم دور موندیم و طعم  گیر آدمایی صدبار بدتر از بزرگای طایفه

دونستم مادرم  واقعی خانواده داشتن رو هیچ وقت نچشیدیم. من حتی نمی

ی خاکیه؟ این واقعا یه نقشه برای  کجاست و برادرم اآلن کجای این کره

 !نجاتمون بود یا شکنجه مون؟

در مورد چیزی که به رویا گفته بودن، چون بابا واقعا فوت شده بود، از نظر  

ایم، بازم تغییری توی  دونست که من و آرمان زندهقانونی حتی اگر می

اما خوشحال بودم که همش یه هفته توی  کرد؛ پرورشگاه رفتنش ایجاد نمی 

 !ها بودپرورشگاه بوده. پرورشگاه از نظر من، یه زندان قانونی برای بچه
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من هم همه چیز رو از بعد از تصادف براش تعریف کردم. همه چی جز این که  

ای دچار شدم و جز  من االن جزو یه باندم! جز این که به چه بیماری روحی

خواستم بدونه خالفکارم و نمی،خواستم یم. نمی خودکشیم و علت خودکش

 !سالگیم چی بهم گذشته؛ حداقل االن نه 8بدونه که توی 

با برگشتن من به اهواز، شمارش معکوس رویا هم شروع شد. هر روز بهم زنگ  

روز   9روز دیگه مونده. رها حواست هست؟ فقط  10گفت: » فقط میزد و می

کردم روز دیگه مونده.« مدام سعی می  8دیگه مونده. رهایی کجایی؟ فقط 

فایده بود. این بار وقتی بهم زنگ زد، از شدت استرس آرومش کنم؛ ولی بی

 .تونست درست صحبت کنهدیگه حتی نمی

های قبل از ازدواج باشه، نه این که نگران  هاش، نگرانینه این که نگرانی

شروع یه زندگی آبروریزی راه انداختن ناپدریش باشه، نه این که استرس 

جدید با آرش رو داشته باشه؛ اون نگران بود که آرمین، برادر بزرگ آرش، واقعا 

 .آرش رو شب عروسیش بکشه

خواستم خودم رو قانع کنم که امکان نداره کسی برادر خودش رو  هرچقدر می

فایده بود.  توی شب عروسیش بکشه، مگر این که قضیه ن*ا*موسی باشه، بی
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ای رویا، ناخواسته به جون خودم هم افتاده بود. انقدر بهم ریختم هانگار نگرانی

 .که بدون این که چیزی به رویا بگم، همراه آدمام به شهرشون رفتم

شه. پس دیگه حتی  دونستم که آرش با ازدواج با رویا، از ارث محروم میمن می 

 .شدسر ارث و میراث هم تهدیدی برای آرمین حساب نمی

تمام این موش و گربه بازیا مستقیم از رویا بپرسم؛ اما من تونستم جای می

خواستم به استرس خواهرم دامن بزنم. من بعد از این همه سال دوری، نمی

 .خواستم همدمش باشم نه سوهان روحشمی

شایان رو دنبال آرمین فرستادم و خودم سراغ نامادری رویا رفتم. با خودم 

جور کرده بود، تا بتونیم راحت حرف بزنیم.  ای که شایان برام بردمش به خونه

چیز زیادی تا عروسی رویا نمونده بود و وقتش بود همه چیز روشن بشه؛ اما  

زد. منم از شدت  چند ساعت گذشته بود و نامادریش یه کلمه هم حرف نمی 

 :نگرانی، زده بودم به سیم آخر. با حرص گفتم

رم سراغ شوهرت. فکر کنم اون  حاال که شما حرفی برای گفتن نداری، باید ب -

بچه باز ع*و*ضی، با یه شیشه م*ش*ر*وب و یه دست ق*مار ناقابل، بهتر از  

 ... ی این چیزام. فکرش رو بکنتو جوابم رو بده. منم که بد پایه
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دونستم که من هیچ وقت به آدم پستی که به خواهرم چشم  خودم خوب می

ق*مار پیش کش؛ اما اون که  کنم، م*ش*ر*وب و داشته، حتی نگاه هم نمی 

 :دونست، خودش رو باخت. رنگش پرید و با لحنی ملتمس گفتاین رو نمی

 ... کشهنه تو رو خدا. اون رویا رو می -

 :بدون این که مراعات چیزی رو بکنم وسط حرفش گفتم

 !دِ خب اون غ*لط کرده -

 .دوباره ساکت شد و با استرس مشغول ور رفتن با پایین روسریش شد

 .خودت خواستی  -

 .همین که از جام بلند شدم به آستینم چ*ن*گ زد

 .گمخوای میباشه، باشه هرچی می -

 .کفری شده، دستش رو پس زدم و دوباره سرجام نشستم

 .یه بار از اول بگو چطور رویا رو دیدی و خالص -

نفس عمیقی کشید. درموندگی و تردیدی که توی نگاهش بود دل من رو به  

 .آوردرحم نمی

دونستن من نازام. شوهر خدا بیامرزم قبول  ی قبلی مون، همه میتوی محله -
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کرد طالقم بده. به خاطر سو سابقه جزئی شوهر خدابیامرزم، بهمون از  نمی

دادن و هنوز درگیر دوادرمون بودیم. یه روز یه آقایی اومد و  پرورشگاه بچه نمی

اریم، به شرط این که بعدش از  کنه از پرورشگاه یه بچه بیگفت کمکمون می

تهران بریم و اسم پرورشگاهی که رویا رو ازش آوردیم به هیچ کس نگیم.  

کارای ضمانت و حضانت رو خودش انجام داد و غیب شد. ما هم اومدیم این جا 

 .و بعدش شوهرم مرد 

 :وسط حرفش گفتم

رو  اش اسم اون آقا رو می دونی؟ مدارک سرپرستی رویا رو داری؟ چهره -

 .یادته؟ باید اون جا اسمش به عنوان ضامن باشه

 :سرش رو به عالمت نفی تکون داد و گفت

اش  شناختیمش. خودش اومد و خودش هم رفت؛ ولی چهرهما اصال نمی -

 .یادمه

گوشیم رو از جیبم در آوردم و عکس رفیعی و دایی حسین سعادتی رو نشونش  

 :دادم. گوشی رو دستش دادم و گفتم

 دقت به این دو نفر نگاه کن. اینا بودن؟با  -
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 :گوشی رو پس داد و گفت

تر از این دو تا عکس بود؛ ولی مطمئنم اینا نیستن.  اون موقع خیلی جوون -

 .هرچند بعد از ده سال دیگه سن و سالش هم باید همین حدودا باشه

تونستم حدس  شناختم و حتی نمی جز رفیعی و دایی وکیلم، دیگه کسی رو نمی 

خیال این مرد شدم. به بزنم که اون مرد کی بوده. پوفی کشیدم و فعال بی

ای باال  رسید. شونههرحال فعال هیچ راهی برای پیدا کردنش به ذهنم نمی

 :انداختم و گفتم

 .ی ازدواجت با این حیف نون رو فاکتور بگیر. بعدش رو بگوقضیه -

 .غمی توی صورتش نشست

زد و توی خونه زندانیش  نداشت. کتکش می مسعود اصال با رویا سازش -

ها بگیره. بعد از این که سر  کرد جنساش رو از ساقی کرد. مجبورش میمی

 ... قماراش کلی بدهی باال آورد، توی مستی رویا رو به آرمین فروخت و

کردم. برای یه  داشتم حرصم رو سر لیوان آبی که توی دستام بود خالی می

هوا لیوان بین فشار دستم شکست. مات و  دادم و بی لحظه کنترلم رو از دست

رفت، خیره بود. همین که به خودش  مبهوت به دست خیسم که خ*ون ازش می
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 :ام غریدمهای کلید شدهاومد، نیم خیز شد تا سمتم بیاد. از بین دندون

 .بشین سرجات و حرفت رو بزن -

ی روسریش  ره با گوشهتونستم این رو توی نگاهش ببینم. دوباترسیده بود. می

 :مشغول شد و گفت

گفت: »آرمین رو  خواد. فقط میای رو میرویا اصال به من نگفت کس دیگه -

خوام« آرمین هم کم آدمی نبود. کاری از دستم براش برنیومد؛ اما خودش  نمی

شب نامزدیش با آرمین، غوغا به پا کرد. آرمین رو با چاقو زد و از خونه فرار  

ای آرمین به زور آوردنش خونه. من اون موقع حتی  فایده بود. آدمهکرد؛ اما بی

تر عاشق هم شدن و باهم قول و قرار  خبر نداشتم آرش و رویا از خیلی قبل

رفت و برای همین هم  ازدواج گذاشتن. آرش آبش با آرمین توی یه جوب نمی

،  به نامزدی آرمین نیومده بود. اون هنوز هم خبر نداشت نامزد آرمین

 .رویاست

کم همه  از شنیدن این حرفا، شوکه کرده بودم و دستام یخ زده بود. حاال کم

شد. همون طور که حدس زده بودم، قضیه چیز داشت برام منطقی می

های پازل توی ذهنم تکمیل می،شد، علت خشم ن*ا*موسی بوده. حاال که تکه



www.taakroman.ir  

 
  

 
421 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ود. کسی که سر فهمیدم؛ اما هنوزم اون به نظرم یه ع*و*ضی بآرمین رو می

داره، آدم پستی که دختری رو که دوستش نداره، مجبور به  ق*مار دختر بر می

رسونه؛ چطور  کنه، کسی که به یه معتاد ع*و*ضی، جنس مینامزدی می 

 تونست آدم درستی باشه؟می

حالم بدجور خ*را*ب بود. اون هم دست کمی از من نداشت. برای این که  

 :تر از قبل گفتستی به صورتش کشید و آروماش رو بگیره، دجلوی گریه

دونست که آرمین برادر آرشه. نتونست طاقت بیاره. یه شب  ولی رویا می -

قرص خورد و صبح دیگه از خواب بیدار نشد. خودکشی کرده بود. وقتی بهوش  

اومد و از آرش بهم گفت، تازه فهمیدم چرا انقدر س*فت و سخت پای »نه« 

د هنوزم بهم نگفت که آرمین برادر آرشه. من بدون این  گفتنش ایستاده. هرچن

که بدونم این دوتا برادرن رفتم پیش آرش و بهش خبر دادم که مسعود رویا رو  

سر بدهیش ق*مار کرده. اون بنده خدا هم کلی عصبانی شد. رفت پیش  

خورد زدش، بعد هم چند برابر پول رو بهش داد و گفت  مسعود و اول تا می

دونست که رویا دیگه نامزد بهم بزنه. آرش اون موقع هنوز هم نمینامزدی رو 

برادرشه. مسعود هم فقط دنبال سود بیشتر بود، قبول کرد. به خیالش این  
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تونست هم بدهیش رو بده، هم یه بار دیگه رویا رو به اون یکی برادر  جوری می

 .بفروشه

ودم. خ*ون از  توجه به زخم باز دستم، دستام رو از حرص مشت کرده ببی

کردم و چی شد؟  کرد. چی فکر میای که توی دستم مونده بود، چکه میشیشه

برمش. فکر می،کردم تنها  کنم و با خودم میکردم خواهرم رو پیدا میفکر می

تونم جهنمی که پشت  کردم می مشکل خواهرم توی این خونه، فقره. فکر می

زم، از یادش ببرم؛ اما محال بود.  خوام براش بساسر گذاشته رو با بهشتی که می

 .محال بود یه دختر بتونه همچین چیزایی رو فراموش کنه

 :کرد ادامه دادنامادریش خیره به خونی که از مشتم چکه می

فقط چند ساعت طول کشید تا آرمین قضیه رو فهمید و آرش رو در حد   -

نه، یا آرش رو  کشت زد. تهدید کرد اگر یک بار دیگه رویا و آرش رو باهم ببی

 ...کشه و یا رویا رو می

هقش اوج گرفت. تا همین جا هم کلی جلوی خودش  هوا زد زیر گریه و هقبی

 :هق گفترو گرفته بود. با هق

آرمین خالفکاره، کلی آدم دور و برش داره، طفلی آرش... آرش خیلی   -
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 ... کشه. اونس، اون آرش رو میساده 

چرخه. برای یه لحظه  دنیا دور سرم می کردمسرم گیج می،رفت و حس می

ام پیچید، انقدر شدید شد، که نتونستم  ی س*ی*نهدردی که توی قفسه

اش بند اومد و سریع از  هوا زمین خوردم. از شدت ترس گریهخوددار باشم و بی

شنیدم. دیدم؛ اما دیگه صداش رو نمیجاش بلند شد. ل*ب زدنش رو می

کرد. با سیلی چیزی نمونده؛ اما بدنم مقاومت می دونستم تا بیهوشی کاملممی

محکمی که لحظه،ی آخر به صورتم زد، چشمام ناخواسته باز شد. با د*ر*د  

 :زمزمه کردم

 !کیفم، کیفم رو بیار -

دونم صدام رو شنید یا نه؟  اومد. اصال نمیانقدر د*ر*د داشتم که صدام در نمی

سته شده بود و توی تاکسی نشسته ای بوقتی به خودم اومدم، دستم با پارچه

ذاشتم پام به بیمارستان برد بیمارستان؟! عمرا اگر میبودیم. داشت من رو می

کردن.  دونستم وضع قلبم خرابه و مطمئنا بستریم میبرسه. خودم می

خواستم یه دردسر تازه برای رویا درست کنم. دستم رو سمت کیفم که نمی

هش رسید؛ اما حتی جون نداشتم قرصم رو کنارم بود، دراز کردم. دستم ب
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بردارم. نفس عمیقی کشیدم و با زحمت قرصم رو بیرون آوردم. دوز داروهام  

ای قلبم، زیر زبونم آب شه و  باال بود و فقط چند دقیقه طول کشید تا قرص ژله

 .ام رو آروم کنهقلب خسته

ا تمام کرد؛ اما اآلن وقت ضعف نبود. بام هنوز هم خس خس میس*ی*نه

 :جونیم، با حرص به نامادریش گفتمبی

 .بگو بره خونه. باید با رویا حرف بزنم -

 :با نگرانی گفت

 ... اما حالت خوب -

 :میون حرفش اومدم و با حرص گفتم

منم فرق زیادی با آرمین ندارم! بخوام مقایسه کنیم صدپله از اون بدترم. به   -

 .نفعته مجبورم نکنی حرفم رو تکرار کنم

لرزید و درک اتفاقات برام سخت شده بود. دستم از حرص و عصبانیت می

چیزایی که رویا بهم گفته بود، یک دهم اتفاقاتی که واقعا براش افتاده بود هم 

خواست نبود. بهم دروغ نگفته بود؛ اما راستش رو هم نگفته بود. دیگه کی می

ن کار خودش رو  بهم بگه؟ شب عروسیش؟ وقتی که کار از کار گذشت و آرمی
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 !کرد؟

تا به خونه رسیدیم، بدون این که منتظر نامادریش بمونم، داخل رفتم. با حرص 

 :در اتاقش رو باز کردم و تا اومدم چیزی بگم با ذوق گفت

 اومدی رهایی؟ ببین این تاج به این تور میاد؟ -

کردم به چیزایی که آرش براش فرستاده بود، خیره بودم و با خودم فکر می

تونه آرمین رو دست کم خیال باشه؟ چطور میتونه انقدر بچه و بیچطور می

بگیره و دلش رو به کسی خوش کنه که هیچ قدرتی در برابر برادر خالفکارش  

 نداره؟

ای رو روی موهاش گذاشته بود و تور سفیدی رو بهش وصل کرده یه تاج نقره

خودش رو توی آینه نگاه  بود. از دیدن خودش با یه تاج ساده ذوق زده بود و 

های مختلف تاج و تور و حلقه و... بود. رویا  کرد. کف اتاقش پر از کاتالوگمی

 .هاش گم و غرق بودهنوز هم مثل بچگیش، توی اسباب بازی

سکوتم که طوالنی شد، با تعجب سمتم برگشت و با دیدن دستم رنگ از روش  

ارچه رو غرق به خ*ون کرده پرید. خ*ون از زخم بازم بیرون زده بود و نصف پ

اومد. من اما عصبی و  بود. دیدن همچین زخمی برای رویا، ترسناک به نظر می
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 :دلخور گفتم

 چرا رویا؟  -

صدام از بغض و حرصی که داشتم سعی می،کردم کنترلش کنم، گرفته بود و  

دونست که با همون رنگ پریده، در حالی که داشت سعی رویا خوب این رو می

 :کرد دلجویی کنه گفتمی

 چی چرا رهایی؟  -

اراده از حرص خواست بهم بگه. بیکرد. هنوزم نمیهنوزم داشت انکار می

دستم رو مشت کردم. بیرون زدن بیشترِ خ*ون از زخمم رو حس کردم؛ اما 

 :اهمیتی ندادم. خیره شدم توی چشماش و گفتم

خواد عروسیت رو بهم  میچرا دلیلش رو بهم نگفتی؟ چرا نگفتی آرمین چرا  -

 بزنه؟ چرا بهم دروغ گفتی؟ 

ای که هر لحظه بیشتر به خ*ون  من به اون خیره بودم؛ اما اون نگاهش به پارچه

شد، خشک شده بود. با شنیدن حرفم، تاج از دستش رها شد و  آغشته می

 .قدمی عقب رفت

 :دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و عصبی سرش داد زدم
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 ... بده تا نزدم یا تو یا خودم رو ناقص کنم از دستت جواب منو -

 :وسط حرفم اومد و با آرامشی ساختگی گفت

 گفتم؟چرا باید بهت می -

 :از چیزی که شنیدم ماتم برد. چند ثانیه بهش خیره شدم و گیج و منگ گفتم

 !چی؟ -

 :خیره شد توی چشمای کفریم و با حرص و بغض گفت

اومد؟ آرش که برادرشه در مقابلش امنیت  برمیمگه چه کاری از دست تو  -

ام رو بندازم وسط جهنمی که خودم دارم توش  ساله 13نداره. چرا باید خواهر 

تونم. ساله چه کاری برمیاد؟ نمی  13زنم؟ مگه از دست یه دختر دست و پا می

 ...تونم نگران تو هم باشم. اگر تورو بکشه چی؟ اگر به خدا نمی

 :با حرص داد زدمزدم وسط حرفش و 

خواد بکنه. تو باید بهم خب به درک. بذار بکشه. بذار هر غ*لطی می -

 .گفتیمی

 .این بار اون هم عصبانی شد و مثل من صداش باال رفت

چرا؟ مگه تو همه چیز رو به من گفتی؟ اون مردای عجیب رو شب عقدم از   -
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ساله اون طور   13  کجا آورده بودی؟ چرا باید همچین آدمایی به حرف یه دختر

گوش ب*دن؟! مگه تو کی هستی؟! کی هستی که همچین آدمای خطرناکی 

 گیرن؟پلکن و ازت دستور میدور و برت می

ی هم ایستاده بودیم و عصبی و طلبکار بهم خیره  هردو سـینه به سـینه

گفت، اصال منطقی نبود. چیزایی که من ازش مخفی  بودیم. چیزی که داشت می 

مقایسه با چیزایی که اون ازم مخفی کرده بود، نبودن. فهمیدن و  کردم، قابل

نفهمیدن چیزایی که من مخفی کرده بودم، فرقی توی مرگ و زندگیم نداشت؛ 

 .اما رویا یه قدمی مرگ ایستاده بود

خواستم نگرانش نکنم و روزای شاد عروسیش رو خ*را*ب نکنم.  من فقط می 

کرد؟ چرا حتی رویا هم  چرا درکم نمی  خواستم ازش محافظت کنم.من فقط می 

فهمید؟ دلم شکست. از وقتی پیداش کرده بودم، بیشتر از صدبار دلم منو نمی

رو شکسته بود و غرورم رو زیرپاش گذاشته بود؛ ولی این بار بدجور دلم رو  

 .شکست

لبخند تلخی زدم و قدمی عقب رفتم. دستم رو به معنی تسلیم باال گرفتم و 

 :گفتم
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 .با توئه. از اولشم این جا اومدنم اشتباه بود، ببخشید حق  -

ام رو  توجه به اشکی که از چشمش سر خورد، با همون دست زخمیم، کولهبی

 .اش بیرون زدمبرداشتم و از خونه

شناختم رو متر کردم؛ اما با دونم چقدر پیاده خیابونای شهری که نمینمی

اومدم. اطالعات رو بدست آورده بود  تلفنی که شایان بهم زد، از هپروت بیرون 

و قرار شد بیاد خونه دنبالم؛ ولی یکم دیر بود. من دیگه همه چیز رو از زیر  

 .ز*ب*ون نامادریش بیرون کشیده بودم. من دیگه شکسته بودم

ی موهام در رو باز کردم و داخل رفتم. هنوز  برگشتم خونه و طبق عادت با گیره

هوا از کنار گوشم شنیدم، بدون  ا صدایی که بیدر رو کامل نبسته بودم که ب

ی فکر دستش رو پیچوندم. با یه حرکت پشت سرش ایستادم و با ضربه

 .محکمی که به پشت زانوش زدم، وادارش کردم زانو بزنه

تر از چند ثانیه اتفاق افتاده بود. انقدر که حتی فرصت ی اینا توی کمهمه

م از سرم افتاده بود و نفس کم آورده  تجزیه تحلیل نداشتم. کاله سویی شرت

تونست از این فرصت بهترین استفاده رو بکنه؛ اما اون  بودم. هرکی که بود می

مثل مجسمه نشسته بود! با تعجب از این که چرا اون کاری برای آزاد کردن  
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ترین حالت ممکن، به موهاش چ*ن*گ زدم و سرش  کنه، با خشنخودش نمی

 .رو عقب کشیدم

شایان که صورتش از د*ر*د جمع شده بود، اول ماتم برد و بعد پوف   با دیدن

 .ای کشیدم و رهاش کردم. با حرص لگدی بهش زدمکالفه

فهمی اآلن وقت شوخی نیست؟ »پخ« ای؟ نمیتو احمقی؟ کودنی؟ بچه -

ایه؟ اصال کی بهت اجازه داده بیای تو؟ یه جور  کردنت دیگه چه ص*ی*غه

 گه ازت دربیاد احمق؟بزنمت شش تا شایان دی

از شدت د*ر*د صورتش درهم رفته بود. با یه دست، کف سرش رو ماساژ 

داد و با دست دیگه پشت زانوش رو. موهای همیشه مرتبش حاال کامال بهم می

 :ریخته بود. با حرص گفت

کنی؟!  اه بسه! جیغ جیغ نکن. زانوم به جهنم، چرا موهام رو خ*را*ب می -

ریشه در اومد. دختر هم انقدر وحشی؟! سامیارم گرگ رام  موهای نازنینم از 

 .کرده جای مبارز آموزش دادن

 .کالفه نفسم رو بیرون دادم. واقعا م*حکم زده بودمش

زدی چرا  دونستم تویی. تو هم میخب حاال. جمع کن خودت رو، من که نمی -
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 !مثل ماست کتک خوردی؟

 :گفت مثل دخترا »ایش« کش داری گفت و با ادا اصول

 !دونستم تویی. چطور یه بچه رو بزنم؟خب چون من که می -

 :سری با افسوس تکون دادم و گفتم

 .شایان لهت نکنما! فعال که از همین بچه کتک خوردی -

 :انگار تازه دستم رو دید که دست از مسخره بازی برداشت و شوکه گفت

 چه بالیی سر دستت آوردی بچه؟  -

 :رو عقب کشیدم و گفتمهمین که سمتم اومد خودم 

 عقب بمون. کاری که بهت سپرده بودم چی شد؟  -

ای گرفت که تندتند و با هیجان شروع به  انگار با شنیدن این حرف جون تازه

دونست کسی که داره این جوری  تعریف کردنِ اطالعات جدید کرد. اون نمی

خواهرمه. نه من چیزی  مثل یه فیلم پلیسی زندگیش رو برام تعریف می کنه، 

بهش گفته بودم و نه رویارو دیده بود، تا دست کم از شباهتمون متوجه  

نسبتمون بشه. هنوز انقدر بهش اعتماد نداشتم که بتونم از نسبتم با رویا  

 .چیزی بهش بگم
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*** 

با رویا دعوام شده بود، دلم شکسته بود؛ اما چیزی عوض نشده بود. اون هنوزم  

بدون این  .کردمهنوزم نسبت بهش احساس مسئولیت می خواهرم بود و من

که به رویا چیزی بگم، با همون ده تا آدمم هماهنگ کردم تا دو روز قبل از  

ی بین راهی ولش  عروسی رویا، آرمین رو بگیریم و دو روز بعد هم توی یه جاده

از  فهمیدافتاد، نه آرمین میکنیم. این جوری نه اتفاقی برای رویا و آرش می

 .کجا خورده

کردم. هرچند داشتم به قاچاقی رد  برای بعد از عروسی هم بعدا یه فکری می

خواستم فعال تمام تمرکزم رو برای رد  کردم؛ ولی میکردنشون از مرز فکر می

 .کردن عروسی بذارم

پنج روز دیگه تا عروسی مونده بود و از استرس آروم و قرار نداشتم. رویا انقدر  

و پشت تلفن گریه کرد، که با این که از دستش دلخور بودم،  بهم زنگ زد 

نتونستم تنهاش بذارم. برگشتم پیشش و تمام سعیم رو کردم تا آروم نگهش  

دارم. بهش گفتم که ناپدریش رو سر یه دعوای خ*یاب*ونی انداختم 

 .تونه بیرون بیاد؛ اما اون آروم بشو نبودبازداشتگاه و به این زودی نمی
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ام در مورد آرمین چیزی بهش بگم. مطمئن بودم به آرش  تم از نقشهتونسنمی

گه و من به آرش اعتماد نداشتم. مطمئن نبودم بتونه بین رویا و  همه چیز رو می

آرمین، رویا رو انتخاب کنه. همون طور که من حاضر نبودم تحت هیچ شرایطی  

 .کنهتونست برادرش رو رها  رویا رو رها کنم، مطمئنا اون هم نمی

روز برای رویا با اشک، استرس و کابوس گذشت. از خواب و خوراک   5تمام این 

ترسید. هر بار که  افتاده بود و با هر تهدید تلفنی آرمین تا سرحد مرگ می 

پرید و پشت سر هم تکرار می کرد: »آرمین دید، با جیغ از خواب میکابوس می

گفت  کرد و نمی میکشه.«؛ اما هیچ وقت کابوسش رو تعریف نمنو می

 !چطوری؟

کنم. به هر طریقی سعی می کردم آرومش کنم. مدام می،گفتم: »من حلش می

شه. فقط یه خواب بد بود. دیگه تموم  کنم. طوری نمینگران نباش. درستش می

افته...«؛ اما اون آروم بشو نبود. این جور موقع،ها فقط آرش  شد. این اتفاق نمی

هاش رو جدی  ه احمق، هیچ وقت حرفا و نگرانیتونست آرومش کنه. منمی

 ...نگرفتم. زیادی به خودم اعتماد داشتم

رفت. به  ام پیش میدو روز به عروسی مونده بود و همه چیز داشت طبق نقشه
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شد، اطالعاتش رو پیدا  اش که اصال وفاداری سرشون نمیبُنیهلطف آدمای بی

د بیشتر از چند ساعت درگیر کردم و به شایان دادم تا برام بیارش. هرچن

ی افرادش بودم و دیگه دستم حس نداشت؛ ولی نمی تونستم تا شکنجه

مطمئن نشدم از پسش برمیاد، از انبار بیرون برم. از بس سرپا ایستاده بودم و 

رفت. صورتم از خونشون  بدون هیچ رحمی افرادش رو زده بودم، سرم گیج می

رو پر کرده بود؛ ولی بازم به گرفتن   کمی خیس شده بود و بوی خ*ون مشامم

ارزید. پر بودم از حس تنفر، خشم، کینه، سردرگمی و حتی  آرمین می

 .کردم نه راه پس دارم و نه راه پیشبیچارگی. حس می

تر آزاد کردم. وقتی آرمین رو برام آوردن، آدماش رو چند کیلومتر دور

کردم با این کارا فکر میی حواسم فقط به آرمین باشه و بس. خواستم همهمی

 .تونم خواهرم رو خوشبخت کنممی

ی هیچکدوممون رو ندیده بود و حتی صدامون رو هم نشنیده بود.  آرمین قیافه

هیچ ردی از خودم به جا نذاشته بودم که وقتی ولش کردم، نتونه پاپیچم بشه.  

 خواستم یه دشمن جدید برای خودمهمین اآلنش هم کم دشمن نداشتم! نمی 

 .درست کنم
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با این که قرار بود نزنمش و فقط وقت بُکُشَم؛ اما حاال که دست و پا بسته کنارم  

بود، کنترل مشتام خیلی سخت بود! نتونستم خودم رو کنترل کنم و انقدر  

تایی، دو   5زدمش تا حرصم خالی شه. آدمام طبق عادت، توی دوتا ردیف 

زدم  شتم آرمین رو با چوب میتفاوت، به من که داطرفم ایستاده بودن و بی

تر ایستاده بود و سرجاش خیره بودن. شایان؛ اما جدا از ما، چند متر عقب

 .خشکش زده بود

ای که توی دهنش فرو کرده های پر د*ر*د آرمین، توی پارچهصدای فریاد 

شد. با این که چشماش رو بسته بودن، باز هم سرش رو م*حکم  بودن، خفه می

داد، تا شاید پارچه از صورتش کنار بره و بتونه ببینه  ن میو پشت سر هم تکو 

خوره. وقتی تکوناش شدید شد، یکی از  از کی داره انقدر وحشیانه کتک می

افرادم برای این که صندلی نیوفته، پشت صندلی ایستاد و صندلی رو نگه  

 .داشت

ی اولین  کردم؛ ولزدم یا شکنجه میاین اولین باری نبود که داشتم کسی رو می

باری بود که برای این کارم دلیل داشتم، یه دلیل شخصی! اگرچه این صح*نه 

برای اون ده نفر عادی بود؛ اما شایان از این همه خشونت چندشش شده بود،  
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 .چشماش رو بسته بود و صورتش در هم رفته بود

به کسی که پشت صندلی بود اشاره کردم م*حکم نگهش داره. خودش فهمید  

با یه ضربه کتفش رو بشکنم که پوزخند کجی زد و م*حکم نگهش   خواممی

داشت. چوب رو باال بردم و با تمام توانم کتفش رو هدف گرفتم؛ اما همین که  

 .خواستم بزنم، با فریاد »بسه« ای که شایان کشید، بین راه متوقف شدم

نفس نفس می زدم و آب دهنم خشک شده بود. خشمم از آرمین انقدر زیاد 

اراده دست از زدن آرمین برداشتم و به  د که با دیدن این واکنشِ شایان، بیبو

هوا چوب رو م*حکم  شایان خیره شدم. پوزخندی زدم و از همون فاصله، بی

سمتش پرتاب کردم. با این که چشماش بسته بود، صدای رَج خوردن هوا رو  

 .فتشنید و درست قبل از این که توی صورتش فرود بیاد، چوب رو گر

چشماش رو باز کرد و با نگاهی عصبی و اخمی غلیظ نگاهم کرد. از بس  

نفس افتاده م*حکم آرمین رو زده بودم، دستم د*ر*د گرفته بود و به نفس

کردم تا بعدا ورم نکنه،  حسم رو باز و بسته میبودم. همون طور که مشت بی

م خندیدم و رفتم تر شد. از ته دلخیره به شایان، پوزخند تمسخرآمیزم پر رنگ

ی پام ایستادم و آروم  کنارش. برای این که آرمین صدام رو نشنوه، روی پنجه
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 :کنار گوشش گفتم

کنن. حتی  سابقه رو این جا آدم حساب نمیاین همون دلیلیه که افراد بی -

خوره، وانمود کن به این  اگه حالت داره از خونی که روی این چوبه بهم می

 .ون. این تنها راهه زنده موندنت بین ماستای بچه جخ*ون تشنه

گفت که  آرمین دور شدنم رو حس کرده بود و داشت با دهن بسته، چیزی می

فهمیدم. هرچند حدس این که چه چرندیاتی داره سرم هم می کنه، سخت نمی

 .نبود

خودم رو عقب کشیدم و به چوبی که به خ*ون آرمین آغشته بود، اشاره کردم. 

بل روی صورتم پخش شده بود رو، با پشت دست پاک کردم و خونی که از ق

 :گفتم

همیشه هم راه صدساله رو یه شبه رفتن برای آدما خوب نیست شایان.  -

ی خالف و سنگ شه به قدرت برسی، سابقهتنها چیزی که این جا باعث می

 .دلیته؛ پس دیگه انقدر مامانی نباش

گفت، دیگه نتونستم  ه آرمین میهای نامفهوم ناسزاهایی کبا شنیدن زمزمه

هوا چوب رو از دستای سستِ شایان بیرون کشیدم و پرت  خوددار باشم. بی 
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کردم سمت یکی از افرادم. اون هم سریع چوب رو گرفت و منظورم رو فهمید. 

کتش رو در آورد و به جای من ساکتش کرد. اون توی شکنجه چند برابر  

هوش شد. چون  م زد، که این بار سریع بیتر از من بود و انقدر م*حکایحرفه

دونست دخترم و فحش بدی که داده بود، چشمای آرمین رو بسته بودیم، نمی

بدجور بهم برخورده بود که این کار رو کردم. وگرنه به قول استاد، هیچ وقت  

 !کردمغذام رو با کسی تقسیم نمی 

رو از دستش  با قدمایی م*حکم رفتم سمت کسی که بیهوشش کرده بود. چوب

 :گرفتم و به شایان گفتم

سپارن باید چی کار کنی یا تکرارش  یاد گرفتی وقتی چوب رو دستت می -

 کنم؟

فهمیدم، در سکوت بهم خیره بود.  شایان با نگاهی که هیچی ازش نمی

 .ترین آدمم سپردمدارپوزخندی زدم و چوب رو به سابقه

آب زالل رو هم نداره. فقط زنده اصال بهش رحم نکنین. اون لیاقت یه قطره  -

 !نگهش دارید. بهش آب شور بدین و نشونش بدین د*ر*د یعنی چی

 :پوزخندی زدم و ادامه دادم
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 .آخه قراره باهاش فامیل شم -

تفاوت بودن؛ اما شایان میون بهت و عصبانیتش با حرص  اون ده نفر هنوزم بی

 :گفت

 !وجدان؟چی؟! با این بی -

 :گفتمنفس حرصی کشیدم و 

هرچند منم خواهان این ع*و*ضی نیستم؛ ولی مگه تو این جا آدم با  -

 بینی؟وجدانی هم می

خوبه حداقل خودش قبول داشت که دیگه خودش هم یکی از ماست. با دیدن  

سکوتش پوزخندی زدم و از انبار بیرون رفتم. باید برای مراسم و ادای یه  

ها رو گذاشتم  م. چند نفر از بچهشدتر رو در آوردن، آماده میخواهر کوچیک

مراقب آرمین باشن و بقیه رو با شایان برای مراقبت از در ورودی تاالر همراهم  

 .بردم

*** 

تر شده بود. چشمای مشکی و براقش با  شب عروسی از همیشه خوشگل

سفیدی و ماتی لباس عروسش، تناقض قشنگی درست کرده بود و به قول  
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 .دخوش، بدجور خوردنی شده بو

کنه و از ته دلم براشون آرزوی  دونستم امشب آرش رو دیوونه میمی

کردم دیگه همه چیز به  خوشبختی کردم. چون آرمین رو گرفته بودم، فکر می

نفر دیگه از آدمام رو به عنوان مهمان داخل تاالر و بین   25خوبی پیش میره. 

های آرش،  هرحال فامیلمهمونا گذاشته بودم، تا همه چیز رو کنترل کنن. به 

شد بهشون اعتماد کرد. تشخیص این که اینا  های آرمین هم بودن و نمیفامیل

های ورزیده و توی چشمشون، همچین هم  مهمون نیستن، با دیدن هیکل

سخت نبود؛ ولی انگار وجود این همه آدم که شبیه بادیگاردها بودن، برای  

 .ی آرش خیلی عادی بودخانواده

از همیشه به خودم رسیده بودم. آرایشم رو کامال متقاوت با رویا   امشب بیشتر

ام، روی تنم نشسته بود.  انتخاب کرده بودم و لباس شیری رنگ و دخترونه

اگرچه پیرهنم آستین بلند و نازک بود؛ اما بلندیش که فقط تا سر زانوم بود و  

ال، همه چیز کرد. با این حهای توی دیدم، کمی معذبم می ی باز و شونهیقه

های تند و مستاصل سمتم بیاد، همه خوب بود. تا قبل از این که شایان با قدم 

 :چیز قشنگ و آروم بود؛ اما وقتی شایان کنار گوشم زمزمه کرد
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 .آرمین فرار کرده. زودتر مجلس رو جمع کنید -

هوا بشقاب کیک از دستم رها شد. نگاه کنجکاو و نگران رویا رو که دیدم،  بی

تونستم بهش بگم. محال بود این جمله رو بشنوه و  ند مصنوعی زدم. نمیلبخ

ها رو با لبخند ژکوند بده؛  بتونه باز هم به مهمونا خوش آمد بگه و جواب تبریک

اما اون لبخندم رو بد برداشت کرد. نگاهش روی شایان که هنوز داشت کنار  

م تا برای رویا  کرد چرخید. شایان رو کمی به عقب هل دادگوشم زمزمه می 

سوتفاهم پیش نیاد؛ اما دیگه دیر شده بود. این از نگاه سرزنش بار رویا معلوم  

 .بود

واقعا اآلن توی موقعیتی نبودم که بتونم چیزی رو براش توضیح بدم! فقط 

کردم زودتر مراسم رو جمع کنم و دیگه چیزی تا تموم شدنش داشتم سعی می 

کردم. از هر ده باری  دام شایان رو سرزنش میزد و منمونده بود. دلم دل دل می 

گفت: »تقصیر من  رسم«، فقط یه بار میگفتم: »بعدا به حسابت می که می

نبوده«؛ اما این اآلن اصال برام مهم نبود. اآلن دیگه مهم نبود که تقصیر کی  

بوده. مهم این بود که رویا و آرش توی خطر بودن و من دیگه هیچ غ*لطی  

 .دونستم اون ع*و*ضی اآلن کدوم گوریهکنم، چون نمیتونستم بنمی
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خیال همه چی شدم و خودم هم کنار آدمام، جلوی در ورودی  دیگه بی

ایستادم. آخر عروسی بود و دیگه همه مهمونا رفته بودن. حتی نامادری رویا 

ی رویا و آرش رفته بود. منتظر برگشتنش بودیم تا  هم برای چک کردن خونه

م کنیم؛ اما اون لعنتی دیر کرده بود. باید یکی عروس و داماد رو مراسم رو تمو

کرد، تا مراسم تمام شه. پدر و مادر آرش  سپرد و دست به دستشون میبهم می

تر باقی که نیومده بودن و ناپدری رویا هم که هنوز بازداشت بود. تنها بزرگ

 .مونده، نامادری رویا بود که انگار قصد اومدن نداشت

ز خدمتکارا بهم گفت عروس کارم داره و ناچار شدم شایان رو بذارم جای  یکی ا

خودم و برگردم داخل. تاالر خیلی بزرگ بود و داشتم با چشم دنبال رویا 

کردن و رویا های جایگاه رو جمع می گشتم. چند تا خدمتکار داشتن صندلیمی

ل عکس  ای ایستاده بودن و مشغوو آرش برای خالی نبودن عریضه، گوشه

 .گرفتن بودن

رویا که برای عکس گرفتن صدام زد، از فکر بیرون اومدم و با این که از عکس  

گرفتن متنفر بودم، کنارشون ایستادم. مطمئن نبودم بتونم نور فلش دوربین رو  

طاقت بیارم و حمله بهم دست نده؛ ولی به خاطر این که امشب خوشحالش  
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 .کردمکنم، هر کاری می

 :ن، آروم کنار گوشم گفتحین ژست گرفت

 .خورهخوشتیپ بودا؛ ولی به رهای من نمی -

از فکری که کرده بود، ناخودآگاه اخمام توی هم رفت. چطور باید بهش 

بینه، فقط آدم منن و هیچ گفتم همه ی مردا و پسرایی که کنار من میمی

ن که دادم فکر کنه عاشق شایانم، تا ایای بینمون نیست؟ ترجیح میر*اب*طه

بفهمه خالفکارم؛ حداقل امشب نه! با دیدن اخمم سریع گفت: »شوخی کردم«  

 .و بحث رو عوض کرد. فهمید یه چیزیم شده؛ اما دیگه چیزی نگفت

با زنگ خوردن گوشیم، »ببخشید« ی گفتم و کمی از رویا فاصله گرفتم؛ اما 

ن همه سر  ی وصل تماس رو زدم، دنیا روی سرم آوار شد. بین اوهمین که دکمه

 :زداومد، شایان تقریبا داشت فریاد می و صدایی که می

 .بهمون حمله کرده. تعدادشون چند برابر ماست. از این جا ببرش بیرون -

این جا واقعا انقدر سرد بود یا من یخ کرده بودم؟ نمی دونم. کابوسای رویا، 

دلم ازش   انقدر روم تاثیر گذاشته بود که من هم آرمین رو جدی بگیرم و ته

توجه به این که  بترسم. انگار تازه مغزم حالجی کرد چه اتفاقی افتاده که بی 
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 :ام با حرص به شایان گفتمرویا کنارم ایستاده، از بین دندونای کلید شده 

پس شما دارین اون بیرون چه غ*لطی می کنین احمقا؟ نذارین بیان داخل.   -

 .شایان جلوشون رو بگیر

فایده. رویا با ناباوری  به التماس شبیه بود؛ یه التماس بیی آخرم بیشتر جمله

 :پرسید

 .چی شده؟ شایان کیه؟ کی نیاد داخل؟ رها یه حرفی بزن  -

فکر چیزی رو تکرار می کنه، فقط انگار خشکم زده بود. مثل یه ربات که بی

 :گفتم

 .آرمین جلوی تاالره -

حرف به حرفم  فته و بیی کوتاه هم، برای این که دسته گلش بیوهمین جمله

گوش بده کافی بود. انگار با افتادن دسته گلش، پرت شدم توی زمان حال و از  

هنگی در اومدم. سریع خم شدم و دسته گلش رو برداشتم. دسته گل رو  

اش رو توی دست آرش گذاشتم. رنگش پریده بود؛  دستش دادم و دست دیگه

دم استرسم از صدام مشخص ولی اآلن وقت آروم کردنش رو نداشتم. سعی کر

 :دونم چقدر موفق بودم. روبه آرش گفتمنباشه و نمی
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کنم براتون وقت  شه. سعی می آرمین با افرداش داره به زور وارد تاالر می -

کشه. از در پشتی تاالر ببرش بیرون آرش. من  بخرم؛ ولی این هم زیاد طول نمی

درگیری ازشون رد شو و  بیاز پشت هواتون رو دارم. با هیچ کس درگیر نشو. 

 .پاسشون بده عقب

صدا  ی کور خیره بود و بیرویا مثل کسی که توی شوک رفته باشه، به یه نقطه

کنه. ریخت. شک داشتم حتی متوجه شده باشه که داره گریه میاشک می 

آرش برعکس رویا که از ترس خشکش زده بود، پسر نترسی بود و با اخم به در  

گذره. اون قد و یه  تونستم بفهمم چی توی سرش میمی اصلی زل زده بود.

خواست  دنده بود و غرور و غیرتش جریحه دار شده بود. عصبی شده بود و می

کنه، از بین  مستقیم با آرمین درگیر شه. کفری از این که داره وقت تلف می

 :ام غریدمدندونای کلید شده 

نکنه انتظار داری  کنی؟ حتی فکرش رو هم نکن!  داری چه غ*لطی می -

 !بسپارمش دست مردایی که اینجان؟ اون هم وقتی شوهرش کنارش ایستاده؟

ی رویا انقدر استرس داشت که متوجه حرفم نشد؛ اما انگار حرفم به اندازه

کافی تلنگر بزرگی به غرور آرش بود که به خودش بیاد و بفهمه باید دعواش با 



www.taakroman.ir  

 
  

 
446 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

اآلن رویا توی اولویت بود و باید ازش   ای موکول کنه. برادرش رو به زمان دیگه

 .کردمحافظت می 

اونارو فرستادم جلو و خودم و چند نفر از آدمام از پشت مراقبشون بودیم. هر  

شد، درگیر زدیم و با هرکی که سدشون میکی که سر راهشون بود رو کنار می

رو  تونست خشمش فایده بود. آرش نمیشدیم تا اونا سالم رد شن؛ اما بیمی

کرد و شد. لجبازی میایستاد و کنار ما درگیر میکنترل کنه. مدام می

 :گفتمی

 ...کننتونن بکنن؟ جرات نمیمگه چه غ*لطی می -

خورد.  ایستاد و از جاش تکون نمیبا هر بار ایستادن آرش، رویا هم کنارش می

،  اومد. وقتی مطمئن شدم کلید راه رفتن رویارویا بدون آرش همراهم نمی

آرشه؛ ناچار به زور متوصل شدم. بازوش رو گرفتم و به زور دنبال خودم 

کشیدمش تا آرش به خاطر زنش هم که شده، دنبالمون بیاد؛ نه این که رویا به  

 .خاطر آرش وسط دعوای ما گیر بیوفته

دونستم بعدا دستش رو انقدر م*حکم گرفته بودم که نتونه پسم بزنه. می

ای نداشتم. اآلن حتی یه ثانیه  ی دیگهی واقعا چارهشه؛ ولدستش ک*بود می 
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 .متوقف شدنمون هم مساوی با باختمون بود

 :کرد و مدام می گفترویا از شدت ترس انگار اصال دردی حس نمی

ولم کن رها. ولم کن آرش هنوز نرسید. رها آرش جا موند. رهایی آرش چی   -

کن. رها عشقم جا موند. اون  شه؟ رها تورو خدا! رها تورو قرآن. رها صبر می

 .آرش رو می کشه. ولم کن آرش دست تنهاست

زد. با اون آخراش دیگه داشت با گریه اسم آرش رو وسط سالن فریاد می 

شنیدن التماسای پربغضش، با دیدن اشکای از ته دل و چشمای قرمزش، با 

ده اراگیره، یه لحظه بیتصور این که بازوش بعدا از جای دستم د*ر*د می 

دستم از دور بازوش شل شد. من صدای قدمای آرش رو که داشت پشت 

تونست تمرکز کنه که انقدر  شنیدم؛ اما انگار رویا نمی اومد می سرمون می

قرار بود. همین که دستم از دستش جدا شد، دوید سمت آرش؛ اما وقتی بی

 .دید آرش هم با یکی درگیر شد، بین راه موند

کرد. دوباره برگشتم و آرش ایستاده بود و گریه میسردرگم و گیج بین من 

عقب، بازوش رو گرفتم و همراه خودم کشیدمش. حاال که آرش عقب مونده 

بود، برنامه عوض شده بود. چون آرش هم دیگه متوجه شده بود که هدف همه 
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اومدن سراغ رویا و جز رویا به  شون، مطلقا رویاست نه خودش. مستقیم می

شدن و به  شدیم درگیر میاشتن. فقط با ما که سدشون می هیچکسی کاری ند

ها رو  کردن؛ اونا مهمونی مهمونای باقی مونده حتی نگاه هم نمیبقیه

 !شناختنمی

رستادمش کردم و می شد رو مهار میهرکسی که دستش به رویا نزدیک می

 .عقب تا آرش و چند نفر از افرادم ترتیبشون رو ب*دن

گیجیش، کم کم متوجه شد، هدف خودشه و از ترس الل شده  رویا هم با تمام 

ها فقط دنبالم زد. مثل مسخ شده کرد و نه جیغ میبود. دیگه نه گریه می

 .شد و رنگش از ترس پریده بودکشیده می 

باآلخره بعد از یه ربع درگیری، شایان هم اومد کمکم. زخمی بود و خیس از  

داد که دیگه چیزی جلوی  اومدنش این معنی رو میعرق؛ ولی بازم کنارم موند. 

فایده است. این یعنی  در ورودی برای محافظت نیست و اونجا موندنش بی

ی افراد آرمین داخل اومدن و کاری از دستم برنیومده. حاال حتی منم همه

 .شدمداشتم نگران می

ایان رو ای گرفت. شبا اومدن شایان و ده نفر آدمام، مبارزه مون جون تازه
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دونم؛ ولی این ده نفر، بهترینای شهرم بودن. محال بود بذارن کسی سالم  نمی

 .از زیر دستشون رد شه

شایان متوجه موضوع شده بود و برعکس همیشه، مهربونی و انسان دوستی رو  

کنار گذاشته بود. انگار غیرتش، رحمش رو از بین برده بود. حاال هر دو بدون  

کردیم. شایان انقدر وارد بود که حرکات من رو  رزه میرحم، هماهنگ باهم مبا

دونست دونم چون میحدس بزنه و درجا بعد از من حرکت بعدی رو بزنه. نمی

ی حرکات منو  کرد یا اینم از غیرتش بود؛ ولی همهزخمیم داشت ازم مراقب می

 .کرد و ضربه کاری و آخر رو خودش میزدکامل می 

کرده بودم، مشتم د*ر*د گرفته بود؛ اما مهم نبود.  از بس با دست خالی مبارزه 

زدم. دیگه مشتم از  رحم از قبل میتر و بیهربار با یادآوری ترس رویا، م*حکم

تر شده بودن. درگیر دو نفری بودم  هام کاریحس شده بود و ضربهد*ر*د بی 

که جلوم بودن که بی هوا یکی با یه لگد حرفه ای توی پهلوم کوبید. زخم  

خوردم؛ اما اون  لوم انقدر سوخت که یه لحظه دیدم تار شد. داشتم زمین میپه

وجدان از همین فرصت استفاده کرد و با یه ضربه ی دیگه پرتم کرد توی  بی

 .دیوار
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شایان منو دید؛ اما چون خودش با یکی دیگه درگیر بود، نتونست سمتم بیاد.  

ی آخر رو  م میاد تا ضربهوقتی دید طرف دست بردار نیست و دوباره داره سمت

ایش استفاده کرد و توی یه لحظه، پنجه بکس خودش رو  بزنه، از فرصت لحظه

رفت، روی  از دستش در آورد و سمتم پرت کرد. با وجود خونی که از زخمم می 

اش رو مهار کردم و از جام بلند شدم.  ی آخر، ضربههوا گرفتمش و درست لحظه

چکید،  زدمش. از خونی که از پنجه بکس میخورد وحشی شده بودم و تا می 

 .تونستم حدس بزنم صورتش جراحی الزم می شهمی

کردم؛ ولی ازش خوشم اومده بود. اولین باری بود که از پنجه بکس استفاده می

کردم، چون هیچ وقت چیزی نداشتم که بخوام تا این  همیشه با چاقو مبارزه می

رگ شده بود که تا این حد وحشی و بیحد ازش محافظت کنم. این اولین باری  

خواست خودم رو اذیت کنه هم انقدر خشن  بودم. من حتی شبی که فرزاد می

 .نشده بودم. رویا خط قرمز زندگی من بود

چشم چرخوندم تا رویارو توی سالن پیدا کنم. دو نفر از آدمام کنارش بودن و  

دم؛ اما رفتم ز رفت و کمی لنگ میکردن. سرم گیج میداشتن دعوا می

کنارشون ایستادم. با دیدن صورتم که از د*ر*د ک*بود شده بود، بین هق  
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 :هقش گفت

 کنه؟د*ر*د می  -

 .خونی که از کنار ل*بم راه افتاده بود رو با پشت دست پاک کردم

تر از این حرفام. یه شبایی تا صبح کتک دلت پاک رویایی. من سگ جون -

 .یگه چیزی نیستخوردم و زنده موندم؛ این که د

اش شدت گرفت؛ اما قبل از این که بخواد چیزی بگه، با دیدن کسی که  گریه

کرد سمتش، ازش جدا شدم و دوباره درگیر شدم. حتی خود داشت حمله می 

 .کردها دعوا میآرش هم دیگه کتش رو در آورده بود و مثل خ*یاب*ونی

نده بود، مثل یه زنجیر دور  من، آرش، شایان و چند نفری که از ده نفر آدمام مو

خوردیم، تا مبادا یه خط به رویا زدیم و کتک می رویا حلقه زده بودیم. کتک می

دونست چرا داره از عروس مجلس  بیوفته. جز من و آرش و شایان، کسی نمی 

 !کنن؟کنه یا اصال چرا همه دارن بهش حمله میمحافظت می 

به عروس نزدیک شد رو بدون افراد من فقط دستور گرفته بودن هر کس که 

کشتنش مهار کنن. مطمئن بودم افراد آرمین هم دستور داشتن عروس رو  

 .بکشن، بدون این که دلیلش رو بدونن
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ما دور رویا حلقه زده بودیم و اونا دور ما! وضع بدی بود و خواه نا خواه ترس  

اشت به ذکرد. ترس از این که به رویا آسیب برسونن، نمیداشت بهم غلبه می

کردیم، ی جهنمی رو تا دم در پشتی حفظ میخودم فکر کنم. اگر همین حلقه

 ... تونستیم نجات پیدا کنیم؛ ولیمون میهمه

ترسیدم اتفاق افتاد. آرش کفرش در اومد و از حلقه  باآلخره چیزی که ازش می

بیرون زد و باهاشون درگیر شد. قبل از این که رویا دنبالش بره، دستش رو  

 .رفتم و م*حکم کشیدمش عقبگ

خیال آرش بشم و همین حلقه رو تا دم در پشتی تاالر نگه دارم  خواستم بیمی

خواستم بعدا برگردم سراغ آرش و با خودم ببرمش.  و رویا رو بیرون ببرم. می

های رویا که با التماس تونه دووم بیاره؛ اما صدای گریهمطمئن بودم آرش می

زد. همیشه صدای گریه اعصابم رو بهم  مرکزم رو بهم میزد، تاسمم رو صدا می 

موند و  شناخت. مدام عقب میریخت. آرش هیچ کدوم از آدمای من رو نمیمی

 .فرستادیم سمتش رو می زدفقط هرکی که ما می 

رویا وسط حلقه ایستاده بود؛ ولی به جای این که دلش به ما قرص شه، برعکس  

کردم آرومش کنم؛ اما وقتی دیدم عی میفقط ترسش بیشتر شده بود. هی س
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خیال آروم  فایده است و اآلن تنها کسی که می تونه آرومش کنه آرشه، بیبی

های خواهرم، منطق منم از بین برد و از حلقه بیرون  کردنش شدم. باآلخره گریه

خورد، با تمام توان مشغول مبارزه رفتم و با دیدن آرش که داشت کتک می 

 .شدم

رفتن من، حلقه شکست و دوباره هرکس مشغول مبارزه شد. دیگه  با بیرون

چیزی نمونده بود به در خروجی برسیم که با دیدن آرمین که با صورت  

زخمیش وارد تاالر شد، حس از تنم رفت. چوبی که خودش و دو نفر آدم پشت  

شناختم. خودم بارها توی  سرش دستشون گرفته بودن رو به خوبی می

ستفاده کرده بودم. اونا با این چوبا، اصال مهربون به نظر  ها ازش اشکنج

 !اومدننمی

رویا با دیدن آرمین، دسته گلش رو رها کرد و پشت سرم قایم شد. توی اون  

دونستم برم جلو باهاش  لحظه قدرت تصمیم گیریم رو از دست داده بودم. نمی 

ومش کنم؟! رویا از  درگیر شم تا برای رویا زمان بخرم، یا پیش رویا بمونم و آر

پشت م*حکم بغلم کرده بود و دستاش رو دور ک*م*رم حلقه کرده بود تا 

 .مانع رفتنم بشه
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شد! مگه میشه کسی انقدر از یه آدم بترسه؟ انقدر مردد بودم که  باورم نمی

اصال حواسم نبود کِی یکی از همون دو نفر آدمای آرمین انقدر بهمون نزدیک 

رو باال برد و رویا رو هدف گرفت، به خودم اومدم.   شدن؟ اما همین که چوبش

مغزم فرمان درستی نداد و جای این که فقط ضربه اش رو مهار کنم، مثل احمقا  

فقط رویا رو با ضرب از خودم جدا کردم و با یه حرکت پرتش کردم سمت آرش.  

ی محکمی که توی سرم فرود اومد، نذاشت ببینم که آرش فرصت کرد ضربه

 قبل از این که زمین بخوره نگه داره یا نه؟ رویا رو

شد و زخم پهلوم به  وقتی به خودم اومدم، سرم از د*ر*د داشت منفجر می

خ*ون ریزی افتاده بود. به زحمت چشمام رو باز کردم و با دیدن رویا که داشت 

زد تا سمت من بیاد، به هر طریقی بود، از جام بلند مدام دست آرش رو پس می

شون باز بود و اآلن بهترین فرصت بود تا رویا با آرش بیرون بره؛ اما به  شدم. راه

رفت. شایان با دیدن من که دیگه تقریبا از پا افتاده بودم، سمت  خاطر من نمی

 .آرمین رفت و باهاش درگیر شد

رفتن سمت رویا و آرش، جای این که  با دیدن دو نفر آدم آرمین که داشتن می

تا با این دوتا مبارزه کنم. آرش سریع متوجه شد و   برم پیش رویا، موندم
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خواست رویا رو ببره؛ اما رویا توی ب*غ*ل آرش جمع شده بود و با وجود این  

 .رفت لرزید، همراهش نمیکه از ترس می

کردیم  سه نفری که از آدمام مونده بودن، کمکم اومدن. همه داشتیم سعی می 

هوا از پشت سر بهم چاقو زد. دقیقا ینذاریم دستشون به رویا برسه که یکی ب 

همون جای زخم قبلیم رو زد و این دردش خیلی بیشتر بود. باز هم از پشت  

خوردم. لعنتی! انگار الزم بود منم پست باشم تا بتونم دفاع کنم. آخ که اگر به  

 .شدی جوانمردانه نداده بودم، اآلن این طوری نمیاستادم قول مبارزه 

اهمیت خواستم به راهم  اومد رو حس کردم. بیاز پهلوم میگرمی خ*ون رو که 

ادامه بدم که سرم گیج رفت و م*حکم زمین خوردم. رویا انقدر م*حکم اسمم  

خورم! دستم رو از سمت زخمم ستون  رو صدا زد، که انگار اولین باره چاقو می

حس  بدنم کردم تا چاقو توی پهلوم فرو نره و زخمم رو بدتر نکنه؛ اما کامال

 .کردم که دستم ضرب دید

ی  صدای جیغ رویا توجه شایان رو جلب کرد و شایان قبل از این که طرف ضربه

دوم رو بزنه، ازم دورش کرد. فرصت نکردم ببینم کی بود و دقیقا چطور تونست  

منو بزنه؟ همین که شایان تونست ازم دورش کنه برام کافی بود. خودم رو از  
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دیوار کشیدم و بهش تکیه دادم. رد خ*ون سرخم که بین دست و پاشون، کنار 

کرد. این های سفید تاالر مونده بود، وحشت رویا رو بیشتر میروی سرامیک

داد. اولین باری بود که صدای نزدیک شدن آژیر ماشین پلیس، بهم آرامش می

مطمئن بودم خدمتکارای تاالر زنگ زدن و از این بابت ممنون شون بودم. با  

لی محض فکر کردم دیگه همه چیز تمام شد؛ اما هیچ کس به صدای  خوش خیا

شنیدم،  کرد! یا شاید هم من تنها کسی بودم که صداش رو میآژیر توجه نمی

 !نمی دونم

همه عمیقا در حال کتک کاری بودن و من با خیال راحت منتظر ورود پلیس  

ت. پس آرش  بودم که یه لحظه دیدم، آرمین از جاش بلند شد و سمت رویا رف

توجه به  کدوم گوری بود؟ حتی فرصت نکردم با چشم دنبال آرش بگردم. بی

چاقویی که توی پهلوم بود، از جام بلند شدم و لنگون تا کنار رویا رفتم. دیدم  

کردم باهاش مبارزه خیلی تار شده بود و به شدت تشنه بودم. داشتم سعی می 

ین رو فهمید که این بار با  رفت. آرمین هم اکنم؛ اما همش مشتم خطا می 

 .رحمی، رویا رو هدف گرفت. دیگه جونی برام نمونده بود و دستام خالی بودبی

جز چاقویی که توی پهلوم جا خوش کرده بود، هیچ سالحی نداشتم. مطمئن  
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نبودم کار درست چیه؟ اما من قبال هم از پس این کار بر اومده بودم. این که  

 .بود دیگه فقط یه چاقوی معمولی

درست قبل از این که چوبش روی ک*م*ر رویا بشینه، چاقو رو از پهلوم بیرون  

ام زدمش. با کشیدم و کلیه آرمین رو هدف گرفتم و با تمام قدرت باقی مونده

ام رو مهار کرده بود و  ایش ضربهاین که م*حکم زده بودم؛ ولی هیکل عضله

ود. من از د*ر*دِ کشیدن اش توی بدنش فرو رفته بچاقو فقط تا وسط تیغه

زدم و اون برعکس من، از د*ر*د فرورفتن چاقو نفسش بند  نفس میچاقو نفس

 .اومده بود

افتاد؛ خیلی سریع تر از قدرت تجزیه و  همه چی خیلی سریع داشت اتفاق می

تحلیل و واکنش من! چوب از توی دست آرمین زمین افتاد. با این که  

توجه  کون بخورم، چه برسه به حرکت زدن؛ اما بیدونستم اآلن اصال نباید تمی

به باز شدن زخمم، پام رو باال آوردم و با یه حرکت چرخشی، با تمام قدرت  

ام انقدر کاری بود که نفس هر دومون رفت و  ام زدمش. ضربهباقی مونده 

تر شد و چاقو م*حکم زمین خوردیم. از شدت زمین خوردن، زخم بازم باز

 .آرمین فرو رفتبیشتر توی ب*دن 
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رفت، کمک کرد بایستم. قلبم داشت تیر رویا مات خونی که از پهلوم می

کم دارم از هوش میرم؛ ولی برای این که حال بدم کردم کم کشید و حس میمی

رو نفهمه، به هر زحمتی بود، به دستاش تکیه زدم و سرپا ایستادم؛ اما همین 

رم. برای این که سرپا نگهم داره،  که رهام کرد، نزدیک بود دوباره زمین بخو

هوا کشیدم توی بغلش. حاال روبه روش ایستاده بودم و از شدت د*ر*د، بی

 .زدمنفس میتوی آغوشش نفس

توجه به خونی که از بین انگشتای دستش رو روی زخم پهلوم گذاشت و بی

ی خ*ون سرخم، قطره ریخت. قطرهصدا اشک می شد، بیاش رد میکشیده 

ی  های قرمز توی اون زمینهریخت. اون دایرهدار سفیدش میمن پفروی دا

کرد. کمی خودم رو عقب کشیدم تا  سفید، واقعا داشت لباسش رو خ*را*ب می

 :لباسش کثیف نشه؛ اما اجازه نداد. لبخند تلخی زدم و زمزمه کردم

 ...شه رویاییبذار برم، عقب! لباست، لباست خونی می -

ت حرف بزنم. دیگه رسما از نفس افتاده بودم و خودم  تونستم درسحتی نمی

ی دیگه بیشتر دووم نمیاره. از  دونستم قلب سرکشم چند دقیقهخوب می

کردم و مبارز خوبی بودم. خیلی  بچگی نقطه ضعفم همین بود. سخت تمرین می



www.taakroman.ir  

 
  

 
459 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

کردم. شد، باید خودم رو مرده فرض می کردم؛ اما اگر طوالنی میخوب دفاع می 

خواستم قوی باشم، قلب داغون و آسمم، همیشه قدر هم که میچون هرچ 

همراهم بود. مهم نبود چقدر انکارش کنم یا دردش رو ندیده بگیرم، باآلخره از  

 .آوردپا درم می

ی تلخی  هاش با خندهکمی از خودش جدام کرد تا چشمام رو ببینه. بین گریه

 :گفت

ببخش رهای من، تورو خدا ببخش!  فدای سرت رهایی، فدای سرت عزیزم.  -

 ...هامن توی بچگی خیلی نفهمی کردم. رها من اون موقع

زد که نفهمیدم از چی ترسید و حرفش رو قطع کرد. هنوز داشت حرف می

چشماش از ترس درشت شد و یهو چرخید و جاش رو با من عوض کرد؛ چون  

ونم خودم رو  تعادلی برای ایستادن نداشتم، به ک*م*رش چ*ن*گ زدم تا بت

ترین حالت ممکنم بودم. انقدر که حتی جون  نگه دارم. من توی ضعیف

ایستادن نداشتم. قدرت تجزیه تحلیل و جون واکنش نداشتم. من حتی در  

لحظه نفهمیدم چه اتفاقی افتاده و رویا چه کار کرد؟ نفهمیدم چی شد که رویا 

یدم چرا؟ چاقو جای سپر بالی من شد؟ نفهمیدم کِی؟ نفهمیدم از کجا؟ نفهم
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ک*م*ر من، توی ک*م*ر رویا نشست. با دیدن این صح*نه، انگار قلبم برای 

 .چند ثانیه کوتاه ایستاد. انگار نفسم رفت و دنیا برام سیاه شد

 ...کردم صدای گریه برام بدترین صدای ممکنه؛ اما حاالهمیشه فکر می

تن یه آدم مور مورم   اولین باری بود که از صدای فرو رفتن چاقو توی گوشت

شد. رویای من، رویای پاک من، به خاطر من چاقو خورد. چشمای لرزونش روبه  

 .شدای جابجا نمیام بود و نگاهش ذرهروی چشمای وحشت زده

داد؛ من اما خشکم زده بود. وجدان، هنوز داشت چاقو رو فشار می آرمینِ بی

داد. ما مغزم فرمان حرکت نمیخواست چاقو از رویا رد شه و به من بخوره؛ امی

خواد چی کار کنه؟ اما از روبه روی رویا تکون نخوردم. نه که  دونستم می می

جا شدن جون عقلم قد نده باید کنار برم؛ نه که حتی در حد چند سانت جابه 

خواستم کنار برم. شوکه شده بودم؛ اما از عمد کنار  نداشته باشم؛ نه! من نمی

و خورده بود و این برام معنی رنگ سیاه بود. باالتر از سیاهی  رفتم. رویا چاقنمی

 .که رنگی نبود

ره، چاقو رو ول کرد و  ی چاقو کوتاهه، چاقو جلوتر نمیوقتی دید چون تیغه

کرد. رویا  عقب کشید. چشماش قرمز شده بود و با کینه و عشق به رویا نگاه می 
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 پشت من ایستاده بود و با تمام دردی که داشت، چرخید و نگاهش کرد. حاال

خیره به آرمین، نزدیک بود زمین بخوره. با تمام حال بدم از پشت سرش 

تر از این توی بدنش فرو نره. این تنها  گرفتمش تا چاقو از شدت ضربه بیش

 .واکنشم توی اون حال بدم بود

ی چاقو رو ببینم. این همون چاقوی  حاال که رویا چرخیده بود، تونستم دسته

داری بود که اول مهمون پهلوی من و بعد آرمین بود. چرا حاال توی   ضامن

کردم! مثل فیلم ترسناکی کردم! واقعا درک نمی ب*دن خواهرم بود؟! درک نمی

موقع برات پخش کنن و تو به امید این که واقعیت نداره و به زودی تموم  که بی

مثل کابوسی که   شه، هیچ تالشی برای نجات نکنی و منتظر پایانش بمونی.می

واکنش بمونی تا بیدار شی. منه احمق هنوز  چون مطمئنی کابوسه، منتظر و بی

 .به تمام شدن این فیلم و بیدار شدن از این کابوس امید داشتم؛ یه امید واهی

دهنم از دیدن چاقو توی ب*دن خواهرم، خشک شده بود و بغضم سنگین.  

کنه؟ ستم چرا خدا هیچ کاری نمیدوندونستم باید چه غ*لطی بکنم و نمینمی

کردم منطقی باشم تا بتونم نجاتش  گیج و مات ایستاده بودم و داشتم سعی می

 .بدم که با دیدن چاقوی کیکی که دست آرمین دیدم، مغزم از کار افتاد
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باز به رویا خیره شد؛ اما این بار هیچ عشقی توی نگاهش نبود. از نگاه عصبیش  

اش  ی س*ی*نهکرد. خیره توی چشمای رویا، قفسهفقط خشم و کینه چکه می

رو زد. چاقو این بار از جلو داخل بدنش فرو رفت و از ک*م*رش در اومد. رویا  

کرد منو از  هنوز به آرمین خیره بود؛ اما با دستای لرزونش داشت سعی می

دونستم نجات رفتم. میپشت از خودش جدا کنه. لج کرده بودم و کنار نمی

خواستم رویا بدون من جایی بره. ی از همچین زخمی محاله و نمیدادن کس

 .خواستم حتی اگر این فقط یه کابوسه وحشتناکه، بازم باهاش بمیرممی

از پشت م*حکم بغلش کرده بودم. انقدر م*حکم که فشاری که آرمین به چاقو  

  دونست من بدون رویا زندگی رو کردم. انگار حتی اونم میداد رو حس میمی

کردم همه چی تمومه و اآلنه که چاقو توی  خوام. دقیقا وقتی که فکر مینمی

ی میلی متری از قلب من که مماس پشت قلب منم فرو بره، درست به فاصله 

 .سرش ایستاده بودم و از پشت بغلش کرده بودم، متوقف شد

بینم حقیقت  ک*م*ر رویا رو گرفته بودم و از ترس این که چیزایی که می

خوردم. دیگه برای همه چیز دیر شده بود. لرزش تنش  ه باشه، تکون نمی داشت

دیدم، ورای باورم  رو که حس کردم، از پشت سرش کنار اومدم. چیزی که می
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بود. خواهر نازم دستاش رو روی اون تیغ تیز چاقو گذاشته بود و چشماش از  

تا مبادا چاقو د*ر*د گشاد شده بود. با دست خالی تیغ تیز چاقو رو گرفته بود 

ی اون  اش داشت تیغهبه من بخوره. از دستش که با تموم جون باقی مونده 

 .کردرفت؛ اما چاقو رو ول نمیداد، خ*ون میچاقوی بزرگ کیک رو فشار می

خدای من! حتی با این که جفت دستاش رو دور چاقو حلقه کرده بود باز هم 

ی ظریف رویای من کجا و این  رسید. آخه دستادستش به دور تا دور چاقو نمی

خوامش نیست؟ چرا  تیغ تیز چاقو کجا؟ آخه خدا کجاست؟ چرا هر وقت من می

شنوه؟ نکنه من هنوزم اللم و خودم خبر ندارم؟ د آخه خدا چرا  صدام رو نمی

 انقدر با من بد تا کرد؟

کرد. آرمین با دادم. کاش یکی بیدارم میداشتم آخرین توانم رو از دست می

رحمیِ تمام چاقو رو از ب*دن رویا بیرون کشید و رویا که با دستاش  بی

تر نیاد، با این کار آرمین دستاش قاچ  م*حکم چاقو رو گرفته بود تا عقب

حس و حال کنارش افتادن. مثل مترسکی که هیچ کاری از دستش  خوردن و بی

مین چسبیده بر نمیاد و به زمین چسبیده، فقط بغلش کردم تا نیوفته. انگار به ز

ترسیدم رهاش کنم و چاقو بیشتر توی  خواستم کمک بخوام؛ اما میبودم. می
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خواستم کمکش کنم؛ اما حتی توان سرپا ایستادن رو  بدنش فرو بره. می

ام رو هم  ترسیدم همین جون باقی مونده خواستم فریاد بزنم؛ اما می نداشتم. می 

کابوس بیدار شم؛ اما هیچی   خواستم از ایناز دست بدم و زمین بخوریم. می

 .دست من نبود

دونم چقدر توی همون حال ایستاده بودیم که خ*ون از دستاش پایین  نمی

کرد و روی  قطره از انگشتاش چکه میریخت. خ*ون غلیظ و سرخش قطره

 .ریختزمین سفید می

دونم با کدوم توان  زخمی بودم و حتی توان ایستادن رو هم نداشتم. اصال نمی

 !ا رو هم سرپا نگه داشته بودم؟روی

کردم. منه لعنتی جز ایستادن و نگاه کردن، باید یه کاری باید یه کاری می

کردم. وقتی برای بار سوم چاقو رو توی بدنش فرو کرد، انگار تازه به خودم  می

ها فریاد کشیدم و شایان و آرش رو صدا زدم. دورم شلوغ  اومدم. مثل دیوونه

ردم هرچقدر هم صدای فریادم بلند باشه، هیچ کس صدام  کبود؛ ولی حس می

 .شنوهرو نمی

خواد برای بار چهارم  آرمین سریع چاقو رو بیرون کشید. از فکر این که می
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شد. جونی نداشتم با این حال برای این  رویام رو بزنه، قلبم داشت منفجر می

 .تونستم جلوی ضربه ی بعدی رو بگیرمتنها راهی بود که می

خواستم به هر قیمتی شده یا رو عقب کشیدم و خودم به جاش ایستادم. می رو

ی چهارم رو مهار کنم، تا احتمال زنده موندن خواهرم باال بره؛ اما خودم  ضربه

بدجور زخمی بودم. نتونستم وزنش رو تحمل کنم. رویا افتاد توی بغلم و هردو  

باز شه و لباس   باهم زمین خوردیم. فقط چند لحظه طول کشید تا زخماش

 .سفید عروسیش، از خ*ون سرخش قرمز شه

تنها چیزی که هنوز سفید مونده بود توری بود، که زیباتر از همیشه روی  

موهای خوش حالتش نشسته بود. همون توری که حتی از فکر این که قراره  

کرد. همون توری که برای پیدا کردنش  آرش از سرش بردارش داره، ذوق می

زیر پامون گذاشته بودیم. همون توری که آرزوهای رویا بهش گره   کل بازار رو

 .خورده بود

شایان و آرش رو دیدم که خ*ون جلوی چشمشون رو گرفت و به آرمین حمله  

کردن. اونا به قصد کشت آرمین رو می زدن؛ اما من، من تمام حواسم پیش رویا  

ه تنفسش رو بسته  زد. انگار یه چیزی رانفس میبود که داشت از د*ر*د نفس
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 !ی خ*ون، یا شاید یه چیزی مثل بغضبود. یه چیزی شبیه لخته

کردم که دووم کردم، با تمام وجودم داشتم التماس میداشتم التماسش می 

رسه؛ اما لبخند محوش آتیشم گفتم تحمل کنه، اآلن آمبوالنس میبیاره. می

 !د*ر*د؟تونست هنوزم بخنده؟! با این همه زد. آخه چطور میمی

شد؛ اما محال بود. محال  بغضم گرفته بود. انقدر که گلوم داشت از بغض پاره می

بود زیر نگاه این خدا گریه کنم. محال بود بذارم ببینه این بار تونست اشکم رو  

دربیاره؛ محال بود. از شدت بغضی که توی گلوم جا خوش کرده بود، حتی 

 .شدتونستم نفس بکشم؛ اما بازم اشک نمی نمی

ها و با عالمت من از تاالر بیرون رفت؛ اما ده نفر  شایان با شنیدن صدای پلیس

شناختن، هر کدوم زخمی و آدمام کنارم موندن و بقیه افرادم که من رو نمی

 .نیمه جون یه طرفی افتاده بودن

تر از همیشه  رحمآرش هنوز هم قابل کنترل نبود. افتاده بود روی آرمین و بی

ک گرفته بودش. آرمین بیهوش شده بود؛ اما آرش از کتک زدن برادر  به باد کت

کشید. خوی وحشیش بیدار شده بود و هیچ کس  هوشش دست نمیبی

تونست مهارش کنه. انگار حاال با دیدن خشونتش داشتم به این باور  نمی
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تونه مثل برادرش  رسیدم که آرش هم هرچی باشه، برادر آرمینه و میمی

 .رحم باشهبی

شن، با ضرب و زورِ باتوم از روی آرمین  ها وقتی دیدن حریفش نمیپلیس

فایده بود. داشت خودش رو به در و دیوار میزد تا  کشیدنش عقب؛ اما بی

دستایی که به زور پنج تا پلیس دستبند شده رو باز کنه. وسط فحشایی که  

ش که با  اریخت، صدای گریهکرد و اشکایی که میداد، تقالهایی که میمی

ی آخرشه« دل سنگ رو کشید: »بذارین برم پیشش. لحظهالتماس فریاد می 

 !کرد؛ اما منهم آب می

دونم من چه مرگم بود؟ انگار داشتم توی یه خال دست و پا  دونم. نمی نمی

بینم توهمه و هیچ کدوم واقعی کردم هرچی که دارم میزدم. حس میمی

تونستم مرز حقیقت و کابوس رو پیدا کنم.  نیست. من توی اون لحظه واقعا نمی 

ی  ی آخرشه« از ز*ب*ون آرش، باعث شد با ته مونده ی »لحظهشنیدن جمله

 .جونی که برام باقی مونده، خودم رو از زیر رویا بیرون بکشم 

تیکه شد. انگار اونی  چکید. آخ که قلبم تیکهآخ از پایین لباس رویام خ*ون می

شد، رویای من نبود، ایمانم بود. انگار اون  د می که داشت جلوی چشمام نابو
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روز بود پیداش کرده بودم.  40اعتقادم بود که پرپر شد، نه خواهری که تازه 

 .دیدممن داشتم مرگ ایمانم رو می

نگاهی به دور تا دورم انداختم. هر کسی یه طرفی افتاده بود و خ*ون روی  

کشید. این  ش داشت فریاد می کرد. لباسم غرق خ*ون بود و آرزمین غوغا می

تونست حقیقت داشته باشه؟ چطور ممکن همه خشونت و اتفاق بد، چطور می

ی سنگ کوب دیگه  بینم؟! نکنه اینم یه حملهبود؟! نکنه بازم دارم کابوس می

است؟! آره! آره، این فقط یه خواب بده. یه خواب درست به بدی و دردناکی 

کنه. بابا دیگه تحمل کنم یکی بیدارم می های چند شب پیش رویا. یکمخواب

گفت من باید قوی باشم. فقط یکم دیگه قوی بمونم، این کابوس بد تموم می می

تر از توانم بود.  شه. فقط یکم دیگه؛ اما تموم شدنی نبود. این کابوس طوالنی

ه  من دیوونه نبودم؛ اما واقعا باور داشتم که این یه کابوسه. واقعا منتظر یه معجز

ی اعتقادی که از حرفای امید توی وجودم ریشه دونده بود، بودم. من با همه

 گم؟فهمید چی می منتظر بودم خدا برام خدایی کنه! کسی می

گفت چقدر  پناهیم منتظر بودم یکی بیدارم کنه. کاش یکی بهم میبا تمام بی 

ش بمونم، دونستم چقدر دیگه باید منتظر پایانباید منتظر بمونم؟ اگر فقط می
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شناختم، با بغضی که صدام اراده به آدمایی که نمیتر می،شد. بیتحملش آسون

 :رو عوض کرده بود التماس کردم

یکی بیدارم کنه. یکی منو بیدار کنه. من هنوز وقت نکردم درست حسابی  -

 .ببینمش. بیدارم کنین. من هنوز هیچ کاری براش نکردم

کافی بلند  شنید؟ نکنه صدام به اندازه می جون من رو های بییعنی خدا زمزمه

 !نیست؟

 :دیدمش با تمام وجودم فریاد کشیدماراده سر خدایی که نمیبی

 .بسه دیگه. بیدارم کن لعنتی -

با صدای فریاد بلندم، طعم تلخ خ*ون رو توی گلوم حس کردم. صدام انقدر  

ست سرد و  ام زخم شه، پس چرا خدا نشنید؟ با حس دبلند بود که حنجره

لرزونی که دور مچ دستم حلقه شد، دست از التماس برداشتم. مثل آدمی که به 

زنه، دو دستی دست ته خط رسیده و دیگه به هر ریسمونی چ*ن*گ می

سردش رو گرفتم و به صورت داغم چسبوندم. انگار عقل از سرم پریده بود که 

رت ب*دن ملتهبم خواستم کسی که این همه خ*ون از دست داده رو با حرامی

کرد، سرش رو روی پاهای  گرم کنم! با دیدن تالشی که برای نفس کشیدن می
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تر نفس بکشه؛  حسم گذاشتم. امیدوار بودم این کار کمک کنه راحتبی

 ...اما

های ی امیدم رو نابود کرد. قطره خونی که با شدت از دهنش بیرون پرید، همه

پاشیده بود؛ اما عقب نکشیدم. بهت زده  خ*ون روی صورت خیس از عرقم 

بودم؛ اما با همون شوکه گیم، باز هم خم شدم و پیشونی خیس عرقش رو  

 .ب*و*سیدم

هرچقدر اون سرد بود، من د*اغ بودم؛ یه داغی غیر معمول. انگار داشتم از  

شد، گرفتم. سرمای تنش که لحظه به لحظه داشت بیشتر میدرون آتیش می

. چرا رویا توی این کابوس انقدر سرد بود؟! سرد بود، مثل  ترسوندمن رو می

های آخرشه، سرد مثل کسی که تنش بوی خ*ون می ده، سرد  کسی که تپش

شه، سرد مثل عروس مرده؛ سرد مثل مثل کسی که نبضش از کندی حس نمی

 .رویا. انقدر سرد که از سرماش یخ کردم 

ا دست لرزونش رو باال آورد. سریع مچ دستش رو گرفتم تا نبضش رو بگیرم؛ ام

حرکت موندم. دستش که نزدیک قلبم خواد چی کار کنه و فقط بینفهمیدم می

ی مقاومتی که می کردم، بازم اشک توی چشمام حلقه زد. دست  اومد، با همه
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های نامنظم  حرکت موند. وقتی تپشخونیش روی قلبم نشست. چند ثانیه بی

شکافت حس کرد، لبخندش جون گرفت. یام رو مقلبم رو که داشت س*ی*نه

 :با صدای دو رگه و نیمه جونش، با همون لحن ناز و آروم همیشگیش گفت

 ...این، قلب باید تا ابد، با قدرت بتپه، رهای محمد -

های آورد. داشت لحظهکشید. اون داشت خ*ون باال میاون داشت د*ر*د می

تونستم مرز بین کابوس و  گذروند؛ اما من، من چی؟ چرا نمیآخرش رو می

شد که خدا گذاشت رویا توی آغوشم جون  بیداریم رو بفهمم؟ چرا باورم نمی

بده؟ چرا انقدر به کسی اعتماد داشتم که حتی یک بار هم وجودش رو توی  

 !زندگیم حس نکردم؟ چرا امید گذاشت انقدر به خدا اعتماد کنم؟ آخه چرا؟

 :ها گفتمدستم رو کنار قلبش گذاشتم و مثل بچه

 سوزه رویا؟قلبت می -

گفتم!  انگار توی اون لحظه،ها عقلم رو از دست داده بودم که چرت و پرت می

سوزه؛ اما حالم خوب نبود، حالم اصال خوب  همچین زخم چاقویی معلومه که می

ها ایمان، کافر شده. هیچ کنترلی  نبود! حس عابدی رو داشتم که بعد از سال

نداشتم. مثل کسی که توی خواب راه میره، فقط داشتم به  روی رفتار و حرکتام 
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کشتم. از همین حاال هم می،دونستم، وقتی بیدار  ی بیداری وقت میامید لحظه

 .گم چه کابوس وحشتناکی دیدمشدم، هیچ وقت به رویا نمی

 :ام، لبخند ملیحی زد و خیره به چشمام گفتبه جای جواب این سوال احمقانه

 ...تویی. تو، قلبِ رویاییقلبِ رویا،  -

ای  نگاهش درست مثل همیشه، با همون آرامش همیشگیش، انگار هیچ عجله

نداره، توی چشمام خیره مونده بود. لبخند محوش هنوز روی صورتش بود و  

نگاه ماتش هنوز مستقیم توی چشمام دوخته شده بود؛ اما دست سردش 

ی که از کنار چشماش سُر جون از دستام سُر خورد پایین. دو قطره اشکبی

گفت که دیگه همه چیز تمومه؛ اما  خوردن و به گوشش ختم شدن، داشت می

کردم یه کابوس بتونه انقدر  کردم تنهام گذاشته باشه. باور نمیمن باور نمی

وحشتناک و واقعی باشه. چطور ممکن بود کسی که نگاهش هنوز توی عمق  

 چشمای من خیره است، مرده باشه؟ 

وونه،ها، دستش رو چ*ن*گ زدم و دوباره روی قلبم گذاشتم؛ اما دست  مثل دی

کردم. سردش دوباره از دستام سُر خورد. دوباره و دوباره. نه! باور نمی

خواستم باور کنم. دستم ناباورانه سراغ مچ دستش تونستم باور کنم. نمینمی
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خودم زد به رفت. نبضی نبود. درست مثل یه احمق با این که نبضش نمی

دادم که شاید هنوز امیدی باشه. شاید قلبش هنوز بتپه. مگه امید دلداری می

پس چرا پاره شد؟  «شه؟گفت: » به مو میرسه؛ اما پاره نمی همیشه بهم نمی

ای که باهاش خودم رو به این زندگی درب و داغونم بند زده چرا طناب پوسیده

فت خدا مهربونه؟ کدوم  گبودم پاره شد؟ چرا نبض نداشت؟ مگه امید نمی

گفت: اش این جوری جون بده؟ مگه امید نمیذاره بندهخدای مهربونی می

بینیمش« پس چرا هیچ وقت برای من معجزه  »معجزه وجود داره، فقط ما نمی 

 شد؟ نمی

شنیدم، این بار با تمام  خواستم چیزی بشنوم؛ اما میبرعکس همیشه که نمی 

 ...تا تپشی بشنوم؛ اما وجود سرم رو روی قلبش گذاشتم

ذاشت چیزی بشنوم؛ آره! حتما  سر و صداهایی که توی تاالر پیچیده بود، نمی

به خاطر صدای مردمه. وگرنه امکان نداره کسی انقدر ظالمانه بمیره. وسط 

 :بغضم با گلوی زخمیم بی هوا سر همه شون داد زدم

 .ساکت شین -

اومد؛ صدای چ پچ پلیسا میکارگرای تاالر ساکت شدن؛ اما هنوز صدای پ
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وار از ته قلبم ای، دیوانههم همین طور. این بار با صدای کر کننده سیمشونبی

 :فریاد کشیدم

 .خفه شین. خفه خ*ون بگیرین لعنتیا -

هقش رو  حرکتم انقدر هیستریک بود که همه ساکت شدن. حتی آرش هم هق

نبضی نداشت خیره شد.  توی گلوش خفه کرد و با ناباوری به عروسش که دیگه

سیمشون رو خاموش کردن و قدمی عقب رفتن. گلوم از شدت  پلیسا بی

ی شکافته توجه سرم رو روی س*ی*نهسوخت؛ اما بیفریادی که زده بودم می

شده،ی رویا که هنوز هم ازش خ*ون بیرون می،ریخت، گذاشتم. نبود! هیچ 

ترین ، برام کر کنندهصدایی نبود. سکوت محضی که تاالر رو پر کرده بود

شنیدم. گیج و شوکه بودم؛ اما نه نبضی، نه  صدایی بود که توی کل عمرم می

 :نفسی و نه تپشی در کار نبود. با بهت به آرش گفتم

زنه! آرش، رویا آرش؟ آرش چرا قلبش نمی،زنه؟ آرش بیا ببین قلبش نمی -

و بهش بگو، تو بگو  ده! تنبض نداره! فقط تورو دوست داره! فقط به تو گوش می

شه. تورو خدا یه کاری بکن. بیا بگو  چشماش رو باز کنه! به خاطر تو بیدار می

کنم  دوسش داری تا چشماش رو باز کنه. یکی یه کاری براش بکنه. التماس می
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 ...یکی نجاتش بده

هام از کی به فریاد تبدیل شده و نفهمیدم چرا چشمای همه نفهمیدم جمله

خواستن به داخل سرک بکشن و نفهمیدم  م چرا مردم میخیس شده؟ نفهمید 

 گیرن؟بقیه دارن از چی این حال خرابم فیلم می 

بغضِ توی صدام، لحنم، حال خرابم، چشمای سرخم، همه و همه باعث شد با  

قانونی بودنش، دستای آرش رو باز کنن. حاال دستاش باز بود؛ اما انگار  تمام غیر

ه بود. با قدمایی سست سمتمون اومد و جلوی  دیگه هیچ جونی براش نموند

جون رویا زانو زد. کنار ابروش زخم شده بود و خ*ون تا گ*ردنش  جسم بی

های پیرهن سفیدش رو تا زده بود و کتی که رویا  سرازیر شده بود. آستین

دونم چقدر توی سکوت زانو زد و با  براش خریده بود، دیگه تنش نبود. نمی

، خیره به چشمای باز رویا به پاش چ*ن*گ زد. فقط وقتی  لرزیددستایی که می 

ها از بغلم بیرون کشیدش و منو م*حکم هل داد کنار، وقتی از  مثل مسخ شده 

ته دلش اسم »خدا« رو فریاد زد، وقتی صورتش از اشکاش خیس شد، باورم  

 .شد. باورم شد که دیگه از دست هیچ کس کاری برنمیاد

ه عروسی که پر پر شد. به عروسی که رفت تا همه به رویا خیره بودن. ب
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خواهرش بمونه. به عروسی که حاال تورش از سرش افتاده بود و رد اشک 

 .اش مونده بوداش، روی شقیقهخشک شده 

بخدا این حقش نبود. بخدا این انصاف نبود. تازه عاشق شده بود. تازه پیداش  

خواستم ببینه. تازه میخواست رنگ آرامش رو کنار آرش کرده بودم. تازه می 

 .خواست رویاهاش رو کنار آرش تجربه کنهبراش خواهری کنم. تازه می

کرد چشماش رو باز کنه. به هرچیز  آرش هنوز هم داشت به رویا التماس می

داد که یه بار دیگه  مقدسی که توی زمین و آسمون وجود داشت قسمش می 

نشنیده بودم. رویا؛ اما نگاهش کنه. مقدساتی که من حتی اسمشون رو هم 

تفاوت به همه چیز و همه کس آروم خوابیده بود،  امشب بیرحم شده بود. بی

های قلبش  تر از همیشه. انقدر آروم که دیگه حتی منم نتونم صدای تپشآروم

رو بشنوم. انقدر آروم که حتی منم نتونم صدای نفس کشیدنش رو بشنوم.  

آروم که یکی از پلیسا بهم تسلیت بگه.  انقدر آروم که آرش کفر بگه. انقدر 

انقدر آروم که افسر مسنی که رو به روم بود، در حالی که پشتش به من و رویا  

بود، بهم بگه: »فقط خدا صبرت بده« انقدر آروم که تا آمبوالنس برسه، یکی  

اش بکشه، تا از نگاه مردمی که چادر عروسی رویا رو روی جسد نیمه بر*ه*نه
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 .گرفتن، در امان بمونهر جمع شده بودن و ازمون فیلم میجلوی در تاال

گرفتن. وای خدا! این  وای از این مردم. وای که داشتن از بدبختیم فیلم می

همون چادری نبود که با هزار آرزو بریده شده بود؟ این همون چادری نبود که  

گفت  قرار بود روی شنلش بپوشه؟ این همون چادری نبود که آرش می

ه،اش تبرکه و از مکه اومده؟ همونی که با ذوق تا مشهد بـرده بود و برای  پارچ

ترین عطر شهر رو بهش  عروسش تبرکش کرده بود؟ همونی که بهترین و گرون

 زده بودم؟ همونی که قرار بود آرش با دستای خودش از سر عروسش برداره؟

ی  این پارچهپس چرا اآلن یه مرد غریبه کشیدش روی خواهرم؟ مگه قرار نبود 

تبرک شده، چادر عروسش باشه؟ چرا دارن به جای کفن ازش استفاده 

شه؟ چرا بوی خ*ون گرفت؟ پس بوی  کنن؟ چرا داره از خونش قرمز میمی

اش از مکه نیست؟ مگه از  عطرش کجا رفت؟ مگه تبرک نیست؟ مگه پارچه

به من شه؟ چرا خدا یه نیم نگاه ی خدا نیومده؟ پس چرا معجزه نمیخونه

 کنه؟نمی

آمبوالنس رسید؛ اما با دیدن این که اول آرمین رو بردن، کفرم در اومد. چرا  

داد؟! چرا همچین قاتل ع*و*ضی باید قبل از خواهر من  کسی به من محل نمی
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 برسه بیمارستان؟ چرا همه از رویا قطع امید کرده بودن؟ اخه چرا؟

بنده و نفس گیر بود، که حس  حال خودم رو نمیفهمیدم. ضربان قلبم انقدر کو

شه. تنم یخ بود؛ اما عرق کرده  ام داره منفجر میی سـ*ـینهکردم قفسه می

ذاشتم رویا رو ببرن.  رفت؛ اما نمی ذاشتم ببرنش. از زخمم خ*ون میبودم. نمی

 .ذاشتیم ببرنشهم من و هم آرش راه برانکارد رو سد کرده بودیم و نمی 

دونست باید چه واکنشی نشون بده. انگار  نمی جو بدی بود. انگار هیچ کس

جون رویا دور کنه.  دونست چطور باید من و آرش رو از جسم بیهیچ کس نمی

تر از این  دونست حال خ*را*ب من دیگه خ*را*بانگار هیچ کس نمی

 .شهنمی

 ...آرش رو عقب کشیدن و به زور بهش دست بند زدن؛ اما من 

ی ریز  ر من توی کل این جهان هستی، یه نقطهدید. انگاانگار کسی منو نمی

شم و انقدر گناهکار که ارزش  ارزش بودم. انقدر کوچیک که دیده نمیبی

 .معجزه ندارم

کردن زانو بزنه تا  خیره به آرش که دست بند به دست داشتن مجبورش می

مهارش کنن، ناباور از جام بلند شدم و سرپا ایستادم. هیچ پلیس زنی در کار  
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دونستم! هرچند من  تونستن به من دست بزنن. این رو خوب مید و نمینبو

کردم که کسی بخواد مهارم کنه! من فقط به اطرافم خیره بودم.  تقالیی هم نمی

بارید. کردم که سادگی از سر و روشون میگیج و منگ مردمی رو نگاه می

نزدیک ندیدن و ی درگیری یا قتل رو از مردمی که معلوم بود تا حاال یه صح*نه

 .تر از یه خواب معمولی بودنگرفتن، واقعیبا تعجب فیلم می

کردن. های آرش، گوش فلک رو کر کرده بود؛ ولی پلیسا ولش نمیصدای فریاد 

ناباور قدمی عقب رفتم. دستام رو باال آوردم و بهشون خیره شدم. از دستام 

خ*ون قلب رویا؟  دونستم این خ*ون زخم منه یا چکید. حتی نمیخ*ون می

لباس شیری رنگ قشنگم، حاال سرتاسر قرمز شده بود و به تنم چسبیده بود.  

کردم. این بدترین  من داشتم خیسی خ*ون خواهرم رو روی تنم حس می

 .فهمیدحسی بود که تجربه کردم. ای کاش یکی حالم رو می

ها و پاهای  ای رو دور بدنم بکشه تا شونهکرد پارچهیکی به زور داشت سعی می

ام رو از نگاه این همه غریبه بپوشونه؛ اما من، من برام مهم نبود! هیچی  بر*ه*نه

رفتم. هیچ کنترلی روی حرکاتم برام مهم نبود! انگار روی زمین راه نمی

شنیدم و دیدم. صدایی نمیهام دست خودم نبود. کسی رو نمینداشتم. قدم 
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کردم. دستم رو روی قلبم گذاشتم؛ اما حس حتی ضربان قلبم رو حس نمی

تپشی انقدر ترسیدم که با این که  نکردم. من تپشی حس نکردم. از این بی

کردم، نتونستم در برابر د*ر*د هنوز داشتم با نگاه گیجم برانکارد رو دنبال می 

 .قلبم مقاومت کنم

نستن از بین مردم راه رو باز کنن تا دو پرستاری که برانکارد رویا توپلیسا نمی

بردن، بتونن رد شن. قبل از این که بتونم دنبال رویا برم و نذارم ببرنش،  رو می

جلوی صدها چشمی که با ترحم و کنجکاوی بهم خیره بودن، از حال رفتم و  

 .قبل از این که کسی بتونه نگهم داره، م*حکم زمین خوردم

*** 

ی آرومی که به میز زد، از فکر بیرون اومدم و گیج و منگ زمزمه با ضربه

 :کردم

 با من بودی؟ -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 ...دادم چطور مواظب دستت باشی تادو ساعت داشتم توضیح می -

فایده است.  دونم چی توی نگاهم دید که فهمید اآلن هرچی بهم بگه بینمی
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درگیر بوده که حتی یه کلمه از حرفاش رو هم نشنیدم.   دونست انقدر ذهنممی

 :ای کشید و با حسی که هیچ آشنا نبود گفتپوف کالفه

 کردی؟داشتی به کدومشون فکر می -

دونستم چرا مدام همه حاال یادم بود. حاال همه چیز به خوبی یادم بود. حاال می

بار شمال دیده  کنم و چطور به یاد میارمشون. اولین چیز رو فراموش می

بودمش. با آرام کنار ساحل نشسته بودن و لبخنداشون واقعی بود. من و امید  

خواستیم شاد باشیم. همه فارغ از خیال غم و غصه، میهم اون روز بی

ی تلخمون، دل به دریا زده بودیم. کنار ساحل خوش  ی سخت و آیندهگذشته 

روز توپم نرفته بود سمت   کردیم. اگر اونگذروندیم و به هیچی فکر نمیمی

 .کردایمان، شاید آرمان هیچ وقت پیدام نمی

خوایم  داد تا اون اتفاقی که ما می انگار گاهی همه چی دست به دست هم می

افته« یعنی گفت: »تا خدا نخواد یه برگم از درخت نمینیوفته. امید همیشه می

طاهارو تنها  خدا خواست آرمان پیدام کنه؟! خدا خواست مجبور شم محمد

 ...بذارم؟! خدا خواست 

ی  با لیوان آبی که جلوم گذاشت، از فکر بیرون اومدم و لبخندی به نشونه
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شدم. دستای سردم  قدردانی زدم. صورتم آروم بود؛ اما از درون داشتم نابود می

های آخر  تونستم لیوان رو ثابت نگه دارم. فراموش کردن لحظهلرزید و نمیمی

 .غیر ممکن بود  رویا، برای من

 :هوا گفتمبا دیدن حال زارم خواست سمتم بیاد؛ اما همین که نیم خیز شد بی 

 .کردمبه رویا؛ داشتم به رویا فکر می -

با شنیدن جوابم، نفس سنگینش رو بیرون داد و دوباره سرجاش نشست. چند 

 :ای صبر کرد و با آرامش گفتلحظه

 .ی فکر کردن هستسعی کن فراموش کنی. چیزای بهتری برا -

کردم! مطمئن بودم خودش هنوز هم نتونسته آرام رو فراموش کنه،  درکش نمی

کرد! چطور  اون وقت برای من سخنرانی »پیش به سوی زندگی خوب« می

ام با یادشون ممکن بود بتونم رویا یا امید رو فراموش کنم، وقتی هر لحظه

 :گذشت؟ پوزخندی زدم و میون حرفش پریدممی

 زایی بهتر برای فکر کردن؟! مثال امید، نه؟چی -

ی  ای کشید و نگاهش رو ازم گرفت. بازم بحث رو به نقطهدوباره پوف کالفه

اولش رسونده بودم، به امید! اون مقصر سرنوشت بد من نبود؛ ولی از این که  
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کردم. اگر تونست آرومم کنه شرمنده و کالفه بود. شرمندگیش رو درک می نمی

شدم اآلن با این صورت  داد، شاید هیچ وقت مجبور نمیمان لوم نمیاون به آر

بزک کرده مثل یه احمق این جا بشینم، اون هم فقط چون آرمان خواسته؛ اما 

 :کالفگیش برام گنگ بود. لبخند تلخی زدم و گفتم

شه همین نسخه رو برای  اگر تو تونستی آرام رو فراموش کنی، دلیل نمی -

 ...همه

 :وسط حرفم و گفت عصبی پرید

فراموشش نکردم. به خدا فراموشش نکردم. فقط بعد از دو سال کنار اومدم  -

که دیگه ندارمش. من حتی مثل تو یه مزارم ازش ندارم که بخوام برم دیدنش.  

کنم که چرا براش کافی کشم، به این فکر میهر لیوان آبی رو که سر می 

جوری تنهام گذاشت؟! چرا اون روز  نبودم؟! چرا کنارم شاد نبود؟! چرا این 

 فهمی؟ پیشش نبودم؟! مجبورم فراموش کنم. می

 :خیره به چشمای عصبیش، نفس عمیقی کشیدم و گفتم

دونی چیه؟ به من چه؟! به من چه که فراموشش نه، نمی فهمم! ولی اصال می -

کردی یا نه؟! خوبه که تونستی با مرگ عشقت کنار بیای! خوبه که گذاشتی 
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ت برای زندگیت تصمیم بگیره و بدون تو بره خواستگاری! خوبه که انقدر  مادر

درگیر فراموش کردنش بودی که گذاشتی برات قول و قرار ازدواج بذارن و بعد  

ها رو ازم بشنوی؟! دیگه  به خودت خبر ب*دن! چیه؟! انتظار داشتی این

 .شنیدی

ه شد. من جنس با حرص از جام بلند شدم و خواستم برم که مچ دستم کشید 

دونستم  شناختم. یه دست پر منت! با این که میها رو خوب میاین دست

رفیعیه؛ اما باز هم وقتی برگشتم سمتش، با دیدنش ماتم برد. آرمان امشب 

 !دشمنی رو در حقم تموم کرده بود

تر داشته تماشامون  کت و شلوار شیکی تنش بود و معلوم بود از خیلی قبل

ی سهیال  ها و طایفهی رضایینتظار داشتم وقتی آرمان طایفهکرده. چطور امی

 اش رو فراموش کنه؟ رو دعوت کرده، رفیعی و طایفه

ی  های شهرم گیر افتاده بودم و چون میزبان طایفهترین طایفهبین سه تا از قوی

شد دعوا راه بندازم و دست رفیعی رو  سهیال بود، جای هیچ اشتباهی نبود. نمی

شد کاری خالف شد صدام رو باال ببرم و اعتراضی بکنم. نمینمیپس بزنم. 

ی  شد خودم باشم، چون همهدار انجام بدم. نمیعرف و شان یه دختر طایفه
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دونست مجبور به  دادن. رفیعی هم خوب میام ربط میحرکاتم رو به طایفه

 :سکوتم که دستم رو رها کرد و گفت

 .بریک ساده بگی رهاجانتونستی مثل یه دوست خوب، یه تمی -

ی به ظاهر دوستانه، کامال دستوریه. دستام دونستم که این جملهفقط خودم می

تونستم همزمان هم رها باشم، هم وارث  اراده از حرص مشت شد. من نمی بی

ها! یا باید اآلن خودم باشم و از بین این جمعیت فرار کنم، یا باید خاندان ریاحی

برای حفظ آبروی چندین نسل خاندانم، مثل یه دختر  وارث خاندانم باشم و 

ی اجبار و  خوب به خاطر حرف حقی که زدم عذرخواهی کنم. چه قدر این قصه

 .سکوت برای من تکراری بود

نفس کفریم رو حبس کردم و سمت ایمان که حاال به احترام رفیعی از جاش  

نداشت و  بلند شده بود، چرخیدم. اونم از جو به وجود اومده حس خوبی

مستاصل شده بود. رفیعی که جو بد بیمون رو حس کرد، لبخند مصنوعی زد و  

 :گفت

 .اگر تو مثل دخترمی، ایمان هم مثل پسرمه عزیزم -

ای بود برام! پوزخندی زدم و خیره به  ی آزاردهندهمثل دخترم« چقدر کلمه»
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 :ی ایمان، با حرص گفتمچشمای کالفه 

ات با کسی که حتی دوستش نداری، وقتی  نامزدی از پیش تعیین شده -

هنوزم عاشق کسی هستی که جلوی چشمت خودکشی کرد رو، بهت تبریک  

 .ی دکتر رفیعیگم عزیزکرده می

رفیعی آروم؛ اما با حرص اسمم رو صدا زد. قبل از این که بحث بخواد باال بگیره،  

حتی اگر   کیفم رو برداشتم و از میز دور شدم. بحث با هر آدم طایفه داری،

فایده بود. اونا نصف  تحصیل کرده و متخصص یه بیمارستان بزرگ هم باشه، بی

عمرشون رو با این عقاید زندگی کرده بودن. مهم نبود چقدر پیشرفت کنن و  

لباس شیک بپوشن. مهم نبود چند نسل خارج زندگی کنن و چقدر روابط 

و خ*ون خالصشون  ی مسخره براشون آزاد باشه، اونا همیشه به شجره نامه 

 .کردنافتخار می

ی کافی ازشون دور شده بودم. انقدر کافی که کسی بغضم رو نبینه و  به اندازه

هقم رو توی نطفه خفه کنم.  روم دید نداشته باشه. انقدر کافی که بتونم هق

خواست  زدم. دلم می آروم قدم میدونستم کجا دارم میرم؟ فقط آروماصال نمی

ی این  آروم کل دنیا رو رد کنم و به تهش برسم. ته همه هایبا همین قدم
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سالم بود؟! مثل آدمی که روز   17ی طوالنیم. واقعا من فقط ساله 17زندگی 

طوالنی و سختی رو پشت سر گذاشته و با اولین تعطیالتی که گیرش میاد،  

سال سختی که داشتم،  17خواست به تالفی این خوابه؛ دلم می ها می ساعت

خواست.  اقی عمرم رو بهم ببخشه و بذاره تا ابد بخوابم. دلم تعطیالت میخدا ب

 فهمید؟کسی منو می

دونم چقدر راه رفتم؛ اما با دیدن تابلوی سرویس بهداشتی، فکری به سرم  نمی

زد. فقط چند لحظه طول کشید تا خودم رو قانع کنم کارم براش خطرناک 

رصتی گیر بیارم و صداش رو  نیست. معلوم نبود دیگه کی بتونم همچین ف

ی آرمان که دوربین داشت و مدرسه هم همیشه شلوغ بود. این  بشنوم. خونه

 .کردمتنها شانسم بود و باید ریسک می 

نگاهی به اطرافم انداختم و برای این که کسی صدام رو نشنوه، با احتیاط رفتم 

غزال    کارتی که ازداخل سرویس. وقتی از خالی بودنش مطمئن شدم، سیم 

ای که حفظ بودم رو گرفتم  گرفته بودم رو روی گوشیم گذاشتم. با عجله شماره

 .و با ذوق گوشی رو به گوشم چسبوندم

کردم تا اگر آرمان گوشی رو پیدا کرد، نتونه رد  ای رو سیو نمیاز قصد شماره 



www.taakroman.ir  

 
  

 
488 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

خواستم دستش بهش  پسرم رو بزنه و پیداش کنه. تحت هیچ شرایطی نمی 

مدطاها تنها دلیلی بود که هنوز هم انقدر س*فت و م*حکم به برسه. پسرم مح

ام یه بار دیگه هم دلیل بودنم رو ازم  ذاشتم طایفهزندگی چسبیده بودم. نمی

 .بگیره

بیشتر از یه هفته بود که بهش زنگ نزده بودم و دلم انقدر تنگش بود، که به  

ال از ذوق این که  شنیدن صداش هم قانع بودم. منی که از بچه متنفر بودم، حا 

 .زدتونم صدای پسرم رو بشنوم، قلبم تندتند میی دیگه میچندثانیه

دونم چندتا بوق خورد؛ اما وقتی صدای معصومش توی گوشی پیچید، حس  نمی

کردم دنیا رو بهم دادن. انقدر ذوق زده بودم که زبونم بند اومده بود. با این حال 

 :ید گفتاون سریع فهمید من پشت خطم و با ترد

 !مامان لها؟ -

هنوز هم توی تلفظ »ر« مشکل داشت؛ ولی بازم من عاشق »مامان لها« گفتنش 

تر از  خواستم فقط صداش رو بشنوم و قطع کنم؛ اما اون فسقلی زرنگبودم. می

این بود که بتونم حتی از پشت تلفن هم گولش بزنم. به خودم تشر زدم: 

معصوم   »خودت رو جمع و جور کن. تو تنها کسی هستی که برای این طفل 
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مونده. حق نداری به خاطر دلتنگی خودت روی جونش ریسک کنی« همین که 

 .زدمبهش زنگ زده بودم ریسک بزرگی بود. نباید باهاش حرف هم می 

داد. بغض و دلخوری توی  با تمام بچگیش داشت به سکوت اجباریم گوش می

ش  کرد، حق داشت. این زندگی گُم و گنگ، حق داد می اش بیصدای بچگونه

 !نبود

خوابه تا طاها باهات قهره. تو طاها رو دوست نداری. طاها شبا با گوشی می -

کنی؛ ولی باز  گی ولش نمیزنی. هی میتو بهش زنگ بزنی؛ ولی هی نمی

ذاریش پیش خاله. خاله طاها رو مثه تو دوست نداره. هیشکی طاها رو مثه  می

مربی مهدش دعواش کرده   کنه تو مامانشی.تو دوست نداره. هیشکی باور نمی

 ده. طاها بهش چی بگه؟ گفته فردا با تو بیاد وگرنه راهش نمی

همش سه سالش بود؛ ولی چه دل پری داشت! همش سه سالش بود؛ ولی چقدر  

د*اغ دیده بود. بغضم دیگه قابل کنترل نبود. اشکام کل صورتم رو خیس کرده 

ردم؛ ولی حق نداشتم  کسوخت. بغضش رو احساس میبود و گلوم از بغض می

کردم زنگ زدن باهاش حرف بزنم. از وقتی ترکش کرده بودم، تنها کاری که می

و شنیدن صدای کودکانه و معصومش بود. هیچ وقت باهاش حرف نزده بودم. 
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دونست من هیچ وقت کنترل احساساتم انقدر سخت نشده بود. این بار که می

 تونستم مقاومت کنم؟پشت خطم، چقدر می

 :ای گفتلحن دلجویانه با

کشی که طاهارو اذیت کردی مگه نه؟ حاال که پشیمونی  داری خجالت می -

خره.  طاها بخشیدت. طاها یه توپ فوتبال دیده خیلی قشنگه. خاله براش نمی

 ...گـه خرج طاها زیاد شدهمی

برای کنترل بغضم نگاهم رو چرخوندم و نفس عمیقی کشیدم. اشکی که از  

شد رو پاک کردم و سعی کردم بغضم رو از صدام پاک کنم. تا  چشمم سرازیر

کی؟! تا کی باید به خاطر طایفه ساکت بمونم؟! تا کی باید بذارم پسرم هم مثل  

شد اگر خودم زجر بکشه؟! چرا هیچ چیز توی زندگی من عادی نبود؟! چی می

ردم؟  کداشتم و دور از همه یه زندگی جدید شروع میرفتم پسرم رو برمیمی

 تر بود؟شد اگر خدا یکم با طاها مهربونچی می

کالفه بودم. از این که دستم از پسرم کوتاه بود، کالفه بودم. باآلخره دلم رو به  

 :دریا زدم و با صدایی که کامال گرفته بود زمزمه کردم

کشه که اذیت شدی. پشیمونه که ولت  آره! مامان رها داره خجالت می -
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رده پیشت؛ باشه؟ قول می دم زود بیام دنبالت و هرچی  گکرده. زودی برمی

 کنیم، باشه؟ خواستی برات بخرم. بعدش مثل همیشه با هم زندگی می

چند وقت بود که صدام رو نشنیده بود؟! یعنی اصال صدام رو یادش بود؟ صدای 

کرد. انتظار داشتم از سکوت  دونم داشت چی کار میخشی اومد. نمیخش

 :، اما بعد از چند ثانیه با ذوق گفتطوالنیم گله کنه

دونستم خودتی. بیا بریم پیش عمو امید. طاها خونه رو  دونستم، می می -

 .بدون عمو امید دوست نداره

فایده بود؛ هر چقدر هم سعی  با حرفی که زد، گوشی توی دستم خشک شد. بی 

جمله یا  فایده بود. یه نگاه، یه لبخند، یهکردم امید رو فراموش کنم، بیمی

خواست انداخت. انگار خدا هم نمیی دور، باز من رو یادش میحتی یه خاطره

 .من امید رو فراموش کنم

حق داشت هنوز امید رو یادش باشه. حق داشت بهش وابسته باشه. توی اون  

روزایی که من به حال خودش رهاش کردم، امید بود که ازش مراقبت کرد. با 

نبود، براش از پدری کم نذاشت. با این که هیچ این که طاها واقعا پسرش 

 .نسبتی باهاش نداشت، براش از جون مایه گذاشت
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ی تلخ تبدیل شه.  ذاشتم امید براش به یه خاطرهفایده بود. نباید میسکوت بی

سعی کردم بحث رو عوض کنم و جوری که ناراحت نشه، براش توضیح بدم  

 .تونه امید رو ببینهدیگه نمی

تونه بره پیشش. عوضش اگه طاها پسر  ید خیلی دوره. طاها نمیعمو ام -

دم وقتی رفتیم خونه  خوبی باشه و خاله و مربی مهدش رو اذیت نکنه، قول می

 .بذارم پیش من بخوابه

رنگی رو روی ل*بم نشوند. چقدر  جیغ بلندی که از شادی کشید، لبخند کم

شد. انگار تازه ده شاد میبخشید و چقدر ساپاک و معصوم بود. چقدر ساده می 

ی قبلی بهش گفتم پسر خوبی نبوده که با لحن دلخوری غر  فهمید تو جمله

 :زد

ولی طاها که پسر خوبی بوده! طاها مربی مهدش رو اذیت نکرده. مربی طاها  -

رو دعوا کرد که چرا مامانش نمیاد انجمن مربی و اولیا. طاها گفت تو رفتی دنیا  

 .ن عصبانی شدرو نجات بدی؛ ولی او

گفت! روزی که ولش کردم، گفتم دارم میرم دنیارو نجات بدم. اون  راست می

ای بمونه که من  تونستم راضیش کنم توی خونهموقع این تنها راهی بود که می
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تونستم برای یه بچه بیارم،  ای بود که میو امید کنارش نیستیم. تنها بهونه

ها  ا برگشتنم به طایفه، واقعا جون خیلیهرچند دروغ هم نگفته بودم. اون روز ب

ای رو  رو نجات داده بودم. جلوی خیلی از دعواها و کشت و کشتارهای طایفه

ی خودم، به خودم؛ به منی که  ی طایفهگرفته بودم؛ اما جوابم فقط شد حمله 

 ...ناموسشون بودم؛ ولی

ه روی  کرد. اشکای گرمم بدون اجازکرد. غرورم دیگه یاری نمییاری نمی

دونستم اگر حس کنه  آوردن. خوب میریختن و تنهاییم رو یادم میصورتم می

کنه. با هر زحمتی بود بغضم رو پس زدم کنم، چقدر نا آرومی میدارم گریه می

 :و اشکام رو پاک کردم. ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و گفتم

ونه. وقتی دنجات دادم قربونت برم. دنیا رو نجات دادم؛ ولی دنیا نمی -

 فهمیدن، میام دنبالت؛ باشه؟

با صدای موسیقی مالیمی که از بیرون شنیدم، فهمیدم رقـ*ـص شروع شده. 

دونستم اآلن جای خالیم به چشم میاد و باید زودتر برگردم. نفهمیدم چطور  می

کارت رو شکوندم. فقط با عجله شماره رو از گوشی  تماس رو قطع کردم و سیم

این که کسی به چیزی شک نکنه، تنها رژ لبی که توی کیفم   پاک کردم و برای
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 .بود رو برداشتم تا آرایشم رو تجدید کنم

خواستم برگردم سر گوشی رو ته کیفم انداختم و از سرویس بیرون زدم. می

خواستم هر  میز و مثل همیشه وانمود کنم ناراحت نشدم و اتفاقی نیوفتاده. می

تونستم اآلن که این همه به  به هدفم برسم. نمی طور شده قوی بمونم تا بتونم 

هدفم نزدیک شدم، قافیه رو ببازم. شهاب اآلن گیج شده بود و حتی کمی به  

آرمان شک کرده بود. حساس شده بود، این رو کامال می فهمیدم. ترس از  

کردم.  ام آماده می دیدم و خودم رو برای نقشهدست دادنم رو توی چشماش می 

گرفتم. باید طعم زجری که من  یمتی بود، انتقام امید رو ازش میباید به هر ق

کشیدم رو  چشید. باید صد برابر بدتر از عذابی که منچشیدم رو می

 .کشیدمی

من مثل امید نبودم! من نه انقدر پاک بودم که ببخشمش و نه انقدر صبور و با 

ستم خودم  خواایمان بودم که با خیال راحت به خدا واگذارش کنم. من می

 .ای انجام بدهدست خدا باشم. عادت نداشتم کارام رو کس دیگه

اراده سرجام ی جدی ایمان و رفیعی، از فکر بیرون اومدم و بیبا دیدن قیافه 

ایستادم. هنوز کامال به میز نرسیده بودم و صدای موزیک مالیمی که پخش  
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به شنیدن   کرد. هرچند نیازی همشد، شنیدن صداشون رو غیرممکن میمی

نداشتم! فاصله انقدر زیاد نبود که نتونم ل*ب خوانی کنم. ایمان با حرصی که  

 :کرد به خاطر احترام به رفیعی کنترلش کنه گفتداشت سعی می 

کنید. محاله بتونه با این ازدواج اجباری کنار بیاد. دارید اشتباه بزرگی می  -

 .باشه تونه مرد مناسبی براشپسری که من امشب دیدم نمی 

دونستم رفیعی برای ایمان احترام زیادی قائله و حرفاش براش با ارزشه.  می

دونستم کاری از دستش برنمیاد. اگر  مردد شدن رفیعی رو حس کردم؛ اما می

یه نفر بود که بتونه جلوی این ازدواج رو بگیره، فقط و فقط آرمان بود. چون  

ای بود که خونش  ی واقعین زادهاون تنها ریاحی باقی مونده بود. اون تنها خا

 .خالص بود

ام بوده و  کردم. به هرحال این همه سال پدرخوندهکالفگی رفیعی رو درک می

حداقل در ظاهر جلوی بقیه من رو دختر خودش دونسته. این که کاری از  

اومد، حس قدرت طلبیش رو آزرده کرده بود؛ ولی ایمان رو درک  دستش برنمی

زاده بود که بگم فکر  ت جوش چی رو می زد؟ اون نه خانکردم. اون داش نمی

سود بردن از تجارت با منه، نه دوستم بود که بگم نگران حالمه. هر جور حساب  
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کردم اون فقط یه آشنای دور بود. آشنای دوری که یهویی نزدیک از آب در  می

 .اومد و دنیای آرومی که کنار امید داشتم رو خ*را*ب کرد

خواست کاری که باهام کرده رو جبران  کرد؟! میمن ترحم می اآلن داشت به 

کرد خودم خبر ندارم اگه  شه؟! فکر میکرد این جوری جبران میکنه؟! فکر می

 !به طایفه برگردم باید با شهاب ازدواج کنم؟

دونستم اگر محمدطاها رو به طایفه بیارم،  دونستم و باز هم برگشتم. میمن می 

ترین برگ  تونه بزرگدونستم پسرم میشم. می خالص میخودم از دست طایفه 

تونستم برای همیشه طایفه رو  دادم، میام باشه. اگر وراثت رو به اون میبرنده 

 ...ترک کنم و هرجور دلم خواست زندگی کنم؛ ولی

من یه مادرم. من و طاها جز هم دیگه کسی رو نداشتیم. برگشتم تا پسر 

گوسفند قربانی رو براشون بازی کنه. برگشتم تا   معصومم مجبور نباشه نقش یه

سالگی با کسی که دوستش  15پسرم مجبور نباشه مثل پدرش، مثل سامی 

خواستم وقتی بزرگ شد، به یه پسر  اش تباه شه. نمینداره ازدواج کنه و آینده

خواستم احساساتش بمیره دل مثل آرمان تبدیل شه. نمیاز خود راضی و سنگ

 .رش با یه مشت قوانین دست و پاگیر و خرافات زندگی کنهو تا آخر عم
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خواستم خواستم شبیه امید سنگ صبور و مثل بابامـحمد قوی بار بیاد. میمی

خواستم پسرم مثل امید احساساتی و مثل بابامحمد آینده نگر بار بیاد. من می

 .مرد بار بیاد، حتی به قیمت قربانی شدن خودم

زجر کشیده بود. قبل از این که مادرش وقت کنه صلوات  ی کافیطاها به اندازه

یادش بده، من مجبور شدم فاتحه یادش بدم. قبل از این که بتونه راه بره یا 

حداقل از جاش بلند شه، یتیم شد. هنوز اون شبای لعنتی رو یادمه. شبی که 

سیاه پدرش رو پوشیدم و اون فارغ از هر دو دنیا، توی آغـ*ـوش مادرش  

خبر از این دنیای ندید. شبی که سیاه مادرش رو پوشیدم و اون بیخمی

 .رحم، با آرامش توی بغلم خوابیده بودبی

شد. غرق ها، همه چیز داشت جلوی چشمم تار میبازم با یادآوری اون شب

 :افکار آشفته و خاطرات درهمم بودم که ایمان ادامه داد

دونی فراموشی چیزی نیست  تر شده. شما بهتر میقلبش از همیشه ضعیف -

که به این آسونی پیشرفت کنه دکتر؛ ولی اون جدیدا حتی یادش نمیاد که  

ی قبل دوباره من رو نشناخت. هربار از این که ذهنش  فراموشی داره! هفته

ترسه. من نگرانم دکتر. نباید به کاری مجبورش کنید.  خالیه بیشتر از قبل می
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این کاراتون فقط وضع ذهن و قلبش رو  نباید با احساساتش بازی کنید. 

 ... کنه. اگر بتونید راضیش کنید عمل پیوندتر میوخیم

قبل از این که بخواد از عمل دوم حرف بزنه و کل طایفه رو از بیماری قلبیم با 

خبر کنه، خودم رو به میز رسوندم و کنار رفیعی ایستادم. ایمان به وضوح از  

ی پزشکیم رو خونده بود. بلند شد. اون پروندهدیدنم جا خورد و از جاش 

دونست. اگر ام هنوز نمیدونست بدنم قلب اهدایی رو پس زده؛ اما طایفهمی

دادم، فهمید، شانس زنده موندنم رو از دست میام چیزی از این قضیه میطایفه

فهمید، دیگه محال خوردم. اگر شهاب قضیه رو میچون دیگه به دردشون نمی

 .ام رو پیش ببرم و ازش انتقام بگیرمتونم نقشهبود ب

زد؟! انقدر  هام رو بهم میکرد و همه برنامهبه چه حقی توی زندگیم دخالت می 

ام می  خیال اعتبار طایفهعصبی بودم که مطمئن بودم اگر رفیعی کنارم نبود، بی

رسیدم؛ اما اآلن فقط با نگاهی که خشم ازش زبونه  شدم و حسابش رو می

 .کشید، بهش خیره بودممی

مون  تا خواستم چیزی بهش بگم، صدای بم، جدی و م*حکم آرمان توجه همه

 .رو جلب کرد
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دوتا جام پایه بلند دستش بود. اول باغ ایستاده بود و داشت خطاب به همه با 

کرد. نگاه خودخواهی به سهیال که میز اول  صدایی رسا، از اومدنشون تشکر می

 :و گفتنشسته بود انداخت  

این مهمونی کوچیکی که سهیال جان گرفته، به مناسبت جشن صد روزگی   -

 .مون اعالم شدهنامزدی 

حواسم به کل از ایمان که حاال کنارم ایستاده بود، پرت شد. دست به سـ*ـینه  

ایستادم و از شدت حرص، آروم اداش رو در آوردم و با مسخرگی زمزمه 

 :کردم

تونم تا پوالتون رو بیارین  م منم االن جزئی از طایفهخوام یادتون بیاربگو می -

ی پولم بدبخت! جشن صد روزگی دیگه چه توی تجارت من! بگو تشنه

 !کوفتیه؟

ای که رفیعی بهم رفت حرصم رو خوردم و ساکت شدم؛ اما ایمان با چشم غره

 :تونست جلوی پوزخندش رو بگیره. با حرص زمزمه کردم نمی

 !خندی؟بود زدم ضایعت کردم! با چه رویی می همین نیم ساعت پیش -

ایش فرو کرد و همون طور که نگاهش  جفت دستاش رو توی جیب شلوار پارچه
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 :رو به آرمان دوخته بود، کمی سمتم خم شد. آروم زمزمه کرد

کنی خیلی فرق داره. درک این  باور کن آرمان با اون چیزی که تو فکر می -

 .آدم مشکله

 .ه به معنی حرفش فقط گارد گرفتمتوجاون لحظه بی

 :مثل خودش پوزخندی زدم و با حرص گفتم

 !هه! آدم؟ -

 :قبل از این که بخواد جوابم رو بده، صدای بلند آرمان همه رو ساکت کرد

ها و  ی رضاییساله که آرمان رضایی، از طایفه 12دونین، من تون میهمه -

رمان ریاحی بودم، یه یادگاری با ی رضایی بزرگم؛ اما از مدتی که آهپسرخوند

ارزش از پدرم برام مونده. یادگار زیبایی که دیگه برای خودش خانومی شده و 

 .شهسالش می   18چند ماهه دیگه 

من انتظار این که به همه معرفیم کنه رو داشتم؛ ولی بازم از این که انقدر  

م. انقدر که  کرد، شوکه شده بودخونسرد و با اطمینان داشت این کار رو می

ام شد که بی هوا  اصال متوجه نبودم کامال بهش زل زدم. انگار متوجه نگاه خیره

 .نگاهم رو شکار کرد و لبخند دخترکشی زد
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از همون اول باغ، دستش رو سمت من که کنار رفیعی ایستاده بودم، دراز کرد. 

 .های درگوشی شروع شدی سرها سمتم چرخید و زمزمهبا این کارش، همه

کردن حس بدی بهم دست داده بود. حس از این که همه داشتن نگاهم می

فهمن که توی  فهمن که من پرورشگاهیم. میکردم با این نگاه خیره میمی

ها رو بلد نیستم. طایفه بزرگ نشدم و از باال به پایین نگاه کردن به آدم

 .کردم شون مخفیفهمن یه وارث دیگه رو، از همهفهمن خالفکارم و میمی

کردم، نفرتم از آرمان بود  های خیره هم حسش میتنها چیزی که زیر این نگاه

شد. برای کنترل خشمم، چندثانیه چشمام رو  که لحظه به لحظه بیشتر می

بستم. یه نفس عمیق کشیدم و سعی کردم نقاب خونسردیم رو حفظ کنم. اآلن 

 .بیشتر از همیشه به این نقاب نیاز داشتم

ه باز کردم، نگاهم توی نگاه مستاصل رفیعی افتاد. نگرانیش رو  چشمام رو ک

اش ربطش  زد، به رفیعی و طایفهکردم. هر اشتباهی که از من سر میدرک می 

ی  اش بود. چشمای بازم رو که دید، به نشونهدادن و اون نگران طایفهمی

ان رو  اطمینان چشماش رو باز و بسته کرد و لبخند مصنوعی زد. این یعنی آرم

بیشتر از این معطل نذارم. این یعنی به سازش برقص و وانمود کن از همه چی 
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 .خبر داشتی تا کوچیک نشی

های آرومم پوف آرومی کشیدم و کیفم رو روی میز گذاشتم. تردید توی قدم 

اش با توجه به دست دراز شدههای تیز بین، بیزد. جلوی اون همه نگاهموج می

تونستم به وضوح سهیال رو که مستاصل کنار . حاال میفاصله کنارش ایستادم

پدرمادرش نشسته بود، ببینم. خشکش زده بود و نگاهش به من خیره مونده 

 .کرد که من خواهر آرمان باشمبود. اون فکرش رو هم نمی 

برای این که حرصش رو دربیارم، لبخندی زدم و ابرویی باال انداختم؛ اما همین  

تیش خورد، لبخندم خشک شد. شهاب با چشمایی به که نگاهم به میز جف

 .کردخ*ون نشسته، به آرمان نگاه می

ها رو دستم داد  اش رو پس کشید. یکی از جامآرمان خونسرد دست دراز شده

و خیره توی چشمای شهاب، دست آزادش رو دور ک*م*رم حلقه کرد. وقتی  

اهش رو به بقیه  خوب مطمئن شد حرص شهاب رو در آورده، پوزخندی زد و نگ

 :دوخت. با صدای بلندتری به همه گفت

ترین طایفه  ترین و بزرگی ما قدرتمند ها، هنوز هم بین همهی ریاحیطایفه -

 ...است و
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وسط حرفش سرش رو چرخوند و بهم خیره شد. شاید دو ثانیه هم طول  

ره کرد. دوبانکشید؛ ولی با این که سرم پایین بود، سنگینیش داشت اذیتم می 

دونم خودش حواسش بود یا نه؛ ولی فشار دستش که به جمعیت خیره شد. نمی

دور ک*م*رم بود رو کامال حس کردم. اون به شدت عصبی بود! اما با آرامش  

 :لبخندی زد و ادامه داد

 .خواهرم، رها ریاحی، آخرین وارثش  -

فتن  اراده سرم رو چرخوندم و با بهت بهش خیره شدم. تردیدی که برای گبی

کرد رو  »خواهرم« داشت به کنار، این که من رو به عنوان خواهرش معرفی می 

ترین اتفاق تاریخ ثبت کرد! تا حاال همه جوره صدام زده  شد به عنوان بزرگمی

بود! از دیوانه و دزد گرفته، تا قاتل و حتی حَ*روم زاده و خَ*راب! چیزی که  

رد انگار گفتن هیچ کدوم به ککرد، این بود که جوری رفتار میاذیتم می 

اش کرد و  ی گفتن »خواهرم« براش سخت نبوده. مکثی که بین جملهاندازه

تردیدی که داشت، من رو گیج کرده بود. من حتی صدای بلند قورت دادن آب  

 شنیدم. چه مرگش بود؟ دهنش رو می

  ای از رحم واش، هیچ نشونهی جدی و مردونهبهش خیره بودم؛ اما توی چهره
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انسانیت نبود! مثل همیشه توی صورت جدی و خشکش، تنها چیزی که  

دیدم آتیش انتقام بود و بس. مثل همیشه توی یه حرکت، توی یه جمله، هم  می

دنیام رو ساخته بود و هم ویرونش کرده بود. اون تنها کسی بود که انقدر در  

رده بود و  مورد احساسش گیج شده بودم. با گفتن »خواهرم« دنیام رو روشن ک

ها« هم تاریکش کرده بود. این که خواهرش  ی ریاحیبا گفتن »وارث طایفه

های خیره و مشکوک باشم، خوب بود چون دیگه مجبور نبودم نگاه

خدمتکاراش رو روی خودم تحمل کنم یا دهن به دهن سهیال بذارم. خوب بود  

ته بود، رها چون از شر این شَکی که با رفتارای ضد و نقیضش به جونم انداخ

 .شدممی

هایی  ها باشم بد بود؛ چون این جا پر بود از طایفهی ریاحیاین که وارث طایفه

که می خواستن وارث این خاندان رو تیکه پاره کنن، فقط چون دل خوشی از  

 .ام نداشتنطایفه

تموم شد! همه چی تموم شد. از همین ثانیه، من مسئول همه چی بودم. اآلن  

ی رفیعی که  ها که من وارثشون بودم، طایفهی ریاحی، طایفههر اشتباه من

ی سهیال  ها چون آرمان برادرم بود و حتی طایفهی رضاییسرپرستم بود، طایفه
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ی من، ممکن بود دعوای  ترین حرکت نسنجیدهبرد. با کوچکرو زیر سوال می

ف ترین حرای شروع شه و جون صدها نفر به خطر بیوفته. با کوچکطایفه

ای حالل کنن.  ام رو به هر طایفهزدم، ممکن بود دخترای طایفهاشتباهی که می

ترین تصمیم اشتباهم، ممکن بود یکی از روستاهام رو از دست بدم و  با کوچک

 .مردم یه روستا رو آواره کنم

دونست و بازم عین خیالش نبود. کینه و انتقامش،  ها رو میآرمان همه این

ها بود. در آوردن حرص من و تالفی کاری که مادرم با ن آدمتر از جوبراش مهم

 .تر از همه چی بودشون کرد، براش مهمزندگی

ها بزنه، وقتی هنوزم  ی رفیعیکرد همچین حرفی رو به طایفهچطور جرات می

سر جریان پویا از من متنفرن و منتظر یه فرصتن تا من رو بکشن؟! به چشم 

ن رو زمین گیر و افسرده و ناقص کرده بودم و الیق یه  ها، من وارث یه خاندااون

مرگ زجرآور بودم. اونا فقط منتظر یه فرصت بودن تا با کشتن من این رو  

 .تالفی کنن

ها متنفرن و  ی ریاحیهاست که از طایفهها سال ی رضاییدونست طایفهاون می

کرد. این  کنه؛ ولی بازم این کار رو این وضعیت رو چقدر برای من سخت می
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دونستن باید چه طرف، طایفه ی سهیال بود که نمیی بیوسط تنها طایفه

فهمیدن قضیه از چه قراره؛ اما   واکنشی نشون ب*دن! گیج شده بودن و نم

شون رو حفظ کنن. به جای برادر خونی، باید بهش  ساکت بودن تا ابروی طایفه

 !گفتم دشمن خونیمی

 :کنار گوشم زمزمه کرداضطرابم رو حس کرد و آروم 

ریزی و این  این جوری بهم خیره نشو! این اشکی که توی چشمات می -

ات به یه پسر جوون  معصومیت صورتت، تاثیری روی من نداره. با این نگاه خیره

 .کنیفقط برای بقیه سوتفاهم درست می 

سال دوری، کنار هم بودن و باهم    12حتی خودش هم قبول داشت بعد از 

 !کردنمون برای مردم جای بحث دارهزندگی 

های توهین  ها بیشتر شد و زمزمهخواستم جوابش رو بدم؛ اما صدای همهمه

هایی مثل »اون دختر نامشروعه مریمه« شنیدم بلندتر. جملهآمیزی که می

»مادرش یه وحشی روانی بود« »محمدخان به خاطر مادر این عفریته آرمان رو  

نه نه این دختره« »چشماش شبیه همون رعیت  ول کرد« »این جایگاه آرما

هـ*ـر*زه است« و ... باعث شد نتونم هجوم اشکم رو کنترل کنم. نگاهم 
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تر. اینی که داشت وسط این جمعیت شد و کنترل اشکام سختداشت تر می 

شنید. این اشکی که توی چشمم شکست، دلم بود؛ اما کسی صداش رو نمیمی

کشیدم و  دید. دردی که داشتم می د؛ اما کسی نمیجمع شده بود، اوج دفاعم بو

 .فهمیدرای تحملم بود؛ اما کسی نمی 

سرم رو پایین انداخته بودم؛ تنها چیزی که توی دیدم بود، کفشای پاشنه 

زد. سرم پایین بود و نگاهم به  بلندم بود که برقش داشت چشمام رو می

اراده کردم. بی م حس میهای کفشم؛ اما نگاه سنگین آرمان رو روی خوداکلیل

یاد حرف ایمان افتادم. گفته بود درک آرمان مشکله؛ چون من هیچ وقت سعی  

ترسیدم اگر درکش کنم، دیگه نتونم ترسیدم، می نکردم درکش کنم. من می

ترسیدم واقعا حق با اون باشه و برای نفرتش دلیل  ازش متنفر باشم. می

از این که باباش با مادرم ازدواج کرده. تر از محکمی داشته باشه. دلیلی م*حکم

گاهش بهم رو توجیح کنه. این که انقدر  های گاه و بیدلیلی که بتونه حس

تونست  گفت: »وراثت جایگاه من نیست« فقط یه دلیل میس*فت و سخت می

 ...داشته باشه. شباهتم به مریم غیرقابل انکار بود؛ اما بابا

و من واقعا دختر بابامحمد نباشم، وحشت  من از این که این مردم راست بگن
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داشتم. وحشت داشتم با این حال برای اولین بار، به جای این که خودم رو به  

هوا چرخیدم و نگاهش  نفهمی بزنم، نگاهم رو ازش بدزدم و ازش فرار کنم، بی

 .کردم

اولین بار بود، این اولین باری بود که من نگاه اون رو شکار کرده بودم. این 

کرد بهم خیره دزدید و وانمود میولین باری بود که اون نگاهش رو ازم میا

نبوده! برای اولین بار حس کردم. احساسی رو که تا قبل از این هیچ وقت  

بینمون حس نکرده بودم! شاید یک هزارم ثانیه هم نبود؛ ولی من حسش 

 .کردم. حسی که با شناختم از آرمان منفور همیشگی تفاوت داشت

قانون و قاموس آرمان، چیزی به اسم انسانیت، رحم، مروت، عشق یا حتی   توی

عالقه و دلسوزی وجود نداشت! توی شناخت من، اون یه پسر خودخواه و  

مغرور بود. عاشق این بود که غرورم رو خرد کنه و جز این که چطور منو اذیت  

که با پیش   کرد. ازم متنفر بود و فقط دنبال این بودکنه، به هیچی فکر نمی 

کشیدن حرف رویا و بابامحمد و سامی، ازم انتقام بگیره؛ اما این نگاه عمیق، با  

شناخت من متفاوت بود. درک آرمان وقتی خودخواه و سنگ دل بود، خیلی  

 !ساده بود؛ اما اآلن برای اولین بار، درکش برام مشکل شد
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د، توی چشماش کرای که همیشه وقتی بهم نگاه میتفاوتیخیلی سریع با بی

 :ریخت، بهم نگاه کرد. پوزخندی زد و باز کنار گوشم گفت می

دونن تو و مادرت با زندگی من چی کار کردین. شنوی؟! حتی اینا هم میمی -

 ذارم، نه؟هه! نامزد شهاب! گفته بودم د*اغ شهاب رو به دلت می

ود که فقط  ای بآره، حتما اشتباه کرده بودم. این هنوزم همون آرمان ع*و*ضی

تر شد؛ اما نباید گریه شکست. بغضم سنگینبا زخم زبوناش قلبم رو می

دادم. نفس عیمقی کشیدم و بغضم ام رو ضعیف نشون میکردم. نباید طایفهمی

 .رو قورت دادم

کرد. هرچند من کرد من عاشق شهابم که داشت این کار رو میاون فکر می

اب رو به دست بیارم؛ ولی این حقیقت  خودم اینطور وانمود کرده بودم تا شه

ای فکر کنم و اگر داشتم راه رو  تونستم به کس دیگهنداشت. من جز امید نمی

ی انتقامم کردم، فقط برای این بود که شهاب جزئی از نقشهبرای شهاب باز می

 ...ها رو با فریاد بهش بگم؛ ولی ی اینتونستم همهبود. کاش می

ها. درست قبل  ندی زد و دوباره رو کرد سمت مهمونسکوتم رو که دید، پوزخ

از این که کسی جرات کنه علنی چیزی بهم بگه اخماش رو تو هم کشید و با  
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 :جدیت ادامه داد

اش این جاست، نه به  هاست و به نمایندگی طایفهی ریاحیرها وارث طایفه -

ها  ریاحیی عنوان خواهر من؛ پس هر حرفی که اآلن بهش بزنید رو به طایفه

 .گفتید، نه صرفا خواهر من

ی سر و صداها یهویی خوابید.  این حرفش مثل آب روی آتیش عمل کرد و همه

ای بود که ایستاده بودیم؛ ولی کسی تبریک نگفت! هیچ کس! همه  چند ثانیه

 .مطلقا ساکت بودن و جو به شدت بهم ریخته بود

 :صدای بلندی گفت ی رفیعی بالبخند بدجنسی زد و رو به میز خانواده

مون بودن و  ها به خوبی مراقب وارثتمام این مدتی که ایران نبودم، رفیعی -

از این بابت ازشون ممنونم؛ اما از این به بعد، تا وقتی ایرانم رها هم با خودم 

نم. نامزدی من و سهیال  ها رو قبول می ی مسئولیتکنه و خودم همهزندگی می 

ها بود، تا خواهرم رو به عنوان وارث  وافق طایفهجان هم قراردادی و به ت

تونه بیاد دفتر تا قراردادش رو فسخ کنم؛ ولی  برگردونیم. هر کسی ناراحته، می

 .کشممن از هم خونم و یادگار پاک پدرم دست نمی
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کنه؛ اما حاال که تا  کردم داره به خاطر پول این کار رو میشد! فکر میباورم نمی

 .ها پیش رفته بود، کامال گیجم کرده بودرتش با طایفهپای بهم زدن تجا

دار بهم زد؟  یادگار پاک؟« اون نامزدیش با سهیال رو میون این همه آدم طایفه»

 !ای داشت؟امشب توی سر آرمان چه خبر بود؟ چه نقشه

اومد؛ اما ناچار بود سکوت کنه. اگر  زدی خ*ون پدر سهیال در نمیکارد می 

ه دروغ می گه و نامزدی توافقی نبوده، دخترش تبدیل  گفت آرمان دارمی

شد به کسی که نامزدش ولش کرده. این که وانمود کنه نامزدی قراردادی می

 .بوده، خیلی بهتر از این بود که دخترش رو دست خورده بدونن

زدم این بود که از سهیال برای قدرت دادن به من استفاده تنها حدسی که می

خواد از من برای قدرت گرفتن خودش استفاده کنه. واو!  یکرده و به زودی م

ی خوبی که کشیده بود  ای و خودخواه باشه؟ از نقشهتونه کینهچقدر یه آدم می

زبونم بند اومده بود! اما یه لحظه آرمان اصال انقدر باهوش بود که بخواد همچین  

 !ای بکشه؟نقشه

نید، جامش رو باال برد و با  چند ثانیه منتظر موند و وقتی بازم تبریکی نش

 :ترین حالتی که تا حاال ازش ندیده بودم گفتجدی
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 !به سالمتی خواهرم -

این یه جور تهدید قوی و زیرپوستی بود. به استثنای بزرگای طایفه که سن و  

ها، موافقتشون رو  سالی ازشون گذشته بود، اآلن همه باید با نوشیدن جام

خورد. آرمان ککش هم  ها بهم میی ما با طایفهدادن وگرنه ر*اب*طهنشون می

کردن. ی سهیال ضرر زیادی می های کوچیکی مثل طایفهگزید؛ اما طایفهنمی

ی  ی سهیال به ثروت طایفهی سهیال نیاز داشت و طایفهآرمان به اعتبار طایفه

 های منصفانه! حاال که آرمان، منی که وارث خاندان ریاحیها. یه معامله رضایی

بودم رو کنارش داشت، دیگه نیازی به سهیال نداشت. سهیال هم این رو خوب  

دونست که با وجود عصبانیتش، برای این که به این همه نگاه کنجکاو ثابت  می

کنه نامزدی قراردادی بوده، زودتر از همه جامش رو باال برد و با نفرت به من زل  

 .زد

اراده سمتش جمع شد و بیبا فشاری که آرمان به ک*م*رم داد، صورتم 

برگشتم. با حرص بهش خیره شدم. با دیدن نگاه خنثی اما عمیقش، اخمام خود  

چرخید و  اش طبق معمول بین چشمام می به خود باز شد. نگاه کالفه

دونم توی چشمام چی دید که تونست یکی از چشمام رو انتخاب کنه. نمینمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
513 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ید و با چشم به جامم اشاره نگاهش رو از چشمام برداشت، نفس عمیقی کش

 .کرد

من به امید قول داده بودم دیگه هیچ وقت م*ست نکنم؛ اما حاال نخوردنم به  

های ریزبین، کاری جز  معنی زیر سوال بردن این صلح بود. زیر این همه نگاه

ی آرومی جامم رو به  اومد. نفس عمیقی کشیدم و با ضربهنوشیدن ازم بر نمی

خواستم دست از سرم وانمود به خوردن کردم. فقط می  جام آرمان کوبیدم و 

ای برداشت؛ اما بردارن. آرمان یه سره جامش رو سر کشید و دوباره جام دیگه

 .خواستم این مهمونی با این جو سنگینش، زودتر تموم شهمن فقط می 

داد. زیر نگاه این  آرمان قید همه چی رو زده بود و دیگه به هیچی اهمیت نمی

کشید و به  دار، سر میز ما نشسته بود و بدون جام بطری رو سر می یفههمه طا

کرد. تا حاال هیچ وقت  کرد جلوش رو بگیره توجه نمیایمان هم که سعی می

احتیاطی نبود! انگار ایمان درست  انقدر داغون ندیده بودمش. اون آدم بی

 .گفت. امشب، فقط امشب، درکش برام مشکل شده بودمی

های دیگه چطور  های تیز و سنگین طایفهاقی مهمونی رو زیر نگاهدونم بنمی

گذروندم. فقط وقتی احمد اومد سراغم و مانتوم رو دستم داد، حس کردم  
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بهشت رو بهم دادن. باز هم با احمد برگشتم خونه و دیگه به آرمان که از  

 .تونست سرپا بایسته، توجه نکردممستی حتی نمی

دونستم اآلن دقیقا از دست کی زید؛ اما حتی نمیلراز عصبانیت دستام می

خواست فقط به اتاقم پناه ببرم. عصبانیم؟ بغض گلوم رو گرفته بود و دلم می

توجه به ایمان که زیر ب*غ*ل آرمان رو گرفته بود و داشت روی مبل  بی

ها رو دوتا یکی کردم و به زیور که داشت اسمم رو نشوندش، با حرص پلهمی

 .محل نذاشتم زدصدا می 

ام رو  تونستم جلوی گریهموندم، دیگه نمیی دیگه پایین میاگر فقط یه ثانیه

 .بگیرم

کرد. ام میفکر این که من و سهیال فقط براش یه ابزار بودیم، داشت دیوونه

کرد تا راه خودش رو باز  ی ما استفاده می آرمان داشت به نوبت از اعتبار طایفه

ی اون بود!  ی ما؟! کدوم طایفه؟ این طایفهاومدم! طایفه کنه. یه لحظه به خودم

این حق اون بود! ریاحی واقعی اون بود. کسی که خونش خالص بود، اون بود.  

ی  زاده بودن، اون بود. من فقط یه دورگهکسی که هم پدر و هم مادرش خان 

ر  ارزشم. مادر من یه رعیت ناپاک و دست خورده است. من هیچ حقی در براببی
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گیره. خودم آرمان ندارم. آرمان فقط داره چیزی که مال خودشه رو پس می

دونستم؛ ولی باز هم از این که مثل یه کاال ازم استفاده کرد، ها رو میی اینهمه

 .دلم شکسته بود

رفتم توی اتاقم و در رو م*حکم بهم کوبیدم. صدای بلند بستن در که توی راه  

ی اتاقم سر  ض منم شکست. تکیه به در بستهی نیمه خالی اکو شد، بغپله

کردم این خوردم پایین و زیر گریه زدم. خیلی وقت بود که داشتم سعی می

 ...بغض رو قورت بدم؛ ولی

هقم بیرون نره؛ اما امشب حالم دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا صدای هق

حسابی قر و قاطی شده بود. یادآوری گذشته و مرگ رویا، حرف زدن با 

خورد، یادآوری مرگ حمدطاها و دلتنگی برای پسرم که داشت روحم رو میم

پناهی پسرش طاها و حاال هم کار امشب آرمان، باعث شده برادرم سامی و بی

 .بود کم بیارم

دونم چقدر پشت در نشستم و گریه کردم؛ اما وقتی به خودم اومدم دفتر نمی

از دو نیمه شب گذشته خاطراتم چندین و چند صفحه ورق خورده و ساعت 

ایم قرمز شده  بود. صورتم سرخ شده و آرایشم بهم ریخته بود. چشمای فیروزه
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 .بود و مطمئن بودم صدام هم گرفته

ی اتفاقات هفته رو نوشته بودم،  مثل همیشه به دفترم پناه آورده بودم و همه

نقش  کنم. این دفتر، داشت دونستم فردا چقدرش رو فراموش میچون نمی

کردم  کرد. هر چی که امشب شنیدم و هرچی که فکر میی منو بازی میحافظه 

مهمه رو نوشتم. به جوهر روان نویسم که به خاطر اشکام روی صفحه پخش  

شده بود و چند خطش رو غیرقابل خوندن کرده بود، خیره شدم. چه اهمیتی  

 .بزنه داشت؟ به هر حال که جز خودم کسی قرار نبود این دفتر رو ورق

فهمیدم. رفتارش جوری بود که گاهی حتی به خودم هم شک من آرمان رو نمی

کردم. به این که شاید واقعا مریم به بابا راستش رو نگفته و اون شب واقعا می

دفاعی مادرم نتونسته از خودش دفاع کنه. به این که شاید واقعا من حاصل بی

 ... باشم. شاید واقعا من 

ی اول هم  ان نداشت حقیقت داشته باشه. من حتی بچهامکان نداشت. امک

نبودم. سامی بزرگتر بود. تست دی ان ای من و آرمان خواهر و برادر بودنمون  

 .رو تایید کرده بود. وگرنه محال بود دادگاه من رو بهش بده

ای رو پرت کردم و برای این که از التهاب درونم کم کنم،  مانتو و شالم رو گوشه
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رو با آب سرد شستم. از سرویس بیرون اومدم و توی آینه به خود   صورت داغم

روح و بدون آرایش، توی یه لباس  داغونم خیره شدم. یه دختر با صورت بی

مجلسی شیک، با چشمایی که از گریه سرخ شده. دختری که حتی به هویت  

 .خودش هم شک داره. چقدر حالم گریه دار بود

میاد کسی شبا توی عمارت راه بره، با همون  توجه به این که آرمان بدش بی

حال زار و داغونم از اتاقم بیرون اومدم. برام مهم نبود که نیمه شبه. برام مهم  

نبود که باید لباسم رو عوض کنم. برام مهم نبود که آرمان بدش میاد به اتاقش 

خواستم  خواستم یک بار برای همیشه این سوال رو ازش بپرسم. می برم. می

بار برای همیشه خیال ناراحت خودم رو راحت کنم. من هر روز داشتم با  یک 

کرد. باید با اطمینان بهم  شدم. باید خیالم رو راحت میاین فکرا دیوونه می

 .گفت که برادرمهمی

ی در رو گرفتم. درست قبل از این  پشت در اتاقش ایستادم و مصمم دستگیره

ممکن بود بهم بده، به جونم افتاد. اگر که در رو باز کنم، وحشت از جوابی که 

گفت نتیجه اون آزمایشا جعلین چی؟ برای اون دست بردن توی جواب یه  می

گفت بابامحمد واقعا پدر من نیست چی؟ اگر  آزمایش اصال سخت نبود! اگر می
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گفت برادرم نیست چی؟ اون وقت چی کار باید فقط برای در آوردن حرصم می 

کردم؟ من دیگه طاقت نداشتم. ودم رو جمع و جور میکردم؟ چطور باید خمی

کار من از شکستن گذشته بود، من بارها نابود شده بودم. دیگه حتی طاقت یه  

 .تلنگر رو هم نداشتم 

داد، چه از طرفی من بهش اعتماد نداشتم. اون هر جوابی که به این سوالم می

اور کنم. پس چرا باید  تونستم حرفش رو بکرد و چه تایید، بازم من نمیرد می

ذاشتم حساسیتم روی  ذاشتم بفهمه به این موضوع شک کردم؟ چرا باید می می

هام برای دست  ی حساسیتدونستم اون از همهاین موضوع رو بفهمه، وقتی می

ی رویا رو فهمید کنه؟ مگه از وقتی قضیهانداختن و اذیت کردنم استفاده می 

قتی فهمید روی هوشم حساسم، کم کم نمک به زخمم پاشید؟ مگه از و

ی عقد شهاب فرار کردم، ام کرد؟ مگه وقتی فهمید با یه پسر از سفرهمسخره

 ...کم قضاوتم کرد؟ مگه وقتی

 ...توی اتاقش نیست -

با شنیدن صدای ایمان از پشت سرم، انقدر هول کردم که فراموش کردم دستم 

 .هوا سمت صدا چرخیدمی دره و بیدور دستگیره
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ستم که بین دستگیره و در مونده بود، باعث شد دوباره عقب کشیده شم.  د

م*حکم سمت در پرت شدم. شهاب و آرمان از قبل مچ دستم رو داغون کرده  

 !بودن؛ اما این بار تقریبا مطمئن بودم که مچ دستم در رفت

ایمان هول کرد و چنان »آخ« دردناکی گفت، انگار اون جای من دردش گرفت. 

خواستم واسه این که باحال به نظر که من دردم نگرفت، نه این که می نه این

بیام وانمود کنم د*ر*د ندارم، نه این که خیلی قوی باشم؛ نه! شخصیتم این  

سال و چند ماهی که زندگی کرده   17ی جوری شکل گرفته بود. به اندازه

بودم صدای  بودم، یاد گرفته بودم د*ر*د من فقط مال خودمه و بس. یاد گرفته

ام رو ساکت کنم تا بتونم دنبال درمون زخمم باشم، چون قرار نیست کسی  ناله

 .برام این کار رو بکنه. من تنهایی رو یاد گرفته بودم

صدا اراده مچ دردناکم رو با دست راستم چسبیدم و بیاز شدت د*ر*د بی

اهم ل*ب گزیدم. متعجب از هول شدنش، نگاه تندی بهش کردم تا از سر ر

ها از منظور من فاصله داشت. با کنار بره؛ اما مثل همیشه ذهن اون کیلومتر

 :دیدن نگاه گیجم هول زده توضیح داد

کردم صدای پام رو شنیدی و به روت  خواستم بترسونمت. فکر مینمی -



www.taakroman.ir  

 
  

 
520 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 ... نیوردی. بریم بیمارستان. باید عکس

بین حرفش پریدم و   موردش ل*بم رو زیر دندونم کشیدم.عصبی از حرفای بی

 :گفتم

 کنی؟چطوری اومدی تو؟ اصال این جا چی کار می -

جا خوردنش رو به وضوح فهمیدم؛ اما علتش رو نه. چند لحظه گیج نگاهم کرد 

و سریع متوجه شد باز یادم رفته که با آرامشی که فقط وقتی روپوش سفید  

 :دیدم، شمرده شمرده گفتاش میپزشکی تنش بود، توی چهره

ما همه با هم برگشتیم. آرمان هوشیار نبود، من آوردمش داخل. همه رو   -

مرخص کرد و خواست امشب بمونم. وقتی اینا اتفاق افتادن تو هنوز پایین  

 .بودی. چیزی یادت نمیاد؟ عیبی نداره. سعی نکن به یاد بیاری

گه چند لحظه گیج بهش خیره شدم و برخالف حرفش سعی کردم چیزی که می

نتیجه، چیزی نصیبم نشد. نگاهم به اتاق  ه یاد بیارم؛ اما جز یه سردرد بیرو ب

هام رو هم شنیده بود؟!  مهمانی که روبه روی اتاقم بود، افتاد. یعنی صدای گریه

 :کردم که گفتای کشیدم. سریع فهمید به چی فکر میپوف کالفه

 .زدشنیدم هم این چشمای قرمز داد می حتی اگه نمی -
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شد. فکر گذروندن امشب توی این عمارت درندشت، با آرمانی  این نمی بهتر از

که تا خرخره خورده و پسر جوونی که هیچ رقمه از رو نمیره، داشت عصبیم 

 .کردمی

هام رنگ گرفته بود؛ اما اون بد برداشت کرد که با من از شدت د*ر*د گونه

 :نگاهی مشکوک، آروم پرسید

 .رای همین یادت نمیادنکنه تو هم خوردی؟! شاید ب -

ها نخورده بودم. فقط وانمود به خوردن  من حتی یه قلوپ هم از نو*شی*دنی

 .دونست. گذاشتم توی افکار خودش بمونهکرده بودم؛ اما اون که این رو نمی

ام اومد، قدمی عقب رفتم و عصبی  دستش که سمت مچ دست آسیب دیده 

 :دستم رو پس کشیدم. با حرص زمزمه کردم

 .آلن وقت ندارم باهات دکتر بازی کنما -

ایش فرو کرد و با  خیره توی نگاه عصبیم یه دستش رو توی جیب شلوار پارچه

 :آرامش گفت

 .شب هم دکترم 2من ساعت  -

 :عصبی از روی زیادش غر زدم
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 !چه حیف که من بیمار نیستم دکتر -

د*ر*د   توجه به نگاه خنثی و عمیقش، راهم رو سمت راه پله کج کردم.بی

تونستم داشتم؛ ولی راهی جز تحمل نداشتم. در سالن مطمئنا قفل بود و نمی

 .این ساعت برم بیمارستان

هوش شده بود، آه از  با دیدن آرمان که از مستی روی مبل نشیمن نشسته بی

نهادم بلند شد. یعنی واقعا این که دختری مثل من رو به عنوان خواهرش به  

راش سخت بوده؟! این که پیش طایفه بزرگ نشدم،  همه معرفی کنه، انقدر ب

 ی ننگه؟ این که خواهرش باشم، انقدر براش افت داره؟انقدر مایه

توجه به مچ دست دردناکم، آروم و با احتیاط کنارش نشستم. خیس عرق  بی

 !کرد. داشت کابوس می دید؟های ضعیفی میشده بود و با چشم بسته، ناله

دونستم چرا امشب افظت کرد یا سواستفاده؟! نمی دونستم امشب ازم محنمی

کنه تونستم درک کنم ازم متنفره یا داره وانمود میتونستم بفهممش و نمینمی

 !ازم متنفره؟

من در مورد آرمان واقعا گیج بودم. اون برای دیدن اون روی سنگ دل من، 

 :زیادی شبیه بابا بود. لبخند تلخی زدم و آروم زمزمه کردم
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فقط یه کم بیشتر شبیه بابا بودی، تا اآلن هزار بار ازت گذشته بودم  اگر -

 خوره آخه؟ رگ. برادری مثل تو به چه دردم می ی بیپسره

شد؛ اما برعکس رنگ و روش پریده با این که باید به خاطر مستی ک*بود می

بود. یعنی تبش انقدر باال بود؟! دست سالمم با تردید سمت پیشونیش رفت؛ اما 

ی اراده بین راه پشیمون شدم. به طرز عجیبی حس خوبی نسبت به ل*مس ب

کردنش نداشتم. کاش یکی بود که مطمئنم کنه، این ظالمی که این همه اذیتم  

 .کرده، واقعا برادرمه 

ی ریزی که کرد، به خودم اومدم. اآلن وقت  دستم بین راه مونده بود؛ اما با ناله

ال هیچ وقت ندیده بودم مریض شه. هاش نبود. من تاحاتالفی بدجنسی

کنه که به این حال افتاده؟ اما دونستم امشب چی داره انقدر اذیتش مینمی

 .قطعا قضیه براش جدی بود که تونسته بود آدمی مثل آرمان رو زمین بزنه

دوباره دستم سمت صورتش رفت. موهای نم دارش رو کنار زدم و دستم رو  

حس داغی زیادش، سریع دستم رو پس  روی پیشونی خیسش گذاشتم. با 

 .کردم تر از چیزی بود که فکر میکشیدم. حالش خیلی وخیم

ذاشتمش، ممکن بدجوری م*ست کرده بود و اگر با این تب به حال خودش می
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بود تشنج کنه و حتی تا صبح دووم نیاره. خواستم برم ایمان رو صدا کنم که  

رفتار کردم. پوفی کشیدم و دوباره یادم اومد همین چند ثانیه پیش باهاش بد 

ی خالی بیش از حد  زدم با معده کم داشتم حدس میآروم سر جام نشستم. کم 

عقلیش بالیی  تونستم بذارم به خاطر بینوشیده که به این روز افتاده. نمی 

تونستم بهش قرص تب بر بدم. سرش بیاد. از طرفی هم چون م*ست بود نمی

ر طریقی قبل از این که تشنج کنه تبش رو پایین  تنها راه این بود که به ه

 .بیارم

ناچار با احتیاط کرواتش رو باز کردم و با زحمت کتش رو از تنش بیرون آوردم.  

کردم و بدنش حتی از روی پیراهن هم، به  تر از چیزی بود که فکر میسنگین

که  بردم، بدون این شدت د*اغ بود. انقدر د*اغ که وقتی دستم رو نزدیک می

شدم. کم داشتم نگرانش میکردم. کم بهش دست بزنم، حرارتش رو حس می

تبش انقدر باال بود که فقط در آوردن کتش کافی نبود. باید خنک نگهش  

 ...داشتم؛ ولیمی

های پیراهنش رو باز کردم؛ اما از تنش  ای نداشتم. پوفی کشیدم و دکمه  چار

های درشت عرق روی  کنه. دونه درش نیوردم. ممکن بود از سرمای یهویی لرز
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گفت،  هایی که میاش و هزیوناش، لبای خشک شده ی س*ی*نهشکم و قفسه

 .ی حال خرابش بودنشونه

به موهای مشکی خیسش که دوباره به پیشونیش چسبیده بود، خیره شدم. 

نگاهم آروم پایین اومد و روی ابروهای مشکی و پرپشتش نشست. چشمای  

های  های پر و مشکیش، صورت گندمی و شونهموژه بسته و اخم غلیظش،

اش؛ نه! ما اصال شبیه هم نبودیم. حاال که پهنش، قد بلند و دستای مردونه

کردم، من حتی شبیه بابامحمد هم نبودم. حتی از تصورش هم  خوب فکر می

ها درست بود. شاید من واقعا دختر تنم از سرما لرزید؛ اما شاید واقعا شایعه 

دونه و برای همین ازم متنفره.  ها رو میی اینمریمم. شاید آرمان همه نامشروع

 ... شاید

زنه؛ اما باید هام داره یخ میحتی از تصورش هم حس کردم خ*ون توی رگ

خوردن، آخرین  اجازه از چشمام سر می شدم. اشکایی که بیمطمئن می 

خرین ذره ی  مقاومتم در برابر فهمیدن این حقیقت بودن؛ آخرین باور و آ 

 .امیدم

کرد، میون بغضم آروم  هایی که میتوجه به نالهکنترلم رو از دست دادم و بی
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 :زمزمه کردم

انصافیه. بخدا خیلی نامردیه. من هیچ وقت نخواستم مادرم نابغه یا  خیلی بی -

دیوونه باشه. من هیچ وقت نخواستم باهوش باشم. من هیچ وقت نخواستم جای  

ی کوفتی باشم. گیرم. من هیچ وقت نخواستم وارث این طایفهتورو توی طایفه ب 

من هیچ وقت این همه ثروت رو نخواستم. هیچ وقت نخواستم چیزی رو داشته  

 ... باشم که مال من نیست. هیچ وقت

مهابا زیر گریه بغض انقدر امونم رو بریده بود، که دیگه نتونستم ادامه بدم. بی

اد دستم رو جلوی دهنم گرفتم. چشمام از زدم و برای این که صدام در نی

 .سوخت و د*ر*د دستم شدید شده بودی زیاد میگریه

ام غرق بودم که دست داغی، دست سردم رو از صورتم  توی بغضِ گُم و خفه

هوا این کار رو کرد، که نتونستم تعادلم رو پایین کشید. انقدر م*حکم و بی

هویی و بیجا انقدر ترسیدم که  حفظ کنم و سمتش پرت شدم. از این حرکت ی

داشت،  کرد و نگهم نمیاش رو دور ک*م*رم قفل نمیاگه به موقع دست دیگه

 .محال بود سمت میز پرت نشم

حاال کامال رو به روش بودم و شوکه از این که با این تب شدید و مستی زیادش،  
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زیاد اش خیره بودم. به خاطر گریه باز هم حواسش بهم هست، به چشمای بسته

هام منقطع و نامنظم شده بود. با همون چشمای بسته و  و از ترس افتادن، نفس

 :صدای خش دارش، آروم زمزمه کرد

 .خواستم چیزی رو داشته باشم، که مال من نیستولی من همیشه می -

تر از این بودم که  مات و مبهوت، با چشمای اشکیم بهش زل زده بودم. شوکه

ی ازم بربیاد! کسی جلوی افتادنم رو گرفته بود، که  اجز خیره شدن کار دیگه

داد تا زمین بخورم. کسی من رو توی آ*غ*و*ش گرفته بود،  همیشه هولم می

خورد. کسی داشت باهام حرف  که همیشه از نگاه کردن بهم هم حالش بهم می

زد که از ننگ این که به بقیه بگه من خواهرشم، مریض شده بود. حق داشتم می

شم، نداشتم؟ من گیج بودم. بین احساس ترس خودم و احساس مبهم  شوکه ب

 .اون، بین سرمای تن خودم و حرارت تن اون، گیج بودم

نمی دونم چقدر ساکت موندم که آروم چشماش رو باز کرد. نگاهش توی  

چشمای خیسم که از شدت تعجب کمی گرد شده بود، نشست. نگاهش  

چرخید! انگار این  هش بین چشمام نمیچرخید! برعکس همیشه این بار نگانمی

دونست که می خواد چی کار کنه. مستاصل، کالفه یا عصبی نبود و  بار دقیقا می
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توی چشماش هیچ خبری از آتیش انتقام نبود! این جنس نگاه و این روی  

 .آرمان برام اصال آَشنا نبود

ن، با صورت رنگ پریده و چشمایی که از شدت مستی و تب، قرمز شده بود

 :بهم خیره شد و گفت

 .منم هیچ وقت نخواستم تو خواهرم باشی -

اراده کمی عقب رفتم. اون لحظه این تنها  دستش که سمت صورتم اومد، بی

فرمان درستی بود که مغزم داد! عقب کشیدنم رو که دید، دستش چند ثانیه  

  بین راه موند؛ اما باز هم عقب نکشید. وقتی انگشت شصتش صورتم رو ل*مس

کرد و آروم اشکم رو پاک کرد، تازه متوجه موقعیت بدم شدم. این درست نبود!  

کرد درست نبود! این حسی که توی چشماش این نگاهی که داشت بهم می

نشسته بود، درست نبود! این موقعیتی که اآلن توش گیر افتاده بودم، درست 

 !نبود

اراده دستم روی مغر خوابم با دیدن نگاه عمیقش از خواب بیدار شد. بی

ی داغش نشست تا پسش بزنم. خودم رو عقب کشیدم تا از  ی س*ی*نهقفسه

 .آغوشش بیرون بیام
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انگار یادم رفته بود هر وقت خواستم چیزی رو از دست آرمان بیرون بکشم،  

اون بدتر سمت خودش کشیدتش. انگار یادم رفته بود آرمان همون آدم  

راموش کرده بودم این که شبیه  ع*و*ضی و سنگ دل همیشگیه. انگار ف 

 .شه نگاهش هم بهم مثل بابا پاک باشهباباست، دلیل نمی

ای جز  عقب کشیدنم وقتی یه دستش هنوزم دور ک*م*رم بود، هیچ نتیجه

ای رو بهم بده، نزدیک شدنِ بیشتر نداشت. قبل از این که فرصت حرکت دیگه

 .با کاری که کرد همه وجودم یخ زد

حس بودم، که این بار حتی نای پس زدنش رو نداشتم. جز  بی انقدر ترسیده و

لبخند پاک امید هیچ تصویری توی ذهنم نبود و جز امید به هیچ کس فکر  

پناهیم بود. کردم. اشک سردی که آروم از چشمای بازم سر خورد، اوج بینمی

خواست اشکم رو پاک کنه؛  طعم شور اشکم که رو حس کرد، عقب کشید. می

ل از این که دستش به صورتم برسه، چشماش بسته شد و از حال رفت.  اما قب

 هوش شد یا از شدت تب از حال رفت؟دونستم از شدت مستی بیحتی نمی

محسوسی داشت، از آغوشش بیرون  گیج و منگ، در حالی که بدنم لرزش نا

اراده م*حکم با اومدم. به صورت رنگ پریده و خیس عرقش خیره بودم و بی
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ها، دوباره ترسیده کردم. من بعد از مدتست ل*ب ترم رو پاک میپشت د

 .بودم

*** 

از وقتی به هوش اومده بودم فقط گیج و منگ به روبه روم خیره بودم و سرجام 

لرزیدم، بدون این که علتش رو یادم بیاد. هیچ پرستاری درست بهم از ترس می

را بیرون اتاقم پلیس  گفت چرا بستریم؟ چرا انقدر بد آسیب دیدم یا چنمی

 هست؟

ام پاک شده  ساعت گذشته 24ی خاطرات من واقعا هیچی یادم نبود! انگار همه

اومد چرا کف بود. درست مثل وقتی که بعد از تصادف بهوش اومدم و یادم نمی

اومد چرا  سالگیم که توی بیمارستان یادم نمی  5خیابونم؟ درست مثل 

اومد چرا کالنتری نشسته بودم و یادم نمی  سالگیم که توی 8بیمارستانم؟ مثل 

 !پدر ندارم؟

اومد چرا بهم حمله داد و یادم نمی درست مثل وقتایی که بهم حمله دست می

دونستم چه اتفاقی داره برای روح و روانم دست داده؟! من اون موقع نمی 

ن که  کردم، بدون ایشدم یا اتفاقی رو باور نمیافته. فقط هر بار که شوکه میمی
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کردم. ذهنم به طور ناخودآگاه، خودم متوجه باشم، اون اتفاق رو فراموش می

 .کردخواست ذخیره میفقط اتفاقاتی رو که می

اومد چه دونستم یه اتفاق بد افتاده، فقط یادم نمیبا این حال، این دفعه می

چند دونم اتفاقی؟ ته دلم خالی بود و مدام منتظر شنیدن یه خبر بد بودم. نمی

ساعت گذشت؛ اما باآلخره طاقتم تمام شد و از اولین پرستاری که دیدم، 

تابیم رو که دید، محتاط و خالصه بهم گفت خواهرم  پرسیدم چی شده؟! بی

ی کوچیک هم برای این که همه چیز یادم بیاد کافی  فوت کرده؛ اما همین جرقه

 .بود

ای بار هزارم بغض  ی دلخراش مرگ خواهرم که جلوی چشمم اومد، برصح*نه 

دونستم؛ آورد. حاال یادم اومده بود. حاال علت این حس بد رو میرو به گلوم می

 .کردم واقعی بوده باشه کردم! باور نمیاما این بار باورش نمی

زدم و فقط منتظر بودم از وقتی همه چیز یادم اومده بود، با هیچ کس حرف نمی

ه بهم بگه اتفاقی که افتاده خواب نبوده، سعادتی برسه. اگر یه نفر بود که بتون

ام  تونم بهش زنگ بزنم، نه پدرخوندهفقط اون بود. تنها کسی که حس کردم می

کردم بتونم بهش اعتماد بود و نه حتی زیور؛ وکیلی بود که هیچ وقت فکر نمی 



www.taakroman.ir  

 
  

 
532 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 ...کنم؛ ولی

باور دونم چقدر منتظر موندم؛ اما وقتی سعادتی رو با لباس مشکی دیدم، نمی

کردم که خواب نیست. باور کردم که فقط یه کابوس بد نبوده. باور کردم که 

 .واقعا خواهرم کشته شده

 :نگاه گیجی به سعادتی کردم و با صدایی که گرفته بود پرسیدم

 چرا سیاه پوشیدی؟ -

ام سرش  ی آسیب دیده توجه به حنجرهتوجه به این که تو بیمارستانیم، بیبی

 :داد زدم

 سیاه پوشیدی ع*و*ضی؟ خواهرم کجاست؟ رویا کجاست؟ چرا -

اومد؟ سعادتی که بدون هیچ حرفی  چرا همه چی انقدر ترحم بار به نظر می

جا کرد و سرش رو پایین انداخت، پلیسی که بیرون  کیف دستی چرمش رو جابه

کرد، خونی که از گلوی خراشیدم  سوزی بهم نگاه میاتاقم ایستاده بود و با دل 

زدن و  دهنم پخش شده بود، حتی پرستارایی که به زور بهم آرامبخش میتوی 

خواستم! من این ترحم رو  کردن مهارم کنن، ترحم انگیز بودن. نمیسعی می 

 .خواستمخواستم، من فقط خواهرم رو مینمی
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هام تموم شد. تابیتر از همیشه بودم. انگار بیاین بار وقتی بیدار شدم، آروم

تموم شد. حتی عزاداریم تموم شد. فقط یه چرای بزرگ روی قلبم   هامقراریبی

دونست. صفتای بدی  کرد؛ چرایی که انگار فقط خدا جوابش رو میسنگینی می

گفت، توی قلبم پررنگ شده بود. برای خدایی که امید همیشه از مهربونیش می

 ...رحم، خدایانصاف، خدای بیخدای بی

های  دستام باند پیچی شده بود. استخون پهلوم بخیه خورده بود و جفت

ام در  های دست دیگه های یه دستم مو برداشته بود و دو تا از انگشتانگشت

ام به خاطر فریادهایی که زده بودم خراشیده شده بود و دیگه رفته بود. حنجره

تر از  اومد. زیر چشمام گود رفته بود و صورتم رنگ پریدهحتی صدام باال نمی

دونم چند ساعت رو توی  ده بود. استراحت مطلق خورده بودم و نمیهمیشه ش

اون اتاق کوچیک گذروندم. فقط وقتی به خودم اومدم که سعادتی خبر داد ده  

 .نفر آدمی که همراهم بودن رو از بازداشتگاه آزاد کرده

شب شده بود. اولین شبی که خواهرم دیگه توی این دنیا نبود. اولین شبی که  

های  ی پیگیریای رقم بخوره. رفیعی اومده بود تا نتیجهجور دیگه قرار بود

ام کنه؛ اما من انگار توی این دنیا  صبحش رو بهم بگه و برای دادگاه فردا آماده 
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 .نبودم

ای رو از کیفش بیرون آورد.  عینک طبیش رو روی چشمش گذاشت و پرونده

شنیدم. برام  صداش رو نمیشروع به توضیح دادن جزئیات کرد؛ اما من حتی 

های آرمین همون ساعت اول آرمین رو لو دادن و زدن زیر  مهم نبود که آدم

همه چی. برام مهم نبود که گفتن آرمین اجیرشون کرده و دیگه از هیچی خبر  

ندارن. برام مهم نبود که آرمین جرمش رو قبول نکرده و منکر همه چیز شده.  

تونم قسر در برم. بر علیه منه و به راحتی نمی ی مدارکبرام مهم نبود که همه

 .کردم و اون هم کشتن آرمین بود من فقط به یه چیز فکر می

زد، بدون هیچ حرکتی به  تمام مدتی که سعادتی داشت باهام حرف می

ی آبی نازکی که روم بود، زل زده بودم. فقط به کشتن آرمین فکر  م*الفه

 .ی جهت نگاهم رو هم عوض کنماکردم بدون این که حتی ثانیهمی

ای کشید و پرونده رو بست. کالفه  وقتی دید حالم سرجاش نیست، پوف کالفه

 :با انگشت سبابه و شستش چشماش رو ماساژ داد و گفت

کنم عزیزت رو توی آغوشت  فهمم داغداری یعنی چی. من درک می من می -

اداری و گریه  گم؛ چون اآلن وقت عزبکشن یعنی چی؛ اما بهت تسلیت نمی
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 .زاری نیست. اآلن حتی وقت سکوت و شوک عصبی هم نیست عزیزمن

توجهیم رو که دید، صندلیش رو جلو کشید و با صدای آروم و لحن  بی

 :تری گفتم*حکم

ساعت وقت داریم تا  48باید به خودت بیای تا بتونی قاتلش رو بگیری. فقط -

شه. هرکاری شرف آزاد میبیاش پیدا کنیم؛ وگرنه یه قاتلِ یه مدرک علیه

ساعت. اثر انگشت تو هم روی اون    48خوای بکنی، بذار برای بعد از این می

چاقوی کوفتی بوده. باید بهم بگی اون شب دقیقا چه اتفاقی افتاده وگرنه  

 !شیخودت هم مضنون به قتل خواهرت می

ن  اراده بهش خیره شدم. کیفش رو روی زمیی آخرش، بیبا شنیدن جمله

گذاشته بود و چون جایی برای آویزون کردن لباسش نبود، کتش رو روی  

کرد و مثل ساعدش انداخته بود. ساعت شیکی دور مچ دستش خودنمایی می

فهمید  فهمید داغداری یعنی چی. نمیهمیشه به خودش رسیده بود. نه! نمی

ها رو  عزیزم رو توی آغوشم کشتن یعنی چی. حاضر بودم قسم بخورم این

گفت، فقط چون در لحظه حس کرده بود باید بگه. شاید یه جور حس انسان 

 .دوستی و همدردی
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کاش جای ترحم و همدردی، یکی رو داشتم که بغلم کنه. کاش هیچ وقت از  

اون پرورشگاه بیرون نیومده بودم. کاش امید پیشم بود. کاش هیچ وقت  

 .ذاشتمتنهاش نمی

اون که باآلخره یه واکنش ازم دیده بود،   من غرق افکار پس و پیشم بودم؛ اما

 :دوباره پرونده رو باز کرد و توضیح داد

روی چاقو هم اثر انگشت تو هست، هم اثر انگشت آرمین. هیچ فیلمی از   -

های تاالر هم  حادثه نداریم، چون فیلم برداری عروسی تمام شده بود و دوربین

ن ضارب بودی کافی به درخواست خودتون خاموش بودن. شهادت خودت چو

هاش برای محکوم کردنش کافیه. اآلن تنها مدرکی که  نیست؛ ولی شهادت آدم

کنه اثر انگشت تو، به خاطر این که ضارب آرمین بودی و اثر انگشت  ثابت می

های خودشه. باید  آرمین به خاطر این که ضارب مقتول بوده، شهادت آدم

ی که افتاده بنویسی و آدماش رو  خودت یه شهادت نامه از مو به موی اتفاقای

 ... شون کنی شهادتراضی

ی آبیم خیره شدم و با صدایی که به سختی در میومد، وسط دوباره به م*الفه

 :حرفش پریدم
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 ... شن. فقطوقتت رو تلف نکن. اینجوری راضی نمی  -

ام رو تموم کنم. از جاش بلند شد و  موقع و شدیدم، نذاشت جملههای بیسرفه 

ی آخر، به کتش چ*ن*گ زدم تا ت پرستار رو صدا بزنه؛ اما درست لحظهخواس

اومد، بهم آرامبخش می زد و تا خود صبح بیهوش  مانعش بشم. اگر پرستار می

 :هام تموم شد، زمزمه کردمشدم. چند دقیقه بعد از این که سرفهمی

 .وکالتشون رو قبول کن -

 :عد از چند لحظه با گیجی گفتچون غرق پرونده بود، متوجه منظورم نشد و ب

 !چی کار کنم؟ -

 :بهش خیره شدم و با لحن محکمی گفتم 

تکشون وکیل  هاست؟ برای تکمگه نگفتی تنها مدرکمون شهادت اون آدم -

خوان آزاد شن، حقیقت رو بگن. حتی اگر الزم شد بگیر و بهشون بگو اگر می

 .مینتکشون رو بخر، با قیمتی باالتر از قیمت پدر آرتک

 :چندثانیه بهم خیره موند و خیلی جدی ازم پرسید

 !شون رو خریدن؟چرا به فکر خودم نرسید؟! چطور نفهمیدم همه -

بدون توجه به این که اآلن ساعت ده شبه، سریع وسایلش رو جمع کرد و از  
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های آرمین رو قبل از دادگاه خواد رای آدمدونستم می اتاق بیرون رفت. می

 .فردا صبح بزنه

ی آرمین خبر  ی خانوادهسعادتی همون اول متوجه نشد، چون از سوسابقه

دونستم، مطمئن بودم وکیل آرمین هم قبال با پول  نداشت؛ ولی من که می

کردم، این بود که بیشتر از پدر  دهنشون رو بسته. اآلن تنها کاری که باید می 

 .آرمین خرج کنم

خبره هست که حتی اگر من هم   دونستم سعادتی انقدر توی کارشاگر چه می

فهمه باید چی کار کنه؛ ولی از قصد این کار رو  بهش نگم، خودش باآلخره می

ی ساله 50تونستم از دست یه پلیس کردم تا زودتر از اتاقم دورش کنم. می

 .محلی فرار کنم؛ اما دور زدن سعادتی کار آسونی نبود

م و نباید از اتاق بیرون برم، از  توجه به این که اآلن مضنون به قتل خواهرمبی

ها به بقین تبدیل  ی شکدونستم این جوری همهبیمارستان بیرون زدم. می

متری   12تونستم توی این اتاق تونستم هیچ کاری نکنم. نمیشه؛ اما نمی می

گرم بمونم، وقتی هنوز باور نکرده بودم خواهرم اآلن توی یه یخچال دو متری  

زیادی توی ذهنم بود که اگر زودتر به جوابش   سرد خوابیده. چراهای
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شدم. چرا نامادری رویا برنگشت تاالر؟ کی منو با با  رسیدم، دیوونه مینمی

 خورد، آرش کجا بود؟چاقو زد؟ وقتی رویا داشت چاقو می 

گفت. اآلن وقت شوک زدگی من نبود. اآلن وقت خوابیدن  سعادتی راست می 

دم؛ هر کاری جز عزاداری. برگشتم به همون  کرمغزم نبود. باید یه کاری می

ای که شایان برام جور کرده بود. اولین دست لباس تمیزی که دیدم رو از  خونه

ام بیرون کشیدم و با لباس آبی کم رنگ و گشاد بیمارستان عوض کردم.  کوله

یه تاکسی گرفتم تا یه راست برم سراغ نامادری رویا؛ اما نمی دونم چرا بین راه  

پزشک قانونی رو دادم. انگار الزم بود اول مطمئن شم که این بار واقعا  آدرس

 .خواهرم رو از دست دادم

ای از قلبم داشت  شنیدم و یه گوشهاین اولین باری نبود که خبر مرگش رو می

فریاد می زد: »شاید این بار هم زنده باشه. شاید هنوز هم امیدی باشه. 

 .جونش رو دیده بودمرد. من این بار نبض بیکشاید...«؛ اما مغزم سرکوبش می

بین قلب و منطقم غوغا بود؛ با این حال با پاهایی که هیچ حسی توش نبود،  

رفتم داخل. رو به روی مردی که روپوش سفیدی تنش بود، ایستادم و به 

دونم چقدر تابلوی مستطیلی و آبی و سفید رنگ »اطالعات« خیره شدم. نمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
540 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 :ازم پرسید ایستادم که باآلخره

 با کسی کار دارین؟ -

من دیدم که رویا نبض نداره. من دیدم که چاقو از ک*م*رش در اومد. من  

 .جون دادنش رو توی آغوشم حس کردم؛ اما هنوزم احمق بودم

ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و بغضم رو پس زدم. با تردید و صدایی که به 

 :اومد، زمزمه کردمسختی باال می

 ...ساله 17ساله، یه عروس   17دختر  دیشب یه -

تونستم ادامه بدم. صورتش درهم رفت و نگاهش  تونستم. بیشتر از این نمینمی

 :پر از حس همدردی شد. با احتیاط گفت 

 شما خواهر مقتولی؟ -

ی امیدم نابود شد. خواهر مقتول؟ به همین راحتی کسی رو که  نابود شد. همه 

حافظت کنم، از دست دادم. به همین راحتی  خواستم ازش مبیشتر از همه می

 .خواهرم جلوی چشمم از دستم رفت، به همین راحتی

دیدم تار شد و حس از دست و پاهام رفت. قبل از این که بفهمم چی شد؟  

دوباره از حال رفتم و این بار وقتی توی بیمارستان به هوش اومدم، دیگه حتی  
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یچ واکنشی، فقط اطرافم رو نگاه  نای گریه کردن هم نداشتم. ساکت و بدون ه

کردم یا واقعا زندگیم افتاده دونم من دیگه به اطرافم توجهی نمیکردم. نمی می

 !بود روی دور تند؟

ها، حاضر نشد خودش رو درگیر پرونده کنه. همه به  هیچ کس از بین مهمون

ترسیدن. هیچ کس حتی  شدت از این که شهادت ب*دن توی صح*نه بودن می

 !شد جواب سالمم رو بده، شهادت دادن پیشکشمیراضی ن

خیال محکوم کردن آرمین شده بودم. واقعا برام مهم نبود که قانونا دیگه بی

شه یا نه! من به قانونی که نتونسته بود قتل پدرم رو ثابت کنه  محکوم می

شد و  ام توش جعل میاعتماد نداشتم. من به قانونی که مرگ اعضای خانواده 

 .خورد، اعتماد نداشتمب تکون نمیآب از آ

هام گناهی من و آدمبه سعادتی سپرده بودم تمام تمرکزش رو برای اثبات بی

پلکن راحت شم هایی که دور و برم میخواستم زودتر از دست پلیسبذاره. می

تا خودم آرمین رو بکشم. رویای من با زجر توی آغوشم جون داده بود. 

ای  و*ضی به راحتی با یه طناب دار راحت شه. کینهتونستم بذارم اون ع*نمی

که ازش داشتم، انقدر زیاد بود که بدون هیچ عذاب وجدانی بتونم زجرکشش  
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 .کنم

شایان رو فرستادم دنبال جمع کردن اطالعات از آرمین، سعادتی هم توی دو 

روز ازم رفع اتهام کرد. اآلن فقط ضارب آرمین بودم نه مضنون به قتل خواهرم.  

کالبد شکافی رویا تمام شده بود و امروز توی سوم رویا، دادگاه دوم پرونده 

 .شدداشت تشکیل می

پلیس زنی که از بیمارستان تا اینجا همراهم بود، دست بند رو از دور دستم باز 

بینه، فقط روی اولین صندلی که  کرد. مثل کسی که هیچی رو اطرافش نمی

 .ندلی چوبی توی اتاق بوددیدم نشستم، هرچند فقط دو ردیف ص

توجه به پلیس زن و سعادتی که دو طرفم نشستن، فقط به زمین خیره بودم.  بی

دونم چقدر صبر کردیم تا آرمین رو بیارن؛ اما حتی سرم رو هم بلند نمی

ترسیدم نگاهم بهش بیوفته و نتونم خودم رو  خواستم ببینمش. مینکردم. نمی

بهم تاکید کرده بود حتی به آرمین اخم هم کنترل کنم. سعادتی به شدت 

ها رو به آرش نگفته  نکنم؛ چه برسه به کتک زدنش توی دادگاه! اما انگار این

 !بود، یا شاید آرش حرف گوش کن نبود
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من و آرمین رو از بیمارستان به دادگاه انتقال داده بودن و آرش رو از  

که کنارشون بود   بازداشتگاه. دست آرمین و آرش هنوز به دست ماموری

دستبند شده بود؛ اما همین که دست آرش رو باز کردن، به آرمین حمله کرد. 

خندید.  وار میمهابا با مشت و لگد به جونش افتاده بود و آرمین فقط دیوانهبی

اراده من رو یاد مریم انداخت. یاد های هیستریک و ترسناکش، بیخنده

برد. یاد  از شکنجه دادنم ل*ذت می  کرد وهایی که جنون بهش غلبه میوقت

های کم جونم خودم رو از زیر دست و پاش  هایی که مجبور بودم با دست وقت

 ...کنار بکشم. یاد وقتایی که

دونم چرا با دیدن آرمین یاد مریم افتادم؛ اما سرم رو تکون دادم تا از شر  نمی

ون کنن، دوباره  ی لعنتیم خالص شم. وقتی باآلخره تونستن از هم جداشگذشته 

به آرش دستبند زدن و چند صندلی دورتر از آرمین نشوندنش. سعادتی که 

 :ها زمزمه کردمکنارم نشست، مثل مسخ شده 

 .اس. حاضرم قسم بخورمآرمین دیوونه -

اش نبود. سعادتی عصبی هیچی سرجای خودش نبود و هیچ کس مثل همیشه

خندید. آرش د*اغ ها میوونهبود و آرمین با دهن خونی هنوزم داشت مثل دی
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دار و قاضیِ پرونده گیج و عصبی بود و این که نظم رو بهم زده بودیم، حسابی 

بهش برخورده بود. حاضر بودم شرط ببندم توی این شهر کوچیک تا حاال 

 .ای نداشتههمچین پرونده

دادگاه تمام شده بود؛ ولی من انقدر توی فکر بودم که حتی رای قاضی رو 

ی جراتم رو جمع کردم. سرم رو باال  م. نفس عمیقی کشیدم و همهنشنید

آوردم و به اطرافم نگاه کردم. سعادتی سریع فهمید توی فکر بودم و متوجه  

 :حکم نشدم که آروم کنار گوشم زمزمه کرد

آرش علیه برادرش شهادت داد و آرمین به خاطر چاقویی که بهش زدی  -

رمین مشکل روانی داره و تا دادگاه بعدی رضایت داد. وکیلش ادعا کرد که آ

تونیم درخواست  برای اثبات این ادعاشون وقت دارن. اگر ثابت شه روانیه نمی

 .قصاص کنیم

 :توجه به نگاه گیجم ادامه دادبی

مونه و اثبات جرم آرمین. توی دادگاه بعدی برات  فقط جرم عمومی تو می -

 .نباشدیم. نگران هیچی درخواست جریمه نقدی می 

خواستم ای نگران خودم نبودم. اگر مینگران؟ من نگران نبودم! من حتی ثانیه
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رحمانه تر از رویا  آزاد شم، فقط برای این بود که بتونم آرمین رو هزار بار بی

 .بکشم

بعد از دادگاه با سندی که سعادتی برام گذاشت، من به قید ضمانت آزاد شدم؛ 

آرمین رضایت نداده بود و هم دعوا توی دادگاه اما آرش هنوز بازداشت بود. هم 

گفت موقعی که و جلوی قاضی اصال جرم کوچیکی نبود. سعادتی می 

شده، خواسته از آرمین برای آرش رضایت بگیره و آرمین داشته راضی میمی

کنه تا ابد توی پدر آرمین سر رسیده و گفته اگر به آرش رضایت بده، کاری می

 !زندان بپوسه

ای نداشتم که به این روز افتادم یا دوممون بد تر بود؟ منی که خانوادهحال ک

آرشی که پدرش یه ع*و*ضی تمام عیار بود و انداخته بودش بازداشت؟ چطور  

تونست نذاره پسرش که شب عروسیش عذا شده، از بازداشت بیرون  پدری می

رمین ذاشت آتونست انقدر سنگ دل باشه؟! چرا نمیبیاد؟ چطور پدری می

 رضایت بده؟ که آرش رو به جرم عاشق شدن تنبیه کنه؟ 

کردم. انقدر زیاد شون خیلی بیشتر از چیزی بود که فکر میمشکالت خانوادگی

ای که آرمین از آرش داشت که دودش توی چشم رویای منم رفت. کینه
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 .کردمتر از چیزی بود که فکر میعمیق

تی، تونستم رای دادگاه آرش رو بگیرم  های سعادی پی گیریباآلخره بعد از همه

تونستم بذارم موقع مراسم رویا توی  و به قید ضمانت آزادش کنم. نمی

تونستم رویا رو قبل از این که آرش بتونه برای آخرین بار  بازداشت بمونه. نمی

تونستم بذارم کسی که خواهرم عاشقش بوده، توی  ببینتش، دفن کنم. نمی 

قتی سعادتی بهم گفت حال روحیش انقدر بده که هر  زندان بپوسه؛ مخصوصا و

 .لحظه ممکنه توی بازداشت بالیی سر خودش بیاره

خواستم به هر قیمتی شده چیزی که من زیاد داشتم یه مشت سند بود و می

تونم سند بیرون بیارمش. وقتی فهمیدم چون به سن قانونی نرسیدم، نمی

 .بذارم، به سعادتی سپردم براش سند بیاره

توی کالنتری نشسته بودیم و منتظر بودیم آرش رو بیارن. سعادتی از همین  

حس و  کرد؛ اما من بیفرصت کوتاه هم داشت برای خوندن پرونده استفاده می 

های سیاه تنم خیره بودم. من عذادار بودم و خودم این  هدف فقط به لباسبی

 !عذا رو باور نداشتم

کرد؛ اما من شروع به تسلیت گفتن میدید، با آب و تاب هرکس من رو می
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شدم. من د*اغ زیاد دیده بودم؛ ولی  بدون هیچ واکنشی فقط بهشون خیره می

هیچ وقت هیچ کس بهم تسلیت نگفته بود. هیچ وقت انقدر دردم نگرفته بود.  

اگرچه الل بودن رو تجربه کرده بودم؛ ولی هیچ وقت توی زندگیم انقدر الل  

شدم رفت و چنان مات می شنیدم، حس از تنم میکه مینبودم. با هر تسلیتی 

 .کردکرد و فقط از بقیه دورم میکه سعادتی به جام تشکر می

ی مرخص شدن نبودم؛ ولی دیگه از نظر روحی و جسمی، هنوز آماده

اس؟« های »هنوز شوکهتونستم بیشتر از این بیمارستان بمونم. زمزمهنمی

احساسه؟«»چرا  شرکت کنه؟«»چرا انقدر بیخواد تو خاکسپاری »چطوری می

کنه؟« »خواهرش اشتباه کرد خودش رو برای همچین آدمی فدا کرد« گریه نمی

 .رسوندداشت من رو به مرز جنون می

کردن از این که خواهرم سپر بالم شد خوشحالم؟ چطور  چرا فکر می

تونستن خبر کسی که هنوز دفن نشده رو انقدر راحت دهن به دهن  می

ای که هنوز حتی د*اغ خواهرم رو  ساله   13تونستن منه بچرخونن؟ چطور می

رحمانه قضاوت کنن؟ اون هم وقتی که هیچی از زندگی باور نکردم، انقدر بی

دونن. چرا براشون مهم نبود من از شنیدن این حرفا چی  من و رویا نمی
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ازک نارنجی  کشم؟! مردم واقعا همین قدر سنگ دل شده بودن یا من انقدر نمی

کردم، به نظر گرفت؟! چرا به هرچیزی که نگاه میشده بودم که دردم می

دونم.  انقدر سیاه و تیره بود؟ نمیاومد؟ چرا همه چیز اطراف مندردناک می 

خواست گریه کنم؛ اما حتی این کار هم دونستم. فقط دلم می دیگه هیچی نمی

شد. اشک تا پشت اما اشک نمی  اومد؛اومد. بغض تا گلوم باال میازم بر نمی

 .چکید. انگار این تاوان زنده موندنم بوداومد؛ اما نمی چشمم می 

های  ای، احترامی سرسری گذاشت و دستبند رو از دور دستحوصلهسرباز بی

اراده از جام بلند شدم. درست مثل یه مقصر رفتار  آرش باز کرد. با دیدنش بی

 .ه بودمکردم و مثل یه مجرم خجالت زدمی

های مشکیش باال اومد و روی لباس دامادیش نشست. لباس  نگاهم از کفش

زد. آرش  ی روش، خنجر به قلبم میای که رد خ*ون خشک شدهخاکی و تیره

این چند روز رو توی یه بازداشتگاه تاریک با لباسی که به خ*ون رویا آغشته  

دست لباس براش  بود گذرونده بود؟! چرا حتی محض رضای خدا از خونه یه 

 !ای بود؟نیورده بودن؟ این دیگه چه جور خانواده

اراده بغض به گلوم چ*ن*گ زد. چقدر  هنوز به صورتش نگاه نکرده بودم؛ اما بی
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گذشت. کنجکاو بودم بدونم خود مون بد بود. چقدر داشت سخت میحال همه 

گه حتی  سوزه؟ این روزا انقدر ازش دلگیر بودم که دیخدا دلش برامون نمی

تونست آرومم کنه. شک نداشتم اگر خود امید یادآوری حرفای امید هم نمی 

شد به کسی دید، دیگه هیچ وقت روش نمیهم اآلن حال و روزم رو می

 «!بگه:»خدا مهربونه

ام غرق بودم؛ اما آرش مثل کسی که از د*ر*د من توی افکار گم و بغض خفه

سرجاش ایستاده بود. انگار منتظر  حسه، بدون این که حرکتی بکنه، فقط بی

خواست  خواست غمم رو توی چشمام ببینه. انگار میبود نگاهش کنم. انگار می

 .از چشمام بخونه چقدر از این که من جای رویا زندم، از خودم بدم میاد

حس و قرمزش باال  ام رو آزاد کردم و نگاهم رو تا چشمای بینفس حبس شده

های  و رنگ و روش به شدت پریده بود. آستینکشیدم. موهاش بهم ریخته 

ی روش، حال آدم زیر و رو  پیرهنش هنوز هم تازده بود و خ*ون خشک شده 

 .کرد. اون خ*ون، خ*ون خواهر من بودمی

افسر پرونده متوجه جو غیرطبیعی و سنگین بینمون شده بود. نگاه پر از  

بش من بودم یا ترحمی به جفتمون کرد و تسلیت گرمی گفت. نفهمیدم مخاط 
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 .ای کردآرش؛ اما سعادتی به جای هر دومون تشکر مودبانه

کشیدم، از  هنوز بهش خیره بودم؛ خیره و شرمنده. از این که داشتم نفس می

تونستم به چشمای آشوب این تپش قلبم، از نبض منظمم، حتی از این که می

 .عشق خواهرم خیره شم، از خودم، از رویا شرمنده بودم

کشیدم. از این که اآلن به جای صورت رویا مجبور بود به  ش خجالت میاز آر 

کشیدم. از این که حتی خودم نتونستم مراقب  صورت من نگاه کنه، خجالت می

 .کشیدمخواهرم باشم، خجالت می

 :ای کرد و روبه آرش گفت افسر برای عادی کردن جو، سرفه

ی پسرم؛ اما باید کتبا تعهد تونی بری به مراسم برساین جا رو امضا کنی می -

 ...ی کتبی دادگاه، از کشور خارج نشی وبدی تا اجازه

ذاشت، تمام این حرفارو همین دیروز وقتی سعادتی داشت برای خودم سند می

شنیدمش. چه زندگی شیرینی! شیرینیش  شنیده بودم؛ اما امروز هم داشتم می

دونست اومد. زهره میمی زد. از بچگی از شیرینی بدمداشت حالم رو بهم می

کرد مربای هویج بخورم؟! خدا  زنه، چرا مجبورم میشیرینی حالم رو بهم می 

تونم، چرا ازم گرفتش؟  دونست هرچی رو بتونم تحمل کنم، نبود رویا رو نمیمی
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چرا به آرش خیره بودم؟ چرا انتظار داشتم حال بدم رو از چشمام بخونه؟! 

 !چرا؟

هایی نامتعادل سمت میز  نگاهش رو ازم گرفت و با قدم  توجه به افسر،آرش بی

ی ازدواجش،  رفت. به وسایل شخصیش که روی میز بودن نگاه کرد. حلقه

ی طال  ی کوچیکی که شبیه جعبهساعت، کمربند، موبایل، کیف پول و جعبه

دونست به  بود. افسر وقتی دید آرش توی حال خودش نیست، ساکت شد. می 

 .زمان نیاز داریم

ی ای بود که سر سفرهخوب که دقت کردم، یادم اومد این همون جعبه

عقدشون هم دیده بودم؛، اما یادمه که رویا بازش نکرد. این جعبه، زیر لفظی  

سوزه یا از بغض؟ ام میدونستم گلوم داره از زخم حنجرهخواهر من بود. نمی

م رو بگیرم، نفس  فقط وقتی دیدم دیگه دارم کم میارم، برای این که جلوی اشک 

 .عمیقی کشیدم

اش رو دستش  ی متحرک، آستین لباسش رو پایین کشید و حلقهمثل یه مرده

تونستم توی رفتار و نگاهش بخونم که دیگه برای زنده موندن هیچ  کرد. می 

ای نداره. بعد از یه مکث طوالنی، جعبه رو از بین وسایلش برداشت و  انگیزه



www.taakroman.ir  

 
  

 
552 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 .سمتم اومد

تم به رویا، اآلن چقدر باعث عذابشه. قدمی عقب رفتم و  دونستم شباهمی

ای که  سمت مخالفش چرخیدم، تا صورتم رو نبینه. وانمود کردم دارم به پرونده

خواستم خواستم داغش رو تازه کنم. نمیکنم چون نمیدست سعادتیه نگاه می

سوهان روحش باشم. من نتونستم مراقب عشقش باشم. من نتونستم مواظب  

ر خودم باشم و دستی دستی به کشتنش دادم. از فکر کردن به این چیزا  خواه

کردم؛ احساس گناهی صدبار بدتر از احساس گناهی که از  احساس گناه می 

 .کشتن فرزاد داشتم 

اسمم رو صدا زد؛ عصبی و پر بغض. چرا حتی شنیدن صداش برام دردناک بود؟ 

اش بودم؟! کل زندگی خودم با بغض شرمندهچون عشق خواهرم بود؟ یا چون 

گذشته بود؛ ولی تحمل بغض یه مرد برام به معنی ته دنیا بود. حتی اگر اون  

 .مرد، شوهر خواهری باشه که برادرش خواهرم رو کشته

هام سنگین شد، که سعادتی به جام مداخله کرد. از بغضم انقدر شدید و نفس

تونم  ام آسیب دیده و نمی که حنجرهجاش بلند شد و برای آرش توضیح داد  

 .صحبت کنم
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شون ایستاده بودم و برای کنترل بغضم، بند بدون هیچ حرفی پشت به همه

ام با شدت عقب کشیده  دادم که یهو کولهکوله پشتیم رو توی دستم فشار می 

شد. برای حفظ تعادلم مجبور شدم سمتش برگردم. حاال مجبور بودم به  

اش نگاه کنم. حاال مجبور بود به دختری که شبیه زن  ده چشمای قرمز و پف کر

 !شد؟ی الهی تموم نمیمرحومشه نگاه کنه. چرا این شکنجه

افسر خواست مداخله کنه؛ اما سعادتی با نگاه ازش خواست که بهمون فرصت  

تونست نگاه من تونست نگاه سعادتی رو بخونه؛ اما آرش نمیبده. چرا افسر می 

 کرد؟ خوند؟ چرا با این نگاه زخمی نگاهم میرمندگیم رو نمیرو بخونه؟ چرا ش

کردم داد، که حس میام رو توی مشتش فشار می چنان با حرص و م*حکم کوله

شکوند. مطمئن بودم در مورد آرمین،  تونست، گر*دنم رو با دستش میاگر می

کنه؛ ولی خب، شاید دیگه حتی شکوندن گ*ردنش هم دلش رو خنک نمی

ام دونستم من این وسط واقعا قربانی اشتباه می کردم. من حتی خودم هم نمی

 یا مقصر؟

از خشمش نترسیده بودم؛ اما واکنشی هم نشون ندادم. فقط به چشماش خیره 

ام از روی  ام رو رها کرد که قدمی عقب رفتم و کولهبودم. چنان با ضرب کوله
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دم نگه داشتم و خواستم چیزی  ام رو روی ساعام سُر خورد. عصبی کولهشونه

 .بهش بگم که خیره توی چشمام، جعبه رو باز کرد

ی لعنتی جدا  ی من دیگه از اون جعبهدونم چقدر گذشته بود؛ اما نگاه خیرهنمی

شد. زنجیرش عوض شده بود، اما پالکش هنوز هم همون بود. پالک »اهلل« نمی

بودن، زیر نور المپ برق  گردنبندی که شب تصادف به زور از گر*دنم کشیده 

زد. چطور ممکن بود نشناسمش؟! چطور ممکن بود؟! این گردنبند دست می

 !کرد؟آرش چی کار می

ام رو از گردنبندم جدا کردم و به چشمای پر از اشک آرش دوختم.  نگاه شوکه

دیدم انقدر برام غیرقابل باور بود، که یه لحظه دیدم تار شد و چیزی که می

پناهیم بی اراده به آستینش چ*ن*گ  دلم رو حفظ کنم. با تمام بینتونستم تعا

زدم؛ اما درست قبل از این زمین بخورم، دستش دور دستم م*حکم شد و با یه 

حرکت کشیدم باال. نگاه گیجم رو که دید، دستش رو عقب کشید و با بغضی که  

 :صداش رو خش دار کرده بود گفت

 .ببخش. اشتباه گرفتمت -

عد از حرفش از چشمش سُر خورد، اشک رو به چشمام کشوند.  اشکی که ب
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ست به شباهتم و  کردم این یه جور طعنهدیدم، فکر می شاید اگر اشکش رو نمی

ترین چیزی بود که تا حاال  کشه؛ اما لحن غمگینش، صادقانه عذابی که داره می

عقب  شنیده بودم. گردنبندم رو با دست لرزون از جعبه بیرون کشیدم و قدمی

خورد، نگاهش رو  توجه به نگاه گیج من و اشکی که از چشمش سُر میرفتم. بی

 :ازم گرفت و دور تا دور اتاق گردوند. با همون صدای گرفته زمزمه کرد

خواست با دستای خودش بندازه گردنت؛  قرار بود خودش بهت بدتش. می -

 ...ولی

 :تری گفتدوباره بهم خیره شد و با صدای آروم

دی چی شد؟ دیدی چه خاکی به سرم شد؟ دیدی برادرم زنم رو کشت و  دی -

 !آخ نگفت؟

کم داشتم احتمال  زد. کم صورتش عرق سرد کرده بود و رنگش به ک*بودی می

ی قتل زنش توی روز  دادم. یه مرد بعد از دیدن صح*نهی عصبی رو میحمله

اغون بود؛ ولی  عروسیش، چند روز بازداشت باشه و دیوونه نشه؟! حال خودم د

کردم باید جای رویا رو  تونستم دست از نگرانی برای اون بردارم. حس مینمی

 .خواستم کنارش بمونمبراش پر کنم. حداقل تا زمانی که از جاش پاشه، می
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تر و پر صدا تر  هاش عمیقپرید و نفسرنگش لحظه به لحظه بیشتر داشت می

دم و با صدایی که به سختی باال  شد. عالئمش اصال طبیعی نبود. مکثی کرمی

 :می اومد زمزمه کردم

 ...اآلن حالت خوب نیست. بذار -

صورتش خیس عرق بود و رنگش کامال ک*بود شده بود. حرفم رو قطع کردم و 

قدمی جلو رفتم تا نبضش رو بگیرم؛ اما اون جعبه رو توی دستم رها کرد،  

 : رفته بود گفتدستاش رو جلوم گرفت و با صدایی که حاال کمی باال

ببین! این خ*ون رویاست. این خ*ون زنمه. باید سیاه بپوشم. باید دفنش   -

 .کشمتونم. به خدا دیگه نمیکنم؛ ولی، نمی

مون بود. سربازی  اش که توی اتاق پیچید، تیر خالص همهی مردونهصدای گریه

تی کالفه بود تفاوت نبود. سعادحوصله و بیکه کنار دیوار ایستاده بود، دیگه بی

 .کردو افسر هنوزم با ترحم نگاهمون می

تر از گریه علی که  شنیدم. سوزناکای بود که داشتم میترین گریهاین سوزناک

ی رها  های امید؛ یه پسربچهتوی پارک گم شده بود. شاید به سوزناکی گریه

 .پناهی و به همون غریبیشده، به همون بی
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ره با این مرد د*اغ دار چی کار کنه؟ قبل از این  قبل از این که کسی تصمیم بگی

که بتونم بفهمم باید به جای رویا آرومش کنم یا از جلوی چشمش دور شم تا 

 .بیشتر از این عذابش ندم، چشمای قرمزش بسته شد و از حال رفت

اراده کیفم رو رها کردم و قبل از این  تر از مغزم واکنش نشون داد. بیبدنم زود

خوره، نگهش داشتم. زخم پهلوم سوخت؛ اما بازم رهاش نکردم. از  که زمین ب

گفت عشقش رو آروم  کرد؟ میذهنم گذشت اگر اآلن رویا این جا بود چیکار می

های بدی بود. از زمانی که درخواست  کنم یا ازش فاصله بگیرم؟! چه لحظه

ت آمبوالنس کردیم، تا زمانی که به بیمارستان برسیم، بیشتر از یک ساع

 .گذشته بود و دل من هزار راه رفته بود

ی خروجش رو  باآلخره رسوندیمش بیمارستان؛ اما چون قبل از این که برگه

امضا کنه از حال رفته بود، یه سرباز هم همراهمون اومده بود. این یعنی آرش  

ای کشیدم و به گوشیم که مدام توی جیبم  هنوز هم تحت نظر بود؟ پوف کالفه

خواد بهم اطالعات جدید دونستم شایانه و می توجهی نکردم. می رفتویبره می

 .ی حال آرش برام مهم نبودبده؛ اما اآلن هیچی اندازه

نیم ساعتی بود که توی راهرو ایستاده بودم که باآلخره پرستار از اورژانس  
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اراده از شدت  بیرون اومد. از دیوار کنده شدم و سر راهش ایستادم. بی

دت قدیمم و بدون این که حواسم باشه، پالک گردنبندم رو  استرس، طبق عا

توی مشتم فشار دادم. پرستار که استرسم رو دید، لبخند آرامش بخشی زد و  

 :گفت

بهوش اومده و وضعیت عمومیش خوبه. فقط چون هنوز دکتر شیفت نیومده  -

نبردیمش بخش. یه افت فشار و شوک عصبی ساده بوده. انقدر نگران شوهرت  

 .شنبا

ی آخرش انقدر شوکه شدم که نتونستم جوابی بهش بدم. پرستار رفته  از جمله

ی نامعلومی خیره بودم.  بود؛ اما من هنوز هم سرپا ایستاده بودم و به نقطه

 «!»شوهرم؟

پاهام که به گزگز افتاد، نگاهی به اطرافم کردم. سربازی که فرستاده بودن، 

بش عمیق شده بود. آروم بهش  کالهش رو روی صورتش گذاشته بود و خوا

نزدیک شدم و موبایل آرش رو از جیبش بیرون کشیدم. طاقت نداشتم صبر 

فهمیدم گرنبندم رو از کجا کنم تا سواالم رو از خود آرش بپرسم. باید می 

 آورده؟
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وقتی خوب گوشیش رو زیر و رو کردم و چیزی پیدا نکردم، وارد گالریش شدم. 

بند رو به کل فراموش کردم. نگاهش انقدر پاک و  با دیدن عکسای رویا، گردن

تونه بهم نگاه کنه. به لبخند  شد دیگه هیچ وقت نمی شفاف بود، که باورم نمی

 .عمیق و شادی توی چشماش خیره بودم، به نگاه مطمئن و صورت آرومش

غرق دیدن عکسا بودم و اصال حواسم به اطرافم نبود؛ اما با حس این که یکی  

کشه، سریع از جام پریدم. مشتم درست قبل از این  وشم نفس میداره کنار گ

که توی صورتش بشینه، متوقف شد. سرمش رو توی دستش گرفته بود و به  

درگاه در تکیه زده بود. بدون هیچ حرفی با دست آزادش به گوشیش اشاره  

 .کرد

قدمی عقب رفتم و ل*بم رو زیر دندونم کشیدم. مطمئن نبودم اآلن دیدن 

خواستم گوشی رو بهش بدم؛ اما ی رویا حالش رو خ*را*ب نکنه. نمیعکسا

نگاه منتظرش که توی چشمام نشست، راهی برام نذاشت. گوشی رو دستش  

 .دادم و عقب ایستادم

حس بود. انقدر  کرد؛ اما برعکس من صورتش بیها رو نگاه میدونه دونه عکس

شه. فقط چشماش که داشت  کرد این یه مرد داغدار باحس که کسی باور نمیبی
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اش غلتید، یادم آورد هدف روی گونهشد و اشکی که بییواش یواش قرمز می

جنگه. قبل از این که بتونم واکنشی  اون هم داره مثل من با احساساتش می 

نشون بدم، کنار دیوار سُر خورد و روی زمین نشست. این بار دیگه حتی  

 .ریخته اشک می صدا و مردونکرد، فقط بیهق هم نمیهق

 :مکثی کردم و با کینه و نفرتی که توی صدای زخمیم نشسته بود گفتم

 .تونه نجاتش بده. باید تاوان کارش رو پس بدهادعای وکیلش نمی -

 :بدون این که نگاهم کنه، خیره به عکس رویا زمزمه کرد

 .ادعاش دروغ نیست. اون هویت پریشی داره -

 :اراده زمزمه کردمشنیدم، بیشوکه از چیزی که 

 !چی؟ -

 :بدون این که نگاهم کنه، زمزمه کرد

 ...اون احمق اآلن حتی یادش نمیاد که چه غ*لطی کرده -

رفت؟ چرا زندگی من یه روز آروم هم نداشت؟ پاهام چرا سرم داشت گیج می

حس شد؛ اما قبل از این که از زمین بخورم، دستم رو به دیوار گرفتم و  بی

شد. هنوز هم حس میدم رو سرپا نگه داشتم. من هنوز هم گاهی پاهام بیخو
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ای بودم که  گاهی تحمل وزنم برای پاهام مشکل بود. هنوز هم همون دختربچه

 .ترسهاز مادر دیوانه و مجنونش می

تونستم دروغ بگم. من دختر زنی بودم که جنون داشت. زن  به خودم که نمی

تک ی رو روی من امتحان کرده بود. تکاشیدایی که هر نوع شکنجه

دونستم هویت پریشی یعنی  شناختم و خیلی خوب میهای روانی رو میبیماری

مونه چه کارایی  چی و کسی که اختالل هویت داره، هیچ وقت یادش نمی 

 .کرده

موند، کرد. این که آرش عقب میکم همه چیز داشت برام معنی پیدا می حاال کم

خواست برادرش رو از حمله ی عصبی که بهش  مین نبود! میبرای حمله به آر

خواست اون رو به خودش بیاره تا همه چیز  دست داده بود، خارج کنه. می

های هیستریک آرمین توی دادگاه، به خاطر بی خیالیش  درست شه. خنده 

ای که داشت رویا رو به قتل  نبود، به خاطر شخصیت دومش بود. حتی لحظه

و نفرت توی نگاهش، برام غریبه بود. من از زمانی که  رسوند، عشقمی

دزدیدمش تا زمانی که توی سالن عروسی دیدمش، بیشتر از سه تا شخصیت 

مختلف ازش دیده بودم. چطور همون موقع متوجه نشدم؟! چرا از همون اول  
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ای که توی دنیا هست، مادر منه؟! چرا  کردم تنها دیوانهنفهمیدم؟! چرا فکر می

ی روانیه و ممکنه همه چیز با صحبت حل  ل ندادم که اون توی یه حملهاحتما

شه؟! چرا با وجود این همه نشونه بازم چیزی نفهمیدم؟! مگه منه احمق باهوش  

 !نبودم؟! مگه منه لعنتی نابغه نبودم؟! این دیگه چه جور عذابی بود؟

اتفاق   شه، یه چیز بدترکردم دیگه بدتر از این نمیهمیشه وقتی فکر می

افتاد. همیشه تا میومدم خودم رو دلداری بدم که »قوی باش! زندگی یعنی  می

کرد. حالم بد بود. حالم داشت از اومد که خونه خرابم می همین.« بالیی سرم می

خورد. خورد. حالم داشت از این زندگی بهم میخودم و حماقتم بهم می

به خودم اومدم و با ناباوری  دونم چقدر گیج بهش خیره بودم؛ اما باآلخرهنمی

 :زمزمه کردم

 خوای چی کار کنی؟می -

ی چشمش سُر خورد، آروم پر بغض  توجه به اشکی از گوشهخیره توی نگاهم بی

 :زمزمه کرد

 ...اون برادرمه -

توجه به د*ر*د گلوم با حرص سرش فریاد پوزخند صداداری زدم و بی
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 :کشیدم

م خواهر من بود. برام مهم نیست تو از حقت  رویا هم زنت بود لعنتی. رویا ه -

کنم روزی هزار بار از کاری که کرده بگذری و بذاری آزاد شه. من کاری می

کنم دردی بدتر از د*ر*د رویا رو بچشه. حتی اگر از  پشیمون شه. کاری می

 .کنمزندون آزاد شه، کل دنیا رو براش زندون می

ب بیدار شه و چند نفری دورمون جمع  صدام انقدر بلند بود که سربازه از خوا

کشیدم ساکت کنه؛ شن. پرستاری سعی کرد من رو که داشتم خط و نشون می

 :فایده بود. پرستار رو کنار زدم و عصبی سر آرش فریاد زدماما بی

تمام عشق و عاشقیت همین بود؟ به همین راحتی به یه قاتل جانی  -

د. اون به خاطر تو کشته شد. برادر فروختیش؟ اون به خاطر تو همراه من نیوم

اس. برام مهم نیست یادش ع*و*ضی تو کشتش. برام مهم نیست دیوونه

 ...نیست. من یادمه، من یادمه برادر حیوونت با خواهرم چی کار کرد آشغال

کرد از راهرو بیرونم کنه  ام با سر رسیدن پرستاری که داشت سعی میجمله

ن و من آرش مونده بود و برای تمام کردن ماجرا  ناتمام موند. سرباز بیچاره بی
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آرش رو به تختش برگردوند و برای بیرون انداختن من دست به دامن 

 .های بیمارستان شدنگهبان

*** 

فقط یک هفته گذشته بود؛ اما من دیگه به رهای یه هفته پیش هیچ شباهتی  

آرمین اومده بود. توی خونش   multidrug نداشتم. جواب آزمایش

رصد زیادی داروی آنتی سایکوتیک و آمفتامین و ا*ل*کل پیدا کرده بودن.  د

تونه وخامت این دونست که ا*ل*کل و مواد، چقدر میکی بهتر از من می

دونست که زندگی کردن با یه مجنون  ی من میبیماری رو بدتر کنه؟ کی اندازه

 !ده بود؟ی من زندگی با یه دیوانه رو تجربه کرچقدر سخته؟ کی اندازه

نه من سعی کردم قبل از مراسم سراغ آرش رو بگیرم و نه آرش سراغم رو  

گرفت. مطمئن نبودم خودش هنوز هم خبر داشته باشه چه اشتباه بزرگی  

 .کرده

از وقتی شایان جزئیات پرونده رو برام آورده بود، فهمیده بودم جریان چی 

د و به خاطر خ*ون  بوده و کی بهم چاقو زده. من اون موقع از شدت د*ر*

اش  زیادی که از دست داده بودم، دیدم تار شده بود؛ اما شایان به خوبی چهره
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 .ی رویا رو تشخیص بدهرو دیده بود و تونسته بود پدرخونده

من انقدر درگیر گرفتن آرمین بودم که ناپدری رویا رو به کل فراموش کرده 

کرده بود و بهش پول   بودم. آرش یه شب قبل از عروسی،از بازداشت آزادش

داده بود تا آرمین رو دست به سر کنه؛ اما اون نامرد چندبرابر از آرمین گرفته  

 .بود و جای عروسی رو به آرمین لو داده بود

دونست من خودم ناپدری رویا رو انداختم بازداشت و آرمین رو  نه آرش می

ناپدری رویا   دونستم آرشدزدیدم تا از مجلس دور نگهشون دارم و نه من می

 .افتاددونستم اآلن هیچ کدوم از این اتفاقا نمیرو آزاد کرده؛ که اگر می

انگار اون شب همه چیز دست به دست هم داده بود، تا رویام رو ازم بگیرن. اگر  

کرد، هیچ وقت هیچ کدوم از این اتفاق ها  آرش ناپدری رویا رو آزاد نمی

خواد  مونه و چرا میگفت چرا عقب میافتاد. اگر آرش توی مراسم بهم مینمی

نستم جلوی این اتفاق رو  توکردم و میسراغ برادرش بره، راه رو براش باز می

ی خواهرم، حتی شده به زور، به طایفه برش  بگیرم. اگر خالف خواسته

گردوندم، اآلن زنده بود؛ هرچند بدون عشقش. اگر شب قبل از عروسی  می

ی روانی  شدم، اگر توی عروسی متوجه حملهمتوجه آزاد شدن ناپدریش می
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م، اآلن امروز هفتم خواهرم  کردشدم، اگر یکی از این کارا رو میآرمین می

 .نبود

کردم. ها رفتار نمیی دنیا، صاحب عذا بودم؛ ولی مثل اونترین نابغهمن، احمق

کردم، خودم اشک کردم. اشک بقیه رو تماشا می کردم، گریه نمیبغض می

ریختم.  کردم و روی سر خودم خاک نمی ریختم. مثل آرش شلوغ نمینمی

کردم. فقط مثل یه مجسمه،  م و به کسی نگاه نمی دادها رو نمی جواب تسلیت

 .کردممراسم رو تماشا می 

تونست درخواست قصاص برادر مجنونش رو  کردم که نه میمردی رو تماشا می 

کردم  تونست از خ*ون قاتل زنش بگذره. پدری رو تماشا می امضا کنه و نه می

راسم تموم که کشته شدن عروسش براش هیچ اهمیتی نداشت و منتظر بود م

شه تا پسرش رو همراه خودش ببره، مبادا آرش رو راضی کنم حکم قصاص رو 

دونستم به چه عنوانی توی مراسم خواهرم پا گذاشته؟  امضا کنه. پدری که نمی 

 پدر آرش و صاحب عذا، یا پدر آرمین و پدر قاتل؟

  کردم که توی کفن سفیدش آروم خوابیده بود، کسی که حقشبه رویا نگاه می

ترین آرامگاه  نبود توی این شهر کوچیک دفن شه، کسی که توی طایفه بزرگ
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گشت، وارث جدید طایفه  نامش بود، کسی که اگر به طایفه برمیبهشت آباد به

 .شدمی

گفتم اولین اشتباهم کجا بود؟ اولین گناهم چی  کردم و با خودم میتماشا می 

دگی یعنی چی؟ یعنی واقعا زندگی  بوده که از اولش انقدر بال سرم اومد؟ اصال زن

همه همین قدر سخته؟ خوشبختی یعنی چی؟ واقعا خوشحال بودن چه جور  

ها رو وادار  ی پوچ بود، تا آدمحسیه؟ شاید این هم مثل بهشت و جهنم یه وعده

به خوب بودن کنه. شاید امید هم گول خوب بودن خدا رو خورده بود. هر کسی 

ست! پدر آرش هم تمام مدت ساکت بود؛ اما اون  ساکت باشه، که آدم خوبی نی

ای ای بود. من هم ساکت بودم؛ ولی من هم یه خالفکار حرفهیه مافیای حرفه 

 .بودم. شاید خدای امید هم ساکته، چون خدای خوبی نیست 

من باالی قبر خواهرم ایستاده بودم و از شدت ناامیدی به چیز وحشتناکی فکر  

 خدا وجود داره؟!« داشت من رو به جنون  کردم! فکر این که »اصالمی

 .کشوندمی

به سعادتی سپرده بودم خبر فوت رویا رو به رفیعی بده؛ اما این که چیزی بهم 

گشت؟ چرا باید نگفته بود، یعنی رفیعی قصد برگشتن نداشت. چرا باید برمی
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کرد؟ من که ها سر هیچ و پوچ خ*را*ب میی ریاحیاش رو با طایفهر*اب*طه

اش نبودم! اون که واقعا من رو به فرزندی قبول نکرده اقعا عضوی از خانواده و

شکست؟ دونستم اون فقط صوری سرپرستم شده، چرا دلم می بود! من که می

کردم، مهم نبود که من فقط یه جا داشتم؟! باید تحمل میچرا ازش انتظار بی

 .کردمام؛ باید تحمل میساله 13دختر 

کردن. مردم شهر گشتن؛ ولی پیدا نمینبال اشکم می همه توی چشمام د

گفتن. یه عده می گفتن: چه تحملی داره! چه قدر ام چیزای مختلفی میدرباره

ای! مرگ خواهرش رو دیده بازم رو پا ایستاده. موقع  صبوره! عجب دختر قوی

قتل خواهرش اون جا بوده و بازم سر پاست. چقدر خود داره؛ اما یه عده 

ن: چه دختر چشم سفیدی! خواهرش به خاطر نجات این خودش رو  گفتمی

 !کنهنابود کرد؛ اما این حتی براش عذاداری هم نمی 

آوردم. هیچ واکنشی توی  شنیدم و خم به اَبروم نمیی حرفاشون رو میمن همه

ی سامیار! حتی با ذره بین هم  حالتم نمونده بود. شده بودم یکی لنگهصورت بی

ی احساساتم رو همراه وی چشمام احساسی پیدا کنن. من همهتونستن تنمی

 .ی خواهرم به عمق خاک سرد سپردمجون و تیکه پارهجسم بی
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خاکسپاری تموم شده بود؛ اما هنوز یه شهر داشت از بخت سیاه رویا و  

زدن. کارای دادگاه رو به سعادتی سپردم و خودم از اون  سنگدلی من حرف می

دونست این رها،  ن زدم. جز شایان، دیگه هیچ کس نمیشهر نفرین شده بیرو

دیگه اون رهای سابق نیست. دیگه حتی یه ذره انسانیت هم برام نمونده بود. 

برید. هردفعه که حال کردم، بغض امونم رو میدیگه به رویا رستگار که نگاه می

پرسید: »چی شده؟« فقط یه نگاه پر و یه بغض جای دید و میخرابم رو می

 .گرفتجواب تحویل می

شد. انگار باید یه مدت از همه چیز و همه کس حال خرابم هیچ جوری آروم نمی

زادگی چیه و  شدم. نیاز داشتم برم یه شهری که هیچ کس ندونه خاندور می

چه بالهایی سرم اومده. جایی که نه کسی برام دل بسوزونه، نه کسی منو مقصر  

خواست از  تم، نه محبت کسی. فقط دلم میخواسبدونه. نه ترحم کسی رو می

 .دونه، دور شم. من نیاز داشتم یکی بغلم کنههر کسی که اسمم رو می

لپ تاپم رو روشن کردم و گیج و درمونده وبالگم رو چک کردم. وبالگی که توی  

گنجید صاحب این وبالگ یه دختر  هاش نمیذهن هیچ کدوم از دنبال کننده

 .دونستجز غزال هیچکس سنم رو نمیساله باشه. درواقع  13
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کردم. ام رو، توی فضای مجازی پر میهای شبانهخوابیها و بیاز بچگی تنهایی

های ها و سایتها و نشریهها و اشعارم رو برای مجلهها، دل نوشتهطراحی

خواستم به خاطر سنم آثارم رو  فرستادم، چون نمیمختلف، با اسم مستعار می

تر از  کردم، چون یه زمانی هیچی ل*ذت بخشن کار رو میپس بفرستن. ای

 .شد نبودای یک بار چاپ میای که هفتهخوندن آثار خودم توی مجله

ی  ترین صفحهی آثار گمنام معروفدیدم به خاطر شعرای من صفحهاین که می

ای شده، حس خوبی بود. حس این که جز خالف، استعداد مثبتی هم توی  مجله

شد از پا درنیام. حس خوب این که هنوزم یه ذره باعث می وجودم هست

 .کرداحساس برای خودم قایم کردم، احساسی که یه زمانی عجیب آرومم می

های بزرگ  تقریبا چند هفته بعد از آشنایی با رویا، با غزال توی یکی از سایت 

بالگم،  ی وتفریحی آشنا شده بودم. اآلن بعد از دوسال، اون همه چیز رو درباره

دونست؛ اما از هوش و  رفتم می آثارم، سنم، اخالقم و شب شعرهایی که می

ی خالفکاریم خبر نداشت. بیشتر از دو سال بود که دوست خانواده و سابقه

ها پیش داشتیم؛ ولی اون هیچ وقت مجازی بودیم و آدرس هم دیگه رو از مدت

هایی که  ی شیطنتهمه دادم. اون باتونست به شهر من بیاد. بهش حق مینمی
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 .کرد، بازم یه دختر خانواده دار بودمی

تونست تنهایی به یه استان  سالگی می 13کدوم دختره خانواده داری توی 

 !تونست انقدر تنها باشه؟ای میساله 13دیگه بره؟! به جز من کدوم دختر 

سبک  لبخند تلخی زدم و از بین تموم دوستای اینترنتیم انتخابش کردم، چون 

شناختم. شاید دیدن یه دوست  ترین دختری بود که میگذرونسرترین و خوش

 .تونست کمی حواسم رو از زندگی تلخم پرت کنهدو ساله، برای اولین بار، می

خواستم با دیدنش خوام ببینمش. میبهش خبر دادم دارم میام مشهد و می

تونستم گول بزنم! یفکرم رو از زندگیم منحرف کنم؛ اما نشد. خودم رو که نم

من بیشتر از این که به هوای غزال اومده باشم مشهد، به هوای زیارت اومده 

گفت آدم پاش رو که توی صحن حرم بذاره، خود به خود  بودم. زیور همیشه می

شه. من به این شهر اومده بودم تا دلم رو  گیره و دلش سبک میاش میگریه

ام  ام رو توی حرم بریزم و حرفای نگفتهخواستم اشکای نریختهسبک کنم. می 

رو توی حرم بگم؛ اما از وقتی اومده بودم، حتی یه بار هم پا توی حرم نذاشته  

 .بودم

شد برم داخل. رفتم جلوی در ورودی؛ اما روم نمیروز بود که هر بار می 20
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اومد و از زندگی پشیمونم هایی که کرده بودم جلوی چشمم می تصویر گناه

 .کردمی

غزال بیشتر از خودم دوست داشت زودتر برم زیارت، چون بهش گفته بودم  

فقط بعد از زیارت برای دیدنش میرم. اون خیلی بیشتر از من، ذوق دیدنم رو  

 .داشت؛ اما آخرش هم نتونستم برم زیارت و غزال رو ببینم

ه  اش رو راضی کنه، کآدرس هتلم رو بهش دادم؛ اما انقدر دیر تونست خانواده

 .وقتی اون به هتل رسید، من توی راه برگشت بودم

*** 

دونست رهایی که رفت مشهد، با رهایی که از مشهد برگشت، زمین تا  زیور می

آسمون فرق کرده. من دیگه اون رهای سابق نبودم. از اون رهای قبلی هیچی  

تک رفتم، برام باقی نمونده بود. حتی تکجز عادت شب شعرهایی که می

دونستن که یه چیزیم هست؛ اما هیچکس  انجمن شعرسرایی هم می هایبچه

 .پرسید. من حتی توی اون انجمن هم آدم محبوبی نبودمازم چیزی نمی

کردم. نه از دست کردم، نه به بابا فکر میی امید رو طراحی میدیگه نه چهره

م و کردگشتم. مثل یه ربات زندگی می مریم عصبانی بودم و نه دنبال سامی می 
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 .ای احساس برام باقی نمونده بود. من قید خودم رو زده بودمحتی ذره

ذاشتم گروهم هم نزدیکش برن رو  کردم و نمیکارهایی رو که قبال قبول نمی

رفتم؛ چون  دادم. جاهایی رو که قبال نمیحاال خودم شخصا انجام می

فتم و از هیچی  رخواستم دختر بودنم رو فراموش کنم، حاال با کمال میل مینمی

کردم، حاال به تعداد انبوه  جا نمی ترسیدم. جنسایی رو که قبال جابههم نمی

هایی رو که قبال  کردم و حتی برام مهم نبود که جنسا چین. محمولهجا می جابه

هایی رو  کردم و معاملهکردم، به بهترین شکل ممکن ساپورت میساپورت نمی

دادم. شرط یشترین سود جوش میکردم، با بکه قبال توش شرکت نمی

کشیدم، شَـرابی که  کردم و مواد و قلیونی که قبال نمیهایی که قبال نمی بندی

کردم، حاال برام مثل نقل و  خوردم و قرصایی که قبال مصرف نمی قبال انقدر نمی

 .نبات شده بود

هم  های کثیفی که ب نشستم و اهمیتی به نگاهبا تازه واردا سر میز قُـمار می 

ترین قُـمارباز شهر بین  دادم. حاال اسمم به عنوان کم سن و سال شد نمی می

همه پخش شده بود. انقدر پر آوازه شده بودم که نصف درآمد گروهم از همین  

شد و شهرتش هم بین  اومد. درآمد گروه روز به روز بیشتر میدست می راه به
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تر و  هام بزرگیشتر و محمولههام برفت. تعداد انباربقیه خالفکارا باالتر می

 .تر شده بودنخطرناک 

کله شده بودم و از هیچ چیز  من دیگه اون رهای همیشگی نبودم. حاال بی

تونست منو  ای نداشتم. دیگه حتی لو رفتن سن و جنسیتم هم نمیواهمه

دادم و توی زمین مبارزه  تر از همیشه انجام میهام رو جدیبترسونه. تمرین

دونستن اگر وارد زمین شن، هیچ  کردم که همه مینه مبارزه میجوری وحشیا

رحمی در کار نخواهد بود. هرچند به خاطر ورزیده بودن حریفم همیشه در  

خوردم؛ اما باز هم همین که در طول مبارزه حریف رو زخمی نهایت شکست می

برام  خواستم دق و دلیم رو سر یکی خالی کنم، کردم برام کافی بود. فقط میمی

 .شممهم نبود خودم هم این وسط زخمی و ناقص می

روزی نبود که برم مدرسه و زخمی روی بدنم نباشه. یا پام شکسته بود، یا  

دستم مو برداشته بود. یا آرنجم ضرب دیده بود و یا چاقو خورده بودم. بدنم 

هایی که انگار قصد خوب شدن  های چاقو و ک*بودیشده بود پر از لکه

 .نداشتن

هام رو  ی خواهرانهتمام مدت رویا و غزال رو کنار خودم نگه داشته بودم و همه
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اومد و تمام مدت  کردم. هرچند رویا زیاد از غزال خوشش نمیخرجشون می

ها هم برام شیرین بود. برای منی که  کردن؛ ولی حتی این بحثباهم بحث می

ه یه غار تاریک و ساکت ام شبیذاشتن، خونهام پا نمیاگر اون دوتا توی خونه

 !ترین صدایی جای شکر داشتبود، کوچک

دادم غزال رو بین من و خودش یه مزاحم ببینه. هرچی باشه من به رویا حق می

دو سال تمام مدت کنارش بودم. انتظار نداشتم اون دوتا باهم کنار بیان، چون  

ده بود به غزال دوست اینترنتی من بود نه رویا! از روزی که غزال مجبور ش

اش ساکن این شهر بشه فقط یک سال  خاطر شغل پدرش، همراه خانواده

گذشته بود. این زمان برای این که رویا با کسی گرم بگیره خیلی کم بود. اون  

کال بعد از فوت مادرش افسرده شده بود و از آشنایی با هر آدم جدیدی فراری. 

ر دورهمی و پارتـی پام  برعکس من که تبدیل شده بودم به دختری که توی ه

 !آوردوسط بود و سر هر میز قماری، اسمم شانس می

من حاال یه التِ بی سر و پای واقعی بودم. کسی که دیگه واقعا هیچی از  

ارزید. دیگه حتی فکر  هاش براش باقی نمونده بود و سرش به تنش نمیارزش

که حتی اسم هایی  انتقام گرفتن از گروه هم نبودم. خودم رو توی مهمونی
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دونستم غرق کرده بودم و تبدیل به کسی شده بودم، که مهموناش رو نمی

 .خوردروزی حالم ازش بهم می

دونستن یه چیزی شده؛ اما هیچ کس جز شایان و ده نفر افرادم  همه می

دونستن دقیقا چه اتفاقی افتاده. بارها استاد سعی کرده بود بفهمه چی به  نمی

رسه، به کارا منصرفم کنه؛ اما وقتی دید زورش بهم نمیسرم اومده و از این  

جاش سعی کرد مراقبم باشه. مراقب کسی که زندگی رو رها کرده بود و کارش  

 .شده بود مردگی

دونستم دود قلبم رو خوردم. میدونستم الکـل برای قلبم سمه و باز میمن می 

مم توی لیست  دونستم از بچگی اسکنه و باز می،کشیدم. من میداغون می

خوردم و د*ر*د رو به جون  انتظار برای پیوند قلبه؛ اما باز هم داروهام رو نمی

خریدم. دوره درمانم رو ول کرده بودم و قید برگشتن به طایفه و پس گرفتن  می

ها و ارثم رو رو زده بودم. من داشتم یه مرگ تدریجی رو برای خودم رقم  زمین

 .مزدم و هیچ اباعی ازش نداشتمی

هایی بود که ماهی یک بار تنها چیزی که هنوز سرجاش باقی مونده بود، چکاپ

 .دادمانجام می
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ی دیگه به تولد چهارده سالگیم مونده بود سال فقط چند هفتهحاال بعد از یک

و رویا و غزال اصرار داشتن امسال برام تولد بگیرن، بدون این که بدونن من  

. من هنوز به هیچکس نگفته بودم که بیشتر  زنمتوی چه برزخی دست و پا می

از ده تا متخصص، آب پاکی رو روی دستم ریختن. فقط منتظر چکاپ این ماهم  

رسم؛ به انتهای  با دکتر شخصی خودم بودم تا مطمئن شم که دارم به انتها می

 .این عذابی که اسمش زندگی بود

*** 

خیره به نگاه جدی و اخم ترین صندلی به میزش نشسته بودم و روی نزدیک

ی جدیتش نبود، گردنبندم رو توی دستم فشار  کمرنگی که این بار نشونه

ترین چکاپی بود که تا حاال تجربه کرده بودم. دادم. چکاپ این ماه، طوالنیمی

 .دونستمشاید چون خودم از قبل نتیجه رو می

بچگیم بود،   پالک »اهلل« ی که هیچ باوری بهش نداشتم و فقط چون گردنبند

کردم  دادم و با خودم فکر میهنوز دور گر*دنم جا خوش کرده بود رو فشار می 

ام؟ یا  خواد کجا دفن بشم؟ پیش رویا یا توی آرامگاه خانوادگی و طایفهدلم می 

حتی شاید توی قبر قالبی و خالی خودم توی اصفهان، کنار بابا؟ حتی به سرم 
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بگم برم یه جای دور افتاده و این سال زده بود بدون این که به کسی چیزی 

ی خالفکارها و مردم بگذرونم؛ اما فکر کردن به رویا و  آخرم رو دور از همه

 .کردغزال و زیور پشیمونم می 

گردنبندی رو که هیچوقت فرصت نشد از آرش بپرسم از کجا پیداش کرده رو  

لی که باز کردم تا کردم، از اولین قف دادم و به تمام کارای بدم فکر میفشار می 

تک اولین زخمی که زدم، از زخمی کردن بنیامین و افرادش تا زخمی کردن تک 

 .ی رویاهام توی زمین تمرین، از کشتن فرزاد تا کشتن پدرخوندهحریف

هرچند در مورد ناپدری رویا، قانونا هیچ کار خالفی نکرده بودم؛ ولی  

ش. کسی که اگر جای  تونستم منکر این بشم که غیر مستقیم کشتمنمی

کرد و فروخت، اگر نامردی نمی اش رو نمیداد و دخترخوندهعروسی رو لو نمی

 .کرد، اآلن خواهرم زنده بود زخمیم نمی

از اون روزی که بیش از حد ظرفیتش بهش مواد رسوندم و باعث اور دوزش  

ماه پیش   9گذشت؛ ولی من هنوز فراموشش نکرده بودم. اگر ماه می  9شدم، 

دادم، اآلن من کسی بودم که مرگش به علت اوردوز با  ون مواد رو به اون نمی ا

 !شدمواد مخدر اعالم می



www.taakroman.ir  

 
  

 
579 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

اون روزا انقدر حالم بد بود که دست به همچین کاری بزنم؛ ولی امروز از این که  

دونستم خودکشی قرار بود به خاطر نارسایی قلبی بمیرم، راضی بودم. من می

 .خواستم هیچکس بدونه چقدر ناامید بودمدمه و نمیترین حالت یه آناامید 

ام زیر دست دکتر، به خودم  غرق افکارم بودم که با صدای ورق خوردن پرونده

اومدم. کالفه گردنبندم رو رها کردم و از جام بلند شدم. پرونده رو از روی  

میزش برداشتم و آزمایشام رو از دستش بیرون کشیدم. نگاه گیجی بهم  

 :اعتراض کرد انداخت و

 !کردماش میخانم ریاحی داشتم مطالعه -

ی واقعیم، تنها کار مفیدی بود که توی این  شاید پس گرفتن هویتم و شناسنامه

تونستم بهش بگم وقتی این هم رفیق گرمابه و  یکسال انجام داده بودم. چی می

و گلستون رفیعی بود و کوچکترین واکنشم به ضرر طایفه،ی کوفتی رفیعی  

 .اومدمشد؟ شاید از اول هم نباید پیشش میتموم می

 :ام گذاشتم و با لحن سردی گفتمهای آزمایشم رو الی پروندهتوجه برگهبی

عکس منظره که نشون ندادم نیم ساعته بهش زل زدی دکتر. با ده بار چک  -

شن! کلی آدم پشت این در منتظر  های این برگه کمرنگ نمی کردن شما که خط 
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 .و نوار قلب ساده موندن یه اکو

فکر کنم مثل همیشه عصبانیش کردم. در خودکاری که دستش بود رو بست و  

 :دستاش رو به میز تکیه داد. با کالفگی گفت

 .ای که تو داری رو نداره هیچکس بیرون از این اتاق بیماری -

لبخند تلخی روی ل*بم نشست. سریع فهمید حرفش چقدر سنگین بوده و با 

 :کرد، اضافه کردای که حالم رو بد میدیحس همدر

تونی  هنوز هیچی قطعی نیست دخترم. این لِوِل اول آزمایشات بود. نمی -

 .گیری کنی و ناامید بشیانقدر سریع نتیجه

جا کردم و موهای دست و پا گیرم رو از جلوی دیدم پرونده رو توی دستم جابه 

 :کنار زدم. صادقانه اعتراف کردم

شون دادم؛ ولی هیچ کدوم  ما به ده تا متخصص دیگه هم نشونقبل از ش -

ام که بدون  گن چقدر دیگه دووم میارم. فقط چون یه دختربچهتوی روم نمی

حضور سرپرستش باید خبر مرگش رو بهش ب*دن. شما دیگه اذیتم نکن. فقط  

 خوام بدونم چقدر دیگه وقت دارم؟ چیز زیادیه؟می

 :به ریش کم پشتش کشید. دلجویانه گفتنگاهش رو ازم گرفت و دستی 
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 ... ات حرف بزنم تابذار با پدرخونده -

 :از شدت حرص پرونده رو توی دستم فشردم و عصبی پرسیدم

 !رسم یا نه؟سالگی می 18حداقل بگین به   -

دونستم که این بار نفس عمیقی کشید و »نه« ی محکمی گفت. من همیشه می 

یچ وقت انقدر بهم نزدیک نبود. با شنیدن شه؛ ولی ه یه روز اینجوری می

جوابش انگار یه پارچ آب سرد رو روی صورتم خالی کرده بودن. به معنای  

 .حس بودمحس« بیی »بیواقعی کلمه

خواستم با دادم به مرگ طبیعی بمیرم؛ چون نمیهرچند قلبا ترجیح می

این جوری  خودکشیم توجه همه بهم جلب شه و دنبال علتش بگردن؛ ولی بازم 

 توی تنهایی مردن، خیلی برام زیاد بود؛ نبود؟

بعد از رویا بارها به خودکشی فکر کرده بودم؛ ولی هربار که دستم سمت تیغ  

اش دوست داشت چه شدم. زیور که من رو مثل نوهرفت، پشیمون میمی

گناهی کرده بود؟ رویا که بعد از مادر مرحومش به من دل خوش کرده بود چه  

اش با دوست داشت؟ یا غزالی که هربار بعد از بهم زدن ر*اب*طهگناهی 

کرد، تکلیفش چی  آورد و یه دل سیر گریه میپسـرای جدیدش به من پناه می
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سال چیا بهم گذشته.  14خواستم کسی بدونه توی این شد؟ نمی می

 .خواستم کسی برام دل بسوزونه و انگ ضعیف بودن بهم بزنهنمی

 ...نبودم با حس بد خودکشی کنار بیام راضی بودم؛ ولیاز این که مجبور 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به امید فکر نکنم. کسی که فکر کردن به 

خودش و خداش رو برای خودم ممنوع کرده بودم؛ ولی فکرش همیشه توی  

قلبم بود. کسی که تنها علت آرزوی بزرگ شدنم، بغـل گرفتنش بود؛ ولی حاال  

تم ببینمش. کسی که توی بدترین شرایطم با لبخند و مردونه  تونسحتی نمی

کنارم موند؛ ولی من به بدترین شکل ممکن دیدم که باورهاش به خدا غلطه.  

ی مشکالتم کافی بود؛ کسی که یه زمانی لبخندش برای فراموش کردن همه

 ...ولی اآلن

ای  زیدهکنی؟ هنوز هم دیر نشده. تو ب*دن قوی و ورچرا با خودت لج می -

تونی با این درصد پایین هم عمل موفیقت آمیزی داشته  داری. مطمئنم می

هات رو کنار بذاری و درمان رو ادامه بدی، از  ی سوء مصرف باشی. اگر همه

ماه  18استرس دور بمونی و یه مدت توی یه هوای سالم زندگی کنی، می تونی 

 ... شه وا میدووم بیاری. ان شااهلل تا اون موقع هم یه قلب پید
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 :نگاه سرد همیشگیم رو بهش دوختم و با آرامش میون حرفاش پریدم

حفظ اسرار بیمار از وظایف پزشکه. امیدوارم به خاطر حفظ روابطتون با   -

 .ام این وظیفه رو زیر پا نذاریپدرخونده

ی کافی جلوی قبل از این که منتظر جوابش بمونم از اتاق بیرون زدم. به اندازه

ام از  ی پدرخوندهرفیعی خوددار بودم و به خاطر حفظ آبروی طایفه دوست

اوفته فکر  اعصابم مایه گذاشتم. وقتش بود به اتفاقی که قرار بود برای خودم بی

 .کنم

ی بدی بود.  زد، طعنهسالگی بال بال می   18ماه برای کسی که روزی برای  18

ی پرورشگاهی یه حس  های بچهسالگی برای همه 18نه فقط من، رسیدن به 

داد و ها بوی ترس و وحشتِ تنها وارد جامعه شدن می عجیب بود. برای بعضی

سالگی  18برای بعضی دیگه بوی لـذت آزادی از دیوارهای بلند پرورشگاه. 

ی ما یه سن خاص و فراموش نشدنی بود. سنی که به امید قول داده  برای همه

قولم عمل کنم. اون اآلن داشت بدون  بودم براش جشن بگیرم؛ ولی نتونستم به 

 .کرد؛ یه گوشه بیرون از اون پرورشگاه لعنتیی دنیا زندگی می من یه گوشه

دونستم چقدر دیگه وقت دارم، دلم هوس دیدنش رو کرده بود.  حاال که می
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دیدن کسی که دیدنش برام یادآور بدترین روزای زندگیم بود. دیدن کسی که 

رورشگاه رفته بودم، حتی یک بار هم دنبالش نگشته  سالی که از پ 8توی این 

 .بودم

من کسی بودم که اون رو ترک کرد. من کسی بودم که دلش رو شکست. اگر  

خواستم توی چشمای عسلی و نگاه پاکش نگاه کردم، چطور میپیداش می

خواستم کسی که اآلن بودم رو براش توضیح بدم؟ اگر حتی یک کنم؟ چطور می

ذاشت ازش دل بکنم. ی کنارش بودن، نمیدیدمش، وسوسـهر میبار هم از دو

 پریدم توی زندگیش؟ سال به چه عنوانی یهو می 8بعد از 

از همون اولش هم دنیای من و اون باهم فرق داشت. توی دنیای اون زندگی 

خواستم این مردگی رو با جریان داشت و توی دنیای من مردگی. من نمی

نه با امیدی که بعد از بابا لبخند رو یادم آورده  هیچکس قسمت کنم؛ حداقل

گشتم، آخرین کاری بود که داشتم به عنوان یه رفیق  بود. این که دنبالش نمی 

 .کردمبراش می

یعنی اون هم من رو یادش بود؟ به سرپرستی گرفته شده بود یا تا آخر توی  

ردن آرزوی من رو  پرورشگاه مونده بود؟ موسیقی رو ادامه داده بود یا برآورده ک
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ی  فراموش کرده بود؟ ازدواج کرده بود یا مجرد مونده بود؟ حس خواهرانه

ی امید  خواست قبل از مرگم حتما بچهعجیبی بهش داشتم، انقدر که دلم می

خواست ببینم که خوشبخته. این که بین من و اون،  رو ب*غ*ل بگیرم. دلم می 

 .بود شد، برام کافیحداقل یکی از ما خوشبخت می

ی ادعام حالم از شنیدن این خبر بهم ریخته بود. سرم داشت گیج با همه

خواستم با شنیدن این  خواست یه دل سیر گریه کنم. نمیرفت و دلم می می

خواستم از حال برم و با  خبر مثل یه احمق توی بیمارستان زمین بخورم. نمی

خواستم این د*ر*د لعنتی نمیهای سرمم بدون همراه بهوش بیام. صدای قطره 

خواست چشمام خواستم توی تنهایی بمیرم. دلم میقلبم رو تحمل کنم و نمی

 .رو ببندم و از ته دل جیغ بزنم

های کوتاه و م*حکم همیشگیم، شبیه یه  تعادلی، قدمرفت و از بیسرم گیج می

ذشته التماس بزرگ بود. کار من از دعا و صدا زدن خدا و حرف زدن باهاش گ

کشید و آسمون  اش میبود. از ته دلم آرزو کردم کاش زمین دست از جاذبه

کرد. نگاه پر اشکم به زمین دوخته شده بود؛ ولی آروم با خودم  کمی بغلم می 

 :زمزمه کردم
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 !بغلـم کن -

خواست و بس.  واقعا اون لحظه فقط دلم یه آ*غ*و*ش به وسعت آسمون می

چ*ن*گ زد، انقدر سستم کرد که نفهمیدم  بغض سنگینی که بی هوا به گلوم

حس شد و بعدش دقیقا چه اتفاقی افتاد. فقط شوکِ حس دستای کی پاهام بی

ای که درست قبل از زمین خوردنم، دور بازوم پیچیده شد و منو سمت مردونه

خودش کشید، باعث شد از هوش نرم. ضرب دست محکمش باعث شد ب*دن 

کوس نشون بده. پرونده رو رها کردم و برای این  ایم ناخودآگاه واکنش معحرفه

که از برخورد بعدی و احتمال قوی زمین خوردن هر دومون جلوگیری کنم،  

 .اش جمع شدجفت دستام با ضرب توی س*ی*نه

های م*حکم و تند  زدم. تپشنفس میصورتم خیس از عرق شده بود و نفس

دم. جای این که خودم  قلبش رو که زیر دستای سردم حس کردم، به خودم اوم

اراده م*حکم اون رو پس زدم. همین که تشخیص داده بودم رو عقب بکشم، بی

یه پسره، برای این که محلش نذارم کافی بود. توی بیمارستانی که همه رفیعی 

اش اینطوری کنار یه پسر دیده شناختن، این که دخترخوندهاش رو میو طایفه

 .شه اصال چیز خوبی نبود
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عمیقا ممنونش بودم که نذاشت زمین بخورم؛ ولی بدون این که سرم رو  هرچند 

حسم نشستم و موهای مزاحمم رو از  باال بیارم و نگاهش کنم، روی پاهای بی

 .صورتم کنار زدم

دونستم، یادم نمیاد  ماه لعنتی رو از فکرم بیرون بکشم. می  18تونستم این نمی

دونستم که  میاد، با تمام بچگیم می  دقیقا از کی؟ ولی از وقتی خودم رو یادم

دونستم کسی  شه زندگی کرد. میترین عضو بدنه و بدون قلب نمی قلب اصلی

مونم. شه و من زیاد زنده نمی سوزه، دیر یا زود زندگیش تموم میکه قلبش می

دونستم؛ نه سالگیم این تنها چیزی بود که از مرگ و زندگی و قلب می 4توی 

دونست! پس چرا خودش رو فدا کرد؟  ونستن. رویا هم میدفقط من، همه می

 .فدای منی که تنها شانس زندگیم فقط پیدا کردن یه قلب جدید بود

هام رو  تونستم جلوی احساسات ضد و نقیضم رو بگیرم. با آرامش برگهنمی

کردم زهره سالگی وقتی که فکر می  4جمع کردم و آرزو کردم کاش همون 

کردم رویا تنها خواهرمه، وقتی که آرمان رو ندیده ر میمادرمه، وقتی که فک

بودم، وقتی که هنوز سامی و رویا به خاطر من نمرده بودن و وقتی که هنوز الل  

گفتن الل به دنیا اومد،  کرد. این جوری همه میبودم، خدا این بازی رو تموم می
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ی بود. اصال  تر از تحمل این زندگالل هم از دنیا رفت. تحمل اون خیلی آسون

 !کردم، واقعا اسمش زندگی بود؟اینی که من داشتم تجربه می

ها رو الی پرونده چیدم و آرزو کردم کاش رویا خودش  ای برگهبدون هیچ عجله

سالگی من رو تمام کنه   8ذاشت آرمین کار نیمه تمام کرد. کاش میرو فدا نمی

ا آرمین برام  و به این وضعم خاتمه بده. شاید مردن به دست خودم ی

 !تر بود تا اینجوری مردن به دست خداشرافتمندانه 

توجه به کسی که مثل چوب سرجاش خشک شده بود، به راهم ادامه دادم و بی

ماهگی   6سالگی و  15ماه؟ مرگ توی   18سریع شروع به حساب کتاب کردم. 

دونستم که نباید روی  تونست داشته باشه؟ خودم خوب میچه حسی می

شم و مجبور  دونستم اون ماه ها زمین گیر میی آخر حساب باز کنم. میهاماه 

شم روزی چندتا حمله رو تحمل کنم. بیرون رفتن از خونه که هیچ، عمال راه  می

 .شم توی بیمارستان حبس شمشد و مجبور میرفتن هم برام غیرممکن می

کوبید؛  ر میواگرفت دیوانهی وجودم رو میقلبم از هجوم یاسی که داشت همه

کردم. آروم و  اما توی صورت آرومم هیچی مشخص نبود. به هیچکس نگاه نمی

شد داشتم؛ انقدر آروم که هیچ کس باورش نمیای قدم برمی بدون هیچ عجله
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 .ماه وقت دارم 18

ای نداشتم.  دونستم دقیقا چقدر وقت دارم، دیگه هیچ عجلهحاال که دیگه می

همیشه توی وجود رویا بود، بهم تزریق شده بود؛   انگار همون آرامش غریبی که

 .دادآرامشی که عجیب بوی مرگ می

نفس عمیقی کشیدم تا بغض سنگینم رو قورت بدم؛ اما با استشمام عطری که 

ای اراده به گذشته پرت شد. گذشتهتوی راهرو پیچیده بود، ذهن سرکشم بی

دونم چند قدم از اون  ها درگیر فراموش کردنش بودم. نمیکه تموم این سال

غریبه دور شدم؛ اما با فرمان ایستی که قلبم داد، سرجام ایستادم. حاال که 

ی اول متوجه  های قلبش برام غریبه نبود. توی لحظهکردم، تپشبهش فکر می

کردم، حتی بوی بدنش هم برام آشنا بود.  نبودم؛ ولی اآلن که عمیق فکر می

کردم توی ذهنم صاحب این بوی آشنارو پیدا  اراده چشمام رو بستم و سعی بی

کنم. کاری به بوی عطر مارکی که توی راهرو پیچیده بود نداشتم؛ ولی من عطر  

شناختم. بوی تن اون غریبه عجیب من رو به خاطرات  این آغـوش رو می

 .بچگیم با امید و اون پرورشگاه لعنتی برده بود و من رو یاد امید انداخته بود

ام، سریع باز شد. چشمام از فکری که کردم  ایِ به اشک نشستههچشمای فیروز
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 .گشاد شده بود و جرات این که برگردم و پشت سرم رو نگاه کنم نداشتم

محال بود؛ بودنش توی این شهر، توی این لحظه که از هم پاشیده بودم و دیگه  

گناهی  هیچی از اون رهای قدیم نمونده بود، محال بود. دیدنش حاال که به هر 

ی سیاه بود، محال آلوده شده بودم، حاال که روحم مرده بود و زندگیم یه صفحه

رحمی توی اون پرورشگاه جهنمی تنهاش  بود. به خاطر سپردن منی که با بی

گذاشته بودم، محال بود. من فراموشش کرده بودم، اون هم باید همین کار رو  

 .کردمین کار رو میکرد. من تنهاش گذاشته بودم، اون هم باید همی

گفت برگرد و پشت سرت رو ببین؛ شاید اشتباه  یه طرف قلب سرکشم می 

گرفته باشی. برگرد و ببین که اشتباه گرفتی، تا باز هوایی نشی. هوایی طراحی  

 .ها قبل توی پرورشگاه تنها ولش کردیی کسی که سالچهره

رگردی با چه رویی  گفت، اشتباه نگرفتی، خودشه. اگر بی قلبم میطرف دیگه

  18خوای توی چشماش نگاه کنی؟ اصال توانش رو داری که دوباره بعد از می

معرفتی که خودت از خودت ساختی  ماه تنهاش بذاری؟ بذار تورو همون آدم بی

تره تا این که جلوی چشماش جون بدی. تو  به یاد بیاره. این براش خیلی آسون

طاقت تماشای جون دادن یه آدم رو  دونی چقدر حساس و احساساتیه. که می
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 .نداره

دستام از جنگی که بین قلبم راه افتاده بود، مشت شده بود و سرجام خشکم 

ماهم  18دیدم، هر روزِ این گشتم و اون غریبه رو نمیزده بود. اگر اآلن برنمی 

گذشت. قبل از این که پشیمون شم، برگشتم و پشت سرم رو  با حسرت می

دیگه کسی توی راهرو نبود. نگاهم به چراغ آسانسوری که نگاه کردم؛ اما 

داد خشک شده بود؛ آسانسور داشت به پشت بوم  ی آخر رو نشون میطبقه

 .رفتمی

هاش سنگین شده بود، پرونده رو بین انگشتام  توجه به قلبم که تپشبی

کردم انگار کسی فشردم و با عجله از بیمارستان بیرون زدم. جوری فرار می

بالم کرده بود. من که صورتش رو ندیدم، حتما اشتباه گرفته بودم. این حتما  دن

کردم اینجوری شدم،  یه اشتباه خیالی بوده. حتما چون داشتم بهش فکر می

 .دونستم امکان نداره امید این جا باشهآره. می

*** 

نگاهی به هر سه نفرشون کردم و چشمام رو ریز کردم. بازی کردن با این دوتا 

خواستم امشب از شایان ببرم. بردن از من  ای اهمیت نداشت. مینگ برام ذرهخ
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ها شده بود. من و شایان هیچوقت باهم سر یه میز ی بچهو شایان آرزوی همه

بازی نکرده بودیم؛ چون هردو انقدر باهوش بودیم که به راحتی کارت همه رو  

کردیم و اگر ازی میزدیم. امشب اولین باری بود که داشتیم باهم بحدس می

 !دادباختم حس حماقت بهم دست میمقابلش می

بازی با شایان مثل این بود که بخوام با خودم بازی کنم و انتظار داشته باشم  

ی جیبم رو روی میز خالی کرده بودم و اگر ای نبود. امشب همهببرم! اما چاره

یم هم رحم نکرده رفتم؛ حتی به پول تاکسباختم باید تا خونه پیاده می می

 .بودم

ای بینمون  ای روی میز سبزرنگ و دایرهکارت آسَم رو با یه حرکت حرفه

کوبیدم و به چشمای شایان که با دیدن کارتم بادش خوابید، خیره شدم. محال  

ی توی بیمارستان رو  بود امشب بتونه منو ببره. امشب برای این که اون غریبه

کردم. از عصر تا حاال پای میز بودم و  مــار میفراموش کنم داشتم دیوانه وار ق

تا آخرین ریال پولم رو وسط گذاشته بودم؛ ولی هنوز هم داشتم بهش فکر  

 .کردممی

دست کردنش رو دیدم، سریع فهمیدم موضوع چیه. عصبی شدم و  وقتی دست
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 :غر زدم

 .اون ورق المصب رو بیا باال امشب رو مود خوبی نیستما -

ای باال انداخت و کف دستاش رو سمتم  خودش بگیره، شونه بدون این که به

 .گرفت

 !من جر نزدم آبجی -

 :آورد. عصبی بهش توپیدمآرامشش بیشتر کفرم رو در می

گه زهرمار! زود اون شاه کوفتی رو که بدل کردی بیا باال تا یه  آبجی می -

 .گلوکه حرومت نکردم کله پوک

کرد. هیچ شی من؛ ولی همیشه تقلب میشایان باهوش بود، حتی شاید به باهو

تونه از هوشش استفاده کنه، چرا از دستاش کار  کردم وقتی میوقت درک نمی 

خواد به هر قیمتی پوالی این  دونستم چرا میکشه؟ هرچند امشب خوب میمی

میز رو مال خودش کنه. چند وقتی بود که فهمیده بودم زیاد دور و بر اعضای  

 .پلکهجدید گروه نینا می

سروش و شادی، دو عضو جدید گروه نینا بودن که من و گروهِ من چیز زیادی 

کردن و به اعتبار نینا، خدارو  دونستیم. مستقیما برای نینا کار میازشون نمی
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ای بود که برای از بین بردن هم بنده نبودن. سروش پسر جوون و سرزنده

کردیم؛ ولی شادی یه یدیوارای حفاظتی و هک کردن سیستما ازش استفاده م

دختر افسرده، ساکت و منزوی بود که بعد از یک سال هنوز هم هیچ کس  

شد کسی به عضوهای  دونست دقیقا کارش توی گروه چیه؟! ولی مگه مینمی

اس؟ خودم هم وقتی  نینا بگه باال چشمت ابرو و ازش بپرسه شادی چی کاره 

ی بپرسه و هیچ کس جز  کرد ازم چیزعضو گروه نینا بودم کسی جرات نمی

ام دونستن من حرفهای نداشت؛ ولی همه می اطاعت دستوراتم چاره

کردم؛ اما گاوصندوقه. من داشتم با حمایت نینا سن و جنسیتم رو مخفی می

کرد؟ راز اون چی بود؟ این که شایان به دختری شادی داشت چی رو مخفی می

 .رانم کرده بوددونست، نگدل بسته بود که هیچکس هیچی ازش نمی 

ی  نفس عمیقی کشیدم و کارتی رو که با حرص روی میز برگردوند، قاتی بقیه

 :ها کردم. با حرص زمزمه کردکارت

 .لعنت به شانس. تو که سرت پایین بود -

 .ی کافی گیج و کالفه بودماخمام رو توی هم کشیدم. خودم امشب به اندازه

کن. چیزی ندیدم، فقط حدس   چیکار به شانس داری؟ از مغزت استفاده -
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 .زدم. رو دست خوردی داداشم

ای کشید و وقتی دید عصبانیتش روم اثر نداره، چسبید به میز و  پوف کالفه

 .ی شرک کردچشماش رو مثل گربه

این همه مایه بستم. چند روز دیگه هم تولدمه. فرض کن کادو دادی بهم.  -

اون تی شرته رو برام نخریدی  ناخن خشک نباش دیگه آبجی. اون سری هم 

 .ها

 :بی توجه به التماس هاش، ورقی بیرون کشیدم و با جدیت گفتم

خوای یاد بگیری ق*مار ریسکه بچه؟ من که مامانت نیستم برات  کی می -

ریزم زمین از اول بُر بزنی و دست  لباس بخرم. ساکت شو؛ وگرنه دستم رو می

 .بدی

 :یزونش رو جمع کرد و دلخور گفتی آونگاه جدیم رو که دید، قیافه 

 .آبجیم که هستی خب -

ای که این بار بهش رفتم، دست و پاش رو جمع کرد و دوباره با چشم غره

مشغول بازی شد؛ هرچند اخم کم رنگش هنوز هم روی صورتش مونده بود.  

رفت باهام قهر بوده. قلب صاف ها یادش میکرد و مثل بچهها قهر میمثل بچه
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ی داشت و پسر پاکی بود. بعد از امید تنها کسی بود که باعث شده بود او ساده 

خندید نگاه منفیم به جنس مخالف به تعادل برسه و دیدم عوض شه. راحت می

اش کنم، اون جز پول همه چی خواستم ساده بخشید. اگر میو راحت می

 .داشت

ستم باید به  دونخواد؛ ولی نمیدونستم پول امشب رو برای چی میمن خوب می

 .روش بیارم و بهش اخطار بدم، یا رهاش کنم تا خودش تصمیم بگیره

خواست برای شادی کادو بخره؛ ولی حتی پول اجاره  خیلی وقت بود که می

آورد؛ چون حاضر نبود هرکاری رو توی گروه انجام اش رو هم به زور در میخونه

ی بهش حمله  کرد. تا کسریخت و کسی رو شکنجه نمیبده. خ*ون نمی

اومد. اون پاک  ها همراهم نمیزد و توی انتقال محمولهکرد، کسی رو نمینمی

 .خواستم مجبورش کنم قید انسانیتش رو به خاطر پول بزنهبود و من نمی

اش به شادی انقدر هست که اگر امشب نبره، ممکنه واقعا  دونستم عالقهمی

کرد که با ش هم انقدر اذیتم می قاتی خالف شه تا بتونه پول جور کنه. حتی فکر

 .این که بازی امشب برام مهم بود، در نهایت گذاشتم ازم ببره 

دم انقدر به اون دختر مبهم نزدیک شه کار  دونستم این که دارم اجازه مینمی
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درستیه یا نه؛ ولی نمی تونستم بذارم دلش بشکنه. مطمئن نبودم وقتی نینا 

ترین افرادش بشه، واکنشش چقدر  مهمی شایان به یکی از متوجه عالقه

سال پیشِ من داشت   6تونه بد باشه. وقتی شادی انقدر براش مهمه که مثل می

های بزرگی داره کرد، معلوم بود براش هدفبا اعتبار خودش ازش محافظت می 

ده چیزی مثل عشق سد راهش بشه. برای نینا کشتن یه آدم اصال  و اجازه نمی

دونست و بازم دل باخته بود. بدتر این بود  یان این رو میچیز مهمی نبود و شا

 .اش یه طرفه بود و حتی حمایت شادی رو هم نداشتکه عالقه

ای کشیدم و بهش خیره شدم. لبخند از صورتش جداشدنی نبود. با پوف کالفه

دونست امشب چقدر دلم  زد. میاین که بُرده بود؛ ولی دست به میز نمی

رای این که ناراحتم نکنه، صبر کرده بود اول من میز رو  خواست ببرم و بمی

 .ترک کنم و بعد میز رو جمع کنه

لبخند تلخی به این همه با مالحظه بودنش زدم و میز گرد روبه روم رو سمتش  

 :چرخوندم. با حرصی مصنوعی گفتم

شم نه تو  مظلوم نمایی نکن برادر من! نه من با این چند میلیون پول گدا می  -

 .. جمع کن بریم من این هفته محموله دارمشاه
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کم توی نگاهش جون  لبخندش آروم آروم پر رنگ شد و با ذوقی که کم

ها رو دسته دسته ها رو جمع کرد. همون طور که با دقت پولگرفت پولمی

 :کرد، شمرده شمرده گفتمی

سم  بردمون تا زمین تمرین. وقت نف اگه اآلن استاد این جا بود با چوب می -

 .دادبهت نمی

 .چینی به بینیم دادم و از جام بلند شدم

اسمش رو نیار سرجدت. از وقتی من قـمار رو شروع کردم مثل جن شده.  -

 .کنهشه امر به معروف و نهی از منکر میاسمش رو میاری جلوت ظاهر می

هام، از قــمار متنفر بود. کسی که به هیچ چیز  ی خالفاستاد بین همه

های سال صورتش پوکر محض بود، به این قضیه واکنش  داد و سال میواکنشی ن

ی  داد. کسی که هیچ چیز براش مهم نبود، همیشه از دور مراقبم بود. همهمی

دونستم اگر ازش بپرسم،  آوردم، چون میدیدم و به روم نمیها رو میاین

 .حمایتش رو از دست میدم

 :نفس عمیقی کشیدم و آروم ادامه دادم

 .هاش رو هم دوست دارم؛ چون می دونم به خاطر خودمهلی من تنبیهو -
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 :شایان صورتش رو جمع کرد و نچ نچی کرد. با دلسوزی گفت 

 .گو بگیراز بس تنها زندگی کردی خل شدی آبجی. یه طوطی سخن -

تونستم حدس بزنم ی دیگه نگاه کنم هم مینفره 4بدون این که به دوتا میز 

سال بود که داشتم با این ده  6گیرن. من شون رو میه همه دارن جلوی خند

کردم. شش سال بود که توی این خونه باغ، توی انبارهای مختلف و  نفر کار می

های خالفکاری مختلف، با هم زندگی کرده بودیم. ما با هم برده  توی منطقه

مون، شادی و غممون و حتی  بودیم و با هم باخته بودیم. اشک و خنده

هامون با هم شریک بودیم. از شب قتل  ی گناهون باهم بود. ما توی همهخالفام

ها من رو توی بدترین  رویا، صمیمت و بگو بخندامون بیشتر شده بود. اون

وضعیتم دیده بودن و برام از جون مایه گذاشته بودن، چطور ممکن بود 

 رهاشون کنم؟

به خودش اشاره   دست به س*ی*نه ایستادم و لبخند بدجنسی به شایان زدم.

 :کردم و گفتم

 .این رو که همین اآلنشم دارم -

های اش رو بگیره. صدای خندهاین بار دیگه کسی نتونست جلوی خنده
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شادمون کل انبار رو گرفته بود. اآلن بعد از این همه سال و این همه اتفاق، ما  

خ*ون و  اش نفره که روتین روزانه 12ی دیگه یه خانواده بودیم؛ یه خانواده

 .زورگیری و تهدید بود

های نجومی هم  های دیگه با دستمزد نفری که منو به پشنهادهای گروه 11

کردن نفری که همه جا ازم حمایت می   11نفروخته بودن و کنارم مونده بودن. 

ام نبودن، پس چی بودن؟  و رازم رو این همه سال نگه داشته بودن، اگر خانواده

من رو دور انداخت و اگر کسی یکم بیشتر از این ازم  برای منی که حتی مادرم 

ام بودن و من نگران  نفر خانواده 11افتادم؛ این کرد به گریه میمراقبت می

 .شون بودمتکحال تک 

دونستم شایان ماه، قرار بود چه بالیی سرشون بیاد؟ می 18بعد از من، بعد از 

دونستم اون از این  ؛ ولی میتونه بعد از من جام رو بگیرههوشش رو داره و می

دادم و ازش  کار خوشش نمیاد. حتی اگر همه چیز رو براش توضیح می

گناهشون هم که شده، جای های بینفر و خانواده  10خواستم به خاطر این می

خواستم مجبورش کنم قید شادی رو کرد؛ ولی من نمیمن بمونه، این کار رو می

احتیاطی کنه و  تونستم بذارم بیطرفی هم نمیبزنه و انسانیتش رو بفروشه. از  
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 .بیشتر از این به شادی نزدیک شه

دونستم کار درست چیه! بارها به خودم گفته بودم که اشتباه من باز هم نمی

خواستم روزی با خودم بگم اشتباه کردم گذاشتم رویا پای آرش بمونه، نمی

ی یک سال ارم قضیهخواستم بذکردم گذاشتم شایان پای شادی بمونه. نمی 

ای  پیش رویا دوباره تکرار شه و بازم کسی که برام عزیزه به خاطر چیز مسخره

سال، ظرفیتم  14به اسم عشق، با زجر جلوی چشمم بمیره. من برای این 

 .بدجور تکمیل بود

کردم. خوب ماه یه فکر اساسی برای حفاظت ازشون می  18باید قبل از این 

ذارن یه آب خوش نباشم، بنیامین و بقیه دشمنام نمی دونستم اگر روزی منمی

کردن و از خودشون سو  هاشون رو طعمه میاز گلوشون پایین بره. خانواده

تونستم شایان رو هم مجبور به همکاری کنم. پس چطور  کردن. نمیاستفاده می 

کردم که دیگه کسی به خاطر  کردم؟ چی کار باید میباید ازشون محافظت می

کردم تا دیگه شاهد د*ر*د کشیدن هیچ یب نبینه؟! چی کار باید می من آس

 !کس نباشم؟

شدم؛ اما دیگه حتی برای  کردم کاش هیچ وقت وارد این کار نمیگاهی آرزو می
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آرزو کردن هم دیر شده بود. کنار گذاشتن خالف برای هیچ کدوم از ما دیگه 

زاده کار کرد، خالف رو  خانممکن نبود. محال بود کسی بتونه بعد از این که با 

موندن که برای  کنار بذاره و زنده بمونه. فقط در صورتی بعد از من زنده می

تر از من کار کنن. این تنها راه زنده موندشون بود. انگار این بار  کسی قدرتمند 

دیگه واقعا راهی نبود. برای این که ازشون محافظت کنم، باید رهاشون 

 .کردممی

ز این همه بیچارگیم روی ل*بم نشست. نگاهی به دو میز دیگه  لبخند تلخی ا

تاشون متاهل بودن و   6نفرشون رو از نظر گذروندم.  11ی هر انداختم و چهره

تاشون فقط به خاطر فقر و یکی شون فقط به   5تاشون بچه کوچیک داشتن.  4

خاطر جور کردن پول دارو برای عمل همسرش عضو گروه بودن. تنها کسی که  

ای نداشت، من بودم. تنها کسی که جرات هر ریسکی رو داشت،  هیچ خانواده

 .کردم، چیزی برای از دست دادن نداشتممن بودم. از هر نظر نگاه می 

اونا فارغ از من و بغضی که توی چشمام نشسته بود، مثل همیشه بعد از بازی  

کشیدن و با شون برای هم خط و نشون میی هم می زدن. با نگاهتوی سر و کله

 .کردنها رو جمع میسر و صدا کارت
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گفتم، مطمئن نبودم بعدا بتونم دوباره جراتم رو جمع کنم.  اگر اآلن بهشون نمی

قبل از این که هر کدومشون برن سر کار خودشون، تصمیمم رو گرفتم. نفسی  

ی  گرفتم و طبق عادت سوت کوتاهی زدم تا ساکتشون کنم. به راحتی از چهره

فهمیدن موضوع جدیه و دست از مسخره بازی برداشتن. بغض گلوم رو  جدیم 

قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم. اآلن وقت بغض کردن هم نبود. اآلن وقت  

رحمی که اونا گشتم به همون سامی بیرها بودن هم نبود. اآلن باید برمی

 :شناختن. اخم کمرنگی مهمون صورتم شد و رو به همه شون گفتممی

خوام به وقتش سن و  برای چند ماه آینده یه هدف بزرگ داریم. می -

هایی که ازشون پیشنهاد همکاری داشتید لو بدین.  ی گروهجنسیتم رو به همه

 ... جوری که انگار توی گروه با من به مشکل خوردین و

تر بود، زودتر از همه واکنش داد. توی صورت  شایان که از همه احساساتی 

ی از ناراحتی یا تعجب نبود؛ فقط پرید وسط حرفم و با شادش هیچ خبر

 :ای که هنوز هم اثرش توی چشماش بود گفتخنده

 کی م*ست کردی که ما ندیدیم؟  -

ی افرادم با نگاهی که حاال جز خشونت هیچی توش نبود بهش خیره شدن. بقیه
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دونستن نباید توی حرفم بپرن؛ ولی شایان همیشه قانون شکنی  همه می

تر کردم. با همون رد. لبخندی زدم و با آرامش ل*بم رو با ز*ب*ونکمی

 :لبخند، با جدیت گفتم

خوای خرج  ی پول یه ماشین برده داداش. میبعد از عمری شانست اندازه -

 !کفن و دفنت بشه؟

دونستن که این شوخی  شون می اومد؛ اما همهشاید حرفم شوخی به نظر می

دونستن حاضر نیستم خار جدی نبودم! همه مینیست؛ هرچند در مورد شایان 

 :به پای هیچ کدومشون بره. سکوتش رو که دیدم، ادامه دادم 

از این به بعد سعی نکنین ازم محافظت کنین. هر کس محافظت از خودش،   -

هاتون رو ببرین  اش یا هرکسی که براش عزیزه توی اولویتشه. خانواده خانواده

زنین تا  خواین از گروه برین و دارین دورم میییه جای امن و وانمود کنین م

ای که از ما باالترن، مطمئنا با های دیگهای کار کنین. گروهتوی گروه دیگه

پیشنهادای کلون و خوبی سراغتون میان. سن و جنسیتم رو بهشون لو بدین و  

تونین با فروختن اطالعاتم قیمت خودتون رو باال ببرین و اعتمادشون رو  تا می 

تونین تا لو دادن آدرسم جلب کنین. اگر کار به جاهای باریک کشید، حتی می
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 .هم پیش برین

شون از سکوت  ترینها هم مثل من از جاشون بلند شده بودن. بزرگحاال اون

 :ایم استفاده کرد و گفتلحظه

 قراره اونجا نفوذ کنیم؟ -

 :سرم رو به معنی نفی تکون دادم و م*حکم جواب دادم

 !ره زنده بمونیدقرا -

شون خواست حرفی بزنه، دستم رو به معنی سکوت باال گرفتم و  تا یکی دیگه

 :ادامه دادم

هر کدومتون از اآلن یه گروه رو انتخاب کنین و برای جلب اعتمادش تالش   -

کنین. به وقتش اطالعاتم رو بهشون بدین و خالص. هیچ دو نفری یه گروه رو  

ی یه اطالعات رو دوبار ازتون نمیخره. هیچکس  انتخاب نکنن؛ چون هیچ گروه

ترن؛ چون قدرت محافظت ازتون رو ندارن.  هایی نره که از من پایینسراغ گروه

برای لو دادن اطالعات همه تون باهم هماهنگ باشین. یادتون باشه اگر کسی 

نفر دیگه و خانواده  10نامردی کنه و زودتر از بقیه اطالعات رو فاش کنه، جون 

شون رو به خطر انداخته؛ بدون این که سودی گیر خودش بیاد. این ماموریت ها
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بینمتون باید گروهتون  ی بعد که میچند ماه آینده تون برای زنده موندنه. دفعه

 .رو انتخاب کرده باشین

ی واقعی بودم.  تمام شد. حاال من واقعا گیم اور شده بودم. من حاال یه بازنده

ی عمر من رو بشکنن تا خودشون و اطرافیانشون  شیشهدادم داشتم اجازه می 

خواستم آدم خوبی باشم این کار رو نکرده زنده بمونن. من به خاطر این که می

ام بودن و من داشتم باهاشون مثل افراد بودم. فقط این افراد برام مثل خانواده

 .ودکردم، کاری که هیچ وقت هیچ کس برای من نکرده بام رفتار میخانواده

خواستم حرف آخرم رو زده بودم و دیگه دلیلی برای موندنم نبود. نمی

خواستم بذارم  های درهم این ده نفر و نگاه گیج شایان رو ببینم. نمیچهره

خواستم جلوی چشم این همه  اشکی که توی چشمم جمع شده رو ببینن. نمی

 .آدم بشکنم

فس آزاد نیاز داشتم؛ یه تنفس  بدون حرف اضافه ای از انبار بیرون زدم. به یه تن 

های تونم از زمین و آدمخواستم تا میتوی باالترین ارتفاعی که اطرافم بود. می

 .روش فاصله بگیرم

ی خاکی سال هر بار که این حس رو داشتم، خودم رو توی این جاده  6توی این 



www.taakroman.ir  

 
  

 
607 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

تم ای که انتهاش به کوهی خلوت و دور افتاده خکردم. جاده و باریک پیدا می

شد. مهم نبود چقدر بلند فریاد بزنم، هیچکس اون جا نبود که بخواد صدام می

داد و به خاطر درختای بلند  رو بشنوه. تلفن توی اون کوه بی سر و ته آنتن نمی

ی پرت بودنش برام یه  تونست منو ببینه. اونجا با همهاطرافش هیچکس نمی

 .ورشگاه؛ اما این بار بدون امیدپناهگاه امن بود. یه پناهگاه شبیه پشت بوم پر

کرد، راه توجه به شایان که دنبالم راه افتاده بود و مدام اسمم رو صدا میبی

دوید؛ ولی  رفتم. همیشه اون تنها کسی بود که دنبالم میخودم رو می

کنه. هنوز چند ثانیه هم از  شه و ولم میدونستم اون هم باآلخره خسته میمی

 :هاش، با حرص داد زدد که بین تمام »سامی« صدا زدن این فکرم نگذشته بو

 !رها -

سرجام خشکم زد. دیوونه شده بود؟! ما هنوز اونقدر از انبار دور نشده بودیم 

احتیاط رفتار کنه. بدون این که دستام رو از جیبم در بیارم،  که بتونه انقدر بی

نگاه کافی   فقط برگشتم سمتش و نگاه عصبیم رو بهش دوختم. معموال همین

 .بود که دیگه به کارش ادامه نده؛ اما امشب نترس شده بود

 !دی. نگران یه اسمی؟چیه؟ تو که خودت داری اطالعات خودت رو لو می -
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 .پوف عصبی کشیدم و با جدیت بهش خیره شدم

یادت رفته گفتم باید هماهنگ باشین؟ جون اون ده نفری که توی انبارن   -

 !برات مهم نیست؟

توی موهای خوش حالتش دست کشید. بدون هیچ واکنشی هنوز بهش   کالفه

ای که دیگه به دیدنش عادت کرده بودم. به سویی  خیره بودم. به لباس ساده 

ای که داشت شرتی که یکسال پیش روم کشیده بود. به دست مشت شده 

کرد. یک سال زمان کمی نبود. واقعا چرا خسته  حرص زیادی رو مهار می

 شد؟ نمی

 :ی بینمون رو پر کرد و کالفه تر از همیشه گفتد قدم فاصله چن

 .کنیمآخه چی شده رها؟ باهم درستش می  -

لبخند محوی روی ل*بم نشست. برای پنهون کردن بغضم سرم رو پایین  

 .ی خاکی خطای نامفهومی کشیدمانداختم و با پام روی جاده 

تونستم یه دل رسید، میپاگر پارسال موقع مراسم رویا کسی این رو ازم می -

 .سیر پیشش گریه کنم؛ ولی اآلن واقعا از شنیدنش هیچ حسی ندارم

کردم  بدون این که منتظر جوابش بمونم، برگشتم و به راهم ادامه دادم. فکر می
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شه؛ اما هم قدمم شد. برام مهم نبود اگر پناهگاهم پیشش لو بره.  خیالم می بی

م. شاید بعد از من اون به این ارتفاع نیاز  شدبه هرحال من که داشتم تموم می

ای هم بود که انقدر ارتفاع رو  کرد. اصال جز من و امید کس دیگهپیدا می

 !دوست داشته باشه؟ 

 .نگاه عصبیش رو بهم دوخت و سعی کرد منطقی برخورد کنه 

این دوتا موضوع چه ربطی بهم دارن؟ اونم بعد از یک سال؟ اون موضوع   -

خوای به خاطرش خودت و گروهمون رو نابود کنی؟ بعد  اآلن میتمام شده چرا 

از یک سال اآلن یادت افتاده دیوونه شی؟! اآلن که همه چی انقدر خوبه؟ اآلن  

 زنه؟ چه مرگت شده آخه؟ که اسمت همه جا حرف اولو می

 :برعکس اون با آرامش گفتم

مشبم هیچ بد برداشت نکن داداشم، فقط بحثش پیش اومد؛ وگرنه تصمیم ا -

 .ربطی به رویا نداره

دونست بحث کردن باهام وقتی خودم نخوام چیزی رو توضیح بدم می

دیدم، چرا اون ناامیدی رو توی  اس. من ناامیدی رو توی چشماش میفایده بی

 دید؟ چشمام نمی 
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فایده بود. فایده بود؛ این که بین این همه غریبه دنبال درک شدن بگردم، بیبی

ی نگاه کالفه و عصبیش بودم. منتظر بودم بهم فحش بده! منتظر بودم  خیره

دعوام کنه و بگه اصال لیاقت این همه وفاداریش رو نداشتم. بگه اشتباه کرده 

که کنارم مونده و پشیمونه که چرا زودتر نفهمیده چه آدم گناهکار و بدیم. من  

ما اون فقط عصبی و  کردم الیق تمام این حرفام؛ ابه طرز عجیبی حس می

 :معصومانه گفت

از این که گذاشتی ببرم ناراحتی؟ از این که منو توی گروه راه دادی  -

ری  شه؟ وایسا ببینم اصال کجا داری میناراحتی؟ من برم همه چی درست می

این وقت شب؟ هنوز تا صبح دو ساعت مونده. هوا خیلی تاریکه و این دور و بر  

 .زیادی پرته

بود از قصد باختم؟ چه باهوش! لعنت به این هوش! لعنت به هرچی   اون فهمیده

فهمیدمش! لعنت به هرکی که کمک کرد تا این سن دووم بیارم. از این  که می

که هنوزم بعد از یک سال به رفتارای من عادت نکرده بود و روم غیرتی  

 :ام رو بگیرم گفتمام گرفت. بدون این که جلوی خندهشد، خنده می

ها ول نچرخ. چندتا از افراد رو با خودت ببر  این همه پول نقد تو خیابون با -
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 ...تا

خیالیم حرصش گرفت. برگشت سمت انبار و همون طور که  از خنده و بی

 :پشتش بهم بود، دستی تکون داد و وسط حرفم پرید

 .برو بابا. دزد به دزد شاه دزده -

دونست؟! چرا مثل همه نمی کرد؟! چرا مثل همه من رو مقصرچرا دعوام نمی

ذاشت؟! چند ثانیه صبر کردم؛ اما مغزم فرمان درستی نداد. به تنهام نمی

آستین لباسش چ*ن*گ زدم و سمت خودم برش گردوندم. من با رفتار سردم، 

های تهاجمیم، همیشه یه دیوار نامرئی و م*حکم دور  با نگاه تلخم و جواب

بودم. این کارا ازم بعید بود. پوفی   های اطرافم کشیدهی آدمخودم و همه

 :کشیدم و دستم رو جدا کردم. قدمی عقب رفتم و با حرص گفتم

انقدر کله شق نباش شایان. یکم عوض شو. انقدر به من اعتماد نکن. شادی  -

رو فراموش کن. عشق و عاشقی همش پوچه. تو کم سابقه،ترین فرد گروه منی 

تره. تا می،تونی پول جمع کن و  همه کم  و این یعنی احتمال زنده موندنت از

همیشه یه جایی رو برای روز مبادات بذار. احساساتت رو بُکُش، قبل از این که  

 ...یکی دیگه این کار رو بکنه. نذار از این که نگهت داشتم پشیمون شم و
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ای که عقب رفته بودم رو پر کرد. حرفم نصفه موند. چون سرم  یه قدم فاصله 

نی چشماش پر از نگرانی و  ی خم شد تا بتونه چشمام رو بینه. نیپایین بود کم

 :دلهره بود؛ ولی با لحن اطمینان بخشی گفت

 واسه یه بارم شده با یکی حرف بزن آبجی. بهم بگو د*ر*د اصلیت چیه؟  -

خونه. پنهون کردن بغضم از  این بار حس کردم بغضم رو حتی از چشمام هم می 

ای داشت؟ مقاومتم شکست. توی  ریا بود، چه فایده کسی که انقدر باهوش و بی

زدم مبادا ای چشمام پر از اشک شد. از ترس شکستن غرورم پلک نمی ثانیه

کردم به خودم قول داده بودم دیگه اشکم بریزه. وقتی داشتم امید رو ترک می

نذارم هیچ کس اشکم رو ببینه. نمی خواستم قولم رو بشکنم. بغضم رو قورت  

 :ا صدایی که حسابی خش دار شده بود، صادقانه زمزمه کردمدادم و ب

شه؛ اما حاال که انقدر بهم  دونستم یه روز همه چی تموم میهمیشه می -

خوان منو اذیت  نزدیکه انگار همه چیز داره کش میاد شایان. انگار همه دنیا می

آدم این   بره. انگار من تنهاترینکنن. انگار خدا از بازی کردن باهام ل*ذت می

 ...اطرافم. انگار، انگار

بغض لعنتیم امونم رو بریده بود. نفس عمیقی کشیدم و جهت نگاهم رو عوض  
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کردم تا جلوی اشکم رو بگیرم. از نگاهش معلوم بود هیچی از حرفام رو 

نفهمیده. زهرخندی زدم و قدمی که جلو اومده بود رو عقب رفتم. وسط بغضم  

 :با خنده گفتم

دا این سویی شرت کهنه رو بنداز دور و با این پوال یه جدید محض رضای خ -

 .بخر داداش. دیگه از بس تنت دیدمش بهش آلرژی پیدا کردم 

کرد، قبل از این که  توجه به صدای پیام گوشیم که داشت خودش رو خفه میبی

ای بدم، ازش دور شدم. این بار دیگه دنبالم نیومد.  به شایان فرصت حرف دیگه

ون هم فهمیده بود باید تنهام بذاره. واقعا نیاز داشتم با خودم خلوت  انگار ا

ها رو باز  ها و پیامی تلفن روی اعصابم بود. تا تماسکنم؛ اما صدای ویبره

رفت؛ ولی حتی حوصله نداشتم گوشیم رو چک  کردم یه سره ویبره مینمی

 .کنم

خواستم رسیدم،  دونم چقدر پیاده راه رفتم؛ ولی وقتی به جایی که مینمی

پیچید، با صدای آبی که  ها میدیگه صبح شده بود. صدای بادی که توی درخت

اومد، ترکیب زیبایی درست کرده بود؛ ولی من امروز از  از شکاف کوه بیرون می

 .همه چی بریده بودم
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کردم به خودکشی خیره به ارتفاع زیادی که طی کرده بودم، داشتم سعی می 

ه بیشتر به طلوع آفتاب نزدیک بودم. انقدر که حس  فکر نکنم. از همیش

تونم خورشید رو توی مشتم بگیرم. چقدر  کردم اگه دستم رو دراز کنم میمی

 .بهم نزدیک بود و چقدر ازش محروم بودم

ای بکنم، از پرتگاه فاصله گرفتم. قبل از این که وسوسه شم و کار احمقانه

اه زیادی رو باال اومده بودم؛ ولی  دونم از تصور خودکشی بود یا چون رنمی

داد و هیچ کس هام بدجور به شماره افتاده بود. داشت بهم حمله دست مینفس

ی پرتگاه نشستم. سعی کردم نفس عمیق  اراده روی لبهروی این کوه نبود. بی

ترین کار دنیا شده بود. با تمام  بکشم؛ اما اآلن نفس کشیدن غیر ممکن

ی شرتم رو دنبال اسپری آسمم گشتم. داشتم برای یه  های سویجونیم جیببی

کردم. با اولین اسپری که زدم و هجوم اکسیژن رو به  ذره اکسیژن تقال می

حسم به لرزش افتاد. چقدر مرگ بهم نزدیک بود هام حس کردم، دستای بی ریه

 .کردمخیال داشتم تماشا می و چقدر بی

یخ زده بود. اسپری از دستای  نفسی گشاد شده بود و دستام چشمام از بی

اراده سویی شرتم رو در  ی لباسم رفت. بیحسم رها شد و دستام سمت یقهبی
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سوخت های پیرهنم رو باز کردم. دستی به گلوم که حسابی می آوردم و دکمه

 تونم تاب بیارم؟ ی دیگه رو میکشیدم و با خودم فکر کردم چندتا حمله

ی رو از جیبم بیرون آوردم و به شماره این بار با صدای ویبره، گوشیم 

کردم شناختم. اگر پیام رو باز میناشناسش خیره شدم. من خودم رو خوب می

تونستم جلوی خودم رو بگیرم و جوابش رو ندم. استاد بارها بهم دیگه نمی

تاکید کرده بود برای امنیتم جواب هیچ پیام و تماس ناشناسی رو ندم. پس  

ها رو نخونده پاک کردم و ها و پیامی تماسه شم، همهقبل از این که وسوس 

 .اش رو به بعد موکول کردمپیگیری شماره

*** 

شدم. توی این یک  ساله می 14یک ماه از اون شب گذشته بود و من امشب 

زاده با ماه کاری نمونده بود که نکرده باشم. حتی برای اولین بار به دستور خان

بهم گفته بودن یه ماموریت سریه و بدون این که به   گروه نینا کار کرده بودم.

چون و چرا انجامش بدم. شاید اگر قبل از  کسی چیزی بگم یا سوالی بپرسم، بی

کردم؛ اما من این که بفهمم چقدر دیگه وقت دارم بهم گفته بودن، قبول نمی

اجازه به دیگه چیزی برای باختن نداشتم. انقدر که حتی منی که هیچ وقت بی
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زدم، یه سرقت انجام دادم. تا مشهد رفتم، وارد ویالی  وسایل کسی دست نمی 

مردم شدم، گاوصندوقش رو خالی کردم، صاحب ویال رو زخمی کردم و حتی با  

گزید. حتی برای این که بترسم هم دیر شده پلیس درگیر شدم؛ ولی ککم نمی

 .بود

م رو گم و گور کنم؛  بعد از عملیات استاد بهم گفته بود یه مدت طوالنی خود

سالگیم تنهای تنها   14ولی من هنوزم توی شهر مونده بودم و اآلن توی تولد 

ی قبل برای مراقبت ازش به  ی غزال مریض شده بود و غزال از هفتهبودم. عمه

اصفهان رفته بود. رویا هم چون امشب برادرش از سربازی برگشته بود،  

رد اول شده بود و زیور برای شرکت  ی زیور شاگتونست پیشم باشه. نوهنمی

اش رفته بود. شایان از این که توی عملیاتی که شادی  ی نوهتوی جشن مدرسه

هام رو  هم توش حضور داشت نبردمش، از دستم دلخور بود و جواب تماس

 .داد. انگار بازم همه چی دست به دست هم داده بود تا من تنها بمونمنمی

 :کیکی که خریده بودم، با خودم زمزمه کردم پوزخندی زدم و خیره به کاپ

خوای جشن بگیری بدبخت؟ یکسال پیر شدنت رو؟ به مرگ  چیو می -

 .تر از خودت خودتیتر شدنت رو؟ احمقنزدیک 
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با صدای پیام گوشیم، زیرلب فحشی دادم و عصبی سراغ تلفنم رفتم. همیشه  

وقت ساعت  مزاحم داشتم؛ ولی هیچ وقت یک ماه طول نکشیده بود. هیچ 

ها عادت نکرده بودم. با این که  ها انقدر منظم نبود. هیچ وقت انقدر به پیامپیام

توی این یک ماه حتی یه بار هم پیامش رو باز نکرده بودم؛ ولی اگر دیر پیام  

شدم. نگران یه مزاحمِ احتماال بیکار! دلم برای تنهاییم  داد نگرانش میمی

موندم. کاش امشب . امشب واقعا نباید تنها میاراده زیر خنده زدمسوخت و بی

 .ذاشتنتنهام نمی

کردم؟!  حاال که حتی شایان هم در دسترسم نبود، باید با این مزاحم چی کار می

ی این کار  تونستم خودم پیگیریش کنم؛ ولی واقعا توی شب تولدم حوصلهمی

ین که  ای که دیگه حفظش بودم، بدون ارو نداشتم. خیره شدم به شماره 

صاحبش رو بشناسم. امشب انقدر تنها بودم که حتی حاضر بودم با سگ غزال 

 .هم حرف بزنم! این که دیگه یه آدم بود

شک داشتم کسی که یک ماه پشت سر هم پیام میده، فقط یه مزاحم باشه.  

تونستم بعد از خوندن پیامش  اش رو سیو کردم. می توی یه تصمیم آنی، شماره 

ی  باهاش چی کار کنم. پیامش رو باز کردم و به صفحهتصمیم بگیرم که 
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 «کوچیک موبایلم خیره شدم. » من هنوزم تنهام، دیگه باهام حرف نمی زنی؟

اول فکر کردم حتما منو با کسی اشتباه گرفته. از ته دل خندیدم و با خودم 

ای داره  گفتم: »حتی انقدر تنهایی که یه مزاحمم نداری. به عشق کس دیگه

ی »اشتباه گرفتی داداش« بودم ده« با خنده مشغول تایپ کردن جملهمیپیام 

 «!راده صدایی توی گوشم زنگ زد: »من تنهام، پیشم نمی مونی؟که بی

حتی از فکرش هم لبخندم خشک شد. چرا یاد امید افتادم؟! شاید چون اون  

بود که  هم اولین بار بهم گفته بود که تنهاست. اون هم اولین بار ازم خواسته 

رفت؟ چه مرگم شده  پیشش بمونم. چرا این روزا فکرش از سرم بیرون نمی

خواستم بذارم یاد امید دادم. نمی ی پیشروی میبود؟! نه! نباید به افکارم اجازه

گفت:» وادارم کنه ریسک کنم و جواب پیام یه غریبه رو بدم. استاد همیشه می

ها رفتار  نداشتم مثل مبتدی ترین خطا« حقشه بزرگترین لغزش، میکوچک

کنم و بعد از همچین عملیات خطرناکی جواب همچین پیام مشکوکی رو بدم.  

ی پیام خارج  حق نداشتم جون چند نفر رو به خطر بندازم. هنوز از صفحه

 «.نشده بودم که پیام بعدی اومد:» فقط می خوام حرف بزنیم

زندگیم بودن. اینا اولین  های ترین جملهترین و مهمها، معمولیاین جمله
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های من و امید روی پشت بومِ اون پرورشگاه لعنتی بودن. خیره به کلمات  جمله

خواستم گوشی رو کنار بذارم؛ اما نگاهم به  پیام، سرجام ماتم برده بود. می 

خواستم ازش چیزی بپرسم؛ اما دستام یخ  ی گوشی خشک شده بود! می صفحه

ایستاده بودم و اون بدون این که منتظر من   زده بود. من مثل مسجمه سرجام

 .دادوقفه پیام میبمونه، بی

ی بعدش،  ای با سه تا نقطهتولدت مبارک رفیق...« همین پیام سه کلمه»

تونست دنیام رو ویرون کنه. درسته که هویتم رو پس گرفته بودم و اآلن  می

غزال کسی از این  تاریخ تولدم و فامیلم درست شده بود؛ ولی هنوز جز رویا و  

قضیه خبر نداشت. هنوز حتی مدارکم با هویت اصلیم به دستم نرسیده بود! 

صدای دوری توی سرم زنگ زد. وقتی که امید تاریخ تولدم رو پرسیده بود و  

من با تمام صداقت بچگیم گفته بودم: »من دختر آخرین روز بهارم« و اون از ته  

 .دل خندیده بود

که امید داره بهم پیام میده رو از سرم بیرون کنم؛ اما  خواست فکر ایندلم می 

صمیمت کلماتش مغزم رو فلج کرده بود. انگار احساسی که پشت این پیام بود  

ی گوشی خیره بودم که پیام بعدی رسید. »بیا دم دیدم. مات به صفحهرو می
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 «...در

ک فقط چند ثانیه طول کشید تا از شدت تعجب چشمام گشاد شه! مزاحم ی

 !ام بود؟ام دم در خونهماه 

تونستم فقط با  شدم. نمی باید همون موقع که استاد گفته بود از شهر خارج می

این حدس احمقانه که امید پشت دره، روی جونم ریسک کنم. اگر منطقی فکر  

کردم قطعا اونایی که توی مشهد گاوصندوق شون رو خالی کرده بودم، می

 .دنبالم بودن

لند شدم و سویی شرتی که همیشه توش کلی سالح سرد سریع از جام ب

های داخل اتاق رو با دست ی کوتاهم پوشیدم. شمع ذاشتم رو روی نیم تنهمی

خاموش کردم و فیوز برق رو پروندم تا حیاط هم تاریک شه. بدون این که حتی  

ای که از عملیات قبلی پیشم  فرصت کنم زیپ لباسم رو باال بکشم، اسلحه

ود رو پُر کردم. درست روبه روم رو هدف گرفتم و در سالن رو باز  مونده ب

 .کردم

ای رو داشتم؛ اما با دیدن کیک کوچیکی که  انتظار دیدن چندتا خالفکار حرفه

ی شمع  شمع قرمزی رو توی خودش جا داده بود، ماتم برد. به نور کم شعله
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جون رو  کیک بی اراده از شدت شوک زدگی با یه اسلحه ی پر، خیره بودم و بی

 !هدف گرفته بودم

چند ثانیه طول کشید تا مغزم از هنگی دربیاد و چیزی که روبه روم بود رو با 

صدا وارد حیاط شدم. اگر خودم هضم کنم. موهام رو از صورتم کنار زدم و بی

تونسته کیک رو بذاره پشت در سالن، یعنی توی حیاطه. اون انقدر به من  

شد یاد امید بتونه انقدر حواسم رو  نبوده؟! باورم نمی  نزدیک شده و من حواسم

 .پرت کنه. بعد از این همه سال هنوز هم امید تنها نقطه ضعفم بود

های کسی روی پشت بوم، آروم اسلحه رو پشت  با حس شنیدن صدای قدم

ک*م*رم برگردوندم. زیپ لباسم رو باال کشیدم و کالهش رو روی سرم 

ریع به سایه بوم آویزون شدم و روی پشت بوم پریدم؛  انداختم. با یه حرکتِ س

تونستم با این قیافه و تیپ خفن و  اما دیگه هیچ کس روی پشت بوم نبود. نمی 

ی یه دختر مجرده و  دونستن این جا خونهمشکوک دنبالش برم. همه می

شد. همین جوری هم چون مردی توی  های زیادی توی محله بهم جلب میتوجه

زدن. از طرفی من یه نفر بودم و مطمئن  د کلی پشت سرم حرف می ام نبوخونه

 نبودم اونا چند نفرن و چقدر مسلحن؟ 
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کردم. پوفی ای موکول میای نبود. باید فهمیدن هویتش رو به زمان دیگهچاره

کم کشیدم و برگشتم پایین. خیره به کیک شکالتی کوچیکی که شمع روش کم

شه اگر واقعا امید باشه؟ چی کار دم چی میشد، با خودم فکر کرداشت آب می

 باید بکنم اگر واقعا امید توی این شهر باشه؟

دونستم کی آوردتش دیوونگی محض بود؛ ولی منم  خوردن از کیکی که نمی

های  همچین عاقل نبودم. کیک رو داخل بردم و به شمعی که دیگه داشت نفس

به چشمام آورده بود. کشید خیره شدم. بوی شکالتش اشک رو آخرش رو می

جز امید کی ممکن بود بدونه من کیک شکالتی دوست دارم؟ کی ممکن بود 

تاریخ واقعی تولدم رو بدونه؟ کی ممکن بود رفیق صدام کنه؟ کی ممکن بود 

پرسیدم و با ها رو از خودم میازم بخواد باهاش حرف بزنم؟ مدام این سوال

کردم که نباید  خودم رو قانع میاش یه سوتفاهم باشه« ی »شاید همه جمله

 .دنبال این آدم برم

ی آخر  شد و من هنوز آرزو نکرده بودم. درست لحظهشمع داشت خاموش می

قبل از این که شمع خاموش شه، چشمام رو بستم و از ته دلم آرزو کردم امید 

هیچ وقت سراغم نیاد. چشمام رو باز کردم و شمعی که خاموش شده بود رو  
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 .هدف با بغض فوت کردمبی

ی غیر طبیعی و  دم؛ اما هیچ مزهی کوچیکی از کیک رو جدا کرمردد تکه 

داد. برعکس به شدت خوشمزه بود. حاضر بودم شرط ببندم که  عجیبی نمی

کیکش خونگیه. چه کیک شیرینی و چه آرزوی تلخی! با این که آخرین آرزوم  

ام این بود که توی وقت کوتاهه باقی دیدن امید بود؛ ولی آخرین خواسته

هام بود و  قض غریبی بین آرزوها و خواستهام هیچ وقت نبینمش. چه تنامونده

 .تابش شده بودچقدر امشب دلم بی

ها بود  از جام بلند شدم و در آخرین اتاق خونه رو باز کردم. اتاقی که سال 

هام رو توی خودش جا داده بود. دیوارهاش از  ها و تنهاییی طراحیهمه

و زهره رو قاب گرفته  ی بابامحمد و مریم گرفته تا رویا، سامی ی چهرهپرتره

ی امید وسطش خودنمایی ها پرتره و بوم ناقص از طراحی چهرهبود؛ ولی ده

ساله نداشتم. انگار برام یه   22کرد. چون حقیقتا من هیچ تصویری از امید می

چهره بود که ازش برای خودم یه بت ساخته بودم. بتی که بتونم به جای  آدم بی

 .فکر کنم و حتی دلتنگش بشم خدای نامهربونم بپرستمش، بهش

وسط اتاق، کف زمین نشستم و کیک رو جلوم گذاشتم. وقتی توی شب تولدم 
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تونست مثل یه کیک خونگی خوشحالم کنه؟ برام مهم انقدر تنها بودم، چی می

نبود که ممکنه این کیک رو یکی از دشمنام فرستاده باشه، برام مهم نبود که  

بینم. من فقط انقدر تنها رین چیزی باشه که می ممکنه با خوردنش این اتاق آخ

  4بودم که حتی به خوردن یه کیک پر از سم، هم راضی بودم. دیگه بدتر از 

تونست باشه! اصال دیگه هیچی بدتر از چیزایی که تجربه کرده سالگیم که نمی

 .تونست باشهبودم نمی

به خودم اومدم. ی گوشیم اش رو خوردم، فقط با صدای ویبرهنفهمیدم کی همه

ترسیدم پیام رو باز کنم  رفت. انگار میدیگه دست و دلم به باز کردن پیام نمی

 !چهرهو بفهمم امیده؛ همون خدای بی

خواستم با خودم صادق باشم، من از دیدنش وحشت داشتم. حتی با فکر اگر می

ه!  زد. نکردن به این که یه روز بتونم دوباره ببینمش هم قلبم تند تند می 

درست نبود. این هیجان، این امیدواری و حتی این تپش، درست نبود. نباید  

خواستم بذارم یکی دیگه هم به خاطر کردم. نمیامید رو به خاطر خودم فدا می 

من آسیب ببینه؛ مخصوصا امید. اون تنها کسی بود که برام مونده بود؛ با این  

ی ادامه دادن داشتم؛ با این دونست. اون تنها امیدی بود که براکه خودش نمی
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که خیلی محو بود. من هنوزم توی زندگیم یکی رو داشتم که دلتنگش شم، 

یکی که شاید هنوزم گاهی دل تنگم شه؛ حاال هرچقدر هم دور و گنگ. نباید 

 .ذاشتم پیدام کنهرفتم و نباید می دنبالش می

و برای شایان اش رتوی یه تصمیم آنی، پیامش رو نخونده حذف کردم و شماره 

فرستادم تا پیگیریش کنه. صاحب این شماره هرکی که بود، باید زودتر  

رو  فهمیدم. بس بود هرچی باهام بازی کرده بود. وقتش بود باهاش روبهمی

 .شم

*** 

باآلخره بعد از چهار روز شایان جواب پیامم رو داد. چون خط سرقتی نبود، پیدا  

حداقل فهمیده بودم خط از اصفهانه. برد؛ اما کردن اسم صاحبش زمان می 

ی  شهری که حتی اسمش هم برام یادآور بدترین دوران زندگیم بود. چهره

کرد؛ اما ته دلم خالی سنگیم مثل همیشه بدون هیچ احساسی به آینه نگاه می

هاش رو باز نکردم؛ چون  بود. توی این چهار روز سمت گوشیم هم نرفتم و پیام

 .کردزهره سراغم اومده باشن هم دلم رو زیر و رو میفکر این که آرمان یا 

گفتم:» چطور ممکنه پیدام  رفتم و با خودم میها توی خونه راه میمثل دیوونه
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کردم چون هویتم رو پس گرفتم، ردم رو زدن. یعنی  کرده باشن؟« فکر می

سالگی سن رسمی  15دونستم خواستن به زور به طایفه برم گردونن؟ میمی

سالگی من، پیدام کنن؛ وگرنه   15طایفمه و اونا مجبورن تا قبل از   ازدواج

 .ای رو برای طایفه انتخاب کننشدن وارث دیگهمجبور می

رسم؛ اما از  سالگی نمی 15دونستم و تمام دلخوشیم این بود که به ها رو میاین

ر  فکر این که مجبور شم گروه رو رها کنم و جون همه رو به خطر بندازم، انقد

 .ی میز گیر کرد و م*حکم زمین خوردمهول و عصبی بودم که پام به لبه

هفته گذشته بود؛ اما هنوزم   5تر از از آخرین باری که مچ پام در رفته بود، بیش

ی شدید، دردش رو چندبرابر کرد. توی اوج دردم،  دردناک بود و این ضربه

باشه سراغم هم من رو تا   هوا یاد مریم افتادم. حتی فکر این که مریم اومدهبی

 .بردمرز جنون می

ترین لباسم رو پوشیدم. دست از ماساژ مچم کشیدم و هول زده دم دستی

استاد و شایان تاکید کرده بودن از خونه بیرون نرم؛ اما اگر همین اآلن هوای  

 .شدمخوردم دیوانه میتازه نمی 

ا آب پاکی رو روی  کردم، دقیقا از روزی که دکترحاال که خوب بهش فکر می
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کنه؛ اما هیچ وقت کردم یکی داره تعقیبم میدستم ریختن، همش حس می

های کرد که شاید دشمن هیچ کس رو ندیده بودم. این حس بیشتر مطمئنم می 

کله بازی در آوردم و  کم داشتم از این که انقدر بیزاده دنبالمن. کمخان

 .شدمنم، پشیمون میدوماموریتی رو انجام دادم که هیچی ازش نمی 

تونستم تا پیدا کردن صاحب سیم کارت منتظر بمونم. هرچی بیشتر  دیگه نمی

تونم ها هم میشدم. مطمئن بودم با خوندن پیامتر می موندم کالفهمنتظر می

 .حدس بزنم با کی طرفم

ام رو پیش گرفتم. گوشی رو از جیبم بیرون آوردم و راه پارک نزدیک خونه

خوندم. حس صمیمتی  هاش رو میتند پیامیم بود و داشتم تندسرم توی گوش

کرد. »صبح بخیر« گفتنا و »شب بخیر«  ها بود، ته دلم رو خالی میکه توی پیام

گفتناش، »خوب غذا بخور« و »شب بیدار نمون« گفتناش، حتی د*ر*د و 

نه   هاش برام آشنا بود. این لحن حرف زدن، نه شبیه لحن آرمان و مریم بود؛دل 

ای که روزی مادرانه دوستم داشت. این لحن کالم و این ادبیات حتی شبیه زهره

 .ساده، فقط مال امید بود

ی کنار پارک  از فکرش هم گیج و عصبی شدم و آب دهنم خشک شد. از دکه
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وجه به خلوتی و سوت و کوری اطرافم، وارد  آب معدنی کوچیکی گرفتم و بی 

 .ای که اولین بار ساقی رو توش دیده بودمدهپارک شدم. همون پارک نفرین ش

هندزفریم رو توی گوشم گذاشتم و سعی کردم خودم رو آروم نگه دارم. باید 

ها من رو دیوونه  موندم. این حدس زدن و فکر و خیالمنتظر شایان می 

 .کردمی

ی ترسناکی درست کرده  ی شهر کنار خلوتی پارک، منظرههوای آلوده و تیره

نه برای من. مثل همیشه مجهز از خونه بیرون زده بودم. سه تا ضامن  بود؛ اما 

ام بهم  های مختلف لباسم بود. هم سفارش استاد بود و هم تجربهدار توی جیب

تر ثابت کرده بود، معلوم نیست موقع درگیری دستم به کدوم جیبم نزدیک

  باشه. یکی توی جیب سمت راست، یکی توی جیب سمت چپ و یکی هم توی

 .جیب داخلی سویی شرتم بود

بردم که متوجه صدای اطرافم نشم، هیچ وقت صدای آهنگ رو انقدر باال نمی

های استاد بود. با این که غرق افکارم بودم؛ ولی باز هم حس  این هم از سفارش

کنه. بدون این که هندزفریم رو دربیارم، آهنگ رو  کردم یکی داره تعقیبم می

امه دادم تا اگر واقعا کسی دنبالمه، فکر کنه هنوز  قطع کردم و به راهم اد
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 .اش نشدممتوجه

به هوای آب خوردن، کالهم که جلوی دیدم رو گرفته بود، از سرم برداشتم. با  

هایی منظم، چشمام رو بستم و روی صداهای اطرافم تمرکز کردم. باد  قدم 

داد. ن میی پارک رو تکوهای بلند و کوتاه نشده داشت مخالف جهت من سبزه

شدن، هم جهت با من بودن و  تر می هایی که هر لحظه بهم نزدیکصدای قدم 

ها دنبالم بودن. اول فکر کردم توهم زدم؛ اما وقتی بعد از ده  این یعنی اون

 .ای فکر کنمتونستم به چیز دیگهدقیقه پیاده روی هنوز دنبالم بودن، نمی

کنم؛ حتی از صدای قدم هاشون  نیازی نبود حتما برگردم و پشت سرم رو نگاه

تونستم وزن باال و جنسیتشون رو تشخیص بدم. از این که ممکنه هم می

مجبور شم دست تنها با دوتا خالفکار کله گنده درگیر شم، ته دلم خالی شد و 

 .اراده سرجام ایستادمبی

ها هم قطع شد. دیگه توهم  های اونهم زمان با ایستادن من، صدای قدم 

حس شد و بطری کوچیک آب  هام بینداشت؛ اونا دنبالم بودن! دست معنایی 

اراده شروع به هام رو تند کردم و بعد بیمعدنیم از دستم رها شد. اول قدم 

 .دویدن کردم
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شد؛ اما هیچ راهی جز  تر می صدای پای اون دو نفر لحظه به لحظه بهم نزدیک

در مورد بنیامین کردم رو  خواستم یه بار دیگه اشتباهی که فرار نداشتم. نمی 

شدم و افرادم  شناختمش درگیر میتکرار کنم. نباید وسط شهر با کسی که نمی 

خواستم کسی به خاطرم آسیب ببینه،  انداختم. من فقط نمی رو به خطر می

 .شدم همین جا بکشمشون هم برام فرقی نداشتوگرنه اگر مجبور می

ندتر از اون ها بدوم و حتی وقتم رو  کردم تام سعی میبا تمام نفس باقی مونده 

کردم. گوشیم برای این که برگردم و پشت سرم رو نگاه کنم هم تلف نمی

خورد؛ اما اآلن واقعا وقت جواب دادن نداشتم. چون هنوز هم  داشت زنگ می 

هندزفریم وصل بود، اتوماتیک بعد از چند ثانیه تماس برقرار شد. صدای 

 :وشم پیچیدخونسرد و دلخور شایان توی گ

 ...صاحب خط رو پیدا کردم. مشخصاتش رو، داری چی کار می کنی که -

پریدم وسط حرفش و با صدایی که دیگه داشت از دویدن زیاد تحلیل می رفت  

 :گفتم

 ...ام، چند نفر دنبالمنپارک نزدیک خونه -

 :حاد بودن شرایط رو درک کرد و سریع گفت
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 .رسونما. من خودم رو میتنهایی؟ چند نفرن؟ اصال نایست ره -

خوری توی صداش نبود. استرس و دلهره از صدای ناآرومش  دیگه اثری از دل

ی شایان،  کرد شایان کجاست؟ انبار و خونه باغ نینا و خونهبارید. فرقی نمی می

ی من باالی شهر. دست کم دو ساعت زمان همه خارج از شهر بودن و خونه

تونستم منتظر  نستم بیشتر از این بدوم و نمیتوبرد تا به من برسه. نمیمی

 .شایان بمونم

توی یه تصمیم آنی سرجام ایستادم تا حداقل نفسم رو برای مبارزه نگه دارم.  

 :ی ایستادنم شد و سرم فریاد کشیداز صدای نفس هام متوجه

 ...هاتونی بدو. باهاشون درگیر نشیچرا ایستادی؟ رها فقط تا می -

گوش ندادم. خیلی خجسته بود که انقدر راحت دیگه به حرفاش 

دویدم،  تر از این میگفت:»بدو!« چوب خط قلبم پر شده بود و اگر یکم بیشمی

شدم. »دیوونه« و »احمق« آخرین کلماتی بودن که از شایان هوش میبی

شنیدم. تماس رو قطع کردم و چرخیدم سمتشون. من نه دیوانه بودم و نه  

ر از این توان دویدن رو نداشتم. چیزی که تا کسی تاحمق. من فقط بیش

اومدم؛ من یه دختر بودم کرد. باال می رفتم، پایین میدچارش نبود، درکش نمی
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 .تونستم بذارم زیر دست دوتا خالفکار بیهوش شمو نمی

خدای من! دوتا مرد ورزیده که درصورت درگیریِ همزمان، چون تنها بودم یا  

 ...شدم و یا زخمی می

ذاشتم دستشون بهم بخوره؛  خواستم به بعدش فکر کنم. عمرا اگر میحتی نمی

 .دادم گیر پلیس بیوفتم تا این دونفرحاال به هر قیمتی. ترجیح می

های  تر بود و تقریبا تمام بدنش با خالکوبـیشون کمی از اون یکی کوتاهیکی

قط زخم کوچیکی  تر بود، فعجیب غریبی پوشونده شده بود؛ اما اونی که بلند

ای داشتن. کامال های روی فرم و بدنای آماده ی راستش داشت. هیکلروی گونه

های بنیامین هم نیستن و این بار با بد کسی در واضح بود که حتی از آدم

 !افتادم. واقعا انقدر جرات داشتم که باهاشون درگیر شم؟

ای جز ا چارهخواستم خ*ون کسی رو بریزم؛ اما همیشه واقعهیچ وقت نمی

کردم، یا توی انجامش نداشتم. همیشه یا برای دفاع از خودم این کار رو می

 .شدمخونه باغ مجبور به انجامش بودم؛ وگرنه خودم خوراکشون می

کم های خریدارانه شون کمای روی صورت جفتشون بود و نگاهلبخند کریه

دن، یه قدم عقب  اومآورد. با هر قدمی که سمتم می داشت کفرم رو در می
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کردم تا نفسم جا بیاد و دیدم باز شه؛ اما اونا رفتم. من داشتم وقت تلف میمی

 .دادن تا زهر چشم بگیرنکردن ترسیدم و این کار رو بیشتر ادامه میفکر می

های مریم باعث شده بود بتونم از هردو دستم استفاده کنم. عمال دست شکنجه

تونستم کار کنم؛ هرچند  با هر دو دستم می چپ یا راست برام فرقی نداشت. 

های استاد هم باعث شده بود یاد بگیرم از  ذاتا دست چپم تیز تر بود. آموزش

هر دو دستم همزمان استفاده کنم. دوتا از ضامن دارام رو از جیبم در آوردم و  

ضامن جفتشون رو همزمان کشیدم. بلندتره چشماش برقی زد و با لبخندی  

 :چندش آور گفت

 .چه خفن. وحشی هم که هستی. دستت رو نَبُره خوشگله  -

ی غزال.  ای شبیه لهجی عجیبی داشت. مطمئن نبودم؛ ولی شاید لهجهلهجه

انقدر تعجب کردم که چشمام گشاد شد. اونا از مشهد تا این جا دنبالم اومده  

بودن؟! یعنی ماموریتی که چند هفته پیش توی مشهد انجام دادم؛ انقدر  

 اک بوده؟! مگه چی توی اون گاوصندوق لعنتی بوده؟خطرن

تازه نگاهم به کوتاهه افتاد که نیشش باز شده بود و با لبخند معناداری بهم 

ذاشتم این رو بفهمن. ابرویی باال  خیره شده بود. ترسیده بودم؛ ولی نباید می
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 :دونستم از کجا آوردمش گفتمانداختم و با جراتی که نمی

 .شه هات رو به خورد سگام دادم معلوم میهفقط وقتی رود -

های مریم حتی از  یه چیزی روی هوا پرونده بودم؛ وگرنه من به خاطر شکنجه

ترسیدم. چه سگ غزال، »جین« که یه سگ کوچیک و پشمالو بود هم می

 !برسه به این که خودم سگ داشته باشم 

جرهایی که توی  هاشون کامال جدی گفته بودم. خنبا این حال در مورد روده

آوردم، با کمی مهارت دستم بودن کامال سفارشی بودن و اگر شانس می 

تونستم از شرشون خالص شم. من معروف ترین چاقوکش این شهر کوفتی  می

ی لعنتی بودم؛ یا من رو  ترین ق*مار باز این منطقهبودم؛ من معروف

ا تمام اسم بلند شناختن و یا خیلی دل و جرات داشتن. حتی بنیامین هم بنمی

دونست  فرستاد؛ چون میو قدرت زیادش، هیچ وقت مستقیم آدم سراغم نمی

برای خودش یه لشکر دشمن میخره. اون وقت این دوتا از طرف کی اومده 

خواستن باهام ی خودم، توی مرکز شهر، میبودن که وسط پارک نزدیک خونه

 !درگیر شن؟

 :تره با همون لبخندش گفتکوتاه
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 ...نیست خشک و خالی ببریمش؟ اول ما، بعد بقیهحیف  -

 :تره جواب دادتر از چیزی که بودم بشم؛ بلندقبل از این که بخوام عصبی

تو فقط چشماش رو ببین. معلومه رییس همچین بدنی رو با کسی شریک   -

 .شهنمی

بیشتر از این که از حرفاشون بترسم، چندشم شده بود. شاید اگر اون تجربه بد 

 ...با فرزاد نداشتم، انقدر خاطرات بدی برام زنده نمی شد؛ اما حاالرو 

دونستم رییسشون کیه، فقط از تصور این که با کسی باشم حالم  با این که نمی

 .بهم خورد

ای جز مبارزه  دونستم اگر فرز نباشم تنهایی از پسشون برنمیام؛ اما چارهمی

های کثیفشون  لیم خواستهکردم و یا باید تسنداشتم. یا باید دفاع می

 .شدممی

هوا بهم حمله کرد. بدنم  کوتاهه با حسرت بهم زل زده بود که بلنده بی 

ناخودآگاه واکنش نشون داد؛ اما درست قبل از این که دستش بهم برسه، دست 

ای مانعش شد. م*حکم عقبش زد و سد راهش شد. قبل از این که بتونم  مردونه

حرکت بعدی بلنده چرخید سمتش و باهاش درگیر  صورتش رو ببینم، به خاطر 
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 .شد

ای که اومده  کردم اون یکی میره کمک دوستش تا از پس این غریبهفکر می

کمکم بربیاد؛ اما اون تا دیده بود هوا پسه، اومد سراغ من! انگار انقدرا هم که  

کردم با هم دوست نبودن! حاضر بودم شرط ببندم رییسشون برای  فکر می

 .بتونه منو زنده براش ببره، جایزه گذاشتهکسی که 

دیگه حتی فرصت نشد ببینم کی به خاطرم جونش رو به خطر انداخته. انقدر  

کرد که حتی فرصت تغییر جهت نگاهم رو هم ازم گرفته  ای مبارزه میحرفه

بود. انگار قسم خورده بود بدون من نره پیش رییسش که هرچی جا خالی 

ای نبود. انگار واقعا باید خ*ون خودش رو روی  شد. چاره خیال نمیدادم، بی می

 .خیالم شهدید تا بیخنجرم می

ی نجات و داره با یکی شون  ترسیدم همین کسی که اآلن شده فرشته چون می

ی کوتاهه رو بهش بخشیدم و  ام شهادت بده، رودهکنه، بعدا علیهمبارزه می

ی ی محکمی که با دسته با ضربهبازوش رو نشونه گرفتم. با یه حرکت زدمش و 

خنجرم به سرش زدم، از خودم دورش کردم. انقدر از حرفای چندشش حرصی 

بودم که ناخواسته م*حکم زده بودمش. عادت داشتم با یه حرکت، دوتا خط 
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کردم و از وسط درجه عوض می 120ی اول، زاویه رو  بندازم. همزمان با ضربه

قب. گرچه این یه حرکت بود؛ اما دوتا خط گشتم عخط قبلی، منحنی وار برمی

انداخت. دوتا خطی که دیگه هر خالفکاری باهاش آشنا بود. روی ب*دن می

 .این امضای من بود

کردم تا چند داد بلندی زد و با دست چپش دست راستش رو چسبید. فکر نمی

هوا دستش رو ول کرد و م*حکم هولم  ثانیه سمتم بیاد؛ اما برخالف تصورم بی

داد. چون آمادگیش رو نداشتم نتونستم جاخالی بدم یا تعادلم رو حفظ کنم.  

م*حکم زمین خوردم و چاقو از دست راستم در رفت. تا خواستم بلند شم برای 

ای خودش رو روم انداخت و حرکت بعدیم  این که مهارم کنه، با یه حرکت حرفه

ی  کوبید که شیشه رو مهار کرد. انقدر با قدرت دستم رو روی سنگ فرش پارک

ها تا ته توی  ساعتم خرد شد. با بار دومی که این حرکت رو تکرار کرد، شیشه

 .دستم فرو رفتن و ناخواسته چاقو از دست چپم هم رها شد

دردم انقدر شدید بود که نتونم واکنشی نشون بدم. با دست سالمش زد زیر 

دم و دست چپم زخمی چاقو و ازم دورش کرد. دوتا چاقوهام رو از دست داده بو

شده بود؛ اما هنوزم یه چاقوی دیگه داشتم. تا با دست چپم درگیر بود، از  
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فرصت استفاده کردم و با دست راستم آخرین چاقوم رو در آوردم. این بار  

تر از بار قبل زدمش. خوی وحشیم بیدار شده بود و همون یه ذره م*حکم

ن این که حواسم به زخم باز دستم رحمی رو هم که داشتم از بین برده بود. بدو

های ساعتم توش فرو رفته بودن باشه، دستم رو مشت کردم. مشت که شیشه

اش رو هدف گرفته بود. تر از همیشه صورت خالکوبی شدهزخمیم م*حکم

اش رو از دست داد. تا همین اآلن  انقدر زدم که نیمه جون شد و قدرت مقابله

 .هم خ*ون زیادی از دست داده بود

وزنش بیشتر از حد تحملم بود و دیگه جون نداشتم از روی خودم بلندش کنم؛  

 .اما منتظر معجزه هم نبودم. بعد از رویا دیگه منتظر هیچ چیز خوبی نبودم

ام، از روی ب*دن زخمیم کنار زدمش. حاال آسمون  با تمام جون باقی مونده 

ای که جلوی خورشید  یرهی شهر، کامال توی دیدم بود. اَبرای ت نارنجی و آلوده

دونستم انداختن؛ اما من خوب میرو گرفته بودن، شاید بقیه رو به اشتباه می

 .ماه دیگه، خبری از بارون نیست  5توی این شهر حداقل تا 

توجه به صدای درگیری اون دو نفر، وسط این شرایط بد، به آسمون خیره  بی

جونی برای بلند شدن داشتم؛   ی واقعی بودم. دیگه نهبودم. من یه پاک باخته
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تونستم بفهمم که اون یکی داره از  ها هم میاش رو. از صدای ضربهنه انگیزه

خوره. سعی کردم بلند شم؛ اما د*ر*د دستم امونم رو ی نجاتم کتک می فرشته

بریده بود. به هر زحمتی بود نشستم و دستم رو باال گرفتم تا بیشتر از این  

 .خ*ون راه خودش رو تا آرنجم باز کرد خ*ون ریزی نکنه؛ اما

شه و دارم ای که روی زمین چکید، حس کردم دیدم داره تار میبا اولین قطره

دونم توهم زده بودم یا واقعا دویدم. نمی از هوش میرم. از اولش هم نباید می

شد. هنوز اول تابستون بودیم؛ ولی انقدر سردم شده بود  بدنم داشت سرد می 

 .زنهردم استخونام داره یخ میککه حس می

رفتم که دستی قوی و مردونه، آرنج دست سالمم رو تقریبا داشتم از حال می

چسبید و با یه حرکت از روی زمین بلندم کرد. ضرب دست محکمش باعث شد 

پرت شم سمتش و چون اون دستم هم زخمی بود؛ نتونستم تعادلم رو حفظ  

الهم از سرم افتاده بود و نور مستقیم  کنم و م*حکم توی آغوشش فرو رفتم. ک 

داد. به جای این که از  ی عصبی رو بهم هدیه میخورشید، داشت یه حمله

اراده برای این که نور بهم نخوره، چشمام رو بستم و  آغوشـش بیرون بیام، بی

 .بیشتر توی آغوشـش فرو رفتم
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رگ بود. دکترم  ای هم که نور بهم خورده بود، برام مثل ناقوس مهمون یه لحظه

تونستم بذارم توی همچین  گفت نباید مقاومت کنم؛ ولی این بار نمیمی

شرایطی از حال برم. با تمام وجودم داشتم سعی می کردم به ذهنم بفهمونم که  

هوشی  این توهمات حقیقت نداره؛ اما سردرد شدیدم داشت منو تا مرز بی

اراده به پیرهن  بود و بی های تصادف جلوی چشمم اومدهبرد. بازم صح*نه می

 .انداختمای که هنوز ندیده بودمش چ*ن*گ میغریبه

تقریبا نیمه هوشیار بودم؛ ولی عطر آشناش داشت حواسم رو از خاطراتم پرت  

شد و عطر عجیبش به زمان حال برم کم محو میکرد. تصویر تصادف کم می

شنایی که توی  گردوند. من این عطر رو به خوبی به یاد داشتم. عطر آمی

تونستم چشمام رو بیمارستان هم منو به خاطرات کودکیم برده بود. کاش می 

 ...کردم چشمام رو باز کنم؛ ولیباز کنم. کاش جرات می

ی رفتارهاش انقدر برام  زد. چرا همهاون بغـلم نکرده بود؛ ولی کنارم هم نمی

 آشنا بود؟

 .از این جا برو. پلیس داره میاد -

تونستم چشمام رو باز کنم و  محاسبات ذهنم رو بهم زد. نمی صداش تمام 
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نهایت آشنا بود. من به قدری روی صداها  صورتش رو ببینم؛ ولی صداش برام بی

حساس بودم که حتی با یک بار شنیدن، بار دوم دیگه به خوبی 

 .شناختمشمی

کنارش  با صدایی که از پشت سرش شنیدم، توی یه تصمیم آنی، با چشم بسته 

تونستم صدای قد بلنده که از جاش بلند شده بود و داشت حمله زدم. من می

ای که  کرد سمتمون رو بشنوم. صدای آژیر ماشین پلیس، عطر آشنای غریبهمی

خواست آشنا از آب دربیاد و هوای آلوده؛ تنها چیزایی بودن که با دلم نمی 

 .کردمچشم بسته حس می

دیگه هم به خاطرم آسیب ببینه، حتی به قیمت   جلوش ایستادم تا نذارم یکی

آسیب دیدن خودم. با دیدن چاقو توی دست اون ع*و*ضی، بدون هیچ  

هوا دست راستش از پشت سرم دور واکنشی سرجام خشکم زده بود که بی

ی م*حکم پاش، چاقو از  هام حلقـه شد و م*حکم عقبم کشید. با ضربهشونه

کردم وی آغوشش بودم؛ اما جرات نمیدست بلنده پرت شد. حاال عمال ت

کرد؛ ولی اون که  چشمام رو باز کنم. یه ثانیه دیگه دیدن نور آفتاب نابودم می

 :هوا هولم داد کنار و با صدای نسبتا بلندی گفتدونست، بیاین رو نمی
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 .گم برورها! بهت می -

نور ای که شوک قدیمیم به شنیدن اسمم، برام مثل یه شوک بود؛ شوکی قوی

اراده چشمام رو باز کردم. آفتاب هنوزم توی چشمم بود؛ ولی  رو خنثی کرد. بی

دیدم. اون مشغول زدن اون نامرد بود؛ بدون این  من دیگه به جز اون چیزی نمی

 .که بدونه قلب من از شنیدن صداش ریخته

شناختم. هیچ شناختم. من این لحن »رها« صدا زدن رو میمن این صدا رو می

زد. هیچ کس بلد نبود مثل امید اسمم امید من رو این جوری صدا نمی کس جز

رو صدا کنه. انگار جز اون هیچ کس توی این دنیا، »رها« صدا زدن رو بلد 

 .نبود

خواستم به حرفش گوش کنم؛ اما پاهام به زمین چسبیده بود. نگاهم  می

خواست می بینمش. دلمکردم دیگه هیچ وقت نمیی کسی بود که فکر میخیره

ای که از  یه دل سیر نگاهش کنم؛ اما هولم داد به جهت مخالف و با دلهره

 :بارید گفتچشماش می 

 .دِ برو لعنتی -

ام رو  نفهمیدم چطوری از پارک بیرون زدم. فقط وقتی به خودم اومدم که خونه
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ی بن بست دیدم. اآلن من چی کار کردم؟! امید رو وسط پارک با دوتا  ته کوچه

ی و مامورای پلیس تنها گذاشتم؟ اون هم وقتی که از هیچی خبر نداره؟ به  جان

 جرم نکرده؟

اصال اونی که دیدم واقعا امید بود؟ اونجا چی کار می کرد؟ اصال توی این شهر  

چی کار می کرد؟ چرا صورتش زخمی بود؟ کی زخمی شد که ندیدم؟ نکنه این  

م خوب نزده بودم! همیشه  هم یه توهم دیگه ست؟ ولی من که تا حاال توه

توهماتم ترسناک بودن. چطور ممکن بود توی بیداری توهم کسی رو بزنم که  

تونستم صورتش رو ببینم؟ من حتی مطمئن نبودم حتی توی خواب هم نمی

 دقیقا چی دیدم؟ 

 .گیج و سردرگم بودم و قدرت تحلیلم رو از دست داده بودم؛ من شوکه بودم

دستم خشک شده بود، مثل کسی که توی خواب راه  توجه به خونی که روی بی

ره، با پای پیاده به پارک برگشتم. حاال دقیقا همون جایی که درگیر شده می

بودیم، ایستاده بودم؛ اما اثری از کسی نبود. مطمئنا به کالنتری منطقه برده  

شد. خودم بودنشون؛ جایی که خالفکاری مثل من حتی نباید از کنارش رد می

دونستم نباید برم اون جا؛ ولی وقتی به خودم اومدم جلوی در  یخوب م
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 کالنتری بودم. چه بالیی سر سامی محتاط اومده بود؟

از وقتی که اولین قفل رو باز کرده بودم، فهمیده بودم که پلیس برای من و  

زاده توی  امثال من یعنی خطر. حاال با این ماموریت آخری که به دستور خان

شدم، چه برسه به اده بودم، دیگه حتی نباید توی شهر دیده میمشهد انجام د

ای هیچ وقت انجامش کالنتری. این کار حماقت محض بود. کاری که یه حرفه

داد؛ اما من مثل یه آماتور قید همه چی رو زده بودم و روبه روی کالنتری  نمی

ادم رو به  ایستاده بودم. نه! نباید این کار رو می کردم. حق نداشتم جون افر

 .خطر بندازم

از شدت ناچاری کالفه شده بودم؛ اما روی دلم پا گذاشتم و از کالنتری فاصله 

دونم چرا دوباره به پارک برگشتم و چرا دقیقا روی نیمکتی که  گرفتم. نمی 

درگیر شده بودیم، نشستم. نه من آدرسی ازش داشتم و نه اون آدرسی از من.  

قل به ذهنش برسه که برای دیدنم باید به پارک  من ته دلم امیدوارم بودم حدا

 .برگرده

مثل مجسمه روی نیمکت نشسته بودم؛ اما توی سرم آشوب بود. فکرای زیادی  

چرخید. فکر این که این دوتا ع*و*ضی رو همون کسی که  توی سرم می
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اش رو خالی کردم دنبالم فرستاده، داشت من رو دیوونه  گاوصندوق خونه

حساب اون آدم هرکی که بود، سن و جنسیت من رو فهمیده  کرد. با این می

اوفته. اتفاقی که همیشه تونست برام بیبود. این بدترین اتفاقی بود که می

نگرانش بودم، حاال افتاده بود؛ اما ذهنم انقدر درگیر امید بود که از همیشه  

ی مهی ناشناس امید بوده، هتر بودم. فکر این که شاید اون شماره خیالبی

 .فکرم رو مشغول کرده بود

ی مزاحمم رو گرفتم. اراده سریع گوشیم رو از جیبم در آوردم و شماره بی

خاموش بودن گوشیش، مهر تایید حدسم بود. اگر درست حدس زده باشم، پس 

 !اون آدرس من رو داره

ام، سریع از جام بلند شدم. با این فکر که ممکنه بعد از کالنتری بیاد خونه

خواستم به خونه برگردم.  وجه به شایان که بی هوا جلوم سبز شده بود، میتبی

زد؛ اما دیر اومده بود. شاید اگر زودتر نفس میشایان از بس دویده بود نفس

افتاد. کل صورتش عرق سرد کرده بود و رسوند این اتفاقا نمی خودش رو می

 :هاش منظم نشده بود. هول زده گفتهنوز نفس

های خودی بودن؟ چرا  شون؟ از بچهند نفر بودن؟ شناختیچی شد؟ چ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
646 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ات خرابه؟ چطور فرار کردی؟  ایستادی آخه؟ مگه نگفتم بدو؟ چرا انقدر کله

 ...اتفاقی که

 :با دیدن دستم ماتش برد و وارفته گفت

 یا حضرت عباس! چه بالیی سر دستت آوردی؟  -

بودم. با گنگی زمزمه  انقدر ذهنم درگیر بود که زخم دستم رو فراموش کرده 

 :کردم

 !دستم چی شده؟  -

از جواب پرتی که دادم، گیجیم رو فهمید. قدمی عقب رفت و به زمین خیره  

های خونی کف زمین انداخت و یه نگاه به خونی که  شد. یه نگاه به شیشه خرده 

ور تر، سنگ فرش پارک رو پوشونده بود. نگاهش قفل شد چند سانتی متر اون

ترین ساعت  یم که جای ساعت کریستالم روش خالی بود. گرونروی دست زخم

 .شد، حاال پودر شده بودای که این اطراف پیدا میتمام شیشه 

اش روی  هوا هولم داد عقب. وقتی از شدت ضربهای کشید و بیپوف کالفه

 :نیمکت پشت سرم پرت شدم، به خودم اومدم. عصبی غر زدم

 کنی شایان؟ چه غ*لطی می -
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ون خالف و خالفکاری رو کنار گذاشته بود و مثل زیور شروع به غر زدن اما ا

 :کرده بود

شکنه  خریدی چقدر بهت گفتم میوقتی داشتی این ساعت کوفتی رو می -

ی پوکت فرو نرفت که. حاال راضی شدی؟  شی؛ حرف تو کلهزخم و زیلی می

 ...اصال این همه خ*ون توی بدنت داشتی تو؟ کل زمین خونیه

 :ول و بی طاقت وسط حرفش اومدمعج

همه اینا خ*ون من نیست. یکی شون رو زخمی کردم. مال اونه. د برو کنار   -

 ...دیگه

از جام بلند شدم و عصبی کنارش زدم تا برگردم خونه. دیگه عصر شده بود. 

یعنی ممکن بود پشت در مونده باشه؟ دوباره سد راهم شد و این بار سرم داد 

 :زد

 احمق؟ ریکجا می -

با دادی که سرم زد، اشک به چشمام دوید. یادم اومد که نباید ببینمش. یادم  

اومد توی چه وضعیت بدیم. یادم اومد نباید جون اون رو هم به خطر بندازم.  

یادم اومد که به خودم قول داده بودم هیچ وقت سراغش نرم. یادم اومد که من 
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 .رحمی رهاش کردمبا بی

ی پرم جا خورد. مطمئنا از من انتظار نداشت مثل  شایان از دیدن چشما

 :ها با یه داد چشمام پر از اشک شه. دلجویانه گفتدختربچه

کنی؟! تو که این جوری نبودی. بخدا من فقط رها چی شده؟! گریه می -

نگرانتم. ببخشید خب عمدی نبود. چرا انقدر داغونی آخه آبجی؟ من نبودم  

 اتفاقی افتاده؟! اذیتت کردن؟

با همون چشمای اشکی سرم رو به معنی »نه« به طرفین تکون دادم؛ اما حال  

کرد. این بار با مالیمت روی نیمکت نشوندم  زارم دقیقا خالف حرفم رو ثابت می

 :و با مهربونی گفت

 .هافقط پنج دقیقه همین جا منتظرم بمون. جایی نری -

های اولیه کوچیکی  ی کمکجعبهنمی دونم کجا رفت؛ ولی با یه نایلون خرید و 

 .ی کوچیکی زد و دستم دادکه دستش بود برگشت. نی رو توی آبمیوه

ها دونه شیشهحسی زد. دونهجلوی نیمکت زانو زد و روی کل دستم اسپری بی

 .رو از دستم در آورد و زخمم رو باند پیچی کرد

 :لبخند مهربونی زد و گفت
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 .رسونمتحاال هرجا بخوای بری می -

 :بغضی که توی گلوم جا خوش کرده بود رو کنار زدم. آروم زمزمه کردم

 !شکل احمقا شدم؛ مگه نه؟ -

اش نشست. مهربونی چشماش رنگ اخم کمرنگی میون ابروهای پر و مردونه

باخت و خشم جاش رو گرفت. از جاش بلند شد و خاک روی زانوهاش رو  

 :تکوند. با جدیت گفت

ها اجازه دادی اطالعاتت رو  رها. خودت به بچه بسه دیگه؛ به خودت بیا -

های  فاش کنن. گفتیم چرا؟ جواب درست ندادی. مارو پخش می،کنی تو گروه

دیگه می گیم چرا؟ جواب نمی،دی. گفتم اون ماموریت لعنتی مشهد رو قبول  

نفر رو با خودت ببر؛ نبردی.   11نکن؛ قبول کردی. گفتم یا من یا یکی از ما 

اول تحقیق کن هدف ماموریت چیه؟ گوش ندادی. تنهایی با میالد  گفتم حداقل 

ی یه  و سامیار و اون سروش احمق پاشدی رفتی تا مشهد، گاوصندوق خونه

پولدار رو زدی و حتی نگاه نکردی ببینی توش چیه؟ چه مرگت شده لعنتی؟!  

 ی خودکشی جدیده؟ شیوه

ای نداشتم. من با گفت. تمام کارهام حماقت محض بود؛ ولی چارهراست می
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های پشت سرم رو خ*را*ب کرده بودم؛ ولی اآلن هیچی  دستای خودم تمام پل

تر از فهمیدن هویت کسی که به خاطرم جونش رو به خطر انداخته  برام مهم

 .بود؛ نبود

باختم. حرفاش تلخ نفس عمیقی کشیدم و از جام بلند شدم. نباید خودم رو می

ه همون سامی م*حکم و خونسرد همیشگی. بود؛ ولی باعث شدم برگردم ب

 :های عصبیش خیره شدم و خونسرد گفتم چندثانیه به چشم

دو نفر بهم حمله کردن و توی درگیری یه غریبه اومد کمکم. احتماال هر سه   -

تونی از کالنتری بیارشون بیرون. هر سه  تاشون دستگیر شدن. هرجور می

ببر یکی از انبارهای خودمون و اون  خوام. اون دو نفر رو تاشون رو زنده می

 .یکی رو راحت بذار

تا خواست حرفی بزنه، دستم رو به معنی »ساکت باش« باال گرفتم و ادامه 

 :دادم

ی کوچیک  خوام حتی یه سوءسابقهاون هیچ ربطی به این قضایا نداره. نمی -

نیومدم  اش ببینم. آمار کامل هر سه تاشون رو دربیار و تا خودمهم توی پرونده

سراغت، دست به اون دو نفر نزن. آدرس محل ماموریت مشهد رو هم برات  



www.taakroman.ir  

 
  

 
651 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

فرستم. احتماال رییس این دونفر صاحب اون عمارته. حسابی راجع بهش  می

 .تحقیق کن

 :ای کشید و زمزمه کردجدیتم رو که دید، پوف کالفه

 .حواسم هست -

رده بودم؛ ولی من  هایی که بهش سپمنو رسوند خونه و خودش رفت سراغ کار

 .دیدمهمچنان دلخوری رو توی نگاهش می

شه؛ اما از وقتی کردم وقتی کارها رو بسپارم به شایان، خیالم راحت میفکر می

کردم. وقتی که رسیده بودم خونه، فقط داشتم طول و عرض اتاق رو متر می

همیشه   شه، رفتم توی حیاط تا باغچه رو آب بدم. این کاردیدم فکرم آروم نمی

 .فایده بودکرد؛ اما این بار حتی این هم بیذهنم رو آروم می

ها به در حیاط  جلوی باغچه ماتم برد بود که با صدای زنگ خونه، مثل دیوونه

خیره شدم. از فکر این که امید پشت دره، خشکم زده بود. اگر واقعا اونی که  

م بود دوباره رهاش کنم.  دیدم امید بود، اگر واقعا امید اومده بود دنبالم، الز

  8کردم؛ چون موقعیتم درست مثل سال پیش، باید رهاش می 8درست مثل 

سال پیش برای امید دردسر ساز بود. مهم نبود خودم چقدر اذیت شم، 
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 .خواستم بذارم اون آسیب ببینهنمی

با بار دومی که صدای زنگ توی خونه پیچید، به خودم اومدم. حتی اگر  

کردم. مطمئن نبودم با دیدنش کنم هم اول باید در رو باز می خواستم رهاشمی

ای جز قبول کردن ریسکش نداشتم.  بازم بتونم پای تصمیمم وایسم؛ ولی چاره

 .های بلند قلبم، در رو باز کردمتوجه به تپشنفس عمیقی کشیدم و بی

فکر کنم این اولین باری بود که از دیدن رویا خوشحال نشدم. مثل مجسمه  

لوی در ایستاده بودم که با دست کنارم زد و داخل اومد. دستش رو خیس  ج

کرد و به یونیفرم خاکیش کشید. شیر آب حیاط رو بست و وقتی دید هنوز  

 :جلوی در ایستادم، خودش در حیاط رو بست و به شوخی گفت

 .امروز خدم و هشمم رو نیوردم همرام. منتظرشون نباش -

خمیم افتاد که آروم دستم رو گرفت. شوخی رو  انگار تازه نگاهش به دست ز

 :کنار گذاشت و با جدیت گفت

 بازم دعوا کردی؟ -

 :حوصله گفتمدستم رو از دستش بیرون کشیدم و بی

 فقط یه اتفاق بد بود. حوصله ندارم بیا تو. غزال کو؟  -
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 :ای باال انداخت و گفتشونه

ازش خوشش اومد. فکر کنم تو راه یه پسره سال باالیی دنبالمون بود. غزال  -

 !ای، جاییبا همون بره کافه

حرفش رو ادامه نداد، هرچند الزم نبود بیشتر از این هم چیزی بگه. اولین باری  

ای توی ر*اب*طه بود دنبال یه نبود که غزال با وجود این که با کس دیگه

رفت؛ اون هم توی این سن. دیدنش کنار پسرای رنگ و  ی جدید میر*اب*طه

ی من و رویا عادی شده بود. وسط حرفش با چشمای گرد شده  ارنگ واسهو

 :گفتم

 !با یونیفرم مدرسه؟ -

رویا رفت داخل و روی اولین مبل نشست. در حالی که داشت مانتوش رو در  

 :آورد، گفتمی

گفتی یونیفرم یادم اومد اصال چرا اومدم. مدیر گفت اگه فردا هم نیای  -

 .و بزنیمدرسه قید دبیرستانش ر

توجه به من که روی زمین نشستم و با دست سالمم مشغول طرح زدن شدم،  بی

رفت داخل آشپزخونه و از یخچال پارچ شربت رو بیرون آورد. دیگه خودش  
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جا، خودش باید از خودش پذیرایی کنه؛ چون من بلد  دونست وقتی میاد اینمی

 .نیستم

 :شست. با مالیمت پرسیددو لیوان شربت برای هر دومون ریخت و کنارم ن

 !مسکن بیارم؟ -

ای بودم که امروز دیدم.  بدون این که جوابش رو بدم، مشغول طرح زدن چهره

ای برداشتم و  زدم که نوک مدادم شکست. مداد دیگهانقدر م*حکم طرح می

 .دوباره مشغول شدم 

 :رویا متوجه عصبی بودنم شده بود که محتاط پرسید

 بودی؟امروز منتظر کسی  -

بدون این که از کارم دست بکشم، یا حتی نگاهش کنم، سرم رو به معنی نفی  

 .دونستمتکون دادم؛ ولی حتی خودم هم جواب این سوال رو نمی

حوصلگیم شد و زودتر از همیشه از پیشم رفت. هنوز نیم ساعتم از  متوجه بی

ین بار بدون  رفتن رویا نگذشته بود که صدای پیام گوشیم، از جا بلندم کرد. ا

 «تردید پیام رو باز کردم:»زنگ زده بودی؟ 

 «برای اولین بار، برای این که بفهمم امیده یا نه، جواب دادم:»شما؟
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داد یا واقعا این بار جواب دادنش انقدر طول  دونم اون داشت لفتش مینمی

شدم و کم مونده بود بهش زنگ بزنم که کشیده بود. دیگه داشتم کالفه می 

ی محاسباتم رو بهم زد. »یه رفیق قدیمی، یه رفیق فراموش بعدش همهی جمله

شده...« یه جواب گنگ و مبهم! قبل از این که بخوام ازش اسمش رو بپرسم، با  

 «ی وجودم یخ زد. »امید ایزد پناهپیام بعدش همه

هوا گوشی از دستای یخ حتی با دیدن اسمش هم تپش قلب گرفته بودم. بی

با صدای خرد شدن گوشی، انگار چیزی توی وجود من هم   ام رها شد.زده

شکست. یعنی از دستم عصبانی بود؟ ممکن بود بیاد سراغم؟ چی باید بهش  

گفت؟! باید ازش عذرخواهی  گفتم؟! اصال اولین جمله رو کی باید میمی

 !کردم؟می

ماهه دیگه وقت دارم و تا خرخره  17نه؛ اآلن وقتش نیست. اآلن که من همش 

تر بود.  وی خالف فرو رفتم، وقت دیدن امید نیست. اون بدون من خوشبختت

ی این خاکستر شه. من خودم رو به  ذاشتم دیدنش یه بار دیگه جرقهنباید می 

تونم از  دونستم اگر حتی یه بار دیگه ببینمش، دیگه نمیشناختم. میخوبی می

 .تنها رفیقم بگذرم



www.taakroman.ir  

 
  

 
656 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ه و با فکر این که ممکنه بیاد این جا، بی  یهو یادم اومد که آدرس خونه رو دار

توجه به گوشیم که درش جدا شده بود و باتریش بیرون پریده بود، از جام بلند  

رفتم. هول زده سویی شرتی روی تاپ کوتاهم شدم. باید زودتر از این خونه می

 .پوشیدم و مشغول بستن بند کفشم شدم

رو ببینه. من ترکش کرده خواستم من خواستم ببینمش. من نمیمن نمی م

گفت: »چرا رفتی؟« شد توی صورتش نگاه کنم. اگر میبودم؛ اآلن حتی روم نمی

پرسید: »این چند وقت چی کار تونستم بهش بدم و اگر میهیچ توضیحی نمی

 .تونستم راستش رو بگمکردی؟« نمی می

شرتم  کردم، آمادگی دیدنش رو نداشتم. هنوز کاله سوییاز هر طرف نگاه می

رو روی سرم نکشیده بودم؛ اما سریع درو باز کردم که بیرون برم. قدم اول رو  

ی کسی که پشت در بود. اون قدمی برنداشته م*حکم خوردم تخت س*ی*نه

 .عقب رفت؛ اما من حتی سرم رو باال نیوردم. من از کفشاش شناختمش

سال  8ین قلبم سرم فریاد می زد:» ببینش! اون امیده؛ کسی که توی کل ا

جرات نداشتی حتی لحظه ای دوباره دیدنش رو رویاپردازی کنی، کسی که فکر  

کردی دوباره دیدنش محاله، اآلن روبه روته. فقط سرت بیار باال و یه بار  می
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گفت:» حتی همین یه بار  تر از همیشه میببینش.« اما مغزم س*فت و سخت

تونی ازش فرار کن.  ور که میتونه جونش رو به خطر بندازه. هر جدیدنت هم می 

 .«به خاطر خودش باید رهاش کنی

همیشه همین بود. مهم نبود قلبم چقدر تند بتپه، سرم فریاد بزنه، خودش رو  

به در و دیوار بکوبه و د*ر*د بگیره؛ در نهایت همیشه مغزم برنده بود. مهم 

باشه. دل نبود قلبم چقدر زخمی بشه، بدنم یادگرفته بود تابع دستورات مغزم 

لعنتی من براش تنگ شده بود؛ ولی حق نداشتم بذارم توی صورتم اثری از این 

اراده با انگشتای دلتنگی جنون آمیز باشه. قدرت تصمیم گیری نداشتم و بی

دادم، انگار داشتم به در کم جونم جوری در آهنی و د*اغ حیاط رو فشار می

سال دوباره داشت   8هی، بعد از پناکردم کمکم کنه. این حجم از بیالتماس می

 .گردوندمن رو به رهای همیشگی برمی

سال گذشته بود؛ ولی من هنوز هم همون دختر ترحم انگیز سابق بودم.   8

دادم، دلم رو یه سال خودداری داشتم نشون می 8کفری از ضعفی که بعد از 

 .دل کردم در رو روش بستم

ی آخر پاش  کنم که درست لحظهیدونست همین کار رو مانگار از اول هم می



www.taakroman.ir  

 
  

 
658 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

تونست من رو حدس بزنه و  رو بین در گذاشت و مانعش شد. اون هنوز هم می

فهمیدم تر از این، برای من توی دنیا وجود نداشت. اآلن میچیزی دیوونه کننده

 .مغزم همیشه برنده بود؛ چون هیچ وقت هیچ کس مانعش نشده بود

از در جدا شد. این آتش بس مغزم بود.   حسماین بار قلبم برد و دستای بی

ترسه به رویاش نگاه کنه و از دستش بده، قدمی عقب رفتم و مثل کسی که می

 .نگاهم رو به زمین دوختم. آروم در رو هل داد و سکوت بینمون رو شکست

 !یعنی انقدر ازم بدت میاد؟ -

سال  8د از سال، این بود. اولین فکرش بع 8پس این بود. اولین جمله بعد از 

ای بود؛ وقتی حرف  رحمانهخوام ببینمش. چه فکر بیدیدنم، این بود که من نمی

زدن و نزدنش، بخشیدن و نبخشیدنش، حتی دلخور بودن و نبودنش، توی این  

لحظه برام مهم نبود. وقتی فقط عطر حضورش از این نزدیکی، کافی بود تا به 

رای من چه جوری بودنش مهم  چیزای خطرناکی مثل نگه داشتنش فکر کنم. ب

وار  تونست بهم جرات اعتراف بده که چقدر دیوانهنبود، وقتی حتی بودنش می

 .دلم براش تنگ شده بود

من توی چه برزخی دست و پا می زدم و اون چقدر ساده نتیجه گرفته بود،  
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ی این سادگی و پاکیش بودم؛ ولی این صدای آشنایی ازش بدم میاد. من شیفته

آورد، این لحن دلخور و دلتنگ ام رو جلوی چشمم می ی گذشتهت همهکه داش

ی  ذاشتم؟! دیدنش توی حیاط خونهو این همه واقعی بودنش رو کجای دلم می

 !سوت و کورم، یه توهم شیرین بود یا یه حقیقت تلخ؟

اراده نگاهم روی دستش نشست. صدای صافش، حاال بم و مردونه شده بود و بی

و همیشه زخمیش، حاال صاف و سالم روی در آهنی و د*اغ دستای کشیده 

حیاط نشسته بود. جرات نداشتم باالتر رو نگاه کنم. من هنوز جرات نداشتم به  

شد چی؟ اگر با دیدن صورتش کردم و غیب میصورتش نگاه کنم. اگر نگاه می

 شد چی؟این توهم تموم می

 .تر شدسکوت من که طوالنی شد، دلخوری اونم عمیق

 !اصال منو یادت میاد رهایی؟ -

های قلبم، وقتی که قرار بود برای بار دوم از خودم  ی تپشصدای کر کننده

ترین صدای این حوالی بود. هنوز هم سرم پایین بود؛ ولی  فایده برونمش، بی

تونست باعث شه حتی منه غرق شده و سرتا پا شنیدن صدای دلخورش می

 .گناهکار هم، هوس نجات کنم



www.taakroman.ir  

 
  

 
660 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

اومد و کار رو برام  گفت. ای کاش هیچ وقت دنبالم نمی ی کاش این رو بهم نمی ا

کردم یکی توی دنیا  کرد. ای کاش وقتی که من داشتم فراموش میتر نمیسخت

 .زدتونه اسمم رو انقدر خوش آوا صدا کنه، اینجوری صدام نمیهست که می

حتی دلش رو نداشتم  ی دیدن یه آشنا بود؛ اما زندگی درب و داغون من تشنه

 تر هم وجود داشت؟ارادهسرم رو باال بیارم. از من بی

انگار از سکوتم گیجی و شوکگیم رو فهمید که قدمی که عقب رفته بود رو پس  

اراده سرم رو باال  گرفت؛ اما من وحشت زده قدم دیگه ای عقب رفتم و بی

از دیدن چشمای  آوردم. من ترسیده بودم؛ اما نگاهم میخ چشمایی شد که بعد 

 .رفتنروشنم از خیره شدن بهم طفره می

نفس عمیقی کشید و سرجاش ایستاد. توی برداشتن قدم دوم مردد بود. 

تونست بفهمه. من با تمام وجود تردیدی که شاید هیچ کس به جز من نمی

بهش زل زده بودم و اون هنوز هم مصرانه سعی داشت نگاهش رو به زمین  

 .بدوزه

ساله، قد بلند، جذاب،   14ساله، مثل امید  22ل سابق بود. امید هنوز هم مث

سال پیش خیلی فرق   8پاک، آروم و باخدا بود؛ ولی من برعکس اون با رهای 
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کردم. انقدر توی  داشتم. انقدر غرق شده بودم که حتی واسه نجات تالشی نمی

گی کرده گناه غلت زده بودم که دیگه آب از سرم گذشته بود. انقدر تنها زند

بودم که دیگه داشتن یه رفیق مثل امید برام رویا شده بود و انقدر بزرگ شده 

تونه داشته باشه. بودم که بفهمم این نوع پا پس کشیدن یه پسر چه علتی می

ذاشت. اگر اون داشت به دختر بودن من و به عقاید خودش احترام می

 !خواستم مثل زیور بگم: اون یه پارچه آقا بودمی

ی عقاید، باورها، انسانیت و وجدانم رو توی زندگیم باخته بودم و  ن دیگه همهم

هیچ اعتقادی به چیزی که امید هنوز هم بهش اعتقاد داشت، نداشتم. همیشه  

گم »خدای مهربونی که توی ذهنت  کردم اگر روزی دیدمش، بهش میفکر می

وی آغوشم ساختی وجود نداره. خدای مهربون تو گذاشت خواهر پاک من ت

خواستم سرش فریاد بزنم و بگم: » خدای مهربون تو، گذاشت جون بده.« می

هاش رو بکشه« اما حاال که روبه روم بود،  پدرم جلوی چشمای من آخرین نفس

خواستم بگم چرا با صداقتت خواستم سر این چیزا باهاش بحث کنم. نمینمی

م نگاهم کنه. چیزی که  خواستباعث شدی باورای غلطت رو باور کنم؟ فقط می

 .به خاطر سر و وضع ناجورم ازم دریغش کرده بود
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فقط برای این که نگاهم کنه، فقط و فقط برای این که امید نگاهم کنه، بدون  

حسم سمت زیپ سویی شرتم این که نگاهم رو از روش بردارم، دستای بی

، تا نگاهش رو  ی بازم رو پوشوندمرفت. زیپم رو باال کشیدم و تاپ کوتاه و یقه

شد توی چند ثانیه  بخرم؛ نگاهی که هنوز مصرانه به زمین خیره بود. باورم نمی

 .و فقط به قیمت یه نگاه، کوتاه اومدم و برخالف باورام رفتار کردم

از همون بچگی هم وقتی من حتی خودم رو به بندگی هم قبول نداشتم، اون  

خواست بهم ثابت کنه؟  میکرد انگار دوست خداست. چی رو جوری رفتار می

این که با وجود پرورشگاهی بودن، بازم پاک مونده بود؟ این که پرورشگاهی ها  

ها هم حق زندگی  تونن انقدر خوب و موجه باشن؟ این که پرورشگاهیهم می

دارن؟ آره خب؛ حق داشت! اون که نمی دونست من از پرورشگاه رفتم، تا اون  

دونست رفتم و زندگی توی  ر موجه جلوه کنه. نمیامروز بتونه پاک بمونه و انقد

خواستم هم تنهایی رو به جون خریدم، تا حق زندگی رو از اون نگیرم. نمی

تر  گفت:»آدم کسی رو که ازش متنفره، راحتوقت بفهمه. بابام همیشه میهیچ

 .خواستم راحت فراموشم کنهکنه.« من میفراموش می
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به اسم پرورشگاه، تنها تصمیمی بود که توی   رها کردن تنها رفیقم توی جهنمی

زندگیم همیشه در مورد درست یا غ*لط بودنش مردد بودم، عذاب وجدان  

دیدمش، داشتم و حتی گاهی از خودم دلخور بودم؛ اما حاال که از نزدیک می 

دیدم انقدر آقا شده و برعکس من توی محیط سالمی رشد کرده، حاال که می

رفت. من به ته خط رسیده بودم؛ ولی از این که اون توی   ی تردیدم از بینهمه

 .اوج جوونیش بود خوشحال بودم

هرچند مطمئن بودم این یه توهمه؛ اما این توهم رو مدیون چی بودم؟ کی 

دونه؟ شاید خدا دلش برام سوخته بود و این توهم شیرین رو بهم داده بود. می

کنم؛ اما امشب فقط دیدنش برام کافی  بهش خیره بودم تا واقعی بودنش رو باور  

شدن، کردم، غیب مینبود. از بس توی خواب وقتی رویا و سامی رو ل*مس می

شه و این  مطمئن بودم این هم یه خوابه و به محض ل*مس کردنش؛ محو می

 .رسهتوهم هم به آخر می

با این حال، حتی توهم چنین اتفاقی هم برای کسی مثل من گناه بود. لبخند 

تلخی زدم و ل*بم رو زیر دندون کشیدم. قدمی جلو رفتم و با این فکر احمقانه 

 .ی راستش رو مثل یه شی قیمتی ل*مس کردمشه، گونهکه اآلن غیب می
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اراده از شوک واقعی بودنش  ای که دستم پوستش رو ل*مس کرد، بیلحظه

ها،  د از سال خشکم زد. اون چشماش رو بست تا باز هم خوددار بمونه؛ اما من بع

میون بغض سنگینم، لبخندی از واقعی بودنش روی صورتم نشست. 

دونستم داشت مقاومت کرد؟ نمی دونستم اون داشت به چی فکر مینمی

دونستم چرا چشماش رو بست؟ زد؟ و نمیکرد دلم رو نشکنه که پسم نمیمی

 ه؟ خواست حتی نگاهش به نگاهم بخوریعنی انقدر ازم متنفر بود که نمی

خواستم  دونستم اون چقدر ازم متنفره؛ اما من چشمام رو بستم، چون نمینمی

وقتی دستم رو برداشتم، با چشم باز غیب شدنش رو ببینم؛ ولی صدای  

شید، اثبات واقعی بودن حضورش بود؛ اما این هم برام  های عمیقی که می نفس

 .کافی نبود

  8خواستم باورش کنم. انگار  ی اراده لمــسم به نوازشی آروم تبدیل شد. مبی

دونم چقدر جلوی  شد. نمیسال دوری به این آسونی از قلب دلتنگم شسته نمی 

این نوازش مقاومت کرد؛ ولی باآلخره با حس عقب کشیدنش، چشمام رو باز  

ترین فاصله توی  کردم. به کسی خیره شدم که حاال نگاه دلخورش از نزدیک

 .نگاه دلتنگم نشسته بود
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رسید، بغضم گرفت. از  ده بغضم گرفت. از این که هنوز هم قدم بهش نمیارابی

این که جلوم بود؛ اما حق نگه داشتنش رو نداشتم، بغضم گرفت. از این که اینی  

های  تر از بغضکه روبه روم بود، واقعا امید بود، بغضم گرفت. یه بغض سنگین

 .گذشته

دونم و  اعتقادش رو میدونست که من دلخوریش رو توی چشماش دیدم. می

خودداریش رو واسه این که لمسم نکنه فهمیدم؛ اما نتونستم به اعتقادش 

ام بشکنه و  احترام بذارم. درست قبل از این که بغض چندین و چند ساله

غرورم رو نابود کنه؛ دستام قفل گ*ردنش شد و م*حکم بغلش کردم، درست 

وتاه بودم که اگر خودش کمی مثل بچگی. هرچند هنوز هم در برابرش انقدر ک

 .رسیدشد، دستم بهش نمیجلوم خم نمی

سال از خودم  8احساسی که شکست! به همین راحتی سامی محتاط و بی

ساخته بودم، با لمـس یه آغـوش آشنا شکست و رهای احساساتی و معصومی 

 .کردم توی وجودم کشتمش، نفسی دوباره گرفتکه فکر می

د! چیزی غیرقابل باورتر از این که رویام واقعی شده خدای من! این واقعی بو

بود، وجود نداشت. بدون توجه به این که هنوز جلوی دریم و هر لحظه ممکنه  
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چشم و رویی توی  ها مارو ببینه، بدون توجه به این که من با بییکی از همسایه

  بدترین روزاش تنهاش گذاشتم، حتی بدون توجه به این که دیگه بچه نیستیم

مرز برای خودم داشته باشمش، بغلـش کرده بودم؛  که بتونم انقدر راحت و بی

 .جواب مونده بودآغوشی که از طرف اون کامال بی

دادم که چیزی تا حل شدنمون نمونده بود، بدون  انقدر م*حکم فشارش می

واکنش بود. برای منی که اخالقش رو  توجه به این که اون هنوز هم بی

دونم زندگی سختی که ن که پسم نزده بود، کافی بود. نمیدونستم، همیمی

 .گذرونده بودم من رو انقدر کم توقع کرده بود یا شدت دلتنگیم

باز هم اون بود که عقب کشید. آروم خودش رو از حصار دستام جدا کرد، بدون 

ای عقب رفت و دوباره نگاهش رو به زمین  این که بهم دست بزنه. قدم دیگه

هنوزم همون امید پاک سابق بود، همون رفیق بچگی و همون نگاه  دوخت. اون 

تونستم بهش  عسلی؛ ولی من دیگه اون رهای معصوم قدیم نبودم؛ ای کاش می

بگم؛ اما تمام حرفام توی بغض سنگینی که توی گلوم جا خوش کرده بود و  

 .اشکی که به چشمام دوید، خالصه شد

گرفتم. کامال واضح بود من تنها کسی  قدمی عقب رفتم و من هم نگاهم رو ازش 
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 .ها دل تنگ بودهبودم که تمام این سال

 چی شده که این جوری بغض کردی؟  -

هنوز هم این صدای گرمی که از شدت بغض خش برداشته بود، برام زیباترین  

تونست  تونستم بشنوم. هنوز هم اون تنها کسی بود که می صدایی بود که می

 .م بغضم رو بفهمههام هحتی از صدای نفس

اراده بهش خیره شدم. صورتش زخمی بود ای که گفت، بیمقدمهی بیاز جمله

و سر و وضعش شلخته و نامرتب. قدش شیرین پونزده، بیست سانتی ازم  

بلندتر بود و چشمای روشنش هنوز هم همون عسلی آشنا بود، فقط کمی 

 !دونمتر؛ یا شاید هم مال انعکاس نور بود؛ نمیروشن

ای که روی  اش، موهای لَخت و مشکیِ بهم ریختهابروهای پر و دست نخورده

پیشونی بلندش ریخته بود و هیکل پُرش، ازش یه مرد کامل ساخته بود. هنوز  

 :ای زد و گفتهم بغض توی چشماش بود؛ اما لبخند خسته

 !کسی خونه هست که بیام تو؟ -

 حواسم نبود که هنوز حتی  اصال حواسم نبود که جلوی در نگهش داشتم. اصال

یه کلمه هم باهاش حرف نزدم. حواسم نبود که هنوز بهش خیره شدم و نگران  
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کنه. اون تنها کسی ام چه برداشتی میهای خیرهاین هم نبودم که از این نگاه

بود که جلوش خود واقعیم بودم و نگران نبودم براش سوتفاهم شه. اون من رو  

 .ردکبهتر از هر کسی درک می

ام، باید شخص فهمیدم چرا برای این که بتونه بیاد توی خونههرچند من نمی

حرف قدمی عقب رفتم و با دست به داخل اشاره سومی هم توی خونه باشه؟ بی

کردم. این یه جور تعارف مودبانه بود، نبود؟ انقدر شوکه بودم که انگار صدام رو  

 .گم کرده بودم

مم رو از یادم برده بود. با دیدنش به کل صدای گرم و لحن مظلومش، تصمی

فراموش کردم که قرار بود نذارم کار به اینجا کشیده شه. قرار نبود بیاد دنبالم 

 ...و قرار نبود دوباره باهاش چشم تو چشم شم؛ ولی

ای داخل اومد و در رو پشت سرش بست. به در که تکیه داد، آروم قدم دیگه

دونم چقدر بهم خیره بودیم؛ ولی انگار  . نمینگاهش توی نگاه دلتنگم قفل شد

کردیم هم دیگه رو پیدا کردیم. این دیدار اصال توی  هیچکدوم باور نمی

 ی زندگیم نبود. چرا سرنوشت با من شوخیش گرفته بود؟برنامه 

از در جدا شد و قدمی سمتم برداشت. کالهم رو روی موهای بازم گذاشت و 
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ه و گیج بودم که توی دستش ندیده بودمش. نگاهش رو ازم گرفت. انقدر شوک

 .دیدمدرست مثل بچگی که از ذوق دیدنش ظرف غذارو توی دستش نمی

اراده یاد با دیدن کاله، تازه یادم اومد موقع درگیری از سرم افتاده بود. بی

ها بود توی ذهنم کشته بودمش. یاد مون افتادم. یاد دورانی که سال بچگی

ذاشت. با  بافت و خودش کالهم رو سرم میام رو میهایی که خودش موهشب

 .یادآوری پرورشگاه، ناخودآگاه اخم کمرنگی روی صورتم نشست

 تو هم نتونستی فراموش کنی؟  -

تونست فکرم رو  لحن آرامش بخشش اخمام رو کمرنگ کرد. اون هنوز هم می

اون   تونست این رو هم بفهمه که چقدر دلتنگشم؟ فکر نکنم!بخونه. یعنی می

تونست درک کنه چقدر بهم سخت گذشته. برای اون من فقط  هیچ وقت نمی

رحمی ترکش کرده؛ برای من اون مثل یکی از اعضای  دوستی بودم که با بی

 .ام بودخانواده

تر از گذشته. با این که اآلن روبه روم بود؛ اما باز هم دلتنگش بودم، حتی دلتنگ

ترم هم کرده بود! کم نکرده بود، که دلتنگانگار دیدنش نه تنها از دل تنگیم 

 .شاید من تنها کسی بودم که احساساتم انقدر پیچیده بود
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بدون هیچ حرفی افتادم جلو و در سالن رو براش باز گذاشتم. من هنوز هم  

 .رسم مهمون داری رو بلد نبودم

خونه طبق معمول مثل غار، تاریک و سرد بود. به خاطر حساسیتم به نور،  

های خونه رو در آورده بودم و به جاشون شمع معطر گذاشته بودم. ی چراغهمه

آشپزخونه تنها جایی بود که المپ داشت، هرچند چند سالی بود که المپ اون  

 .جا هم سوخته بود

پشت سرم اومد و بدون این که حواسش باشه المپی در کار نیست، دستش 

نتیجه،اش، رفتم های بیشتوجه به اون و تالهای المپ رفت. بیسمت کلید 

آشپزخونه تا چیزی برای پذیرایی بیارم؛ اما با دردی که توی کتف چپم پیچید،  

مجبور شدم سرجام بایستم. دیدنش شوک بزرگی برای قلب ضعیف و داغون  

 .من بود

اوفته، اولین صندلی میز آشپزخونه رو قبل از این که فشارم از شدت د*ر*د بی

وارد آشپزخونه شد و دوباره سمت کلید المپ رفت.   بیرون کشیدم و نشستم.

 :نگاهی به المپ غبار گرفته کرد و آروم پرسید

 چند وقته سوخته رها؟ -
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حرف فندکم رو از جیبم بیرون آوردم و دوتا شمع روی میز رو روشن کردم. بی

 :نگاه مرددی به شمع ها کرد و متعجب پرسید

 !کنی؟با شمع زندگی می -

 تونستم هیچ جوابی بهش بدم؟ای باال انداختم. چرا نمیصدا شونهبی

ای بیرون کشید و روبروم نشست. برای این که بهم خیره نباشه،  مردد صندلی 

 :نگاه گذرایی به اطرافش کرد و گفت

خیلی بزرگ شدی، رنگ موهات عوض شده؛ ولی رنگ چشمات، هنوزم   -

 !همونه

آهسته حرف زدنش از سرش  ها و هنوز هم این عادت مکث کردن بین جمله

گفت یا واقعا بعد ها رو میدونم برای خالی نبودن عریضه ایننیوفتاده بود. نمی

ی  از این همه سال هنوز رنگ موها و چشمام رو یادش مونده بود. با یه نتیجه

کلی با خودم گفتم از بس من ساکتم یه چیزی گفته. نگاه سردرگمش که به 

 :فندک خورد، زمزمه وار گفت

 .فندک خوش دستیه -

 :انگار تازه متوجه شد که اخم غلیطی بین ابروهاش نشست و متعجب گفت
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 کشی؛ مگه نه؟تو که سیگار نمی -

کرد، چطور باید بهش  وقتی حتی با فکر سیگار کشیدنم هم این جوری اخم می

گفتم توی این چند سال چه چیزایی رو از سر گذروندم، چه جاهایی رفتم و می

تونستم راستش رو بگم و نه دل دروغ گفتن بهش رو  کارایی کردم؟ نه میچه 

ام کشیدم. نگاهش مات دست چپم شد. داشتم. کالفه دستی به صورت یخ زده

 :ای که دستم بود، شوکه و شگفت زده پرسیدخیره به حلقه

 !ازدواج کردی؟ -

رو به   حرف سرمانگار جدی جدی حرف زدن از یادم رفته بود. مثل بچگی بی

چپ و راست تکون دادم. خودش فهمید هنوز توی شوکم و به کمی زمان نیاز 

دارم که دیگه چیزی نپرسید. نگاهم روی زخم صورتش و خونی که کنارش  

اراده دست سالمم سمت زخم صورتش رفت. من خشک شده بود، نشست. بی

 خواستم عمق زخمش رو ببینم؛ اما اون قبل از این که دستم بهفقط می 

 .صورتش برسه، خودش رو عقب کشید

ی کمک های ام رو با حرص بیرون دادم و از جام بلند شدم تا جعبهنفس کالفه

اولیه رو بیارم؛ اما از شدت شوک یادم رفته بود کجا گذاشتمش. هول زده و پر  
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کردم. حتی مطمئن نبودم توی  ها رو باز و بسته میسر و صدا در کابینت

 :نه. انقدر گند زدم که صدای آرومش رو شنیدمآشپزخونه گذاشتم یا 

 .توی اولین کابینتی که باز کردی بود -

عالی شد! حاال من حتی یادم نبود اول در کدوم کابینت رو باز کردم؟ عصبی 

شده بودم و این اصال دست خودم نبود. این همه خوب بودنش، این جا بودنش،  

دم، این عقب کشیدناش و حتی  این که دنبالم اومده بود، این که دلتنگش بو

ی این احساساتم توی ی همهفهمید؛ عصبیم کرده بود. نتیجهاین که من رو می

بغضی که تا گلوم باال اومده بود، جمع شد. کالفه و بالتکلیف سرجام ایستادم و 

گفت:  تاب شده بودم که اگر یکی میبا درموندگی بهش خیره شدم. انقدر بی

. بغضم رو که حس کرد و گیجیم رو که دید، از جاش  زدم»پخ« زیر گریه می

 :بلند شد و با حرصی زیرپوستی زمزمه کرد

 دونستم؟مگه جن دیدی؟ انقدر ازم متنفر بودی و نمی -

رفتارم بهش برخورده بود؛ ولی دست خودم نبود. انگار زمان برام ایستاده بود. 

کابینت بیرون آورد.  نگاه دلخورش رو از نگاه گیجم گرفت و خودش جعبه رو از

با یادآوری این که داروهای قلبم هم داخل جعبه است، با یه حرکت سریع 
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خواستم چیزی از شرایطم بدونه. جعبه رو از دستش بیرون کشیدم. نمی

خواستم ببینمش. از  خواستم بفهمه وقت زیادی برام نمونده. من حتی نمینمی

ترسیدم. از این که بعد از دیدنش  ام کنه، میاین که دیدنش به زندگی وابسته

 .ترسیدمنتونم همون سامی همیشگی باشم، می 

گفتم یا باید پسش ی حقیقت رو بهش میکردم؟ باید همهچی کار باید می 

 زدم؟ می

بین دلتنگی خودم و دلگیری اون گم و گیج بودم. بین قلب خسته و نگاه  

ش زار زدن و پس  نافذش مونده بودم. بین یه دل سیر توی آ*غ*و*ش آشنا

 .کردزدنش واسه نجات جونش گیج بودم. ای کاش یکی درکم می

ی تابی کشیده بود. یه حملهقلب سرکشم باآلخره آروم شده بود و دست از بی

دونم  دیگه رو هم پشت سر گذاشته بودم و هنوزم ترس از مرگ نداشتم. نمی

وبش رو به زمین  چقدر بهش خیره بودم؛ اما اون خیلی وقت بود که نگاه محج 

 :دوخته بود. بدون این که نگاهم کنه، با تاکید پرسید

 !کسی خونه نیست؟ -

تازه دوهزاری کجم صاف شد که منظورش چیه. شاید عصبی شدم، شاید هم  



www.taakroman.ir  

 
  

 
675 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

دلگیر. بغضم رو با آه سردی که کشیدم پس زدم و کفری از این اعتقادات 

زادم زدم تخت  هوا، با دست آاراده و بیس*فت و سختش، کامال بی

اش. بهم برخورده بود و این دست خودم نبود! انقدر حرکتم براش  س*ی*نه

غیر قابل پیش بینی بود که نتونست تعادلش رو حفظ کنه و نسبتا م*حکم 

روی صندلی پشت سرش پرت شد. واکنشم حتی برای خودم هم غیرقابل پیش  

دگی کردن بین یه  بینی بود؛ امید که جای خود داشت! انگار این همه مدت زن

زادگیم ی ظرافت دخترونه و ادب خانعالمه پسر خالفکار و خشن، دیگه همه

تونستم حتی نقش اون رهای مودب و  رو از یادم برده بود. کالفه از این که نمی

معصوم بچگی رو براش بازی کنم، نگاهم رو از نگاه گیج و متعجش گرفتم و  

 .زخمش رو تمیز کردم

ی الکلی به زخمش خورد و اخم ریزی مهمون صورت  نبهبا بار اولی که پ 

اش شد، دستم از حرکت ایستاد. من حتی تحمل دیدن این یه ذره  خسته

د*ر*د کشیدنش رو هم نداشتم. منی که انقدر احساساتی و نازک نارنجی بودم  

و تحمل دیدن »آخ« گفتن عزیزام رو هم نداشتم، جون دادن خواهرم توی  

از دیدم و دم نزدم. من ذره ذره زجر کشیدن رویا رو دیدم؛  آغوشم رو با چشم ب



www.taakroman.ir  

 
  

 
676 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

اما هنوز زنده بودم. وقتی من تونستم از همچین عذابی زنده بیرون بیام، امید  

تونست مرگ من رو تماشا کنه و بازم عاشق خداش  که دوست خدا بود، نمی 

 بمونه؟

در کردم. چق رحم شده بودم که داشتم به همچین چیزی فکر میچقدر بی

خواستم انتقام مرگ خواهرم رو، جای خدا از امید  رحم شده بودم که میبی

بگیرم؛ اون هم فقط چون امید به رحمت خداش باور داشت. چیزی که من ازش  

رحم بودم که از ذهنم گذشت کنارم نگهش دارم و اجازه بدم  ندیده بودم. بی

 مونه یا نه؟اتش به خدا میمرگم رو تماشا کنه، تا ببینم بازم پای باورها و اعتقاد

وقتی به خودم اومدم زخمش رو ضدعفونی کرده بودم. همیشه حتی اگه توی  

ایستاد. بدون این که دستم پوستش  شدم هم باز دستم از کار نمیفکر غرق می

رو ل*مس کنه، چسب زخمی روی صورتش زدم و عقب کشیدم. عقب کشیدم  

گ اعتقادی بین و من و من بود!  و سر دلم فریاد کشیدم تمومش کنه. این جن

ای که عاشق خدا بود رو قاتی این جنگ کنم.  حق نداشتم امید یا هرکس دیگه

 .ای کنارم نگه دارمحق نداشتم امید رو به هیچ بهونه

تو دلم غوغا بود؛ اما از ظاهرم جز گیجی و بغض هیچی معلوم نبود. به محض  
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ارم خورد که حاال وسط میز این که سرجام نشستم، نگاهم به چاقوی ضامن د

ای کشیدم، نگاهم رو ازش دزدیدم و  آشپزخونه جا خوش کرده بود. نفس کالفه

به سقف سفید آشپزخونه خیره شدم. با »رها« ی آرومی که گفت، لرزش بغض  

توی گلوم رو حس کردم. چقدر بدبخت بودم که دلم حتی واسه شنیدن اسم 

 .واقعیم هم تنگ شده بود

کرد؛ اما باز هم نگاهش رو ازم دریغ  از چشمای پرم چکه می دلتنگی و بغض

 :کرد. با صدایی که دو رگه شده بود، آروم و سنگین پرسید

 تو چاقوکشی؟ -

تونستم باهاش  مثل همیشه صادقانه حرفش رو زده بود و مثل همیشه من نمی

شد، کاش دیگه شد این عذاب، کاش ساکت میصادق باشم. کاش تموم می

 .کردزد، کاش فراموشم میوی این دنیا اسمم رو صدا نمی هیچکس ت

گفتم فراموشم تونستم حرف بزنم؟ چرا الل شده بودم؟ چرا بهش نمی چرا نمی

 کردم؟ زدم؟ چرا بیرونش نمیکنه؟ چرا پسش نمی

گفت زخمش یه  گشت. میام میپلیس که زخمش رو دید، دنبال سوسابقه -

 ...زخم معمولی نیست. تو، تو
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ه براقم که طلبکارتر از همیشه توی نگاه گیجش نشست، حرفش رو خورد.  نگا

ی خوب سرپرستیش رو قبول کرده بودن و توی محیط  نه! اونی که یه خانواده 

امن و سالم خونه بزرگ شده بود، حق نداشت به من بگه »چاقوکش«. اونی که  

و منو  های من رو تجربه نکرده بود، حق نداشت قضاوتم کنه هیچ وقت ترس

 .مقصر بدونه

تر کرد. پلیس دنبال  ای که از حرفش توی ذهنم خورد، بغضم رو سنگینجرقه

گشت؟ این یعنی امید گناه من رو گ*ردن گرفته بود؟!  ی امید میسوسابقه

تونست بعد از اون کاری که باهاش کردم این قدر فداکاری خدای من! چطور می

 گشت؟قدم از مهربونی و پاکیش برنمی کنه؟! چرا بعد از این همه سال حتی یه

صدایی توی سرم فریاد زد: »نه! من سابقه دار نیستم. من چاقو کش نیستم.  

هربار که چاقو کشیدم برای دفاع از خودم بوده. هر بار که کسی رو زخمی  

 «کردم خودم هم ترسیدم

 !اش اسمت حک شده. تو، تو واقعا، چاقوکشی؟روی دسته -

سالگی از ترس    8گفتم من کسیم که توی دادم؟ می بی میاآلن باید چه جوا

ی امنت بودی،  گفتم اون روزایی که تو توی خونهنجابتش دست به قتل زد؟ می
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ی سرپرست  من داشتم به خاطر سقوط هواپیمای پویا از دست مردای طایفه

ام حتی من رو در حد نجات  خوردم و پدرخواندهقانونیم مثل سگ کتک می 

رحمم که سرتاپام پر از گناهه و دیگه  گفتم من یه خالفکار بیمی دید؟ نمی

 .گفتمگفت چی باید می امیدی به زنده بودنم نیست؟ کاش یکی بهم می

ای که داشت احساساتم رو این بار خیره توی چشمای سرخم با صدایی گرفته

 :کرد، زمزمه کردبیدار می

منم باور کنم که پیدات   رحم نباش. بذار منم صدات رو بشنوم. بذاربی -

 .کردم

تونه مثل یه برادر جای خالی امید رو برام پر  کردم شایان می همیشه فکر می

دیدم چقدر همه چیز فرق داشت. لحن نگران و صدای آرام  کنه؛ ولی حاال می

بخش امید با لحن التی و صدای عصبی شایان، احساسات پاک امید و استرس  

جوب امید و نگاه شیطون و لجباز شایان، چقدر  وجود شایان، نگاه پاک و مح

 .فرق داشت

ام رو به زحمت باز کردم و با صدایی که انگار از ته چاه های بهم چسبیدهل*ب

 :اومد جواب دادمدر می
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گی. شاید یکم حتی اگر هم باشم، نه به این غلظتی که تو فکر می -

 ...ترخفیف

 .تونستمخواستم، میمیخواستم بپیچونمش، وگرنه اگر من فقط نمی 

هاش رو بهم فشرد و بدون این که نگاهش رو ازم بگیره، با ناامیدی و  ل*ب

 :کرد مهارش کنه، زمزمه کردخشمی که سعی می 

ای یه آدم رو  تونی انقدر حرفهتا حاال خ*ون چند نفر رو ریختی که می -

تفاوت در موردش حرف  بیتونی انقدر  زخمی کنی؟ از چند نفر رد شدی که می

 بزنی؟

 :احساسی ای که مختص »سامی« وجودم بود، بهش پریدمبا سنگدلی و بی

تو فکر کن زیاد. حرف حساب تو این وسط چیه ؟ بعد از این همه سال یهو   -

پریدی وسط زندگیم که چی؟ که زل بزنی توی چشمم و قضاوتم کنی؟ وقتی 

م بود؟ اومدی بگی آدم بدیم چون که هنوز حتی ازم نپرسیدی چرا چاقو دست

شن رو زخمی میکنم؟! وقتی  کسایی رو که تو پارک خلوت، مزاحم یه دختر می

گذشت؟ حالم خوب بوده یا نه؟ تونستم که هنوز نپرسیدی این مدت بهم چی

بخوابم یا نه؟ چندبار گریه کردم؟ چند بار خندیدم؟ تونستم همه چی رو  
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زنم و  زنده بمونم؟ آره! اصال من آدم بدیم. می فراموش کنم؟ اصال چطور تونستم 

 ...زنمسوزه. اگه بازم ببینم شون بازم میلرزه و نه دلم میدیگه نه دستم می 

اون ساکت بود؛ اما خودم وسط حرفم ساکت شدم. حرفام جبهه گیرانه و  

هام تند و نامنظم شده بود و طلبکار بهش  رحمانه بود. از شدت حرص نفسبی

کرد. همون  ؛ اما اون برعکس من، آروم بود و فقط عمیق نگاهم می خیره بودم

هایی که توی عالم  های عمیقی که بچگی عاشقشون بودم. همون نگاهنگاه

تونه من رو  داد که »یکی توی این دنیا هست، که میبچگی بهم این باور رو می

نگاهم   بفهمه. یکی هست که همه حواسش به منه«. حاال که این نگاه آشنا توی

تونستم صورتش رو ببینم،  بود، حاال که انقدر نزدیکم بود، حاال که می

 .سال پیش بود 9تونستم اعتراف کنم که هنوزم همه چی برای من مثلمی

ام دوستش داشتم. اگر حسرت  من هنوزم درست مثل یکی از اعضای خانواده

هم نبود. این   تردیدنش برام بیشتر از حسرت دیدن برادرم سامی نبود؛ ولی کم 

تونست  دونستم اسمش رو چی بذارم، میحسرت و این احساسی که حتی نمی

من رو از پا دربیاره. اون هم درست موقعی که دیگه ته خط بودم. من خوب  

دونستم توی راهی که من قدم گذاشتم، عزیز کرده داشتن یه نقطه ضعف  می
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چیزی برای از دست  شد یه بزرگه. این که کسی برات عزیز باشه، باعث می

شی دست به شی و مجبور میدادن داشته باشی. چیزی که باهاش تهدید می 

 .خوای؛ اون هم فقط و فقط به خاطر ترس از دست دادنشکارایی بزنی که نمی

تونه مرگبارتر  کنه، چی میبرای کسی که هر روز روی طناب مرگ بندبازی می 

 از ترس از افتادن باشه؟

ری بچگیم ازش انتظار تشکر نداشتم؛ ولی این همه قضاوت و  من به خاطر فداکا

تونستم تحملم کنم. ته قلبم انتظار داشتم دست کم  احساسی هم رو هم نمی بی

 .تونستم بهش بگماول حالم رو بپرسه. ازش دلخور بودم؛ ولی نمی

  6دونستم اسم حسی که امید رو از اصفهان تا اینجا کشونده و منو توی نمی

ادار کرده به خاطر امید فداکاری کنم و از پرورشگاه برم، چیه؟ فقط  سالگی و

دونستم که بعد از دیدنش، دیگه اون حسرت ندیدن سامی قبل از مرگم رو  می

 .ندارم

ی عمیقی که توی حرفام نسبت به این  من غرق اون بودم؛ اما اون انگار کینه

ده بود. حتی یه لحظه  قضیه بود رو با این نگاه عمیقش از ته قلبم بیرون کشی

سالگیم تجربه کردم و از چشمام بخونه و   8برای این که مبادا بتونه ترسی که 
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سالگیم افتاد رو بفهمه، نگاهم رو ازش دزدیدم. باورش برای خودم   8اتفاقی که 

هم سخت بود؛ ولی من هنوز هم در مقابل امید فقط یه دختربچه بودم. همین  

 .قدر ساده و همین قدر پاک

ین همه تغییر فقط با یه بار دیدنش، برای کسی مثل من که هر روزِ زندگیش  ا

دستش به خ*ون آلوده بود، یه زنگ خطر بود. احساساتی شدن برای آدمی 

 .توی موقعیت من، مساوی با مرگ بود

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم حساسیت نشون ندم تا هم بیشتر از این  

ساساتم رو بگیرم و از خودم برونمش.  کنجکاوش نکنم و هم جلوی هجوم اح

دونستم چطور باید بهش بفهمونم اولین باری که چاقو کشیدم، با تمام نمی

دونستم چطور باید بهش بگم »من  وجودم مجبور بودم این کار رو بکنم. نمی

فقط ترسیده بودم«، تا ترسم رو درک کنه. گیج، عصبی و پر بغض بودم و حتی  

 :ی دفاعم توی همین یه جمله جمع شدشد که همهدونم چی خودم هم نمی

 .آخه من یه دخترم -

ی کوتاه هم تونست احساساتم رو بفهمه که نگاه اما امید از همین جمله

 :اش رو ازم گرفت و گفتکالفه
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 ...اما آخه -

 :وسط حرفش با مالیمت بیشتری گفتم

چیزی برای   کنی؟ این روزا توی کیف هر دختری، یهچرا انقدر بزرگش می -

تره که خب دارم تنها زندگی  ایمحافظت هست. حاال مال من یکم حرفه 

 .شد. رفتم یاد گرفتم دیگهکنم، الزمم می می

اراده به خاطرات بچگی برم  باشه« ی آرومی که این بار گفت، باز هم بی»

سال بود که کسی این جوری بهم »باشه« نگفته بود. کاش تنهام   9گردوند. 

 .ذاشتمی

 :مقدمه پرسیدبی

کردن. معلوم بود دنبالتن. ازت چی  از در خونه داشتن تعقیبت می -

 خواستن؟! چرا دنبالت بودن؟ می

دونستم اگر بذارم کار به دیدنش برسه، توی نیم ساعت اول  دونستم! می می

دونستم توی دو راهی گفتن یا نگفتن  باید به همچین سواالتی جواب بدم. می

ولی بازم نتونستم حریف دلتنگیم بشم و تا اینجا پیش رفتم؛  مونم؛ حقیقت می

 .تا راه دادنش توی خونه، تا بحث کردن و حتی تا دلخوری
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ها من رو از  تازه حواسم جمع شد که این حرفش یعنی اون هم مثل اون غریبه

 :کرده. سریع از حرفش بُل گرفتم و و با ناراحتی ظاهری گفتمخونه تعقیب می

 کردی؟از خونه تعقیب میتو من رو  -

سال پیش هیچ   9کردم بحث رو عوض کنم؛ اما اون انگار با  من داشتم سعی می 

 :هامون سریع گفتفرقی نکرده بود که مثل بچگی

 .اول من پرسیدما -

 :منم مثل بچگی با همون قلدری و تخس بازی سابق، اخم ریزی کردم و گفتم

 .خوامولی من اول جواب می -

 :ای کرد و گفتی مردونه م همه چیز رو یادش بود که تک خندهانگار اون ه

 گی؟تو هنوزم به بزرگتر از خودت زور می -

 :رفت غر زدماراده لبام رو جمع کردم و با اخمی که از صورتم کنار نمیبی

 .زور دارم، زور میگم -

مید  ساله نیستم. انگار نه انگار که ا  5ی انگار نه انگار که دیگه یه دختربچه

ی کوتاه، هر دو موقعیتمون رو  نیست. برای چندثانیه 13دیگه یه پسربچه 

فراموش کردیم و آزادانه به روزایی که با اشک پشت سرشون گذاشتیم، 
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 .خندیدیم

مون که ته کشید، تازه یادش افتاد که کسی جز من خونه نیست و باید از  خنده

ام مهمانه و نباید بذارم تا  خونهام بره؛ تازه یادم افتاد که به هرحال توی خونه

 :چیزی نخورده، بره. تا از جاش بلند شد سریع گفتم

 .صبر کن پذیرایی کنم بعد هرجا خواستی برو -

قبل از این که بهش مهلت بدم رفتم سمت کابینت تا لیوان بردارم. چهارپایه رو  

درگیر   رسید. نفهمیدم چقدرهای باالیی نمیکردم و قدم به کابینتپیدا نمی

کابینت بودم؛ اما وقتی باالخره دستم به لیوان رسید و برگشتم سمت امید، با  

دیدنش که جلوی در یخچال ایستاده بود و داشت پارچ رو یه نفس سر  

هوا و م*حکم اسمش رو صدا زدم. صدای من کشید، چشمام گشاد شد و بیمی

 .ومم پیچیدی ساکت و آرو صدای خرد شدن پارچ، همزمان شد و توی خونه

تا حواسم نبود، خودش رفته بود سریخچال و اولین پارچ رو برداشته بود. 

ذاشت، تا مطمئن شه  پارچی که زیور همیشه قبل از رفتنش دم دستم می 

رم. یه پارچ داروی گیاهی سنگین و تلخ که  سمت مستی و قرص خواب نمی

قرار بود شب به شب نقش قرص خواب رو برام بازی کنه. امید با شربت 
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باهش گرفته بود و تقریبا نصفش رو سر کشیده بود! حتی منم اگر یه اشت

شدم، امید که دیگه جای خود  ساعت گیج می 12خوردم تا لیوانش رو می

 .داشت

هر دومون از صدای بد شکستن پارچ، ساکت شده بودیم و به پارچی که حاال  

 :هزار تیکه شده و پخش زمین بود، خیره بودیم. زیرلب غر زد

 !چه طرز صدا کردنه؟ این -

ولی من حتی دلم برای غر زدناش هم تنگ شده بود. مدام آب دهنش رو قورت  

فایده بود. لبخند تلخی  داد تا طعم تلخش رو از دهنش پاک کنه؛ ولی بیمی

 .ای باال انداختمی ل*بم نشست. اون هم هنوز بچه بود. شونهگوشه

به خاطر رنگ روشن شربت گ*ردن من ننداز. از صدای من نترسیدی که.  -

 .منتظر یه چیز شیرین بودی. از شدت تلخیش شوکه شدی، انداختیش زمین

 :ای بگه، با شیطنت گفتمقبل از این که بخواد چیز دیگه

 !خوشمزه بود؟ -

طاقت روی ل*بش  اش یادش اومد که صورتش جمع شد و بیانگار باز هم مزه

 .دست کشید
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 نی بود؟این دیگه چی بود؟! اصال خورد _

گفتم؟ من از وقتی که به خاطر خودت ترکت کردم یه خواب راحت  چی می

خوابی مزمن دارم و خدمتکارم برای این  نداشتم و این یه داروی گیاهیه؟ من بی

کنه؟ یه خالفکار  که سمت ا*ل*کل نرم، برام هر هفته از اینا درست می

 شده؟   ایم که دستش به هر چی که تو ازش بدت میاد آلودهحرفه

ها مشغول کردم. از نفس عمیقی کشیدم و خودم رو با جمع کردن خرده شیشه 

ونم هیچی بهش بگم و جواب هیچ کدوم از سواالش رو بدم، عصبی  این که نمی 

 .شده بودم

خم شد جارو رو از دستم بگیره که دستم رو م*حکم عقب کشیدم. با لحنی که  

بدون این که نگاهش کنم  کردم عصبانیتم توش حس نشه، داشتم سعی می 

 :گفتم

اونی که خوردی یه شربت گیاهی بود. بعد از خوردنش فقط باید بخوابی   -

وگرنه میوفتی به هزیون گفتن. یه جور منگی خاص خودش. دیگه بهتره  

 ...بری

ای در کاره خواستم بگم »بهتره بری خونتون« بدون این که بدونم اصال خونهمی
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ی ش بپرسم کِی به سرپرستی گرفته شده؟ از خانوادهتونستم ازیا نه؟ کاش می

 .جدیدش راضیه؟ واقعا خوشبخته؟ اما حیف

دادم. امید مثل من  اش میدیگه حرفی بود که زده بودم و باید تا آخر ادامه

شد حرفم رو پس بگیرم. نفس عمیقی  باهوش نبود؛ اما از بچگی تیز بود و نمی

 .کشیدم و بغضم رو پس زدم

 .ری خونتون. حتما منتظرتنبهتره ب -

سوییچی که روی میز رها شده بود رو برداشتم و سمتش گرفتم. بدون این که  

 :فرصت بدم چیزی بگه، سریع گفتم

 .شی یه راست برو خونه. تا نیم ساعت دیگه کامال گیج می -

ام که بین زمین و هوا معلق  سکوت سنگینی که بینمون بود و دست دراز شده

عث شد سرم رو باال بیارم و نگاهش کنم. سوییچ رو که ازم گرفت،  مونده بود، با

 .با »خدافظ« ی که بهش گفتم، تیر خالص رو زدم

فهمید. اخمی که کردم و اون این رو خوب میمن داشتم محترمانه بیرونش می

ها روی صورتش نشسته بود رو ندیده گرفتم و مشغول جمع کردن خرده شیشه 

آروم و دلخوری که ازش شنیدم هم نتونست   شدم. حتی »خدانگهدارت«
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مقاومتم رو بشکنه. صدای بسته شدن در حیاط که اومد، انگار زیر پاهام خالی 

 .شد که م*حکم زمین خوردم

من حتی یه آدرس هم ازش نداشتم که اگر پشیمون شدم بتونم حداقل یه بار 

یا  دیگه ببینمش. بعد از این همه سال بدون این که حتی چیزی بخوره

ام بیرونش کرده بودم و اون هیچی نگفت. عصبی جارو  اش کنم، از خونهبدرقه

ای پرت کردم و جلوی بغضم رو گرفتم. من بازم باید به خاطر خودش  رو گوشه

 .دونستکشیدم و اون باز هم نمیازش دست می

عصبی لیوانی که برای پذیرایی بیرون آورده بودم رو توی دیوار کوبیدم و مثل  

تر از من هم وجود  ها نشستم. پاک باختههدف وسط شیشه خرده ما بیاحق 

داشت؟ تصویرم توی ذهنش بد بود، با چیزی که امروز ازم دید، بدتر هم شد. 

کرد؟ نه! کرد؟ اصال بعد از این دیگه به من فکر میحاال با خودش چه فکری می

اره ام چی فکر  اآلن وقت این نبود که بشینم و به این فکر کنم که امید درب

کنه. اآلن وقت پا پس کشیدن و بغض و گریه زاری نبود. من واقعا اآلن  می

 .تر از امید داشتمکارایی مهم

ها رو از لباسم تکوندم. این روزایی که  از جام بلند شدم و شیشه خرده 
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گذروندم، روزای آخری بود که توی اون خونه باغ لعنتی مشغول خالفکاری  می

بودم. باید تمام تمرکزم رو برای امنیت کسایی که این همه  و خ*ون ریختن 

ذاشتم به خاطر فاش شدن سن  ذاشتم. نباید می سال برام کار کرده بودن می

کمِ من، چندین و چند خانواده به خطر بیوفته. هرچی باشه منم یه روز خانواده  

 .ای که حاضر بودم براشون هرکاری بکنمداشتم. خانواده 

های سرقتی که توی کشو بود، یکی  یدم و از بین تمام موبایلنفس عمیقی کش

ای که هنوز  رو بیرون کشیدم و سویی شرتم رو روی کالهم پوشیدم. اسلحه

پیشم بود رو پشت ک*م*رم جا دادم و یه راست به خونه باغ رفتم. قبل از  

 .دادمرفتنم از گروه کارای زیادی بود که باید انجام می

*** 

ارد شدم و با دیدن سامیار که کنار خان زاده ایستاده بود از بی سر و صدا و

زاده شخصا اینجا بیاد. هر دو  اومد خود خانحرکت ایستادم. کم پیش می

داد، نگران بودم  پشتتشون به من بود و سامیار از بس دستاش رو بهم فشار می

 .هاش بشکننهر لحظه استخوان

دیدم. قدمی سمت  بودن که من نمیهر دو سرشون پایین بود و به چیزی خیره 
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ی نازک درختی زیر پام  چپ رفتم تا دیدم بهتر شه و بتونم ببینمشون که شاخه

شکست. صدای بلندی نبود؛ ولی توجه هر دوشون بهم جلب شد و سمتم  

برگشتن. صورت هر دوشون رو اخم پوشونده بود؛ ولی حتی جنس اخم سامیار 

اده از روی خشم و کینه بود؛ اما سامیار هم با خانزاده فرق داشت. اخم خانز

ای که روبه روشون  ساله 11/12ی نگران و عصبی بود. نگرانی برای پسربچه

کرد. بعد از این همه ایستاده بود، از چشمای عصبی و صورت پوکرش چکه می

واکنشیش احساساتش رو سال دیگه خوب یاد گرفته بودم چطور با تمام بی 

 .بخونم

کرد، سر خورد. ای که داشت در برابر بغضش مقاومت میبچهنگاهم روی پسر

شه.  تونستم از اآلن هم بگم وقتی بزرگ شه، آدم خوددار و مغروری میمی

ی کاره و واضح بود  تونستم بفهمم بچهای که از چندکیلومتری هم میبچه

 .خواد به کاری مجبورش کنه زاده می خان

ی  هایی که پشتوانهبود. اونا از بین بچه این فقط یکی از کارای این گروه کثیف

های  کردن، تا برای هدفهاشون رو جمع میها و باهوشمحکمی نداشتن، نابغه

های  جا کردن محمولهکثیف خودشون ازشون استفاده کنن. اوایل برای جابه
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سبک و به مرور که سابقه و قدرتشون توی دنیای خالف بیشتر شد و خودشون 

ه زور تهدید عزیزان و جونشون توی گروه نگهشون  رو ثابت کردن، ب

های رقیب هیچوقت  داشتن. این جوری با اعتبار افراد باهوشی که گروهمی

فهمیدن فقط یه مشت نوجوون و بچه ان، واسه گروه خودشون اسم و نمی

سالگی جذب این گروه شده بود و  10زدن. حتی سروش هم از  رسمی بهم می 

 .های دیگه معرفی نشده بودنرفته بود، به گروهتا وقتی که سنش باال 

بین همه ی افرادشون، من تنها کسی بودم که با همین سن کم گروهم رو جدا  

دونست من سن و  کردم و برای خودم کار کردم. هرچند هنوز کسی نمی

ی افرادم رو امضا موقعیتم رو لو دادم تا بتونم با مرگ خودم سند آزادی همه

 .کنم

ای که سامیار یادم داده بود رو تفاوتیام رو بیرون دادم و تمام بینفس کالفه

 :ترین شکل ممکن گفتمحالتزاده با بیتوی صورتم ریختم. رو به خان

 چی کار کرده؟ از محموله زده یا دزدکی وارد شده؟ -

 :خانزاده پوزخند بدی زد و گفت

 !ی من بزنه؟ مادر نزاییدهاین فسقل بچه از محموله -
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ی معصومش جز ترس و  ی روبه روم انداختم. از چهرهگاهی به پسربچهن

شد فهمید؛ اما توی رفتارش جز غدبازی و یه دندگی پناهی هیچی نمیبی

های زیادی رو برای گرفتن اطالعات شکنجه کرده بودم؛  چیزی نبود. تا حاال آدم

 ...ولی یه بچه

د از دادن اطالعات هم  ی مارو دیده بود. محال بود حتی بعاون صورت همه

دونستیم؛ اما راهی جز  اش بذارن. هم من و هم سامیار این رو خوب میزنده

 .سنگ دل بودن نداشتیم. همین هم هر دومون رو عصبی کرده بود

 :اش غریدخان زاده نگاهی به سامیار کرد و از بین دندونای کلید شده 

فهمین برادر عوضیش  ی جونش رو بگیرین، تا فردا باید بحتی شده شیره  -

 .کدوم گوریه

ذاشتم ی محکمی به سامیار زد و ازمون دور شد. نه! دیگه نمیبا عصبانیت تنه

ی دیگه رو هم مثل من بدبخت کنن. هنوز چند ثانیه از رفتنش نگذشته  یه بچه

بود که سمت پسربچه رفتم تا حداقل بفهمم مشکل خان زاده با برادر این بچه  

ین که بهش برسم دستی دور مچ دستم قفل شد و م*حکم چیه؟ اما قبل از ا

عقبم کشید. نگاه نگرانم توی نگاه عصبی سامیار قفل شد. خیره توی نگاهم 
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 :سروش رو صدا زد و بدون هیچ احساسی گفت

ی حواست بهش باشه. تا وقتی که دهن باز  ببرش به آخرین انبار و همه -

خوایم؛  اطالعاتش رو تا امشب می نکرده حتی یه قطره آب و غذا هم بهش نده. 

 !به هر طریقی

کرد جلوی بغضش رو بگیره، باالخره با پسربچه که تا اآلن داشت سعی می 

کرد. اینجا جای  دیدن سروش زیر گریه زد و به التماس افتاد؛ ولی اشتباه می

کردن. دیدن دیگه بهت رحم نمیاشک و التماس نبود. اینجا اگر اشکت رو می

ضعیف کُش بودن و برای باالرفتن اعتبارشون، احساسات و اینجا همه 

 .تونستم بهش بگمانسانیتشون رو فروخته بودن؛ ای کاش می

کرد؛ ولی دست م*حکم سامیار صدای گریه و زاریش دل سنگ رو هم آب می

مانع حرکتم شده بود. وقتی باالخره سروش به زور بردش، دستم رو م*حکم  

 :پس زد و با حرص غر زد

ات فوران  احمق شدی؟! بعد از این همه سال یهو حس انسان دوستانه -

 !کرده؟! اونم بین این همه چشم؟

شدن. این هایی بودم که تهدید می چون اون موقع خودم هم یکی از همین بچه
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ها  یکی با جون برادرش، من با شرافتم. چون برای این که بتونم از این بچه

شدم. چون اون موقع من فقط یه وی میمحافظت کنم، اول باید خودم ق

 ...ی ضعیف بودم؛ اما االن قوی و با نفوذم. چوندختربچه

جواب راهم رو سمت اتاق شایان کج  خیلی حرفا داشتم که بزنم؛ اما فقط بی

فهمه. نه فقط دونستم حتی اگر براش توضیح بدم هم اون من رو نمیکردم. می 

رو مثل یه دختر بفهمه. اآلن واقعا  تونست خطر تعرض  اون، هیچ مردی نمی

تحمل شنیدن هیچ حرفی رو ازش نداشتم. توضیح دادن شرایطم به کسی که 

 تونست داشته باشه؟ای میکرد، چه فایده درکم نمی 

دونستم توی این گروه اون تنها کسیه که  اومدم پیش شایان چون خوب می

می کنه. با کلی امید  هنوز هم انسایتش رو حفظ کرده. مطمئن بودم اون درکم 

دغدغه خوابش برده بود.  خیال طبق معمول بیاومدم سراغش؛ اما شایانِ بی 

برای یه لحظه انقدر از این که اگر دنیارو هم بیرون از این اتاق آب ببره، شایان 

ام رو از جیبم بیرون آوردم و روی پیشونیش گذاشتم.  بره، اسلحهرو خواب می

تونه توی  ی حسابی بهش بدم و هم ببینم چقدر میمالخواستم یه گوشهم می

خواب هوشیار باشه. فقط چند ثانیه گذشته بود؛ اما سریع زد زیر دستم و از  
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اراده واکنش نشون  جاش بلند شد. انقدر م*حکم این کار رو کرد که بدنم بی 

داد. سریع اسلحه رو دادم به دست آزادم و دوباره مغزش رو نشونه گرفتم. 

 :خی زدم و خیره به چشمای غرق خوابش گفتملبخند تل 

 .برای یه خالفکار عملکردت افتضاح بود -

ی آخرمه.  هاها، لحظهدونستم این لحظهلبخندم تلخ بود چون فقط خودم می

دستم رو رها کرد و تا خواست جوابی بده، صدای م*حکم و مالمتگر استاد 

 .هردومون رو ساکت کرد

 !ی پر مال شوخیه؟اسلحه -

 :نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم با یه جمله بحث رو تموم کنم

 .شه استادتکرار نمی -

اما اون انگار تصمیم گرفته بود عصبانیتش رو از این که نتونسته برای اون  

 :پسربچه کاری بکنه رو، سر ما خالی کنه که با جدیت گفت

 !زمین تمرین؛ هر دوتون -

ی مالحظهحسابی قاتی کرده بود، بیشایان که از خواب خوشش پریده بود و  

 :حضور استاد گفت
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ی گروه به خاطر  ی قبل هم همهبترکی رهای شر که همش دردسری. دفعه  -

 ...شیطنت تو تنبیه شدیم. ای بابا

هوا ساکت شد. نگاه انگار خودش هم فهمید چه سوتی بزرگی داده که بی 

 :گیجی به من کرد و سریع گفت

 !من؟ بخدا عمدی نبوداآلن چه غ*لطی کردم  -

ی اطالعاتم های رقیب اآلن همهی گروهدیگه کار از کار گذشته بود. وقتی همه

کرد استاد اسمم رو بدونه یا نه. استاد اصال جا رو داشتن، دیگه چه فرقی می 

 :نخورده بود؛ ولی رو به شایان گفت

ین اآلن  گیرم. بهتره هماین بار اگر بخواد بکشتت من دیگه جلوش رو نمی -

 .بری

های کوتاه و آروم سمت زمین تمرین تفاوت، با قدمای کشیدم و بیپوف کالفه

کرد روز رو  رفتم. وسط زمین تمرین ایستادم و به ماهی که داشت سعی می

کنار بزنه خیره شدم. یعنی اآلن امید رسیده بود خونه؟! یعنی دلش شکسته  

رم رو خودخواه باشم و برای  های آختونستم حداقل این لحظهبود؟ چرا نمی

خواستم، چند دقیقه از  خودم برش دارم؟ چرا اآلن تمام چیزی که از دنیا می
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 !پشت بوم اون پرورشگاه لعنتی بود؟

هایی که روی اون پشت بوم با امید بودم،  کنم تمام اون دقیقهاعتراف می

  ی زمین بودم؛ حتی با این که خودم اون موقعترین دختر کرهخوشبخت

 .دونستمنمی

تو اولین نفری بودی که با میل خودت وارد این ک*ثافت کاریا شدی. یادت  -

 ها چیه؟که هست؟ پس این سردرگمی 

ام رو با حرص بیرون دادم. چرا  بدون این که سمتش برگردم، نفس حبس شده 

 داشت؟ی من برنمی دست از نبش قبر گذشته

لغزن. برای امثال من و  اهات مییادت باشه با هر لغزش تو، کل گروهت هم ب -

 .تو دیگه راه برگشتی نیست دختر

سمت استاد برگشتم و به صورت همیشه آرومش خیره شدم. پوزخندی زدم و  

 :حوصله گفتمبی

دونم رو بهم نگین استاد. دقیقا چون دیگه  انقدر چیزایی که خودم می -

 .گذرمچیزام میخوام کسی به خاطر لغزش من آسیب ببینه دارم از خیلی نمی

معلوم بود چیزی از حرفام رو نفهمیده. طبیعی بود. من کاری کرده بودم که 
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ی اول حتی به ذهن کسی برسه. پوفی کرد و با گیجی  محال بود توی لحظه

 :گفت

هیچ وقت نفهمیدم چرا وارد این گروه شدی؟ چرا یه بچه باید دنبال این  -

 همه قدرت باشه؟ 

 :اراده با نفرتی عمیق گفتمتبدیل شد. بیپوزخندم به لبخندی تلخ 

ی کسایی که اشکم رو در  خواست یه روز انقدر قوی شم که همهدلم می  -

خواستم کسی که جای مادری، دشمنی رو در  آوردن به خاک سیاه بشونم. می

ای که به یه  خواستم به طایفهحقم تموم کرده با یه تیر خالص کنم. می

 .مونهبدم قدرت همیشه دست اونا نمیدختربچه رحم نکردن نشون 

 :تفاوتی همیشگیش گفتبا همون بی

 .ی بدیهی ضعیفی نیست؛ ولی انگیزههوم، انگیزه -

 :اسلحه رو سمتم گرفت و گفت

 .باشه پیشت. انگار تو بیشتر از من بهش نیاز داری -

  خوام اسلحه رو ازش بگیرم یا نه! اسلحه رو منتظر نموند تا تصمیم بگیرم می

ی توی دستم، توی دستم گذاشت و از زمین تمرین بیرون رفت. خیره به اسلحه



www.taakroman.ir  

 
  

 
701 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

کردم اگر امید بفهمه من یه نفر رو کشتم و چند نفر رو  داشتم با خودم فکر می

با گلوله زخمی کردم، بازم توی صورتم نگاه می کنه؟ اگر اآلن منو با این اسلحه  

ن که بخوام برگشته بودم سراغ موند؟ باز هم بدون ایدید، بازم پیشم میمی

 .امید. انگار قرار نبود حاال حاال ها از فکرش بیرون بیام

برای این که افکارم رو کنترل کنم، به انبار رفتم تا خودم رو با گاوصندوق ها 

سرگرم کنم. توی انبار روی اولین گاوصندوق نشستم و با خودم فکر کردم 

به؟ حالش خوبه؟ تهوع گرفته یا به یعنی اآلن چه حالی داره؟ تونسته بخوا

 هزیون گفتن افتاده؟

اش آسیب زده باشه. کم کم  نگران بودم اون حجم از داروهای گیاهی به معده

ای که ازش دارم زنگ بزنم و ازش بخوام  شدم به شماره داشتم وسوسه می 

ای بعد دوباره به خودم اومدم و خدارو شکر کردم زودتر بره بیمارستان. لحظه

تونستم تضمین کنم اگر آدرسش رو داشتم اآلن در  آدرسی ازش ندارم. نمی که

 .اش نبودم! برای اون بهتر بود که از من و امثال من دور بمونهخونه

انقدر ذهنم درگیر امید بود که متوجه ورود کسی نشم. با حس چیز نرم و  

بود، از   سیاهی که روی پام پرید به خودم اومدم. با دیدن سوسکی که روی پام
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ترس زَهره ترک شدم و درست مثل بچگی دستام رو روی گوشم گذاشتم و با  

 .تمام قدرت جیغ کشیدم

تونست ای که به زحمت میساله 4انگار توی یه ثانیه برگشته بودم به رهای  

ای که  بدنش رو روی زمین سرد و نمور زیرزمین نیمه تاریک بکِشه، توی خونه

 .قرار بود منبع آرامش باشه

چند سال گذشته بود؟ چرا هنوز این ترس لعنتی توی وجودم بود؟ این ترس  

ی  درونی قرار نبود دست از سرم برداره؟ بدون این که بخوام توی گذشته

زدم انگار همین اآلن مریم جلوم  وحشتناکم پرت شده بودم و جوری جیغ می

 .کردام میبود و داشت شکنجه

سروش رو تشخیص دادم، دست از جیغ   ی متعجب نفسم که تموم شد و چهره

حال روی گاوصندوق پشت سرم پرت شدم. اون حتی  زدن برداشتم و بی

کرد با یه سوسک پالستیکی تا این حد بترسم. واقعا شب  فکرش رو هم نمی

فهمید من  های این مدلیش انتخاب کرده بود. کاش میبدی رو واسه شوخی

 .محض شوخی و خنده این جا نیستم

تونستم صورت وحشتناک خودم رو تصور کنم. صورت  حتی خودم هم اآلن نمی
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 :حس و حال زاری که اون از دیدنش به لکنت افتاده بودبی

 ...خواستم، انقدر بترسونمت! خیلیمن واقعا، واقعا نمی-

اش سر خورد پایین و روی مشت خونیش قفل شد. نگاهم از چشمای ترسیده 

تا سرحد مرگ کتک زده بود و بعدش با حال خوش   پناه روی بیاون یه بچه

اومده بود با من شوخی کنه؟ اون هم بدون هیچ عذاب وجدانی؟ چه انتظاری  

کرد، سالگی با یه گروه خالفکاری همکاری می 10داشتم؟ من از کسی که از 

 چه انتظاری داشتم؟

هنش رو  ی معصوم فقط منتظر یه آتو بودم تا دخودم از قبل به خاطر اون بچه

 سرویس کنم و حاال خودش اون بهانه رو دستم داده بود. چی از این بهتر؟ 

ام رو در آوردم و مغز پوکش رو  برای یه لحظه کنترلم رو از دست دادم و اسلحه

تونستم ترسش رو درک کنم.  نشونه گرفتم. اون دیگه از ترس الل شده بود. می

فقط یه هکر معمولی بود و برای   منی که گروه مستقل داشتم هزاربار از اونی که

کشتمش، فقط کافی بود یه کرد باالتر بودم. انقدر که حتی اگر میمیالد کار می

نیرو جایگزینش بیارم تا همه چی رو تموم کنم. خودش هم این رو خوب  

ترم نکنه؛  کرد با سکوتش عصبانیدونست که رنگش پریده بود و سعی میمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
704 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

خ*ون جلوی چشمم رو گرفته بود. اون خودش با این   فایده بود. من دیگهاما بی

 .کارش مریم رو یادم آورده بود. اون خودش اون روی سگم رو باال آورده بود

ی  اراده تصویر چهرهفقط چندثانیه تا فشار دادن ماشه فاصله داشتم؛ اما بی

ی کسی که اگرچه درکم نکرد؛ ولی منو  معصوم امید جلوی چشمم اومد. چهره 

اش نداشتم و  خودش نروند. کسی که سال ها هیچ تصوری از چهره هم از

 .ام بودکشیدن صورتش دغدغه

دونم چرا فقط با یادآوری صورت امید اسلحه رو پشت  حتی خودم هم نمی

ک*م*رم برگردوندم؛ اما رینگ بکس شایان که روی گاوصندوق کناری بود  

ده بود؛ اما من گفته بودم زد. شایان قبال باهام تمرین کربدجور بهم چشمک می

 .چاقوم رو ترجیح میدم و ولش کرده بودم

خورد زدمش، بدون  توی یه حرکت برش داشتم و به جون سروش افتادم. تا می

تونم براش دردسر درست دونست چقدر میاین که حتی دلم بسوزه. چون می

با  کنم، حتی جرات نداشت از خودش دفاع کنه. خوابونده بودمش کف انبار و 

زدم، خودم هم د*ر*د رو توی بند بند انگشتای ظریفم حس  هر مشتی که می

 .کردممی



www.taakroman.ir  

 
  

 
705 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

زدم، به  می زدم، به تالفی تمام ترسی که توی زندگیم تجربه کرده بودم. می 

زدم، به تالفی یه شب خواب راحتی  تالفی وحشتی که هنوز دامن گیرم بود. می

ور تر با شکم  چندتا اتاق اون ای که تویکه آرزوم شده بود و به تالفی بچه

 .گرسنه و ل*ب تشنه توی خونش غرق شده بود

کردم و این دست خودم نبود. انگار مریم هام رو خالی میآره! من داشتم عقده

های هوگم کاری بود و به خاطر رینگ زدم. ضربهجلوم بود و داشتم مریم رو می

 .شایان تقریبا مطمئن بودم دماغش کامال شکسته

شدم. شایان خیلی وقت بود که  تش پر از خ*ون شده بود؛ اما من آروم نمیصور

اومده بود داخل؛ اما حتی اون هم اآلن جرات دخالت نداشت. باآلخره وقتی دید 

کردم؟  کشمش، ازم خواست تمومش کنم. چرا رحم نمیجدی جدی دارم می

وری رفته  پس اون احساسات کوفتیم که با دیدن امید بیدار شده بود کدوم گ

 بودن؟ چرا فقط با دیدن امید باید احساساتی شم؟ آخه چرا؟

شایان چندبار دیگه ازم خواست تمومش کنم؛ اما من کر شده بودم. دستم 

حس شده بود؛ اما دلم نه. شایان که دید این بار آروم بشو نیستم، به خودش  بی

ریع و جرات داد و جلو اومد. دست انداخت دور ک*م*رم و با یه حرکت س
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 .م*حکم عقبم کشید 

های سروش رو  زدم و انقدر کفرم باال اومده بود که حتی آه و نالهنفس نفس می

نشنیده بودم. صورتش از خ*ون قابل تشخیص نبود و شک نداشتم باید  

 .دماغش رو عمل کنه 

عصبی دست شایان رو پس زدم که نگاهم به نینا که دست به س*ی*نه توی  

 :خیالی پرسید، خورد. با بیدرگاه در ایستاده بود

 !خواد؟چه خبرتونه؟ دلت دعوا می -

 :هنوز نفسم جا نیومده بود؛ اما به سروش اشاره کردم و گفتم

 .از این آشغال بپرس -

 :سروش سریع دست و پاش رو جمع کرد و با د*ر*د و لکنت گفت

 .تقصیر خودم، بود خانم -

گذرم و اآلن اگر یه  زش نمیدونست اگر دوباره سر راهم ببینمش دیگه امی

کشمش. رینگ بکس شایان رو  کلمه چیزی رو به نینا توضیح بده دیگه جدا می

 .کرد، پرت کردم روی زمین و از انبار بیرون رفتمکه حاال خ*ون ازش چکه می

*** 
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حسم پاک  زیر شیرآب سرد و قدیمی روبه روم، خ*ون رو از دستای بی

دونستم این خودداریم تا کی ادامه داره؛ . نمی کردمکردم و به امید فکر میمی

 .دونستم من حق ندارم بذارم جونش به خطر بیوفتهفقط می 

فهمیدم ما هنوز هم مثل بچگی، مثل دوتا قطب حاال که دیده بودمش، می

مخالفیم. اون یه پارچه سادگی و متانت بود و من سرتاسر گناه و خالف. مطمئن 

چیزی در موردم درست نیست و اینجور که   بودم خودش هم متوجه شده یه

دونستم؛ اما ی اینارو میمن انداختمش بیرون، دیگه سراغم نمیاد. من همه

ی روبه روم، از ته دلم با خدا عهد کردم اگر فقط یه بار دیگه  خیره به آینه

 .سراغم اومد، دیگه پسش نزنم و کنار خودم نگهش دارم؛ فقط یه بار دیگه

خواستم فقط یه بار دیگه مثل  ا خدا قهر بودم؛ اما امشب میخیلی وقت بود ب

هام ساده باشم. ساده باشم و باور کنم که یه خدایی به مهربونی خدای  بچگی

دادم. فقط  امید واقعا وجود داره. این آخرین فرصتی بود که داشتم بهش می

 .شدمکرد تبدیل به چی میدونست اگر این بار هم ناامیدم میخودش می

دونستم خبر کتک خوردن سروش از من به سرعت نور توی گروه نینا  می

های خیره شون رو نداشتم با این که از شایان  ی نگاهپیچه و چون حوصلهمی
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دلخور بودم، باهاش رفتم دورهمی. تنها جایی که جایگاهمون مهم نبود و  

صال یادم خوام قمــار کنم و بخورم. انقدر که دیگه اتونستم هر چقدر میمی

 .نیاد از چی انقدر کفری شدم که تا این حد مسـت کنم

شب از دو نیمه شب گذشته بود و طبق معمول از حالت عادی خارج بودم و کل  

جیبم رو وسط گذاشته بودم. چیزی تا بردنم نمونده بود که گوشیم ویبره  

  شد؛ اما من استرس داشتم. استرس این که اگر امیدخفیفی رفت. باورم نمی 

پیام داده باشه چی؟ اآلن تازه فهمیدم که هیچ وقت نباید همچین عهدی با  

 .گذشتمبستم. من باید همون موقع ازش میخدا می

ی ساده بود؛ اما برای من که همچین  تونستی بخوابی؟« این فقط یه جمله »

ها داشت. من انداختمش بیرون؛ اما اون  عهدی با خدا بسته بودم خیلی معنی

تونستم کنار خودم نگهش دارم. من حتی توی  متم اومد. حاال میدوباره س

تونستم به راحتی دلخوری رو حس کنم. توی  اش هم میی ساده همین جمله

ی زمین وجود  تر از من روی کرهها صادقحالت عادی نبودم و این جور موقع

 نداشت. انقدر گیج و پرت بودم که تایپ کردم: » دارم قمـار می کنم« و بی

اراده زیر خنده زدم. خودم می دونستم امشب زیاده روی کردم؛ ولی این برام  
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 .چیز جدیدی نبود

ام خود به  تقریبا از جواب دادنش ناامید شده بودم که با دیدن حرفش، خنده

دونستم؛ ولی  خود قطع شد. اون آدم حساسی بود و من این رو خیلی خوب می

د با کی؟ فقط نوشته بود:»نکن...« همین!  نه پرسیده بود کجایی؟ و نه پرسیده بو

یه فعل نهی با سه تا نقطه تونست مستیم رو بپرونه و تا حدی از هپروت درم  

 .بیاره

 :توجه به شایان که دیگه از انتظار خسته شده بود، گفتمبی

 .کنمدیگه، بازی نمی -

اطر  دونستن نصف رونق اینجا به خشناختن و میهمه اینجا من رو به خوبی می

تر شد. هاشون از صدای بلند آهنگ بلندهای منه. صدای نق زدنمن و آدم

اراده تعادل تعظیم کوتاهی کردم. با صدایی که بیای کردم و بیی مستانهخنده

 :کش دار شده بود گفتم

 .نه فقط امشب، دیگه هیچ وقت منو، در حال ق*مار، نمی بینین -

ام  هام درگیر بود و به خاطرش تنبیهکاری رو که استاد چندسال بود سرش با 

اهمیتی به نظر  کرد رو، فقط با یه »نکن« کنار گذاشتم. حرف کوتاه و بیمی
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اومد؛ اما من خیلی وقت بود که دلم حسرت شنیدن همین حرف رو داشت.  می

 «این که یکی تو زندگیم باشه که فقط بهم بگه: »نکن

صبح گذشته بود. م*ست  4ز ی رویا رسیدم، ساعت ای خونهوقتی به کوچه

 .ی خودم رو نداشتمی سکوت و تنهایی خونهبودم و حوصله

ی بالکن زدم. وقتی از باز بودنش  مثل همیشه یه سنگ ریز برداشتم و به پنجره

مطمئن شدم، از دیوار باال رفتم و توی بالکن پریدم. چون از دورهمی برگشته  

میدم. اون غرق خواب ناز بود و  فهبودم حسابی لش بودم و حال خودم رو نمی 

ام. خودم رو پرت کردم کنارش و از د*ر*د من م*ست و خ*را*ب گذشته

دستم چشمام رو بستم. تخت مرتبش یک و نیم نفره بود؛ اما برای منی که  

خوابیدم، زیادی کوچیک بود. رویا که به خاطر خودم روی تخت دو نفره می

سمتم و چشمای پر از خوابش نیمه   تکون خوردن تخت بیدار شده بود، چرخید

 :باز شد. اخم کمرنگی کرد و با گیجی خواب گفت

 دور همی بودی؟  -

دست سالمم به خاطر وحشی بازی امروزم حسابی متورم شده بود و دست 

کرد. ام از درگیری توی پارک زخمی بود. سرم از مستی زیاد د*ر*د می دیگه
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اراده »هوم« کشداری بهش گفتم. طبق معمول همیشه سرمایی  گیج بودم و بی

دور خودش  بود و تنها نگرانیش باز بودن در پنجره بالکن بود. پتو رو بیشتر 

 :پیچید و همون سوال همیشگی رو پرسید

 پنجره رو خوب م*حکم کردی؟ -

 .بخواب فقط -

ذاره. اون تنها کسی بود که دیگه به این  دونستم فقط به خاطر من بازش میمی

لش بودنای من عادت کرده بود. اون من رو همون طور که هستم قبول کرده 

 .بود، بدون این که ازم سوالی بپرسه

ی گوشیم از  دیدم که با ویبرهزه خوابم عمیق شده بود و باز داشتم کابوس میتا

خواب پریدم. بدنم خیس عرق شده بود و لرز بدی به تنم افتاده بود. صدای  

اومد، باعث شد باور کنم فقط یه کابوس  اذانی که از مسجدی این حوالی می

تونستم شبا یی میبوده. امکان نداشت شب بخوابم و کابوس نبینم. فقط وقتا

 .بخوابم که مثل اآلن توی نوشیدن زیاده روی کرده باشم

غلتی زدم و قبل از این که رویا از لرزش گوشی بیدار شه، بدون این که به  

ی سبز رنگ رو ل*مس کردم. دستم به شماره نگاه کنم، با چشمای بسته دکمه 
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گوشم رها   کرد و هنوز هوشیار نشده بودم. گوشی رو رویشدت د*ر*د می 

 .دونستم کیه دادمکردم و »هوم« کش داری تحویل کسی که نمی

کردم تا بتونم ای که مصرف میهای قویدر حالت عادی هم به خاطر مسکن

بخوابم، تا چند دقیقه بعد از بیدار شدن منگ بودم. حاال وای به حال وقتی که 

بتونم حواسم رو   این منگی بیاد کنار گیج و لش بودن دورهمی! دیگه محال بود

جمع کنم. رویا از صدام بیدار شد و نگاه عصبی و تندی بهم کرد. از هیچی به  

اومد؛ اما من انقدر گیج و  ی این که کسی مزاحم خوابش بشه، بدش نمیاندازه

تر شد و  ی از ته دلی به اخمش کردم. اخمش غلیظسرخوش بودم که خنده

من بدون هیچ واکنشی فقط زیرلب فحشی داد و پتو رو از روم کشید. 

 .خندیدممی

برد. کسی که پشت خط بود انقدر جواب نداده بود که دوباره داشت خوابم می

ای پر تردید اسمم رو زمزمه کرد. کم  چشمام گرم شده بود که صدای مردون 

اومد کسی منو به اسم صدا کنه و این تا حدودی هوشیارم کرده بود. پیش می

 :خمارم رو باز کردم و زمزمه کردماراده کمی چشمای بی

 شما؟  -
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کشیدگی حرفام دست خودم نبود. تا چندین ساعت بعد هم کنترل حرفام، 

اومد کیه، صدام، حرکاتم و حتی افکارم دست خودم نبود. کسی که یادم نمی

کرد. بدجور از شنیدن صدام تعجب کرده بود. مکث طوالنیش داشت اذیتم می

 !اومدمن خوابم میکاش زودتر قطع می کرد. 

 !سرما خوردی یا خوابیدی؟ -

 :ی ریزی کردم و گفتمدونم اون همه سرخوشی رو از کجا آوردم اما خندهنمی

دونم کی هستی؛ ولی آشنایی، نه؟ رها؟ تو منو صدا  نوچ! مستم. نمی -

 .کردی؟! صدام کن. صدات، آشناست

شد باور کنه که  کشیدگی حرفام و مکثی که بین کلماتم نشسته بود، باعث 

دونم چقدر طول کشید تا دوباره اسمم رو پربُهت صدا  کنم. نمیشوخی نمی

نهایت آرامش بخش بود؛ یه آرامش آشنا؛ اما دور. با کنه؛ اما صداش برام بی

شنیدن صداش، حتی توی اوج مستی، لبخند تلخی روی صورتم نشست و  

 .دیگه نتونستم چشمای خمارم رو باز نگه دارم

قتی بیدار شدم، زمان و مکان به کل از دستم در رفته بود و سردرد عصر و

وحشتناکی داشتم. نگاهی به دستم که مرتب و تمیز باندپیچی شده بود 
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 !دونست اآلن صورت سروش توی چه وضعی بود؟انداختم. خدا می

 ساعت خواب وراج؟ -

دم و به  لیوان شیرعسل رو سمتم گرفت و اشاره کرد سَر بکشم. لبخند محوی ز

 :ترین لحن ممکن گفتمگ*ردنش آویزون شدم. با خرکننده 

 کردم رفیق؟ آخه من تورو نداشتم چی کار می  -

ی تاسف تکون داد و هولم داد عقب. لیوان رو توی دستام رها  سری به نشونه

 :کرد و با حرص گفت

اس. مهمون  کردی. بابام خونهشدی و خرش میبا یه گاو دیگه دوست می  -

ی خودت. مگه هاری  اره بیاد. یا به خودت بیا یا لش جمع کن برو خونههم قر

کنی؟ دستت رو دیدی؟ کلی ورم کرده بود و همش ک*بود شده  مدام دعوا می

 .بود

تونستم از جام بلند شم. محال بود  سرگیجه امونم رو بریده بود، انقدر که نمی

ن راهی که اومدم، از  بتونم جلوی باباش دست و پام رو جمع کنم. باید از همو

رفتم. لبه ی تخت نشستم و با دست متورمم لیوان رو به دهنم  این جا می

تر بود! موهام رو از صورتم  نزدیک کردم. حداقل این دستم از اون دستم سالم 
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 :کنار زد و سرم غر زد

دونی باید اینارو شونه کنی؟ کدوم احمقی انقدر ازت خوشش اومده اصال می -

زنه بهت؟ انقدر باهاش ندار شدی که با اون حال خرابت  زنگ می که دم اذونی

 ...خندی؟ داری مثل غزالفقط براش می

ی  اراده از شوک حرفش، شیر توی گلوم پرید و به سرفه افتادم. سریع ضربه بی

 :هام با ناباوری گفتممحکمی به ک*م*رم زد و لیوان رو ازم گرفت. بین سرفه

 من، چی کارکردم؟ -

 :ر حرصی کشید و گوشیم رو دستم داد. با مالمت گفتنفس پ

 چقدر بگم نکن؟ حتی دیشب رو یادت نمیاد؟! چقدر خوردی مگه؟ -

های از دست  بی توجه بهش لیست تماسام رو چک کردم و بین تمام تماس

ام، با دیدن شماره امید آه از نهادم بلند   های تلمبار شدی شایان و پیام رفت

م ایستادم و عصبی موهای مزاحمم رو با دستم که به خاطر  هوا سرجاشد. بی 

 .باندپیچی حاال تپل و سنگین شده بود؛ پشت گوشم فرستادم

دونستم چطور شد! حتی نمیوضعیت قشنگ زندگیم هی داشت بهتر و بهتر می

ی دیگه چطور باید تو چشمش نگاه باید این قضیه رو براش توضیح بدم یا دفعه
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خورد که یهو یادم اومد اصال قرار نیست  شت روحم رو میکنم؟ این فکرا دا

ی بادم خوابید و دوباره روی  دیگه بذارم حتی اتفاقی هم دیگه رو ببینم. همه

تخت رها شدم. دوباره یادم اومد قرار گذاشته بودم اگر باز سمتم اومد دیگه 

 .نگهش دارم و دوباره با ذوق از جام بلند شدم

به س*ی*نه جلوم ایستاده بود، »نوچ« ی کرد و  رویا که تمام مدت دست 

 :گفت

 !تو هم از دست رفتی عزیزم. بدرود -

دونم  پرت کردن بالشی که کنارم بود، شروع یه جنگ بالشی جدید بود. نمی

ی هم زدیم و کشتی گرفتیم؛ اما باالخره هر دو از نفس  چقدر توی سر و کله

 :گرفت و گفت افتادیم و کنار هم روی زمین پخش شدیم. نفسی

 تا حاال انقدر نگران ندیده بودمت. چی شده؟  -

 :لبخندم آروم از صورتم محو شد. نگاهم رو به سقف دوختم و گفتم

 شه جمعش کرد رویا. چی کار کنم؟یه گندی زدم که هیچ جوره نمی -

تا حاال هیچوقت این روت رو ندیده بودم. آروم شده بودی. فقط با شنیدن  -

زدی. انگار بلده دیدی و حتی توی خواب هم لبخند میخنصداش هم می
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 .خوشحالت کنه

پرتردید ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و با بغضی که باز به صدام برگشته بود  

 :زمزمه کردم

کنی نیست. اون برام مثل  دونی. اون جوری که تو فکر میتو هیچی نمی -

 .کنما امیدش مییکی از اعضای خانوادمه؛ اما من مدام دارم از خودم ن

 .چرخید سمتم و با شیطنت ابرویی باال انداخت

گی؛ ولی معلومه به اون هم دونم چون تو هیچی بهم نمیمن هیچی نمی -

 .نگفتی وگرنه تا حاال فرار کرده بود پسر بدبخت. موهات رو شونه کن بابا

اصال  شون رفتم. فحشی بهش دادم و بعد از یه کشتی دیگه، از بالکن خونه

 .ی مهموناشون رو نداشتمحوصله

دونستم با  هر دو دستم آسیب دیده بود با این حال تونستم پایین بپرم. نمی

تونم راحت زندگی کنم؟ راحت از دیوار باال برم و  این وضع قلبم چقدر دیگه می

راحت پایین بپرم؟ راحت سیگار بکشم و راحت نو*شی*دنی بخورم؟ ولی  

یادی ندارم. چرا حاال که این همه غرق شده بودم دونستم فرصت زخوب می

دیدم؟ چرا حاال که از زندگی دست کشیده بودم، سر راهم سبز  باید امید رو می
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 شده بود؟ 

ام بیرون بیام،  ای کشیدم و برای این که از فکر روزای سخت آینده نفس کالفه

 .های شایان رو باز کردمگوشیم رو بیرون آوردم و پیام

عات ریز و درشت امید رو برام فرستاده بود؛ حتی کد ملیش! دیگه  ی اطال همه

تقریبا رسیده بودم سر خیابون. بدون این که حواسم به جیب خالیم باشه، 

تاکسی گرفتم و آدرس خونه رو دادم. د*ر*د دستم مغزم رو فلج کرده بود با 

من ای سرم رو توی گوشیم کردم. این حال دوباره با کنجکاوی وصف نشدنی

 !خواستم بدونم وقتی از پرورشگاه رفتم چی سرش اومده؟ می

های بزرگ اصفهانی که چندتا دختر داشتن، سالگیش یکی از خاندان 14توی 

سرپرستیش رو قبول کرده بودن و حاال اون تنها پسر خانواده بود. فارغ 

های کشور بود. موسیقی خونده بود و  التحصیل یکی از بهترین دانشگاه

های موسیقی اینجا به  ی بود که با مدرکش توی یکی از آموزشگاهچندماه

کرد. وسط شهر توی یه مجتمع مسکونی متوسط، یه  عنوان مدرس کار می

ی کوچیک اجاره کرده و تنها چیزی که به نامش بود، ماشین زیرپاش بود.  خونه

ی به تنها چیزی که عالقه داره موسیقی و شرکت توی آکادمی و اجراهای زنده
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شد امید موسیقی پاپ و سنتیه. هرجا صحبت از موسیقی و شعرخوانی بود، می

 .رو هم اونجا پیدا کرد

های امید رو باز کردم و از اول شروع به خوندنشون کردم. حاال که  پیام

 .ای پیدا کرده بودنهای امیدن، برام معنای دیگهدونستم اینا پیاممی

تی که با ناامیدی اسمم رو پرسیده بود، از  از سالم پرتردید اولش گرفته، تا وق

جایی که صادقانه گفته بود مزاحم نیست و فقط داره دنبال دوست قدیمیش 

گرده، تا جایی که خواهش کرده بود اگر شماره رو درست گرفته یا من می

ای که گفته بود حسش اشتباه خبری از دوستش دارم، جوابش رو بدم. از لحظه

ماره رو درست گرفته، تا جایی که قول داده بود قبل از  کنه و مطمئنه شنمی

هایی که بعد از پیامش تک نقطهها، توی تکتک پیامتولدم پیدام کنه؛ توی تک

 .تونستم حس کنمذاشت، دلتنگی، دلخوری، و حتی خشمش رو میمی

ای که راننده گفت، به خودم اومدم. انقدر غرق  با »بفرمایید« خسته و پرلهجه

ها شده بودم که نفهمیدم کی به خونه رسیدم. وقتی از ماشین پیاده شدم،  پیام

تازه یادم اومد پولی همراهم نیست و آه از نهادم بلند شد. نگاهی به راننده 

 :کردم و با شرمندگی گفتم
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ببخشید میشه چند لحظه منتظر بمونی برم از خونه بیارم؟ پول نقد همراهم   -

 .نیست

ای کشید. به عربی فحشی داد و باز به  بود، پوف کالفه راننده که حسابی خسته

 :فارسی، با همون لهجه گفت

 .زود برگرد همشیره -

قبل از این که نگاه کثیفش بخواد بیشتر کنکاشم کنه، صدای ظریفی حواسم رو  

 .پرت کرد

 .کنممن حساب می  -

ش  اش یا پسر قاتلهنوز هم سیاه تنش بود. به احترام کی؟ عروس کشته شده

اش باز بود؟ نفهمیدم کی پول رو حساب کرد و کی تاکسی که هنوز هم پرونده

از کوچه بیرون رفت؛ ولی من هنوزم بهش خیره بودم. با چشمایی که پر از 

گفت که من حتی اشک بودن بهم خیره شده بود و داشت چیزایی می

 .شنیدمشوننمی

داشت از بخشش  خواهر جوون من، رویای من، توی آغوشم جون داد و اون 

گفت. عروسی خواهر من عزا شد و اون داشت از جنون پسر بزرگش حرف  می
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زد. من خواهرم رو با یه چاقو وسط قلبش دیدم و اون از افسردگی آرشش می

 .زدحرف می 

هیچ حرکتی جلوش ایستاده بودم که  ها بینفهمیدم چقدر مثل مسخ شده 

دستش رو چ*ن*گ زد.   باالخره بغضش شکست و مچ دست سردم با هر دو

کردم، وسط کوچه ایستاده بودم و زار زدن مادر قاتل خواهرم رو تماشا می 

 .بدون این که دلم براش بسوزه

دیدم که داشت برای بخشش پسرش  های مادری رو میایستاده بودم و اشک

کرد. من خشکم زده بود. از دیدن محبت مادری که به هر ضرب و  التماس می

ی مجنون و قاتلش رو نجات بده، خشکم زده بود. خواست بچهزوری بود، می

ی داغون و مادری بود من اگر درگیر این نوع زندگی بودم، همش به خاطر طایفه

که چشم دیدنم رو نداشت؛ ولی آرمین که همچین مادر پرمحبتی داشت، چرا  

داد تونستم سرش اومد؟ چرا نمیبه این روز افتاده بود؟ من چرا صدام در نمی 

 بزنم و از خودم برونمش؟ چرا صدام رو گم کرده بودم؟ 

هوا دست زخمیم رو م*حکم فشرد، دونم چقدر ماتم برده بود؛ اما وقتی بینمی

از شدت د*ر*د به خودم اومدم. م*حکم دستم رو عقب کشیدم و با صدایی 
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 :اومد گفتمکه از ته چاه در می

نیا خانم. پسر تو حتی الیق  دیگه هیچوقت واسه بخشش اون حیوون اینجا  -

 .یه مرگ راحت هم نیست

ای رو بهش بدم، رفتم داخل و در حیاط رو  قبل از این که فرصت حرف دیگه

ی کوچیکم  م*حکم روش بستم. روی زمین د*اغ نشستم و خیره به باغچه

 .سعی کردم زیر گریه نزنم

یه حرکت،   مهم نبود من چقدر تالش کنم اتفاقات بد زندگیم رو فراموش کنم،

آورد. این  یه نگاه، یه خاطره، حتی یه اتفاق کوچیک همه چیز رو یادم می

ها و  خوابیهاش داخلش، تنها کسایی بودن که شاهد بیباغچه و گل

ها و  هام بودن. اگر قرار بود پسرش رو ببخشم، پس کی جواب اشکقراریبی

م، پس کی جواب  داد؟ اگر قرار بود پسرش رو ببخشهای من رو میقراریبی

 داد؟ خ*ون خواهر من رو می

ی باغچه بود رو  ای که لبهنفهمیدم کی عصبی شدم و با حرص گلدون شمعدونی

های با مشت خرد کردم، فقط وقتی به خودم اومدم که خ*ون قرمزم دایره

بزرگی روی موزاییک زیر پام درست کرد. نفس عمیقی کشیدم و قبل از این که 
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ه، رفتم داخل و باند دست دردناکم رو عوض کردم. وقتی  زخم دستم عفونت کن

ای به این قدرتمندی انقدر بدبخت بودم، وای به حال بقیه.  من با وجود طایفه

ی وجودم به وجودش باور داشتم،  وقتی خدا با من که روزی توی بچگی با همه

 .انقدر بد تا کرده بود، وای به حال بقیه

تم. باندپیچی هر دو دستم، صورت ورم کرده از  توی آینه نگاهی به خودم انداخ

خوابم و چشمای خمارم ازم یه احمق ساخته بود. هر دو دستم رو باال آوردم و  

  14سالم بود؛ اما شبیه هیچ کدوم از دخترای  14بهشون خیره شدم. من 

تونست هیچ جایی توی زندگی من داشته باشه، ی اطرافم نبودم. امید نمیساله 

 .نوان یه رفیقمخصوصا به ع

کردم با اون گندی که زدم باید بهش زنگ بزنم یا صبر کنم داشتم فکر می 

ای از شایان گرفتم. با باز کردن پیام، خماری از  خودش زنگ بزنه که پیام دیگه

 .سرم پرید و در لحظه حس حماقت کردم

ربا    ی یهای که قراره گاوصندوقش رو خالی کنم، خونهنینا به من گفته بود خونه

خواره که ازشون یه عالمه چک و سفته داره. گفته بود با این کار هم اونا و هم 

های دیگه رو نجات میدم. گفته بود خالی کردن گاوصندوق یه رباع خوار  خیلی
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دونستم اونجا خونه ی کیه، از شدت  شه؛ اما حاال که میکه دزدی حساب نمی

های معتبری  زاده یکی از طایفهی خانلرزید. اون جا خونهعصبانیت دستام می

هام توی دادگاه دیده  بود، که قبال چندین و چند بار سر پس گرفتن زمین

ی خودم برگردم سالم بشه و بخوام به طایفه 15بودمشون و مطمئن بودم وقتی 

 .شمهم باهاشون روبه رو می

محال  شناخت، محال بود بذاره به طایفه برگردم.اگر خان اون طایفه من رو می

های پدریم  بود بتونم روستام رو پس بگیرم. محال بود بذارن دستم به زمین

برسه. محال بود بذارن به ارث طایفه برسم و حتی محال بود بتونم زنده بمونم.  

تونستم جون مردمی که توی اون روستا بودن رو  خودم به کنار حتی نمی 

دی که زده بودم، چی کار کردم؟! با این گنتضمین کنم. حاال چی کار باید می 

 !کردم؟کردم؟! آخه منه لعنتی با جون مردم یه روستا، چی کار باید می باید می 

ی کیه،  اگر فقط نینا راستش رو بهم گفته بود، اگر فقط بهم گفته بود اونجا خونه

کردم. دیگه برای پشیمونی دیر شده  هیچ وقت خودم رو قاتی این ماجرا نمی 

ب اون خونه درگیر شده بودم و با چوب زده بودمش! بود. من حتی با صاح

دونم تونسته بود صورتم رو ببینه یا نه؛ اما اگر دیده باشه، محال بود نمی
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 .فراموش کنه

من که به هرحال داشتم تموم می شدم، من که به هرحال به ته خط رسیده 

م داده  نشوندم. عصبی چاقویی که بابا بهبودم، حداقل باید نینا رو سرجاش می

 .کردمبود رو برداشتم و از خونه بیرون زدم. همین اآلن باید تمومش می

*** 

تر بود. کالهم رو نیاورده بودم و فقط کاله سویی شرتم وضعم از همیشه داغون

رو سرم کشیده بودم. زیر سویی شرتم هیچی نپوشیده بودم و شلوار جین  

تمرین پام بوده. شبیه   زد که آخرین بار توی زمین داغون و خاکیم داد می

 .خالفکارای خ*یاب*ونی و آفتابه دزدای بازار شده بودم

زد، یهو سرجام توجه به میالد که دنبالم راه افتاده بود و یه بند حرف میبی

ایستادم. یعنی ممکن بود استاد هم خبر داشته باشه؟! یعنی اون هم مثل نینا  

م بتونه همچین کاری باهام بکنه.  کردشد. باور نمی گولم زده بود؟! باورم نمی

قبل از این که میالد بخواد من رو پیش نینا ببره، رفتم سراغ استاد. این که 

استاد گولم زده باشه و اینطور ازم سواستفاده کرده باشه، از این که نینا این کار  
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رو باهام کرده باشه، دردش بیشتر بود. من از نینا توقع هر کاری رو داشتم؛ اما 

 ...استاداز 

نفس حرصی کشیدم و به استاد که جلوی هدف ایستاده بود و چاقو رو توی  

کردم هنوز یه دور مونده تا چاقو توی  چرخوند خیره شدم. فکر میدستش می

دستش ثابت بشه و برای همین هم کنار تیرک هدف ایستادم؛ اما مثل این که  

شتم چاقو رو پرت کرد.  دیدم خطا رفته بود. اون زودتر از چیزی که انتظار دا

رفتم؛ اما مثل احمقا فقط بهش خیره شدم. مغزم فلج شده  قاعدتا باید کنار می 

 .بود؟ نه؛ من قلبم فلج شده بود

ی »یا ابولفضل« ی که گفت رو نشنیدم؛ اما لبخوانی کردم. لبخند تلخی  زمزمه

روی ل*بم نشست. چاقو رو که توی چوب تیرک م*حکم شده بود، با یه 

هایی آروم سمتش رفتم. انگار از   م*حکم بیرون کشیدم و با قدمحرکتِ

هام حال زارم رو فهمیده بود که وقتی چاقو رو بستم و سمتش گرفتم، قدم 

 .حرف از دستم گرفتشبی

 !چی شده؟ -

باید اآلن نگاه نگرانش رو باور می کردم؟ باید این همه سال مراقبت و آموزش  
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 .خیره بودم، با یه نگاه پر از حرف کردم؟ فقط بهش رو باور می

نمی دونم میالد کی بهمون رسید؛ اما قبل از این که چیزی بگه، استاد نگاهی  

 :بهش کرد و گفت

 .تنهامون بذار -

 :میالد اما سریع گفت

 ...نینا دستور دادن امروز هیچکس نیاد باغ -

مای من این بار بدون این که نگاهش رو ازم جدا کنه، همون طور که توی چش

 :خیره بود سرش داد زد

 .تنهامون بذار -

های میالد،  اراده از صدای فریادش بسته شد. صدای دور شدن قدم هام بیچشم 

هام جمع شده بود  های من همزمان شد. اشکی که توی چشمبا باز شدن چشم 

اراده قدمی عقب رفتم و  رو دید و اخمش توی هم رفت. قدمی جلو اومد؛ اما بی

 .به معنی »صبر کن« باال گرفتمدستم رو 

اگر استاد گولم زده بود، اگر استاد بهم دروغ گفته بود و از من استفاده کرده  

بود تا حذفم کنه، اگر واقعا این قدر بد ازم سواستفاده کرده بود، ترجیح  



www.taakroman.ir  

 
  

 
728 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ی  اعتمادیم به همه سالگیم، توی اوج بی 8دادم هیچوقت ندونم. من توی می

پناهیم بهش اعتماد کرده بودم. تحمل نداشتم؛ دیگه واقعا مردها، توی اوج بی

 .تحمل یه شکست دیگه اون هم به این بزرگی رو نداشتم

 :با صدایی که حسابی تحلیل رفته بود و از بغض خش برداشته بود، پرسیدم

 !خوام یه چیزو بدونمخوام، میفقط می -

شدم. با هر من نابود می شدم. اگر واقعا این کار رو باهام کرده بود،نابود می 

دادم، مبادا توی گروهی که این همه  کردم، بغضم رو قورت میمکثی که می

 .سال ازم یه مجسمه دیده بودن، اشکم بریزه

تر شده بودن و از دستای مشت شده از حرصش، معلوم بود اخماش حاال غلیظ

 .هرچقدر هم سعی کنه نشون نده، بازم دیدن اشک و بغضم براش سخته

 دونستی اون ویال، ویالی کیه؟تو، تو می -

شد. اون انتظار شنیدن این  ای از نگاه اشکیم جدا نمینگاه عصبیش لحظه

سوال رو نداشت با این حال، نفس عمیقی کشید و م*حکم و بدون پشیمونی  

 :گفت

دونست داره با زندگیش چی کار هر کسی که توی اون عملیات بود، می -
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 .کنهمی

سال خودداری، چکید. این همون یه   6ی اشکم بعد از ن قطرهچکید؛ اولی

ی تونستم جلوی زار زدنم رو بگیرم. قطرهچکید، نمیای بود که اگر نمی قطره 

سال حبسش کرده بودم، حاال تا گر*دنم سُر خورده بود.   6اشک آشنایی که 

 .دونستم عملیات واقعا چیهفکر کنم من تنها کسی بودم که نمی

اومد. م*حکم اشکم رو پس زدم و نگاهم رو  باره داشت سمتمون می میالد دو

چرخوندم تا اشکم رو نبینه. قبل از این که استاد بخواد چیزی بگه، صدای گم  

 .ام رو پیدا کردمشده 

 .منو ببر پیشش. باهاش یه کار فوری دارم -

مدام قبل از این که بخواد جلوم رو بگیره، سمت اتاق نینا راه افتادم. میالد 

رفتم. عصبی بودم  توجه راه خودم رو میگفت امروز نباید اینجا باشم؛ اما بیمی

با این حال بویی که حس کردم، حواسم رو پرت کرد. این بو، تو خونه باغ؟! من 

 .ی ساقی انقدر مواد دیده بودم که بدونم این چه بوییهدیگه توی خونه

ها رفتم و در اولین  سمت اتاقزد، توجه به میالد که هنوز داشت حرف میبی

کشیدن، با توجه داشتن مواد مینفری که بی 5اتاق رو یه ضرب باز کردم. 
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تر  شون که از همه شل و ولدیدن من از جاشون بلند شدن و زیربغل یکی دیگه

بود و معلوم بود مصرفش از بقیه بیشتره رو گرفتن و وادار به ایستادنش کردن. 

 :دم و با حرص گفتمتکشون کرنگاهی به تک

 اینجا جای این کاراس؟ -

یکیشون که بیشتر از بقیه تعادل داشت و حالش هنوز سرجاش بود، سریع  

 :گفت

 .ببخشید. تفریحی بود -

 ...چه تفریح کثیفی! حتما بعدش هم

شناختم و این  خواستم به بعدش فکر کنم. هیچ کدومشون رو نمیاصال نمی

 .اهمیت بودنیعنی خرده پا و بی

به میالد اشاره کردم تا ترتیبشون رو بده و خواستم بیرون برم که همونی که به  

 :زور سرپا ایستاده بود، سوتی زد و گفت 

 خوشگله؟ چرا انقد خشنی تو جوجه؟ -

دونم از شدت سرجام ایستادم. آروم سمتش برگشتم و بهش خیره شدم. نمی

بود دخترم؛ هرچند دیگه   دید، یا واقعا فهمیدهمصرف مواد من رو یه دختر می
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 .اهمیتی هم نداشت 

اش،  زد اون فقط یه تازه کاره. طرز سوت زدن ناشیانههمه چیزش داد می

کرد، لباسایی که ی حرف زدنش، این که همچین جایی مواد مصرف می نحوه

پوشیده بود و حتی طرز ایستادنش! اون تعلیم ندیده بود؛ اما من تعلیم دیده 

اده بودن ساکت باشم. من یه دختر بودم که توی یه گروه  بودم. به من یاد د

ها رو باید کرد. به من یاد داده بودن خیلی حرفخالفکاری پر از پسر کار می

ها باید فقط چشمام رو روی همه چیز ببندم و رد  نشنیده بگیرم و خیلی وقت

اد به  شم. یاد داده بودن، به وقتش کر و کور باشم و به وقتش خ*ون بریزم. است

من یاد داده بود خشمم رو کنترل کنم و هیچ احساسی توی صورتم نباشه؛ اما 

 .دادمفقط بعضی وقتا کنترلم رو از دست می

نفهمیدم کی چاقوم رو در آوردم و کی بازوش رو با چاقوم امضا زدم؛ فقط وقتی 

تا دیدم،  5هاش توی سرم پیچید و ترس رو توی صورت اون صدای فحش

 .ب کشیدم و لبخند عصبی به میالد زدمچاقوم رو عق 

زنی، که بندری رو برام با صوت بخونه.  تاشون رو جوری می 6انقدر هر  -

ی سالم تو ب*دن هیچ کدومشون ببینم. آب و غذا بهشون  خوام یه نقطهنمی
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 .ذاری با پای خودشون از این در بیرون برننمیدی و نمی

خواستم سر میالد رو با  اما اآلن می دادم؛معموال خودم این کار رو انجام می

ی بزرگ  ها گرم کنم تا خودم برم سراغ نینا. اون باز هم داشت یه معامله این

ذاشت افراد کرد و میها بود که دورش رو خلوت میکرد؛ فقط این جور وقتمی

 .باقی مونده، راحت مواد مصرف کنن

مدن من همانا و نشونه رفتن  هوا در اتاق رو باز کردم. داخل اوبدون در زدن، بی

 .مغزم با بیشتر از ده تا اسلحه هم همانا! نگاه گیجی به روبه روم انداختم

ی افراد طرف معامله بلند شده بودن و آماده باش ایستاده بودن؛  هرچند همه

اما نینا و مردی که رو به روش بود، هنوز با قدرت روی صندولی شون نشسته  

 :ردم و با تمسخر گفتمبودن. نگاهی به افرادش ک

 !فکر کردین اومدین جنگ؟ -

چکید، سُر خورد تازه  وقتی نگاهشون روی چاقوم که هنوز ازش خ*ون می

علت حساسیت شون رو فهمیدم. نینا برای این که جو رو توی دست بگیره  

 .لبخندی زوری زد

 !های ماسکنم. سامی یکی از بهترینمعرفی می  -
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لی نشسته بود، بدون این که سمتم برگرده، نگاهم مردی که هنوز هم با بیخیا

 .کنه یا در موردم کنجکاو باشه، وسط حرف نینا پرید

 .ها هست ی درخشانش توی کل گروهشناسمش. سابقهمی -

دیدم؛ اما صداش، صدای لعنتیش، من این  پشتش به من بود و صورتش رو نمی

 صدارو کجا شنیده بودم؟

نفهمیدم کی روبه روم ایستاد؟ فقط وقتی دست دراز انقدر غرق فکر بودم که 

اراده طبق عادت از سرتاپا اش رو، رو به روم دیدم، به خودم اومدم و بیشده 

آنالیزش کردم. تیپش برای یه قرار کاری زیادی پرت بود. انگار برای قرار  

دونم با نینا چه سر و سری داشت که این عاشقانه اومده بود نه معامله! نمی 

وری تیپ زده بود و نینا هم گفته بود کسی امروز نیاد خونه باغ؛ اما معلوم بود  ج

 .هاشون رو پنبه کردمی رشتهمن همه

اش کردم. انتظار داشت اآلن من بهش دست با تحقیر نگاهی به دست دراز شده 

رفت. انقدر  ی زیادی آشناش داشت روی اعصابم می بدم؟! هه! چه احمق! قیافه 

های عصبیم داشت  ر آوردم کجا دیدمش؟ که سردرد قبل از حملهبه ذهنم فشا

 .اومدسراغم می 
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 :نینا برای این که قضیه رو رفع و رجوع کنه سریع گفت

 .ده فرزاد. عادت به سالم و خدافظی ندارهسامی به هیچکس دست نمی  -

های سبز فرزاد؟ چقدر این اسم برام آشنا بود. چشماش، من قبال هم این چشم

 !یده بودم؛ اما کجا؟رو د

دونستم اگر زودتر جواب سوالم رو پیدا نکنم و همین جور به فکر کردن  می

خیال این نگاه تونستم بیادامه بدم، ممکنه دچار حمله شم؛ با این حال نمی 

دریده؛ اما آشنا بشم. ریسک حمله توی خونه باغی که توش صدتا دشمن  

می که بینمون بود رو پر کردم و با ریز  مهابا یه قد داشتم رو به جون خریدم. بی

اش  تر براندازش کردم. وقتی به چشماش رسیدم و نگاه خیرهبینی هرچه تمام

ای که باهاش داشتم یادم اومد.  اراده آخرین خاطرهرو توی چشمام دیدم، بی

کم رنگ باخت و ناباوری جاش رو گرفت. بدون این که بتونم  شجاعت نگاهم کم

 .دا کنم، شوک زده یه قدمم رو پس گرفتمنگاهم رو ازش ج

پوزخندی زد و یه قدم لعنتی بینمون رو پر کرد. خم شد سمتم تا چشمام رو 

 :زد گفتببینه و با لحنی که داشت حالم رو بهم می

 دونستی؟نگاه تیزت آدم رو ذوب می کنه؛ می -
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و به  این لحن، این نگاه و این حرف، گواه این بود که برعکس من، اون من ر

سال پیش قرار بود مرده باشه، حاال با لبخند جلوم   6خوبی یادشه. کسی که 

خورد. بهم زل زده بود، ایستاده بود و باز هم داشت با نگاه کثیفش منو می

 .مهابادریده و بی

اولین کسی که روش چاقو کشیدم، بهم زل زده بود. اولین کسی که باعث شد 

ونم و اولین کسی حس ناامنی رو یادم داد، با مجبور شم توی این گروه لعنتی بم

کردم هیچوقت فراموش نمی کنم، بهم خیره شده همون نگاه سبزی که فکر می

بود. کسی که من از ترس شرافتم کشته بودمش، حاال بدون هیچ فاصله ای 

 .هام نبودروبه روم ایستاده بود. این شبیه هیچ کدوم از کابوس

تر شد. دستش که تاد رو دید و پوزخندش عمیقی خفیفی که به تنم افرعشه

سمتم دراز شد، قبل از این که مغزم بخواد تحلیل کنه هدفش چیه؟ با ترس دو  

 .قد عقب رفتم

کشید. خ*ون ریزیش شدید زد، حتی نفس نمینبض نداشت! بخدا قلبش نمی

بود و صورتش ک*بود شده بود. دور تا دور اتاقم پر از خ*ون بود، چطور ممکن  

بود زنده مونده باشه؟ حتی میالد هم بهم گفته بود که مرده. از شدت د*ر*د 
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های اون شب  اراده تمام صح*نهبدی که توی سرم پیچید، چشمام رو بستم. بی

کردم، پناهی التماسش می هایی که با بیلعنتی جلوی چشمم اومد. تمام لحظه

و از بدنم پس بزنم،  کردم دستش رهایی که با تمام زور کمم سعی میتا لحظه

کردم و فکر توی بدنش فرو میها چاقو رو بیهایی که مثل دیوونهتمام لحظه

کردم قلب لعنتیش رو احیا کنم. آره! من  هایی که با گریه سعی می تمام لحظه

احیاش کردم. هرچند مطمئن نبودم اسم اون کار رو بشه احیا گذاشت یا نه؛ اما 

 .م سعیم رو برای زنده نگه داشتنش کردمهای آخر تماحداقل من دقیقه

چشمام رو که باز کردم، دستی که مصرانه به قصد سالم جلوم دراز شده بود،  

اولین چیزی بود که دیدم. تکونی به دستش داد تا بگه هنوز منتظره و به قولی  

ابراز وجود کنه؛ اما من مثل کسی که روح دیده فقط با وحشت بهش خیره 

 .بودم

کردم بتونم زنده کردم ببینمش. در واقع هیچوقت فکر نمینمی هیچوقت فکر

دادم روزی جسدش ببینمش! حتی اگر توی ضمیر ناخودآگاهم هم احتمال می 

  4شناسمش؛ اما حاال بیشتر از رو پیدا کنم، مطمئن بودم که با نگاه اول می

لگیم  سا 8اش رو به یاد بیارم. شاید چون توی دقیقه طول کشیده بود تا چهره
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کردم که از اش، فقط داشتم تمام تالشم رو میبه جای به خاطر سپردن چهره

خودم دورش کنم، یا شاید چون مطمئن بودم که مُرده و به خاطر سپردن  

 .دونمفایده است؛ نمیاش بیچهره

سال پیش موقع احیا تمام دعام این بود که زنده  6کرد؟ اون این جا چی کار می

باره، داشتم آرزو  دیدم هنوز هم از نگاهش وقاحت میکه میبمونه، اما حاال 

 .کردم ای کاش کشته بودمشمی

 .جو حسابی سنگین و متشنج شده بود که باز هم نینا مداخله کرد

 ...کنه. کال ولش کن اونوی اول همه رو همین جوری نگاه میدفعه  -

ره شدم. داشت خودش تازه یادم اومد از اول چرا اومده بودم اینجا و به نینا خی

کشت تا رفتار منو ماست مالی کنه. فرزاد باالخره دستش رو عقب  رو می

 :کشید. برگشت سمتش و با تمسخر گفت 

 بینه؟ ی اول؟ نکنه اولین باره تورو میفقط دفعه  -

 :دوباره برگشت سمت من و با خنده گفت

 از نینا طلب داری؟ -

تونستم ببینم که ینا خیره بودم. میهاش هنوز به نتوجه به مسخره بازیمن بی
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گیج شده. اون من رو خوب شناخته بود. درست می گفت! من فقط وقتی بار  

اول کسی رو می دیدم با دقت نگاهش می کردم؛ اما حاال این نینایی که روبه  

 .شناختم، همون قدر دور و همون قدر ناآشناروم ایستاده بود رو دیگه نمی

 :ن روش هنوز هم خیس بود افتاد. با لحن بدی گفتنگاهی به چاقوم که خ*و

 .نه، انگار تو به چاقوکشی عادت داری خوشگله -

مسیر نگاهم عوض شد و جای نینا به آدمی که لحظه به لحظه بیشتر ازش  

خواست بگه  شدم خیره شدم. اآلن دقیقا منظورش چی بود؟ میمتنفر می

کنه؟ ه و بگه تالفی میخواست تهدید کنیادشه که روش چاقو کشیدم؟ می

 خواست منو بترسونه یا چی؟می

 :این بار تا نینا خواست جواب بده با حرص گفت

 مگه خودش ز*ب*ون نداره؟  -

 :تفاوت گفت ای باال انداخت و بیبدون این که از رو بره شونه

 .ها خوشش نمیادخواستم بگم از حرف زدن با غریبهمی -

 .زد و با سرخوشی بهم خیره شدفرزاد با صدای بلندی زیر خنده 

 ...ما که دیگه غریبه نیستم -
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کرد من هنوز هم همون کرد؟ واقعا فکر میاآلن داشت برام قلدری می

ام که بتونه انقدر راحت اذیتم کنه؟ انگار نینا تازه از  ساله 8پناه  ی بیدختربچه

کم کم تفاوتش حرف معنی دار فرزاد متوجه شد یه چیزی عجیبه که نگاه بی

 !شد. یعنی واقعا خبر نداشت؟داشت مشکوک می 

برای این که فرزاد انقدر بهم خیره نشه و توی چشمام مانور نده، کالهم رو جلو  

تر از این حرفا بود. خیلی سریع دلیلش رو فهمید و  کشیدم؛ اما اون پست

دست کثیفش سمت کالهم اومد. چون موهام باز بود و چیزی هم زیر سویی  

وشیده بودم، مغزم دستور حمله داد. شاید یادش رفته بود که من قبل  شرتم نپ

از قفل، به چاقو کشیم معروفم و اآلنم چاقوم دقیقا دستمه. اون منو خیلی  

 .دست کم گرفته بود 

قبل از این که دستش بتونه حتی کالهم رو ل*مس کنه، با یه حرکت سریع 

ساعد تا مچ دستش رو خط  سرم رو عقب کشیدم و دقیقا از زیر دستش، از 

ماه دیگه باید   3انداختم. مطمئن بودم ده دوازده سانت زخم رو دست کم تا 

 .روی پوستش تحمل کنه

همه چی سریع اتفاق افتاد با این حال با داد بلندی که کشید، دوتا از آدماش 



www.taakroman.ir  

 
  

 
740 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

سمتم اومدن و باهام درگیر شدن. چون زخمی بودم، خیلی سریع چاقوم رو از  

ای بکنن فرزاد دست سالمش رو آوردن؛ اما تا خواستن حرکت دیگهدستم در 

 :باال آورد و از بین دندونای کلید شده اش غرید

 .بهش دست نزنین -

انقدر م*حکم دستش رو از شدت حرص مشت کرده بود، که صدای 

شنیدم. چشماش دوباره رنگ خ*ون گرفته بود و منو یاد هاش رو میاستخوان

توجه به قطره های خونی که تند تند از مشتش چکه  خت. بیانداسالگیم می 8

 :می کرد، سرش رو کج کرد. لبخند بدجنسی بهم زد و خطاب به آدماش گفت

 .این یکی فقط مال منه -

چندشم شد؛ اما توی صورت پوکرم هیچی جز هیچی نبود. من تعلیم دیده 

موندم. باید فاوت میتتفاوتی رو تعلیم دیده بودم. باید بیبودم، منه لعنتی بی

 .آوردمموندم. باید طاقت می احساس میبی

 :پوزخند صداداری زدم و تا خواستم جوابش رو بدم، نینا مداخله کرد

چیزی که عوض داره، گله نداره فرزاد. سامی فروشی نیست. اون توی   -

 .زاده استویترین خان
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کرد! نینا  این حرفش، نه تنها دهن فرزاد رو بست، حتی منو هم شوکه  

دونست زد؟ نمی تفاوت این حرف رو میزاده بود، چطور انقدر بیی خانمعشوقه

دونست. اونی که هیچی  این حرفش چه معنی بدی داره؟! معلومه که می

 !دونست من بودمنمی

 .باید باهات حرف بزنم -

گفت اون خیلی بیشتر از اون  زدم. حس ششم می واقعا هم باید با نینا حرف می 

 .کنه اطالعات دارهزی که وانمود میچی

گفت. واقعا چرا؟  احساس و دستوری بود؛ اما نینا چیزی بهم نمیلحنم خنثی، بی

چرا نینا این همه سال باهام مدارا کرد؟ چرا انقدر مواظبم بود در حالی که با 

تونستم تنفر رو توی عمق چشماش ی خوددار بودنش، گاهی میوجود همه

تونست به همین راحتی حذفم کنه؟! در هوام رو داشت وقتی میببینم؟! چرا انق 

اگه انقدر ازم متنفر بود، چرا زودتر یه همچین ماموریتی بهم نداد و کارم رو  

 !تموم نکرد؟

گرفتم و مثل یه آدم خنگ و  من خیلی وقت بود که داشتم هوشم رو نادیده می 

ب طوالنیش بیدار شده کردم؛ اما حاال مغز سرکشم از خواحوصله رفتار میبی
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 .بود و در لحظه، با حدسی که زدم، انقدر جا خوردم که بدنم خالی کرد

ای اومدم. دونست من از چه طایفهذاشتم، نینا قطعا میسامیار رو که کنار می

ی خودم خواست کاری کنه طایفهبرای همین منو به این ماموریت فرستاد. می

ی عالی کشید، رینگ ایستاد و یه نقشه یبه جونم بیوفتن. مثل همیشه گوشه

خواد تا بدون این که دستای خودش به خ*ون آلوده شه، از شر اونی که می

ی منو بدونه، وقتی من خودم تازه فهمیده  راحت شه. چطور ممکن بود طایفه

 .دونستبودم؟! حاال برام واضح بود که اون قبل از من، هویت من رو می

 دی عزیزم؟اوه! صدا رو! م*ست کر -

اش، جفت پا وسط افکارم پریده بود. »عزیزم« گفتنش  موقعفرزاد با حرف بی

های مریم، موقع شکنجه انداخت. برای این که  اراده منو یاد »عزیزم« گفتنبی

ای  توجه بهش، تنهاز شر این افکار درهم خالص شم، سرم رو تکون دادم و بی

 .بهش زدم و از کنارش رد شدم

تم با خودم صادق باشم، حاال که دیده بودمش، ته قلبم داشتم  خواساگر می

کردم کاش کشته بودمش. این آدم هم مثل آرمین ارزش زنده موندن  آرزو می

نداشت؛ منتها هرکس به طریقی. من دیگه با این که یه قاتلم کنار اومده بودم. 
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ر نیمه  فهمیدم زنده است، تا هوس تموم کردن کاشاید بهتر بود هیچ وقت نمی

 .تمومم انقدر به سرم نزنه

نینا زن با سیاستی بود. یه زن قویتر از همه کسایی که تا حاال دیده بودم. زنی  

که تونسته بود اعتماد یه خانزاده رو به دست بیاره و خالفاش رو مدیریت کنه،  

 !تونست باشه؟واقعا چطور آدمی می

دونست ممکنه هر لحظه  خیلی خوب وخیم بودن اوضاع رو درک کرده بود و می

 .ای به فرزاد زدبزنه به سرم که لبخند خرکننده

 ما بعدا ادامه بدیم؟  -

آره حتما ادامه بدید؛ به این حرفای کثیفتون که توش معلوم نیست دارید چه  

 !کنید ادامه بدیدای میمعامله 

رسید، نگاهی به من انداخت. از اتاق بیرون  فرزاد که هنوزم عصبی به نظر می

رفت و در رو م*حکم بهم کوبید. فقط چند ثانیه طول کشید تا آدماش هم 

دنبالش برن. نگاهی به دو نفری که هنوز پشت سر نینا بودن انداختم و با 

 :تمسخر گفتم

 .البته خصوصی -



www.taakroman.ir  

 
  

 
744 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ای کشید و اونارو هم مرخص کرد. قبل از این که بخوام فکر کنم نینا پوف کالفه

سم، از جاش بلند شد و دستش به قصد سیلی اول کدوم سوالم رو ازش بپر

زدن باال اومد. با همون دست زخمیم که حاال نم خ*ون رو روی باندش حس می 

کردم، م*حکم دستش رو گرفتم و پشت ک*م*رش قفلش کردم. با دست  

 .ام م*حکم کوبیدمش به دیوار و به صدای حرصیش توجهی نکردمدیگه

رام رو توی جمع، توی تنهایی تالفی این اولین باری نبود که اینجوری کا

کرد؛ ولی اولین باری بود که جلوش ایستاده بودم. هنوز داشت زیر دستم می

 .کردکرد. دستم خیلی د*ر*د گرفته بود، کاش تمومش میتقال می

 تو کی هستی؟  -

اعتمادی توی صدام موج می زد که دست از انقدر گیجی، اضطراب، تردید و بی

 :از چند ثانیه مکث کوتاه، آروم پرسیدتقال کشید. بعد 

 منظورت چیه؟  -

کرد؟ چرا انداخت؟ چرا دعوام نمیچرا تعجب کرد؟ چرا مثل همیشه دستم نمی 

کم دونست. کم زد؟ حدسم درست بود؛ اون هویت واقعیم رو میسرم داد نمی 

کم، همه چیز آوردم. کمکم، داشتم کم می اومد. کمدمای بدنم داشت پایین می
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جونم از  شد. نفس عمیقی کشیدم و دستای بیاشت برام غیرقابل تحمل مید

ام و به این آسونی  کردم یه نابغهدورش سُر خورد. بازی خوردم! منی که فکر می

خورم، از همون اولی که جواب ساقی رو توی پارک دادم، گول خورده گول نمی

 .بودم

 :چرخید سمتم و با اخمایی که بازشدنی نبود، گفت

 !چه مرگت شده؟  -

کرد، کم داشت راه خودش رو توی پیشیونش پیدا مینگاهم به خونی که کم

ی  سالم بود. من فقط یه بچه 8خشک شد. وقتی وارد این گروه شدم همش 

پناه بودم. نینا بهم پر و بال داد. حمایتم کرد، یه دسته آدم رو گذاشت  بی

رسوند. اون به من اعتماد کرد، به مراقبم باشن. کمکم کرد و منو به این اعتبار 

خواستم منصف باشم، سامیار و نینا  ی از همه جا رونده شده. اگه میساله 8منه 

 :منو بزرگ کرده بودن. به عنوان آخرین فرصت روراست ازش پرسیدم

 ام؟دونستی من خانزاده از کی می -

ی بزنم. اون  تونستم خودم رو به نفهمجا خوردنش انقدر واضح بود که دیگه نمی

دونست. دست زخمیم که سمت زخم بازش رفت، با اضطراب  همه چیز رو می
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ی کوتاه ترس رو واضح و روشن  خودش رو عقب کشید. من حتی برای یه لحظه

توی نگاهش دیدم. ل*بم رو زیر دندونم کشیدم. اون داشت یه چیزی رو  

 .کرد؛ یه چیز بزرگ! چیزی ورای تصور منمخفی می

توجه به ترسش، روبه روش  رفت؛ اما نفس عمیقی کشیدم و بیمیسرم گیج 

روی پاهام نشستم. من این همه سال زنده بودن توی این گروه لعنتی رو به این  

 .زن مدیون بودم، به کسی که گاهی ازم متنفر بود

ای از پایین لباس آزاد و گشادش رو با همون دست زخمی پاره کردم و از  تکه

حرف ازش فاصله گرفتم. حالم خوب نبود.  خمش رو بستم و بیجام بلند شدم. ز

دونستم به کی باید اعتماد کنم و به کی نباید اعتماد حالم هیچ خوب نبود. نمی 

کنم؟ نینا واقعا از اتفاقی که بین من و فرزاد افتاده بود خبر نداشت، این واضح  

و چیزی به روم  دونست، باز هم ازم حمایت کرد بود. با این که هویتم رو می

دونست و برای این که توی گروه بمونم  نیورد؛ اما چرا؟ خانزاده هویتم رو نمی

 فرزاد رو فرستاد سراغم و تا اونجا پیش رفت؛ اما چرا؟

ترین حالتی که از خودم سراغ  های مضطربش خیره شدم و با صادقانه به چشم

 :داشتم، زمزمه کردم 
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 .بذار بهت اعتماد کنم. خرابش نکن -

 :تا خواستم بیرون برم، سریع گفت

 .همین امروز با فرزاد معامله جدید قبول کردم -

دونست  بدون این که سمتش برگردم، سرجام متوقف شدم. اون خیلی خوب می

این حرکت یعنی هنوز قبول نکردم. با لحنی که نگرانی و استرسی که دیگه 

ی که کمی باال رفته کرد، با صدایشناختم توش بیداد میاصال جنسش رو نمی

 :بود گفت

خوای از اینجا بری؛ ولی قبلش  خوای چی کار کنی. می دونم می دونم می می -

 ...باید اینو انجام بدی 

خواستم بدونم چی توی سرش می سمتش برگشتم و بهش خیره شدم. می

 :گذره؟ نگاهم رو که دید، سریع گفت

 .کنم که بریآخریشه. بعد از این ماموریت؛ خودم حمایتت می  -

تونستم روی حمایتش حساب کنم؟ تونستم روی حرفش حساب کنم؟ میمی

کردم؟! پوفی کشیدم و از اتاقش بیرون زدم. اون دیگه  چرا باید بهش اعتماد می 

ای نداشتم.  ی دیگهدونست که این یعنی قبول کردم. چارهخیلی خوب می
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د بهاش رو هم  خواستم هرجور شده از این همه خالف خالص شم، بایمی

کردم. حتی بهایی مثل معامله کردن و همکاری با کسی مثل فرزاد پرداخت می

 .که به خونم تشنه بود

به محض این که در رو پشت سرم بستم، افرادش خواستن داخل برن. حاال که  

شناخته و تمام مدت حمایتم کرده، اوضاع برام فرق دونستم نینا منو میمی

دونم چه مرگم شده بود؛ اما   پاره و کوتاه بود. نمی داشت. لباس بلندش حاال

 .نتونستم طاقت بیارم و سد راهشون شدم. اخم کمرنگی روی صورتم نشست

ی کمک های اولیه براش بیاره. تا قبل  به میالد بگین یه دست لباس و جعبه -

 .رهاز اون هیچکس داخل نمی

اش  یا حتی شکنجه تونستم میالد رو بگیرم و بترسونمش، تهدیدش کنممی

کنم، تا حقیقت رو بهم بگه؛ اما من دیگه جونی نداشتم. دیگه برام مهم نبود  

 .خواستم همه چیز تمام شهگه و کی دروغ؟ من فقط میکی داره راست می

خورد.  فرزاد هنوز هم جلوی در ایستاده بود و تقریبا با نگاهش داشت منو می

ر نبود مراقب من باشه؟ پس چرا هر  پس این شایان لعنتی کجا بود؟ مگه قرا

 !وقت الزمش داشتم نبود؟
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 .وانمود نکن منو یادت نمیاد. تو خیلی هم خوب منو یادته سگِ کوچولو -

بدون این که حواسم به زخم دستم باشه، طبق عادت برای کنترل خشمم  

ای  دستم مشت شد. برگشتم سمتش و پوزخند حرص درآری بهش زدم. اشاره

 :اال خیلی شیک و مرتب باندپیچی شده بود کردم و گفتمبه زخمش که ح

 !کردم؟باید جای دستت دهنتو پاره می -

اصال انتظار جواب حاضریم رو نداشت که کفری شد و تا خواست سمتم بیاد، دو 

نفر افراد نینا با اخم سد راهش شدن. فکر این که نینا هنوز هم داشت ازم 

کردم و این آخرین  ید خشمم رو کنترل میکرد؛ عصبیم کرده بود. باحمایت می 

کردم. این سند آزادی من از این منجالب  دردسر تموم می ی لعنتی رو بیمعامله 

ترین فاصله به فرزاد ایستادم. به بود. دو نفر جلوم رو کنار زدم و توی نزدیک

 :چشمای سبز عصبیش خیره شدم و زمزمه کردم

عکس چیزی که ازم شنیدی هم، سرم  گردم. برمن دنبال دردسر اضافه نمی  -

کنه واسه دعوا. یادمم نمیاد حریف طلبیده باشم. پس فقط بیا این  د*ر*د نمی 

 .ی لعنتیو تموم کنیممعامله 

 :پوزخندی زد و گفت 
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خوای فقط معامله رو  به همین آسونی؟! منو تا دم مرگ بردی، اون وقت می -

 تموم کنی و خالص؟ 

نم اومد؛ اما جلوی خودم رو گرفتم. نفس عمیقی  ی »حقت بود« تا سر زبوجمله

 :کشیدم و گفتم

 !خوای؟ازم چی می -

 :هوا سمت صورتم خم شد و با لبخند بدجنسی گفتبی

 .شاید وقتی کار نیمه تمومون رو تموم کنیم راجع بهش فکر کردم -

اراده طبق عادت بچگی خودم و امید،  اون قانون من رو زیر پا گذاشته بود. بی

رش معکوس ذهنم شروع شد. قدمی عقب رفتم و سکوت کردم، به امید  شما

این که وقتی به یک رسیدم دیگه نگاهم توی نگاهش نباشه؛ اما اون ابرویی باال  

 :انداخت و خیره به چشمام، با لحن اغوا گرانه ای گفت

 سبز و آبی خیلی بهم میان؛ مگه نه؟  -

هیچ  کردم. پس بیملش میشمارشم به عدد پنج رسیده بود. باید هنوز تح

حرفی سرم رو پایین انداختم و خشمم رو خاموش کردم؛ اما اون دست بردار 

 .نبود
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 ...یه شب رویایی برات بسازم که -

تونستم هر تصمیمی رسیدم، دیگه میاین قانون ما بود. وقتی از ده به یک می

خورد،  بگیرم و اآلنم به یک رسیده بودم. مشت محکمی که توی دهن فرزاد 

گم از دیدن شایان خوشحال نشدم و احساس باعث شد سرجام بمونم. نمی

امنیت نکردم؛ ولی اون دیر کرده بود. من دیگه حرفایی که نباید از آدمی مثل  

 .شنیدم رو شنیده بودمفرزاد می 

کشی؟ فکر ی خودمون برامون خط و نشون میبه چه جراتی توی منطقه -

افتیم تو  ی؟! به محض این که دستت هرز بره میزنکردی داری با کی حرف می 

تونی عواقبش رو  خوره. میهامون باهاتون بهم میی معامله ی صفر و همهنقطه

 قبول کنی؟

شایان انقدر عصبی بود که دیگه کنترلی روی صداش نداشت و رسما داشت  

کشید؛ اما من فقط به فرزاد خیره بودم که خ*ون خونش رو  سرش فریاد می 

ای از  ورد و حاال به خ*ون هر دوی ما تشنه بود. نگاه عصبیش لحظهخمی

ی افراد بیداد شد. سکوت وحشتناکی بین همهچشمای عصبی شایان جدا نمی

کرد و انگار کسی جرات شکستنش رو نداشت. باالخره فرزاد خونی که از  می
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 :ی ل*بش سرازیر شده بود رو با دست پاک کرد و گفتگوشه

 .گیرممشت رو هم همون شب ازش میتاوان این  -

دونستم محاله دستش باز جوابی که داد، انقدر شایان رو عصبی کرد که می 

احتیاط، قبل از این که بهش حمله  فکر و بیباشه و فرزاد بتونه زنده بمونه. بی

کنه، دستم رو دور بازوش حلقه کردم و م*حکم نگهش داشتم. فرزاد دیگه دور  

شایان هنوزم دست از تقال و داد و بیداد بر نداشته بود. دستم شده بود؛ اما 

تونستم نگهش دارم. هرچی هم اسمش رو  آسیب دیده بود و واقعا دیگه نمی 

فایده بود. باالخره منم کفری  کردم آرومش کنم، بیزدم و سعی میصدا می 

 :شدم و سرش داد زدم

 !شایان -

یان ساکت شد، حتی اون دوتا آدم نینا  انقدر بلند صدا زده بودم، که نه تنها شا

کردن سرجاشون میخکوب شدن. شایان با  هم که داشتن شایان رو مهار می

چشمای عصبی و حق به جانبش، دلخور بهم خیره شده بود. دستش رو رها 

کردم و رو به روش ایستادم. پر از بغض و ترس و نا امیدی بودم. یعنی  

 !تونست بفهمه؟می
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وی صورتش گرفتم و با صدایی که دیگه جونی توش نمونده  دستام رو روبه ر 

 :بود، زمزمه کردم

 کنه. برات مهم نیست؟تر شده. خیلی د*ر*د میزخمم عمیق -

صدای پر بغضم کار خودش رو کرد. کالفه دستی توی موهاش کشید و سعی  

هوا آستینم رو  کرد به خودش مسلط شه. فکر کردم باالخره آروم شده؛ اما بی

. مجبور شدم دنبالش برم، بدون این که بدونم کجا داره میره. من دیگه کشید

خسته شده بودم. هضم این همه اتفاق برای امروزم زیادی بود. بالهایی که  

کردم؟  اومد بیشتر از حد تحمل من بود. واقعا باید چی کار میداشت سرم می 

کردم تا  می شدم؟ چی کار بایدچه جوری باید از این گروه لعنتی خالص می 

 !تصمیم اشتباه بچگیم رو جبران کنم؟

با سوزش شدید زخمم، به خودم اومدم و از شدت د*ر*د اشک به چشمم  

دوید. توی اتاق استراحت خودش، روی تختش نشونده بودم و داشت سعی 

کرد زخمم رو ضدعفونی کنه. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم مثل می

 :و قورت دادم و گفتمهمیشه منطقی برخورد کنم. بغضم ر

خوام، از اسم و رسم یه معامله با فرزاد داریم. تمام اطالعاتش رو می -
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خوام همه چیزش رو بدونم. به نینا و  واقعیش گرفته تا آدرس و پاتوقش. می

افرادش هم اعتماد نکن و به سامیار هیچی نگو. یه اتفاقایی افتاده که فعال باید  

 .دیمهمه کارا رو تنهایی انجام ب

ریخت، ا*ل*کل بیمارستان نبود. لبخند تلخی  الکلی که داشت روی دستم می 

روی ل*بم نشست و تا خواستم از دستش بگیرمش، بطری رو عقب کشید و  

 .اخمی بهم کرد

 :با بیچارگی گفتم

 .حالم خوب نیست. اآلن بهش نیاز دارم -

 .تر شداخمش غلیظ

 !انم معتادم بشهوسط این همه حماقت همین کم مونده بود خ -

 :با مسخرگی ادام رو در آورد

بهش نیاز دارم! تو اآلن به تنها چیزی که نیاز داری یه فصل کتک مفصله. یه   -

 ...جا شه و عقلت برگرده سرجاشجوری که قشنگ مخت جابه

ام  ها. نتونستم جلوی خندهزد، مثل پیرزندرست مثل زیور داشت سرم غر می

ده زدم. اون دیگه ازم قطع امید کرده بود. حق داشت.  رو بگیرم و بلند زیر خن



www.taakroman.ir  

 
  

 
755 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ای می تونست همچین روز مضخرفی رو بگذرونه و بازم انقدر  کدوم دیوونه

 خیال بخنده؟بی

خیلی سعی کرد از زیر زبونم بیرون بکشه که فرزاد کیه؟ یا من چطور  

د شناسمش؟ اما جز یه لبخند جوابی نداشتم که به سواالش بدم. وقتی دیمی

 .امشب آبی از من گرم نمیشه، رسوندم خونه و تاکید کرد استراحت کنم

از رفتن شایان که مطمئن شدم، خواستم مثل همیشه در رو با گیره ی موهام  

باز کنم؛ اما امشب نشدنی بود. پانسمان هر دو دستم، کار رو سخت کرده بود و  

چیزی بود که فکر   ذهنم بدجور درگیر بود. چشمای فرزاد برام خیلی آشناتر از 

هاش حک شده بود. های ذهنم، تصویری از بچگیکردم. انگار توی ته مایهمی

تر از امید؛ اما چیزی یادم کردم بچگیم دیدمش، حتی خیلی قبلمدام حس می

اومد. تا وقتی بابامحمد بود من پام رو از خونه بیرون نذاشته بودم، پس  نمی

 کجا دیده بودمش؟ سالگیم محال بود.  8دیدنش قبل از 

قفل قدیمیش دوباره بازیش گرفته   .ای بود که با قفل در درگیر بودمچند دقیقه

هدف و پر بغض با قفل در ور  بود و من هم طبق معمول کلید نداشتم. بی

رفتم و دیگه کم مونده بود زیر گریه بزنم. نه به خاطر باز نشدن این قفل  می
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ذرونده بودم، تحملم کم شده بود. به خاطر لعنتی، به خاطر روز بدی که از سر گ

ترسی بدی که از حرفای فرزاد توی دلم نشسته بود، تمرکزم رو از دست داده  

هوا ته دلم خالی شد.  بودم. یه لحظه یادم اومد اون آدرس من رو داره و بی

 ی لعنتی بخوابم؟ تونستم امشب با خیال راحت توی این خونهچطور می

 .سالم -

ی موهام از دستم رها شد و وحشت زده سمتش دای امید، گیرهبا شنیدن ص

زد انتظار دیدنش رو نداشتم. مخفی کردن  جز به جز صورتم داد می  .برگشتم

 .جاخوردنم از امید غیرممکن بود

هوا و  ای که حاال روی زمین بود روی قفل در چرخید. بینگاهش از گیره

دم و قفل در رو با دستام  اراده، مثل بچه ها دستام رو پشت سرم بربی

کردم رو مخفی کنم. تونستم کاری که داشتم میجوری میانگار این .پوشوندم

کردم. نه؛ اآلن وقت دیدنش باز هم با دیدنش داشتم مثل یه احمق رفتار می

 کرد؟ کار مینبود. اصال این موقع شب اینجا چی

کرد، دلخوری   اخم کم رنگی روی صورتش نشسته بود؛ اما چیزی که مبهوتم

ام گرفت. خم شد و گیره رو از  توی نگاهش بود. نگاهش رو از نگاه وحشت زده
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 .روی زمین برداشت

 ...این گیره -

ای که توی بچگی با  حرفش رو ادامه نداد. اون گیره رو شناخته بود؛ همون گیره

دستای خودش به موهام زده بود. یعنی خاطراتمون برای اون هم درست به 

دونست این گیره تنها یادگاری بود که توی  ی من شفاف بود؟ یعنی میاندازه

 این سال ها ازش داشتم؟

من توی زندگیم خیلی کارها کرده بودم که شرم آور بودن؛ اما حاال از این که  

ی خودم با گیره دیده بود، درست مثل  امید من رو در حال باز کردن قفل خونه

و احساس بدی که بهم دست داده بود،  یه دزد، خجالت زده بودم. شرمندگی

 .هام رو سخت تر می کردداشت کنترل اشک

سرم هنوز هم پایین بود. دستام از قفل جدا شد و مردد، سمت گیره رفت. با  

 :دیدن دستای آش و الشم، دستش رو عقب کشید و وارفته گفت

 چه بالیی سر خودت آوردی؟  -

 .بیرون کشیدم و سرم رو پایین انداختمبا دست زخمیم گیره رو از دستش 

خواستم بدونه این زخما، این حال بد، این بوی  خواستم بغضم رو ببینه. نمینمی
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خواستم بدونه  ی منه. نمی خ*ون، این ترس و ناامیدی، جزئی از زندگی روزمره

خواستم بدونه اصال چرا اومدم بعد از پرورشگاه چی سرم اومد و نمی

 پرورشگاه؟

وقت مناسبی رو برای حرف زدن باهام انتخاب نکرده بود. در حالت عادی اصال 

شد یاد گذشته ی دردناکم بیوفتم و دلم بخواد گریه کنم.  هم دیدنش باعث می

وای به حال امشب که حالم خ*را*ب بود و وحشت از فرزاد همه ی وجودم رو  

 .گرفته بود

یم بهش خیره شدم؛ اما نگاه با تمام شرمندگیم، با تمام بغض و با تمام ناامید

 :اون هنوز به دست زخمیم بود. آروم و پربغض زمزمه کردم

 .نگام کن -

قدر سنگ دل  تونست اینبغض توی صدام رو شنید؛ اما نگاهم نکرد. چطور می

باشه؟! یعنی حتی الیق یه نگاه هم نبودم؟ من توی چه برزخی دست و پا 

تی یه نگاه هم توی اعتقاد اون گناه  زدم و اون توی چه فکری بود؟ یعنی حمی

 !بود؟

تونست حقیقت رو از  مون افتادم. یاد این که همیشه می هوا یاد بچگیبی



www.taakroman.ir  

 
  

 
759 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

چشمام بخونه. یعنی داشت نگاهی که روز آخر ازش دریغ کردم رو تالفی  

 کرد؟ یعنی هنوزم یادش بود؟می

رزاد، فقط از  دونم چرا جای سامیار و نینا و فعصبی و کالفه شده بودم و نمی

ی  امید طلبکار بودم. انگار ازش توقع داشتم هنوز هم مثل بچگی به همه

ها و این  هام گوش بده، نوازشم کنه و بهم دلداری بده. این رو برگردوندنحرف

خواست مثل  شد بیشتر حس تنهایی کنم. اگه نمیهاش باعث میپس کشیدن

 خواست؟یبچگی رفیقم باشه پس اصال چرا برگشت؟ ازم چی م

اراده دستم سمت آستینش رفت. قبل از این دستم بهش بخوره، دوباره  بی

قدر راحت باهاش برخورد  دستم رو پس کشیدم. اون شایان نبود که بتونم این

 .کنم

با این که مطمئن بودم اگر یه قدم بهش نزدیک شم، اون دو قدم ازم دور میشه؛  

بار جای عقب رفتن، بهم نگاه   اما یه قدم سمتش رفتم. برخالف تصورم، این

بینی بود. لبخند تلخی روی ل*بم نشست و اون هنوز هم غیرقابل پیش .کرد

 :خیره به نگاه دلخورش گفتم

 .میشه حرف بزنیم؟! امشب نباید برم خونه -
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منتظر بودم بگه »نه«، بگه این وقت شب زمان خوبی برای حرف زدن ما با هم 

و »باشهِ« آروم و آشناش، غافلگیرم کرد. سمت نیست، اما نگاه عمیق و کوتاه 

حرف نشستم و سعی کردم به چیزایی  ماشینش رفت و در رو برام باز کرد. بی

 .که از سر گذروندم فکر نکنم

دونم چقدر از خونه دور شدیم؛ اما وقتی باد خنک به صورتم خورد، باالخره  نمی

نکنم باز هم فهمیدن این  کردم بهش نگاه تونستم آروم بشم. با این که سعی می

 :که ازم دلخوره برای من سخت نبود. مثل بچگی صاف و ساده پرسیدم

 زنی؟ امید؟ چرا باهام حرف نمی  -

 :مکثی کرد و با دلخوری گفت

 دونم هیچ وقت جوابمو نمیدی چی بگم؟وقتی می -

گفت. من حتی وقتی بچه بودیم هم هیچ وقت جواب سوال هاش رو  راست می

اما هنوز هم طاقت دلخوریش رو نداشتم. بغضم رو پس زدم و لبخند   دادم؛نمی

 .تلخی زدم

خواستم هیج دادم چون نمی ما دیگه تو پرورشگاه نیستیم امید. جواب نمی -

کنه؟ بهم بگو. ازم بپرس. باور کن تو  وقت بهت دروغ بگم. چی داره اذیتت می
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زنم و...  ، دورش نمیگمتوی این دنیا تنها کسی هستی که من بهش دروغ نمی

 .بهم بگو

ای کوتاه بهم نگاه کرد و خیلی سریع هم نگاهش رو گرفت. ماشین برای ثانیه

رو کنار پارکی که اول شهر بود نگه داشت. من همیشه وقتی سوار ماشین 

شدم حواسم به مسیر بود، ولی امشب اصال نفهمیدم کی به اول شهر  کسی می 

 .رسیدیم؟! من بهش اعتماد داشتم

 :کمربندش رو باز کرد و بعد از مکث کوتاهی گفت

 ...چند ساعت قبل از این که برسی خونه تو کوچه منتظرت بودم -

کالفه دستی پشت گ*ردنش کشید و حرفش رو ادامه نداد. حاال تازه داشتم 

 .می فهمیدم از چی دلخوره. اون دید که شایان منو رسونده بود

گفتم وقتی ار دهنده بود. چی باید میصدای سکوتم حتی برای خودم هم آز 

 !ام با شایان تعریف نشده است؟دونستم توی قاموس امید، ر*اب*طهخوب می

دونیم خبریم و این که تقریبا اآلن هیچی از هم نمی خیلی وقته از هم بی -

طبیعیه، ولی... ولی ساعت رو دیدی؟ اون هرکی هم که باشه این ساعت وقت  

 .خونه اومدن نیست
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لین بار بود! این اولین بار بود که یکی داشت نسبت به رفت و آمدم با غریبه  او

داد. رفت و آمدم، ساعت خونه  ها و ساعت خونه اومدنم حساسیت نشون می

اومدن و بیرون زدنم، مهم بود؟ من براش مهم بودم؟ حس عجیبی که داشتم 

قدر گیج  ونزمان طعم تلخی و شیرینی، همقابل توصیف نبود. مثل چشیدن هم

قدر مبهم. به هر حال علتش هرچی که بود، من بهش قول داده کننده و همون

 .بودم جوابش رو بدم 

 :نفس عمیقی کشیدم و با آرامش گفتم

 .ای توی زندگی من وجود ندارهآشنا، فامیل، خانواده یا هر چیز دیگه -

ال متفاوت دونم تو این مدت رو دقیقا چطور گذروندی؛ اما مطمئنم ما کامنمی

کردم  بزرگ شدیم. بعد از پرورشگاه وقتی به سرپرستی گرفته شدم، فکر می

کردم باالخره حمایت میشم؛ اما هام تموم میشه؛ اما نشد، فکر میتنهایی

ی خودم من توی اون خونه دنبال خانواده نبودم، چون حتی توی خونه .نشدم

خواستم؛ اما فقط آرامش میهم خانواده رو تجربه نکرده بودم. پرتوقع نبودم؛ 

 ...اونا خیلی راحت ولم کردن و من

شد رو حس کرد مثل همیشه خیلی زود بغضی که داشت به چشمم کشیده می 
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 :که با پشیمونی گفت 

 ...خواستم ناراحتت کنممن نمی  -

نه! اون عوض نشده بود. اون هنوز هم مثل بچگی دل رحم و مهربون بود. هنوز  

فهمید و هنوز هم تنها کسی بود که ه بغضم رو میهم اولین کسی بود ک

تونستم باهاش حرف بزنم. اونی که عوض شده بود، من بودم. در واقع، اونی  می

 !که ع*و*ضی شده بود، من بودم

تونه همه چی  کنه، میکردم وقتی بهم نگاه میدرست مثل بچگیم که فکر می

اراده سعی شدم و بیرو بفهمه، حس کردم اآلن هم فهمیده چقدر آدم بدی 

 .ای نداشتمکردم براش توضیح بدم که واقعا چاره 

خواستم متعلق به  خواستم یه جا قبولم کنن. فقط میمن بچه بودم. فقط می -

جایی باشم، برام مهم نبود اونجا سقف بهشت باشه یا کف جهنم. هرکاری بهم 

اده رو با اون  خواستم اونا هم ولم کنن. من مفهوم خانوگفتن کردم چون نمی

 ...آدما فهمیدم. برام مهم نبود اون آدما فرشته باشن یا

دونستم احتماال اآلن هیچی از حرفای بی سر و تهم نفهمیده، با این حال می

کرد نظرم رو عوض کنه، فقط  کرد و سعی نمی اومد، قضاوتم نمی وسط حرفم نمی 
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ی زیادی این گوش  فایده بود. من سال هاداد؛ ولی بیدر سکوت بهم گوش می

شنوا رو کم داشتم. سال های زیادی امید رو کم داشتم و دیگه محال بود کسی 

 .ها رو برام جبران کنه، حتی خود امیدبتونه این سال

خبره، هرچند کردم چیزی رو بهش توضیح بدم که هنوز ازش بینباید سعی می 

 !زندگی کوتاه منمطمئن بودم قرار نیست بذارم تا این حد وارد زندگیم بشه،  

 .سعی کردم به خودم مسلط بشم و فقط جواب سوالش رو بدم

شایان یکی از همون آدماییه که برادری رو در حقم تموم کرده. غر میزنه،   -

 ...کنه، حتی گاهی سرم داد میزنه؛ امادعوام می

برگشتم سمتش چون مطمئن بودم نگاه اون اآلن هرجایی هست غیر از صورت  

ی نگاهم به نگاه آروم و عمیقش خورد؛ لبخند تلخی روی صورتم  من، اما وقت

خواست راست و دروغ حرفم رو از نگاهم بخونه که باالخره نگاهم می  .نشست

 !این یه ذره رو هنوز براش مهم بودم .کرده بود

 .ام رو با ز*ب*ون تر کردملبای خشک شده 

دردسر و اما تمام فکر و ذکر من درمورد شایان، اینه که چجوری بی -

کردی دونم چی فکر میخونریزی، به دختری که دوستش داره برسونمش. نمی
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کنی. خط خطی های یه  قدر کالفه بودی؛ اما در هر صورت اشتباه میکه این

 .تونه روابط منو با کسی تعیین کنهشناسنامه نمی 

و به بیرون دوخت. اون به جواب سوالش رسیده بود،   نگاهش رو ازم گرفت

کنه برای  هرچند هیچ از جوابم خوشش نیومده بود و معلوم بود داره سعی می 

خودش هضمش کنه. دستی به صورتش کشید و کمی مکث کرد. آخرش هم  

 :نتونست طاقت بیاره و م*حکم و مطمئن گفت

ه خط خطی های یه  تونه! خدا حد روابط مارو تعیین کرده نخدا می  -

 .شناسنامه

ساعت بعد از دیدنش به این بحث   24دونستم کم تر از می.دونستم! می 

دونستم ما زمین تا آسمون باهم فرق داریم؛ اما عصبی  رسم. میاعتقادی می

شده بودم و این دست خودم نبود. من از خدای امید بدجور کینه به دل گرفته  

قدر سنگش رو به  هم بعد از این همه سال ایندیدم اون هنوز  بودم و این که می

 .س*ی*نه میزنه، بدون این که از زندگیم چیزی بدونه، عصبیم می کرد

خب خدای مهربون تو، با من خیلی بی رحم بود. من براش بندگی نکردم،   -

قدر باورت داشتم که هنوزم ازش توقع مهربونی و  دونم چرا اینقبول؛ ولی نمی
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 ...اورش کردم فقط چونخدایی داشتم. من ب

وقتی برگشت و عمیقا بهم خیره شد، جمله ی »من باورش کردم فقط چون 

اراده برای اولین بار نگاهم رو ازش  تورو باور داشتم« توی دهنم ماسید و بی

ترسیدم بغض و گناه و حسرت هام رو از چشمام بخونه. انگار می  .دزدیدم

اش  کسی که قرار نبود زیاد کنارم نگهترسیدم به نگاهش عادت کنم، به نگاه می

 .دارم

منتظر بودم عصبانی بشه، منتظر بودم طرف عقایدش باشه و ازشون دفاع کنه؛  

اما اون عصبی نبود. فقط نگاه عمیقش غمگین شده بود. منتظر بودم یه  

ای که از صد نفر شنیدم رو بگه؛ اما  سخنرانی بلند تحویلم بده و جمالت کلیشه

 :ازم گرفت و آروم پرسید فقط نگاهش رو 

شده که  قدر از همه چی دلخوری؟ چیمن نبودم چی بهت گذشته که این -

شناختم اومده که حتی از خدا هم بریدی؟ چی سر اون رهای امیدواری که می

 قدر ناامید شده؟ این

شدم. من عادت نداشتم گرفت، عصبی تر از قبل میهربار که نگاهش رو می

ش به من نباشه. من عادت نداشتم باهاش حرف بزنم و  کنارم باشه و نگاه 
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دلداریم نده و نازم نکنه. بیشتر از این که برام رفیق باشه برام عضوی از  

ام بود و حاال تحمل این همه بی توجهی رو نداشتم. بغضم رو قورت  خانواده

 :دادم و صادقانه زمزمه کردم

 .از دست دادهشناختی خیلی وقته که امیدشو اون رهایی که می -

در لحظه متوجه حرف دو پهلوی خودم نبودم؛ اما وقتی سکوت سنگین بینمون  

رو دیدم، تازه فهمیدم که دیگه نمی تونم مثل سابق باهاش حرف بزنم. حقیقت  

 .تلخی بود؛ اما، ما دیگه بچه نبودیم

قدر همه چی بینمون نشدنی بود، پس چرا دوباره راهمون بهم رسید؟  وقتی این

قدر نگاه کردن به من کار بدی کردیم و اینقدر مخالف هم فکر میاین وقتی

قدر مصمم  قدر تحملم براش سخت بود، چرا اینبود، پس چرا برگشت؟ اگه این

 !دنبالم گشت؟

 :اراده سکوت بدی که بینمون بود رو به بدترین شکل ممکن شکوندمبی

 چرا برگشتی امید؟ چرا دنبالم گشتی؟ -

ام دست خودم نبود. برعکس من اون کامال بکار و گستاخانهکنترل لحن طل

 :موقر و متین بود؛ مثل همیشه. دوستانه جواب داد
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 .خواستی رسیدیخواستم مطمئن بشم به اون چیزایی که میفقط می  -

ای که بهم داد. هنوز هم مثل بچگی،  باز هم مات شدم، مات جواب صادقانه 

هم خوب یادم بود روز آخر چه بهانه های    کرد. هنوزواسه جواب دادن مکث می

ای برای رفتنم آورده بودم. »خوشبختی«، »خانواده« و »آرامش« رو  مسخره

 ی رفتنم کردم و تنهاش گذاشتم؛ اما، اون باور کرده بود؟بهونه

کردم حرفام رو باور کنه تا بتونه راحت تر فراموشم کنه، اما اون شب آرزو می

می دیدم باورم کرده، صدای شکستن دلم رو شنیدم.  دونم چرا حاال که نمی

رحمانه توی پرورشگاه تنهاش بذارم؟  قدر بیتونست باور کنه اینچطور می

احساس؟ منو چی فرض قدر بیقدر سنگدل شناخته بود؟ اینواقعا منو این

کرده بود؟ اون برای من عزیزترین آدم زندگیم بود. کسی که مثل بابامحمد و 

ا دوستش داشتم. من برای اون چی بودم؟! یه رفیق نارفیق که به  سامی و روی

ی سطح باال راحتی به خاطر یکم غذای بیشتر و یه جای خواب تو یه خانواده 

 !معرفت؟قدر بیقدر دم دستی و اینولش کرده؟! این

قدر کم اهمیت بودم؟  دونم من حساس شده بودم یا واقعا واسه اون همیننمی

خواستم واسه شد. میام دلیل و بهانه حالیش نمیدل شکستهولی به؛ هرحال 
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ام یه دفعه هم شده به حرف دلم گوش کنم و نگهش دارم؛ اما بازم دل شکسته

 .کار دستم داد. از کوره در رفتم و عصبی شدم

 .منو سر خیابون اصلی برسونی دیگه مزاحم نمیشم -

ینیم. از اولم این تصمیمم شاید واقعا برای ما بهتر بود دیگه هم دیگه رو نب

اشتباه و خودخواهانه بود؛ به هرحال بودن اون کنار من، چیزی جز تباهی و  

 .اش نداشتمصیبت واسه

 :انگار حرفم رو خوب نفهمیده بود که با تعجب، پربُهت زمزمه کرد

 !چی؟ -

قدر شگفت زده اش کرده کدوم قسمت این که منو تا سر خیابون برسونه این

موقع و گنگش  ودم عصبی بودم، اون هم داشت با این واکنشای بیبود؟ من خ

 .کردعصبی ترم می

 :کفری از این که مجبورم حرفم رو تکرار کنم شمرده شمرده گفتم

 !تونم خونه ی خودم بمونم. منو برسون سر خیابون اصلی؛ لطفاامشب نمی  -

نبود. به   انگار تازه حرفم رو درک کرد که دیگه خبری از تعجب توی صورتش

 .جاش اخم عمیقی صورتش رو پوشوند
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 ...وقت؟ اونم این وقت شب؟ مگهکه از اون جا کجا بری اون -

اراده ای که کشیدم، ساکتش کرد. دلخور شد؟ سکوت سنگینی که  پوف بی

تونستم براش چیزی رو  بینمون بود، برای جفتمون آزاردهنده بود. واقعا نمی

 .دکرتوضیح بدم؛ ای کاش درکم می

گفتم  تونستم علت خونه نرفتنم رو بهش بگم؟ چطور باید می چطور می

سالگیم قصد داشت نابودم کنه، یه   8تونم برم خونه چون کسی که نمی

ام رو داره؟ این چیزی نبود که امید بتونه باهاش کنار  خالفکاره که آدرس خونه

؛ با این حال تونستم کنار بیام، امید جای خود داشتبیاد. حتی خودم هم نمی

من هنوز هم تحمل ناراحتیش رو نداشتم. حتی از فکر این که من باعث 

گرفت. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم با آرامش ناراحتیش باشم، دلم می

 :براش توضیح بدم

امروز برام روز خیلی سختی بوده و اینجور وقتا دوست ندارم تنها باشم.  -

نه بودن ندارم. دوست ندارم امشب رو  امشب به دالیلی حس خوبی به تنها خو 

تنها بخوابم. صبح تنها بیدار بشم، تنها غذا بخورم و تنها... امشب پیش دوستم  

خوابم تا فردا یه فکری واسه خودم بکنم. نگران ساعتم نباش، اون به این  می
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 موقع اومدنام عادت داره. حاال میشه لطفا منو برسونی آقا امید؟ باشه؟ 

ام نشست، حتی خودم رو هم شوکه کرد. ناخودآگاه آخر جملهباشه« ای که »

 ...من این تکه کالم آشنا رو خیلی وقت بود که کنار گذاشته بودم؛ اما

مکث آشنا و حس آشنایی که از شنیدن »باشه« ی آرومش توی وجودم بیدار  

سالگیم برام   5شد، باعث شد مطمئن بشم اگر یه راه برگشت به رهای معصوم 

 .ذاشتماشه، اون امیده؛ راهی که من نباید توش قدم میمونده ب

نفهمیدم کی به خیابون اصلی رسیدیم. تا وقتی که آدرس دقیق خونه رو ازم  

دادم که نمیتونه منو  دونم چطور باید براش توضیح مینگرفت، کوتاه نیومد. نمی

ار  ی دوستم برسونه، چون صدای ماشین همسایه هارو بیددقیقا تا جلوی خونه

کنه و من قراره از دیوار باال برم و بپرم تو بالکن اتاق رویا؟ همین اآلنش هم  می

بحثمون سر شایان به نتیجه نرسیده بود. همین اآلنش هم از دستم عصبی شده  

بود. این از سکوت سنگینش پیدا بود. هنوز هم وقتی ازم دلخور می شد، نه  

کرد. به کل ه بهم توجه میداد و نکرد، نه درست جوابم رو مینگاهم می

 .دونست که تحملش رو ندارمگرفت، شاید چون می ام مینادیده 

رسیدم. هنوز داشتم گیج کردم، کمتر به نتیجه میهرچقدر بیشتر فکر می
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زدم چطور حرفم رو بزنم که هم غیرطبیعی به نظر نیاد و هم ناراحت نشه که می

گهداره. ما دقیقا سر خیابون  روم سریع گفتم نبا دیدن فضای آشنای روبه

کردم رسیده بودیم و من ی رویا بودیم. زودتر از چیزی که فکرش رو میخونه

هنوز توضیحی برای حرفم پیدا نکرده بودم. متعجب از واکنش سریعم، م*حکم 

 :ترمز گرفت و گفت

 !اینجا که مجتمع مسکونی نیست -

 :پایین انداختم و صادقانه گفتمتعجب کالمش راهی برام نذاشته بود. سرم رو 

 ...داخل خیابون بعدیه. بهتره بقیه شو پیاده برم چون-

 :با صدای آروم تری ادامه دادم

 ...اون مثل من نیست، دختر خانواده داریه-

صدای دلخور و عصبیش وسط حرفم اومد و با صدایی که کمی بلند شده بود، 

 :م*حکم گفت

 !رها-

اراده بسته شد. من و پرحرصش چشمام بی از صدای آروم، اما م*حکم 

دونستم. چه موضوعی به اندازه  دونستم، من همه ی حساسیت هاش رو میمی
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تونست برای بچه های پرورشگاهی حساس باشه؟ انگار از  می  «ی »خانواده

خواستم بهش بفهمونم این که اآلن بیرون از پرورشگاهم، به این معنی  قصد می 

واستم بهش بفهمونم بین من و اون، اون تنها کسیه  خمی  .نیست که خوشبختم

که خانواده داره. اون تنها کسیه که ساعت خونه اومدنش و بیرون رفتنش با  

 .غریبه ها، ادب و تربیتش و حتی دین و اعتقاداتش واسه کسی مهمه

هواش توی گلوم نشسته بود رو قورت دادم و چشمام رو بغضی که از صدای بی

! باز هم نگاهش جای چشمای من، به فرمون بود. این بار دیگه  باز کردم. لعنتی

هوا برم گردوند به سامی بی رحمی که  توجهیش، بینتونستم تحمل کنم. این بی

همه همیشه ازم انتظار داشتن. بدون هیچ حسی بهش خیره شدم و م*حکم 

 :گفتم

 ...طور بی دلیل همو نبینیمممنون که رسوندی؛ اما...بیا دیگه این -

داد؟ من؟! با فشاری که به فرمون داد، حرفم یادم رفت. چی داشت آزارش می

کرد؟! دوباره بغض به گلوم هجوم آورد. به یه تیر خالص اآلن داشت تحملم می

نیاز داشتم. چیزی که بتونه هردومون رو از این چرخه ی تکراری دلخوری  

 :نجات بده؛ چیزی مثل
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 ...هنده ایم امیدما به طرز عجیبی واسه هم آزارد -

هوا بهم خیره شد. ناباوری نگاهش رو که دیدم، نتونستم حرفم رو ادامه بدم. بی

 .از ماشین پیاده شدم و قبل از بستن در، لبخندی مصنوعی زدم

 .کنی آموزشگاه خوبیه. موفق باشیآموزشگاهی که توش تدریس می -

ر شدم. اگر یه کلمه قبل از این که بهش فرصت حرفی رو بدم، در رو بستم و دو

تونستم جلوی خودم رو بگیرم و زیر گریه  زدم قطعا دیگه نمی دیگه حرف می

داشتم، درست برعکس  آروم و مطمئن، وسط خیابون خلوت قدم بر می .نزنم

ضربان تند و نامطمئن قلبم. تحمل این تناقض رفتار و احساسم، هیچ وقت 

فقط داشت همه چیز رو برای  قدر برام سخت نبوده. دیدار دوباره مون این

 .کردهردومون سخت تر می

وقتی به خودم اومدم، درست توی اتاق رویا بودم. با دیدن صورت آرومش توی  

خواب، انگار مطمئن شدم دیگه از چشم همه دور شدم که پاهام خالی شد و 

کنار دیوار سر خوردم. هق هقی در کار نبود؛ اما دستم رو جلوی دهنم گرفتم تا 

ی بلند نفس های عمیقم رو خفه کنم. این روزا حتی باال اومدن از بالکن  صدا

رویا هم نفسم رو منقطع می کرد. آره! این که به تحرک و ضعف قلبم ربطش  
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 .بدم، برام ساده تر از این بود که قبول کنم باز هم به بغض رسیدم

*** 

که به بازی بچه  طور صدای زنگ موبایلم، باعث شد دوباره از کوره در برم. همون

روم توی پارک خیره بودم، زیرلب فحشی دادم و تماس رو قطع های روبه

توی این یه هفته ای که من منتظر انجام آخرین عملیاتم بودم و دربه در  .کردم

رفت. مدام این پارک و اون پارک، سعادتی بدجور روی اعصابم راه می

همه جارو   "یت نامه داشته.بابام آدم بی فکری نبوده و مطمئنا وص "گفت:می

دنبالش گشته بود؛ همه جا جز خونه ی پدریم. مطمئن بود وصیت نامه توی  

 .خواست به هر قیمتی شده به دستش بیارهست و میخونه

اون یه وکیل بود و زندگی من هم با تمام باال و پایینش برای اون فقط یه پرونده 

زمین هایی بود، که هنوز حتی   کالن بود و بس. دنبال وصیت نامه برای تقسیم

قدر مطمئن بود دادگاه رو توی دادگاه پسشون هم نگرفته بودیم! چطور این

میبَره که از اآلن فکر وصیت نامه برای تقسیم شون بین وراث بود؟ چطور  

قدر سخت فراموش کرده بودم، روزی چندبار  تونست خاطراتی رو که من اینمی

ای رو دنبال وصیت نامه ت ازم بخواد خونهتونسجلوم شخم بزنه؟ چطور می
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 دیدم؟بگردم، که هنوز هم کابوسش رو می

به هرحال توی آخرین تماسش تیر خالصش رو زده بود. جمله ی »وصیت نامه 

فقط برای ارث و میراث نیست، شاید آخرین خواسته ی پدر مرحومت توی اون  

 .کشیدبدجور روی ذهنم خط می «کاغذ باشه

هدف با پام روی سنگ فرش روبه روم خط  ارک نشسته بودم و بیروی نیمکت پ

کشیدم که با شنیدن دوباره ی زنگ موبایلم، بدون این که به  های درهمی می

شماره نگاه کنم، عصبی تماس رو جواب دادم و بدون این که فرصت حرف زدن 

 :بدم، با صدای بلندی گفتم

 .ذارممن پام رو تو اون خونه نمی -

داشت طوالنی می شد و صدای همهمه و شلوغی محیط اطراف   سکوتی که

شخص پشت خط، باعث شد گوشی رو از گوشم دور کنم و به شماره مخاطبم  

خیره شم. با دیدن شماره ی رفیعی، ماتم برد. بعد از مدت ها، این اولین باری  

بود که باهام تماس می گرفت. این چه حرفی بود من زدم؟ نکنه حرفم رو جور  

ای برداشت کنه؟! باید براش توضیح می دادم منظورم اونی نبوده که  هدیگ

 احتماال داشت راجع بهش فکر می کرد؟



www.taakroman.ir  

 
  

 
777 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ام براش فرقی نداشت،  یه لحظه به خودم اومدم. اون رفیعی بود! زنده و مرده

ذارم. اون کسی نبود که بی علت بهم چه برسه به این که پا توی خونه ی کی می

ن بود دکترم دهن لقی کرده باشه و وضعیت بدم رو بهش  زنگ بزنه. یعنی ممک 

گفته باشه؟ ممکن بود نگرانم شده باشه؟! مطمئن بودم دکترم به همکارش  

کردم عصبانی میشم؛ اما حاال احساساتم از این  وفادارتر از بیمارشه و فکر می

که رفیعی باالخره نگرانم شده هرچیزی بود، جز عصبانیت! شاید حسی مثل 

دونم. حسی که باعث شد جای »دکتر« صدا زدنش، مثل  ا امید، نمیذوق ی

 :بچگی های دور و گنگم صداش کنم

 !عمو؟ -

 :سالم، بی احوالپرسی و بی توجه گفتتعجب صدام رو ندیده گرفت. بی 

 چندسالته؟ -

اراده کف دستم از شدت عصبانیت خیس عرق شد؛  با سوالی که پرسید، بی

قدر احمق بودم که هنوز هم منتظر بودم  رس. چرا اینعصبانیت، نا امیدی و است

واسه یه بار هم شده واقعا مثل یه پدرخوانده بهم توجه کنه؟! چرا هنوز باورش  

 قدر احمق بودم؟داشتم؟ آخه چرا این
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اراده یاد وقتی افتادم که تازه منو از پرورشگاه آورده بود. اون موقع هم  بی

، اول سنم رو پرسیده بود. دیگه خوب  وقتی در مورد فامیلم ازش پرسیدم

خواد کنه تا مطمئن شه، برای شنیدن چیزی که میدونستم این کار رو میمی

 .بهم بگه، به اندازه ی کافی بزرگ شدم

اومد، بغض و حرصم رو قورت دادم و با آرامشی که فقط از سامی وجودم برمی

 :پر طعنه گفتم

 .لم نشدهسا  15اگر واسه ی این زنگ زدی، هنوز  -

کردم، یه گشتم، ازدواج میسالگی لعنتی من! سنی که باید به طایفه برمی 15

سپردم. سنی که قرار بود باهام مثل  آوردم و ارث رو بهش میوارث به دنیا می

 .یه برده ی زر خرید رفتار بشه

 .حوصلگی صداش معلوم بودکنایه ی کالمم رو به خوبی فهمید. این از بی

دونی و وقت توضیح دونم چقدر از قوانین و شرعیات رو میمیخوبه پس. ن -

هم ندارم. تو شیرخوار نبودی و برای محرم شدنت به خانواده ما راهی جز  

موقع تو و پویا رو عقد کردم؛ اما فرصت نشد ص*ی*غه محرمیت نبود. من اون

 ...باطلش کنیم
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این یه شوخی نبود،   انگار از یه بلندی پرت شده بودم. زیر پام خالی شده بود.

تونستم بود؟! چطور ممکن بود؟ یعنی من تمام این مدت، با پویا... حتی نمی

تونستم روی  درست بهش فکر کنم. دهانم خشک شده بود و دیگه حتی نمی

 :توجه به من که شوکه شده بودم ادامه می داد حرفاش تمرکز کنم؛ اما اون بی

شی واسه آبروم و آروم شدن مهری  موقع همین که به من محرم ابدی ب اون -

کافی بود. به کل فراموش کرده بودم شرعا باید باطلش کنیم. یه وقت خالی کن 

 .زودتر انجامش بدیم

همین؟ همین که به اون محرم شده بودم و آبروش توی طایفه حفظ می شد 

براش کافی بود؟ احساسات منو پویا این وسط مهم نبود؟ آبروی من بعد از باطل  

ی این سال ها محرم پویا بودم، زن پویا  ص*ی*غه مهم نبود؟ من همه شدن

 دونستم؟ این مهم نبود؟بودم و حتی نمی

کرد و رفتارای  عصبانیت پویا از این که منو خواهرش بدونه، اذیت هایی که می

بدش و حتی »گشنه گدا« صدا زدنش... اون از این محرمیت خبر داشت، مهری  

 !دونستن؛ جز منرفیعی خبر داشتن، همه ی دنیا می خبر داشت، کل طایفه ی

اراده داشتم  گذشت؛ اما باز هم بیهنوز دو روز از باز کردن باند دستم نمی 
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دونستم محرمیم، کردم. حاال که میحرصم رو سر مشت ملتهبم خالی می

داد، خواست مارو باهم بفرسته خارج آزارم مییادآوری این که رفیعی می

یادآوری کتک ها و فحش هایی که از طایفه ی رفیعی به جرم سقوط اون  

داد؛ جرمی که من مرتکبش نشده بودم. حاال هواپیمای لعنتی خوردم، آزارم می

 !فهمیدم چرا به خودش اجازه می داد جای من تصمیم بگیره

منی که روحم هم از این قضیه خبر نداشت بیشتر از همه مجازات شده بودم. 

ساله بودم که تازه از یه تعرض نجات پیدا کرده   8ی ط یه دختر بچهمن فق 

قدر بد کتک بزنن؟ اون هم  چطور دلشون اومد منو مقصر بدونن و این .بودم

دونستن دست کم شرعا هنوز زن پویام. من ناموسشون بودم؛  وقتی که می

 !نبودم؟

بود، چیزی   تونستم درست نفس بکشم. انگار یه چیزی راه گلوم رو بستهنمی

 .مثل یه بغض تازه یا شاید یه کینه ی قدیمی

*** 

تونستم باور کنم چیزی که تجربه کردم واقعیه یا بازم دارم توی یه کابوس  نمی

تونستم بفهمم حسی که اآلن دارم بغضه یا وحشت؟ از  زنم؟ نمیدست و پا می
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م  سوخت؛ اما مغزم هنوز هکردم، پوستم میبس م*حکم ل*بم رو پاک می

اراده قدمی  قدرت تجزیه و تحلیل اتفاقی که اآلن افتاده بود رو نداشت. بی

سوخت، مثل  هوش شده بود و توی تب میتوجه به آرمان که بیعقب رفتم و بی

 .ی متحرک سمت راه پله رفتمیه مرده 

رفتم. عرق سرد کرده بودم و آروم و پر تعلل پله هارو سمت اتاق مهمان باال می

ی متحرک،  ده بود. موهای بازم دورم رو گرفته بودن و مثل یه مرده دیدم تار ش

خواستم به داشتم. نمیبدون این که حتی سرم رو باال بیارم، فقط قدم بر می 

هیچی فکر کنم، نه به آرمان، نه به پدر واقعیم، نه به پاک بودن و نبودن مریم، 

 .نه به این ب*وسه و نه حتی به امید

ی آرومی به در اتاق ایمان زدم و بی عجله منتظرش  ضربهجونم با دستای بی 

من عمیقا به یه تنفس آزاد نیاز داشتم، به یه فضای کافی واسه نفس   .شدم

 !انگار حتی اکسیژن هوای این خونه هم سمی بود .کشیدن

به محض این که در رو باز کرد، با دیدن صورت رنگ پریده و آرومم، چشمای 

ش که سمت پیشونی خیس از عرقم اومد، خودم خونسردش نگران شد. دست

 :رو عقب کشیدم و مثل یه ربات، خشک و سرد گفتم
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 .نذار بمیره، باید زنده بمونه -

ی بزرگ بودنش، نفس کشیدن رو برام سخت کرده بود. آرمان این خونه با همه

با همه ی سنگدل بودنش، زندگی رو برام سخت کرده بود. این برام فقط یه  

کردم؛ ولی انگار  تونستم نفس بکشم. سعی می بود! من واقعا نمی اصطالح ن

تونست این زندگی تحمیلی  قلب دردناکم دیگه بیشتر از نمی .هوایی نبود

 .لعنتی رو تحمل کنه

قبل از این که بتونم خودم رو نگه دارم، د*ر*د شدیدی توی کتف چپ و قفسه  

ر حتی برای ثانیه ای  ی س*ی*نه ام پیچید؛ دردی فراتر از تحملم. این با

هوشیاری بیشتر هم تالش نکردم و بی دغدغه خودم رو به سیاهی پشت پلکم 

ام آرزو کردم، ای کاش زندگی طاها به من  سپردم. توی لحظه ی آخر حمله

 !وابسته نبود؛ ای کاش

*** 

چشمای سنگینم رو باز کردم و به محیط آشنا و نفرت انگیز بیمارستان رفیعی 

 .نگار از هرچیزی که فرار می کردم، بیشتر غرقش می شدمنگاه کردم. ا

حرکت به سقف سفید گذشت و چقدر بیدونم چقدر از به هوش اومدنم مینمی
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هوا داخل اومد، به محض این که چشم های  اتاق خیره شدم؛ اما پرستاری که بی

بازم رو دید، سریع وضعیتم رو چک کرد و هول زده از اتاق خارج شد. هنوز  

د ثانیه بیشتر نگذشته بود که ایمان با روپوش سفیدی که روی همون لباس  چن

 .خونه پوشیده بود، جلوم ظاهر شد

باعجله وضعیتم رو چک کرد، دستور دیازپام داد و از پرستار خواست به دکتر  

دونستم متخصصم برای یه معاینه اورژانسی زنگ بزنه. خودم خوب می

بره سراغ آرامبخش مخدری که برای بیمارهایی  ست و بعد از این باید فایده بی

با سطح د*ر*د من قانونی بودن. آرامبخش هایی که اگرچه د*ر*د رو تسکین  

 .دادن؛ اما هنوز هم مخدر بودن و اعیتادآورمی

 .زدکرد مهربون باشه؛ اما باز هم نگرانی توی چشماش برق میسعی می 

مت چپ بدنت گرفتگی  احساس خستگی، ضعف یا کوفتگی نداری؟ توی قس -

 کنی؟حس می

شد، یخ زده بودم. دلم سردم بود. از سرمای سرمی که قطره قطره وارد رگم می

خواست، یه گرما مثل آفتاب د*اغ شهرم یا شاید  یه گرمای عمیق می

 ...آ*غ*و*ش امید
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مثل یه مجسمه بدون پلک زدن فقط به سقف سفید بیمارستان خیره بودم.  

ای کشید. طبق  چشمم سر خورد رو دید و نفس کالفهاشکی که از گوشه ی 

عادت دستی روی ل*بش کشید و با کالفگی دستاش رو توی جیب روپوشش  

 .فرو کرد

 ...منو یادت میاد؟ دیشب رو فراموش کردی یا -

دستم که به قصد برداشتن ماسک اکسیژنم سمت دهنم رفت، حرفش رو قطع  

 :کرد و دستم رو پس زد. سریع و م*حکم گفت

 .نه! درصد اکسیژن خونت هنوز خیلی پایینه. برش داری دچار حمله میشی -

زد! آره! این تهوع شدیدی که بوی پالستیک ماسک داشت حالم رو بهم می

ی آرمان. کنم از بوی این ماسک لعنتیه، نه یادآوری کار احمقانهدارم تجربه می

کردم. پس چرا  به هرحال که من یه مدت دیگه این ب*وسه رو فراموش می

رفت؟ چرا اآلن که نیاز داشتم فراموش کنم همه چی  یادم بود؟ چرا یادم نمی 

 قدر واضح یادم بود؟ چرا؟این

درموندگی رو که توی نگاه آشنام دید، مطمئن شد که چیزی رو فراموش نکردم  

 :و نفس راحتی کشید. با آرامش برام توضیح داد
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نیستی زیاد اینجا بمونی. حتی به   حال عمومیت خوبه. نگران نباش مجبور -

 .احتمال زیاد تو زودتر از آرمان مرخص میشی

دونستم چقدر  آرمان هم اینجا بستری بود؟! زمان رو گم کرده بودم و نمی 

تونستم برای ثانیه ای ماسکم رو بردارم و ازش بپرسم. هوش بودم؟ حتی نمیبی

 .پیچیدممیهمین االن برای هر دم و بازدم از د*ر*د به خودم 

 .پرستار با کیت آرامبخش برگشت. ایمان هوای سرنگ آماده رو خالی کرد

رمق  دونستم اگر تزریق کنه، دردم تموم میشه؛ اما دست کم یه روزی رو بیمی

هوش مهمون این تخت سرد میشم. من فرصت زیادی نداشتم که بخوام یه  و بی

  .روزش رو هم توی بیمارستان بگذرونم

خواستم  چ*ن*گ زدم و به چشمای مبهوتش خیره شدم. نمی  مچ دستش رو

بیهوش بشم، حتی به قیمت رهایی از این د*ر*د. پرستار که زن مسن و جا  

ای بود، حسابی جاخورده بود. قبل از این که بتونه کاری کنه ایمان ازش  افتاده 

 :روش کرد با آرامش گفتخواست بیرون باشه. نگاه سریعی به دستگاه روبه

آروم باش و بهم اعتماد کن. هیچ وقت کاری که نخوای رو انجام نمیدم. باید  -

 .آروم باشی تا ضربانت کنترل بشه
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باید هرچه زودتر قبل از این که آرمان جلوم رو بگیره رفیعی رو می دیدم. باید 

ازش می پرسیدم همه سواالیی رو که رفیعی تمام این سال ها از جواب دادن  

 .بودبهشون فرار کرده 

خورد رو دید و کالفه تر شد. کنترل از چشمم سُر می هایی که حاال بیاشک 

دید ام رو میتالش های بی نتیجه .تونمخوام چیزی بگم؛ اما نمیدونست می می

موبایل و قلم موبایلش رو از   .دونست دارم از هجوم این ضعف کم میارمو می

 .جیب روپوشش بیرون آورد و سمتم گرفت

 نی تایپ کنی؟تومی  -

دست سردم از مچ دستش جدا شد و قلم رو به زحمت دستم گرفتم. گوشی رو 

جلوم گرفته بود، با این حال باز هم دستم لرزشش محسوسی داشت؛ لرزشی 

که دست خطم رو تقریبا ناخوانا کرده بود. با بغض تایپ کردم: »کی فراموش 

 «کنم؟کنم؟ دوباره کی همه چیز رو فراموش میمی

 :د لحظه ای گیج و نگاهم کرد و با تردید گفتچن

دونه. حتی قابل پیش بینی هم نیست. این فقط دست هیچکس اینو نمی -

 .خودته
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 :گیجی رو که توی نگاهم دید، توضیح داد

اسم »آمنزیا« برات آشنا نیست؟ فراموشی تجزیه ای. هرچیزی رو که برات   -

هرچیزی رو که بخوای ازش فرار کنی، برات  کنی. ناخوشایند باشه، فراموش می

بری. اگر  آزاردهنده باشه یا به هر علتی نتونی باهاش کنار بیای رو از یاد می 

هنوز منو یادته، برای اینه که هنوز برات آزاردهنده نشدم. هنوز داری سعی  

  .کنی کنار بیایمی

همیشه   اشک هایی که تند تند از چشمم سُر می خورد، ترحم انگیز تر از

ی ایمان و آرمان،  فهمیدم چرا مرگ امید، ر*اب*طهنشونم می داد. حاال می

 .مرگ آرام جلوی چشمم و حتی گاهی بچه ی خودم رو یادم نمیاد

کردم این بود که یکم دیگه صبر کنم تا اتفاق  حداقل تنها کاری که اآلن باید می

ده بوده که از یادم قدر برام آزاردهنامشب رو فراموش کنم. مطمئن بودم این

 .کردم؛ دیدن رفیعیبره. اآلن باید روی چیز دیگه ای تمرکز می

به هر زحمتی بود بهش گفتم باید رفیعی رو ببینم و وضعیت جسمی آرمان رو 

بدونم. رفیعی توی بیمارستان نبود و رسیدنش بیشتر از یک ساعت زمان 

و روز از بیمارستان آرمان حالش خوب نبود و بعید بود زودتر از د .بردمی
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اش رو شست و شو داده بودن؛ اما هنوز هم هوشیار نشده معده  .مرخص بشه

 .بود و وضعیت عمومیش خوب نبود

ای رو روم کشید و قلم رو از دستم گرفت. با خونسردی و مهربونی  پتوی اضافه

 :گفت

  اگر واقعا الزمه دکتر رو ببینی و باهاش حرف بزنی، نباید خودت رو خسته -

 ...کنی. تا اون برسه استراحت کن

دونستم  وقتی اسمش رو برای اورژانس پیج کردن، صحبتش رو قطع کرد. می

مجبوره تنهام بذاره. لبخند آرامش بخشی بهش زدم تا حس بدی از تنها  

گذاشتنم نداشته باشه. لبخندم رو جواب داد و ساعتش رو از مچ دستش باز 

 :ش رو نزدیکم گذاشت و گفتموبایل و قلم .کرد و کنارم گذاشت

 .ممکنه تا چند ساعت دیگه که دکتر میاد هنوز بهش نیاز داشته باشی -

با بار دومی که اسمش رو پیج کردن، پوفی کرد و از اتاق بیرون رفت. من توی  

دونستم ممکنه هر لحظه تحملم در مقابل این  پی بودم؛ اما می آیاتاق وی

کردن رو تجربه کنم. اون وقت منتقلم میای د*ر*د تموم بشه و حمله دیگه

 .بخش مراقب های ویژه و دیگه معلوم نبود کی بهوش بیام
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بیشتر از دو ساعت بود که منتظر رفیعی بودم و اون نیومده بود. د*ر*د امونم 

دونه اآلن دارم چه دردی  داد. مطمئن بودم میرو بریده بود و اون اهمیتی نمی

های کاریش  هوشیار نگه داشتم؛ اما جلسه  کشم و چقدر سخت خودم رومی

دونستم براش هیچ ارزشی جز حفظ آبروش  براش مهم تر از من بودن. می

 .ندارم

زد، نفس کشیدن رو سخت کرده بود، با این بغضی که به گلوم چ*ن*گ می

تونستم بدون کمک هم حال حالم خیلی بهتر از دو ساعت قبل بود. حاال می

خورد انداختم. از  وشی ایمان که مدام زنگ مینفس بکشم. نگاهی به گ

بیمارستان تماس داشت. بدون این که جواب بدم گوشی رو خاموش کردم و 

خواستم توی جییم گذاشتم. به هر حال که ایمان این جا نبود و منم نمی

 .شارژش به این زودی ها تمام بشه

د، سالم گرمی وقتی باالخره رفیعی بعد از سه ساعت شیک و آراسته داخل اوم

کرد و با لبخند حالم رو پرسید. لبخندش باعث گُر گرفتن آتیش زیر خاکسترم  

خیال زندگی کنه وقتی زندگیِ نابود من  قدر بیتونست اینشد. چطور می

 رسید؟داشت به انتها می
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اش به نفعش پیش رفته و حال خوبش به این آسونی  پُر واضح بود جلسه

 :نار زدم و به سختی گفتمخ*را*ب نمیشه. ماسکم رو ک

 .باید...حرف بزنیم -

لبخندش آروم رنگ باخت و جدی شد. در اتاق رو بست و روی صندلی کنار  

 :تختم نشست. عینکش رو با آرامش از چشمش برداشت و گفت

خوای به خاطر کار آرمان غر بزنی شروع نکن. من روحمم خبر نداشت اگه می -

 ...دونم چرا به همه معرفیت کرد وهنوزم نمی  نامزدیش با سهیال به چه هدفیه.

 :وسط حرفش پریدم و به زحمت و پربغض گفتم

 ...دخترش نیستم... من دختر بابامحمد نیستم -

چکید سیم سرم رو از دستم جدا کردم و با بی توجه به اشکی که از چشمام می

 :صدایی که بلند شده بود سرش داد زدم

 ...من دخترمحمدخان... نیستم -

ریخت؛ اما وحشیانه همه چیز رو  وحشی شده بودم. خ*ون از رگم بیرون می

ی زدم و سرش داد می زدم. این فریاد ها مرگ باورم بود. مرگ همهکنار می

چیزایی که بهش اعتقاد داشتم. مرگ باور پاک بودن مریم و مرگ باور حالل  
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کردن چندتا بودن من. مرگ عشق و محبت پدری، که سال های سال با پررنگ 

خاطره ی کوتاهی که ازش داشتم، بزرگ شده بودم و تنهایی رو تحمل کرده  

بودم. همه ی هویت و باورهام در لحظه جلوی چشمم نابود شده بود و کسی 

فهمید. من دردی شدم و کسی نمی دید. من از درون داشتم نابود میمنو نمی

است ساکتم کنه تا خوکردم و اون فقط میورای تصور رفیعی رو تحمل می

دونست و  این همه سال همه چیز رو می .آبروش رو توی بیمارستان حفظ کنه

 .دهنش رو بست تا آبروی لعنتیش رو نگه داره

من، باور من، پدر واقعی من، خانواده و طایفه ی واقعی من، براش مهم نبود.  

 .هویت لعنتی من، براش مهم نبود

نم رو گرفت و مهارم کرد. با التماس می نفهمیدم کی به زور مچ دستای پر خو

داد به خاک بابامحمد قسمم می  "همه چیز رو میگه فقط ساکت شم. "گفت:

ساکت بشم؛ بابامحمدی که بابام نبود و خاکی که سال ها بود توی قلب سنگی  

من سرد نشده بود. خاکی که سال ها بود عزادارش بودم، متعلق به من نبود.  

خورد، از بابامحمد نبود. چطور  ی کبودم سُر میخونی که داشت از رگا

موندم؟ چقدر دیگه باید  تونستم دیوونه نشم؟ چقدر دیگه باید خوددار میمی
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کرد مثل همیشه با آوردن اسم خاک بابامحمد آروم کردم؟ فکر میتحمل می

 میشم؛ اما کدوم بابا؟ کدوم خاک؟

ندی کشیدم. وقتی دید کامال غیرقابل پیش بینی، از شدت درموندگی جیغ بل

تونه کنترلم کنه، وقتی جنون آنیم رو دید، سمت کیت پزشکی رفت. با نمی

احساسی تمام دیازپامی رو که از قبل آماده بود، برداشت و مچ دستم رو بی

قفل کرد. بی توجه به تقالهای من به زور بهم تزریقش کرد. مطمئن بودم چیزی  

رفتم با این در سریع داشتم از حال میققاطی اون سرنگ لعنتی بود که این

 :حال با آخرین جون باقی مونده ام گفتم

منو از اون عمارت... بیار بیرون... وگرنه... آبروت رو می برم... به روح پاک  -

 ...خورمامید... قسم می 

تونستم این یکی رو هضم کنم. خودش تونستم هضم کنم. منه لعنتی نمینمی

 .مید، ختم کالم منهدونست، روح اخوب می

نه که رام شده باشم، نه که ترسیده باشم و نه که حتی مراعات آبروش رو کرده  

قدر جیغ زده بودم که دیگه نای نفس کشیدن هم نداشتم و باشم، من فقط این 

 .تونستم چشمام رو باز نگه دارمدوز انقدر دارو قوی بود، که نمی
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جونی زیاد حتی  رگم کرد و من از بیسرمی رو که جدا کرده بودم دوباره وارد 

تونستم مخالفت کنم. دستای سست و سردم رو که رها کرد، دیگه چیزی  نمی

 .نفهمیدم

*** 

توجه به من که از شدت شوک الل شده بودم، پشت تلفن به حرفاش رفیعی بی

کس توی این دنیا مهم  ادامه می داد. احساسات من، حال بد من، برای هیچ

دردسر و بی خواست بیرسید اینجا و فقط میتا چهار روز دیگه مینبود. اون 

شناخت، محرمیت من و پسرش رو باطل کنه؛  سر و صدا، توی محضری که می

اما من، من چی؟ احساس بدی که من داشتم چی؟ احساس گیجی پویا چی؟ 

 احساس ناامنی مهری چی؟

داد. اگر نمیکس جز خودش اهمیت  رفیعی نه تنها به من، بلکه به هیچ

ی زمین  دونست. از این که دارم همهخواستم صادق باشم، هیچی از من نمیمی

خوام به طایفه برگردم تا قاتل بابامحمد گیرم، از این که میها و ارثم رو پس می

سالگیم با میل خودم به طایفه   15و پدر سعادتی رو پیدا کنم و حتی از این که 

سالگی برای هر طایفه داری سن   15ین حال گردم؛ خبر نداشت. با ابرمی
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سالگی هم محرم پویا  15خواست حتی یک روز بعد از ازدواج بود و رفیعی نمی 

 !ترسید اسم من تا آخر روی پسرش بمونه؟می  !باشم. هه

خواستم نگران و  من بهش نگفته بودم توی زندگیم چه خبره، چون نمی

 ناراحتش کنم؛ اما اون، چطور دلش اومد؟

تونستم جواب هیچ کدوم از حرفاش رو بدم. قبل  هنم خشک شده بود و نمید

از این که بتونم تصمیم بگیرم چی باید بگم؟ صدای بوق های کوتاه توی گوشم  

 .پیچید. باز هم بدون این که منتظر من بمونه، گوشی رو قطع کرده بود

م رو  سوخت. از بس جلوی اشکاز بس جلوی بغضم رو گرفته بودم، گلوم می

قدر شلوغ نبود از شر  گرفته بودم دیدم تار بود. گرمم شده بود. اگر دورم این

 .شدماین سویی شرت بزرگی که تنم بود خالص می 

نگاهی به شلوغی دورم کردم و مثل کسی که توی خواب راه میره، از جام بلند 

هدف سمت خروجی پارک راه افتادم. باید یه جای خلوت پیدا  شدم و بی

 .کردممی

ام ایستاده بودم. دیگه برام مهم نبود  وقتی به خودم اومدم که جلوی در خونه

فرزاد آدرس اینجا رو داره. دیگه برام مهم نبود ممکنه بیاد سراغم و تهدیدش  
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 .رو عملی کنه

مثل مسخ شده ها گیره موی کوچیک بچگیم رو از موهام باز کردم. گیره ی 

د که این سال ها منو به خاطرات امید وصل  کوچیکی بود ولی تنها پُلی بو

 .کردمی

حالتی که بعد از در آوردن گیره آزادانه توی صورتم  توجه به موهای بیبی

ریختن، به گل سه برگ کوچیکی که باالش بود خیره شدم. این گل قبال قرمز  

درخشید؛ اما اآلن،  روش پر از اکلیل بود و توی تاریکی و زیر نور ماه می .بود

اش و درخشید و رنگ طالیی بدنهآلن مثل من بود. رنگش پریده بود، دیگه نمیا

قرمز گلبرگ هاش حاال به یه سیاه تیره تبدیل شده بود. دیگه زیبا نبود، پس  

ای گمش قدر برام مهم بود و اگر ثانیهچرا نگهش داشته بودم؟ چرا هنوز این

 شدم؟ قرار میتاب و بیمی.کردم بی 

رو سمت قفل بردم. بعد از اون شبی که امید منو موقع این کار   پر تردید گیره

دیده بود، دیگه مطمئن نبودم این کار، کار درستی باشه. شاید باید دسته  

 .گرفتمکلیدم رو از زیور پس می

با صدای »تق« باز شدن در، به خودم اومدم. این گیره با همه ی سیاهیش، هنوز  
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قدر عوض شه، هنوز هم برام قفل هارو باز  هم یادگار امید بود. مهم نبود چ

درخشه، هنوز هم موهای سرکشم رو ب*غ*ل  کرد. مهم نبود دیگه نمیمی

 .تونستم درست فکر کنمقدر گرمم بود که نمیهنوز این .کردمی

شلنگ آبی که توی باغچه بود رو برداشتم و درست قبل از که اشکم بچکه،  

رفتم و مثل دیوونه ها خودم رو دست شیر آب رو باز کردم. سرم رو زیرش گ

 .کرد، سپردمآب خنکی که سرتاپام رو خیس می

کردم. ام که حاال خیس شده بود نشسته بودم و فکر میوسط حیاط گرم خونه

کردم و یه مرگم نزدیک بود، اما هنوز که نمرده بودم. باید منطقی فکر می !آره

 .گرفتمتصمیم درست می 

دونستم برای این که  ای من یه برگ برنده بود. خوب میخبری رفیعی، براین بی

دونستم اگر به بتونم قاتل پدرم رو پیدا کنم، باید توی طایفه باشم و خوب می

کردم محرمیت من طایفه برگردم، باید ازدواج کنم؛ اما حاال چی؟ اگر قبول نمی

ج کرده باشم  و پویا تمام بشه چی؟ اگر زمانی که وارد طایفه میشم، از قبل ازدوا

 !تونستن بکنن؟چی؟ اونا با یه زن شوهر دار چی کار می

کنه، اما برام  مطمئن بودم رفیعی به هر قیمتی شده این محرمیت رو باطل می
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مهم نبود! واقعا برام مهم نبود نفر دوم این نقشه کی باشه، من فقط به یه نفر  

 .کنمنیاز داشتم که بتونم به عنوان شوهرم به طایفه معرفیش 

تونستم آزادانه به  گرفتم و میاین یه تیر و دو نشون بود. هم ثروتم رو پس می

طایفه برگردم و هم مجبور نبودم با کسی که بهم میگن ازدواج کنم؛ ولی نیاز  

 !داشتم یه نفر برام توضیح بده فکری که توی سرمه، از نظر قانونی، شدنیه؟

*** 

گفت برای محرمیت به  گ کردم. می همون روز همه چیز رو با سعادتی هماهن

تونستم گروکشی کنم ام نبود! میاجازه ی رفیعی نیاز دارم؛ اما این اصال دغدغه

خواد محرمیت من و پویارو بی سروصدا باطل کنه، باید  و مجبورش کنم اگه می

خوام ادامه بدم؛ وگرنه برای من فرقی نداشت اگه حتی بذاره با هرکی که می

 باطل نشه. این وسط فقط یه نفر دوم کم داشتم که این هم  این محرمیت اصال

 .دغدغه ام نبود. به سعادتی سپرده بودم یه آدم مطمئن رو برام پیدا کنه

ام زمان بود. از چهار روزی که تا برگشت رفیعی مونده بود، فقط تنها دغدغه

م می سه روز مونده بود و ما باید توی این مدت تمام کارهای حقوقیش رو انجا
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گرفتیم و باید سعی دادیم و دقیق همه چیز رو چک می کردیم. باید محضر می 

 .کردیم تا جای ممکن واقعی به نظر بیادمی

دونستم چقدر کردم حالم خوبه؛ ولی فقط خودم میجلوی سعادتی وانمود می 

داغونم. برای هضم این همه اتفاق، به یه تنفس آزاد نیاز داشتم. تمرکز کافی  

راحی رو نداشتم، پس ترجیح دادم باز هم به سازم پناه ببرم. از قبل  برای ط 

برای شرکت توی انجمن ادبی امروز، با غزال قرار گذاشته بودم، اما سعادتی 

 .هنوز زنگ نزده بود و این نگرانم کرده بود. قرار بود امروز بهم خبر قطعی بده

ع تلفن رو برداشتم و  با صدای زنگ تلفن خونه، به خیال این که سعادتیه، سری

 :هول زده گفتم

 شد؟ چی -

ای؟ روت میشه باز دیر کنی؟ از دیدن شد؟ خاک تو سرت هنوز خونهچی چی -

 کشی؟ چشمای عصبانی استاد جاللی خجالت نمی

از چهار روزی که رفیعی گفته بود فقط سه روز مونده بود و من هنوز منتظر  

 ی غزال چی بود؟دغدغهی من چی بود و وقت دغدغهخبر بودم. اون

 :پوفی کشیدم و همه ی عصبانیتم از سعادتی رو سر غزال خالی کردم
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 30ای به ایستادن و بلند بلند شعر و داستان خوندن وسط من هیچ عالقه -

نفر آدم مضحک و تعریف و تمجیدای الکی یه مشت بچه دبیرستانی و دانشجو  

 ...اگر به خاطر استاد جاللی نبود .رو ندارم

 :وسط حرفم اومد و جیغ بنفشی کشید

دونی چند وقته نیومدی؟ تا سر موسیقی داستان من اینجا  غ*لط کردی! می -

نباشی به استاد جاللی می گم: رها بهت فحش داده و گفته از کله ی کچت  

 !متنفره

ای بمونه تلفن رو قطع کرد. همیشه همین  قبل از این که منتظر حرف دیگه

فکر. مطمئن بودم کاری که میگه رو  قید و بیبچگانه، بیشکلی بود! رفتارای 

خیال سعادتی شدم. سازم رو برداشتم و با عجله از  واقعا انجام میده که بی

 .خونه بیرون زدم

ی غبار گرفته ماشین تکیه دادم. سوار اولین تاکسی شدم و سرم رو به شیشه

تم ادامه منی که شلوغی انجمن رو دوست نداشتم، پس چرا هنوزم داش

 دادم؟ می

ی داستان های کوتاه،  حقیقت این بود که اجرای موسیقی مالیم برای زمینه
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گوش دادن به داستان خوانی ها و شعرخوانی های بقیه، واقعا بهم آرامش  

کرد، خوندن شعرهای خودم وسط جمعیتی که چیزی که اذیتم می .دادمی

ای موسیقی رو به شعرخوانی  شناختم، بود. برای همین هم اجراکثرشون رو نمی

ترجیح داده بودم. هم توی دید نبودم، هم از دیدن استعداد بقیه ل*ذت  

 .بردممی

استاد جاللی و یکی از دانشجوهای مستعدش که توی دفترمجله کار می کرد، 

ذاشتن، ایراداتمون رو برطرف  تنها کسایی بودن که واقعا برامون وقت می

داد و ی آثار رو گوش میوش می دادن. استاد همهکردن و با عالقه بهمون گمی

سپرد تا بعد از بهترین هاش رو به یکی از دانشجوهای مستعد و شاغلش می

ای که اگر چه زیاد ویرایش به اسم بچه ها توی مجله چاپشون کنه؛ مجله

 ...دادخواننده و طرفدار نداشت؛ اما دست کم به بچه ها ذوق نوشتن می

 !ه؟همین جاست دیگ -

قدر متعجب بود؟ مگه من اولین  با صدای بلند راننده به خودم اومدم. چرا این

دونست ی فرهنگی بود؟! یا واقعا نمیمسافرش بودم که مقصدش کتابخونه

 !ی فرهنگی شهر کجاست؟کتابخونه
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خواستم ضربه بخوره  حرف حساب کردم و با احتیاط سازم رو برداشتم. نمیبی

تونستم وسط مین اآلن هم اجرا شروع شده بود و نمیو کوکش بهم بریزه. ه

 .اجرا سازم رو کوک کنم

رسم که تازه نگاهی به ساعتم کردم تا مطمئن بشم قبل از اجرای غزال می

علت تعجب راننده رو درک کردم. کتابخونه این ساعت بسته بود و برای همین  

م و داستان بخونیم و  قدر آزادانه ساز بزنیما اجازه داشتیم طبقه ی باالش این

 .دونست طبقه ی دوم کتابخونه مختص چه کاریهکمتر کسی می 

قدر سریع سازم رو ب*غ*ل گرفتم و با عجله پله هارو دوتا یکی کردم. این

زدم. بدون در زدن و بدون این که جَو رو خ*را*ب  اومده بودم که نفس نفس می

ای  صندلی های چوبی ساده  کنم، با سر سالمی به استاد کردم و از کنار همه ی

که دایره ای توی سالن بزرگ مربعی شکل چیده شده بود، گذشتم. یکی از دو  

صندلی خارج از دایره، که برای نوازنده ها گذاشته شده بودن، هنوز خالی بود؛  

 !جای همیشگی من

جواب لبخند هدیه، همنوازم رو با لبخند دادم و سرجام نشستم. سازم رو  

»ببخشید« آرومی برای دیر کردنم بهش گفتم، هرچند این کار   بیرون آوردم و
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 .ی نت، همراهیش کردمام بود. کاغذ نت رو جلوم گذاشتم و از ادامههمیشه

هدیه دختر شوخ، سرزنده و با استعدادی بود. نگاهش به سازش بود و دستاش  

ی  الغزید. توی تمام حرکاتش ظرافت دخترونهماهرانه روی تارهای گیتار می

وجود داشت و کسی از انجمن ادبی نبود که عاشقش نباشه. برعکس من که  

هدف توی صورتم رها بود، اون موهای رنگ شده، همیشه ی خدا موهام بی

ی ملیحی روی صورت جمع و  آرایش دخترونه .مرتب و مدل داری داشت

اومد. من جورش نشونده بود و مانتوی آبی اسمونی کمرنگش، واقعا بهش می

آرایش و ساده بودم، هیچ ظرافتی نداشتم، بلد نبودم آرایش کنم و همیشه  بی

لباسام تیره بود. ورزشکار بودم و توی هیچ کاری با لوندی از کسی کمک  

 .گرفتمنمی

با این حال من و اون تنها کسایی بودیم که موسیقی رو انتخاب کردیم، چون  

ا، داستان سُراها، استاد و  نوازنده ها همیشه خارج از کادر توجه بودن. شاعره

ی ما بودن. من از توجه بقیه فراری  دانشجوش، نت های اصلی موسیقی زنده

خواستم اسمم و آثارم توی مجله ای چاپ بشه، که بابا، سامی،  بودم، چون نمی

تونن اون رو بخونن و اون... شاید از این که همیشه به  وقت نمیرویا و امید هیچ
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 .ودچشم بیاد خسته شده ب

دیدم شنیدم، نه کسی رو میشدم، دیگه نه صدایی می وقتی غرق موسیقی می

قدر که حتی نفهمیدم غزال کی کردم. اینای فکر میو نه به چیز دیگه

ای که داستانش رو خوند، فقط وقتی استراحتمون شروع شد، با پس گردنی

د*ر*د خوردم، عصبی دستش رو پیچوندم و کشیدمش سمت خودم. این کار 

 .رو بیشتر می کرد

آخ! آخ! ول کن جون مادرت! دیر اومدی کتکم میزنی؟ ای! ول کن وحشی   -

 !مونه... آمازونی بدبخت، آیبخدا جاش می

همه توی این جمع، من سرد و خشن و غزال پرانرژی و اجتماعی رو می  

شد و من همیشه با ذاشت، آویزونم میسرم می غزال همیشه سربه .شناختنپ

کردم. خیلی وقت بود به انجمن سر نزده بودم گوشمالی از خودم جداش می یه

کرد. وقتی و حاال هم که اومده بودم، غزال با این کاراش داشت پشیمونم می

 :دیدم همه با خنده از کنارمون رد میشن، دستش رو رها کردم و با حرص گفتم

 خوای بزرگ شی بچه؟کی می  -

ین که بتونم جلوش رو بگیرم، پیچ کوک گیتارم  لبخند بدجنسی زد و قبل از ا
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رو باز کرد و فرار کرد. خودم خیلی اعصاب داشتم؟ غزال هم باهاش بازی  

 !کردمی

 :پوفی کشیدم و خواستم دوباره تنظیمش کنم که هدیه با لبخند گفت

خوان بدونن شما دوتا با این تفاوت شخصیتی چطور باهم کنار  همه می -

 میاین؟

و؟! ل*ب هام به لبخندی اجباری برای اتمام بحثی که هنوز حتی  همه« یا ت»

 .شروع هم نشده بود، کش اومد

اومد. ظاهر فوق  من استثنا بودم! من تنها کسی بودم که از هدیه خوشم نمی

گرفت؛ داد. مثل غزال با همه گرم نمیای داشت؛ اما شخصیتش آزارم میالعاده 

ار همه رو داشت و همیشه با غزال در اما همیشه همه رو زیر نظر داشت. آم

فهمید داره زد. غزال هنوز سنش کم بود و نمیمورد پسرهای اطراف حرف می 

کنه؛ اما این رفتار تو سن هدیه برام غیرقابل قبول بود. در کل  چی کار می

 .وقت نسبت بهش حس خوبی نداشتمهیچ

 :غزال از پشت سرمون، سمتمون خم شد و گفت

و ول کن. با من حرف بزن جونم! ما سه تفنگ داریم؛ تو رویارو  این کوه یخ ر -
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تونن صدسال باهم تو یه غار به خوبی و  ندیدی. این و رویارو بذاری کنار هم می

 .خوشی زندگی کنن و حتی دعواشون هم نشه

 :هدیه خنده ی آرومی کرد گفت

 کنی غزال؟اوه! چطور تحمل می -

 .کرد و واکنش بدی نمی دید، من بودممیتنها کسی که غزاله رو »غزال« صدا 

اومد کسی اسمش رو  اسمش خط قرمزش بود و به هیچ وجه خوشش نمی

 :خالصه کنه. خنده ی غزال آروم محو شد. جدی و خشک گفت

 .ستاسمم غزاله -

خواستم هم بدونم. جو  دونستم و نمیحتی من هم دلیل این حساسیتش رو نمی

 :غزال برای عوض کردن بحث با خنده گفتشد که بینمون داشت متشنج می 

عسلِ قدبلندو دیدی؟ بازم وسط اجرا اومد، ولی استاد خیلی گرم تحویلش   -

کنه؟ از  خیلی جیگره المصب. نفهمیدی کدوم آموزشگاه تدریس می .گرفت

 ...وقتی دیدمش واقعا به موسیقی عالقه مند شدم

ه حالل زاده«. من هنوز  غزال هنوز داشت حرف می زد که هدیه زمزمه کرد: »چ

درگیر گیتارم بودم و حتی سرم رو باال نیاوردم. تار »سُل« سازم پاره شده بود و 
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دقت هیچ تار اضافه همراهم نبود. سانس بعدی تا یه ربع دیگه شروع من بی

 .تونستم به اجرا برسمشد و حاال به خاطر شوخی بچگانه غزال نمی می

داشتن پسر مردم رو با نگاهشون قورت  من عصبی بودم و اون دوتا هنوز 

دونم چی دیدن که یهو هردو نگاه مرموزی بهم انداختن و  نمی  .دادنمی

 :همزمان گفتن

 .الهی تب کنم شاید پرستارم تو باشی-

کردم عصبانیتم رو کنترل کنم؛ اما صدای خنده های ریزشون  داشتم سعی می 

م و از جام بلند شدم. بیشتر  دیگه طاقتم رو تموم کرد. با تاسف سری تکون داد

تونستم به تصورات فانتزیشون گوش بدم، واقعا حالم رو بهم  از این نمی

 .زدنمی

توی آبدارخونه ایستادم و دور از جمع، لیوان آب خنکم رو یه سَره سَر 

کردم یا  دونم از بس به امید فکر کرده بودم، این جوری فکر مینمی  .کشیدم

 چیده بود؟ ید توی آبدارخونه پیواقعا بوی عطر کمرنگ ام

 خوای همنوازت رو عوض کنم؟ می  -

سریع سمت استاد چرخیدم و احوالپرسی گرمی باهاش کردم. از اولین باری که  
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توی کتابخونه هم دیگه رو دیده بودیم، حس خوبی بهش داشتم. مرد  

ی  ی ادبی داشت. موهای جلوای بود و استعداد فوق العاده ای در زمینهفهمیده 

داد. همیشه اش رو گردتر نشون میسرش ریخته بود و همین صورت کشیده

اومد؛ اما من اصال باهاش  ساله به نظر می 50پوشید و تقریبا کت شلوار می

 :با خنده گفت .کردماحساس غریبگی نمی

قدر نبودی که شک دارم خبر داشته باشی. یه استاد جدید برای این -

وی اجراهای زنده ی تئاتر خودش رو ثابت کرده.  آموزشگاه اصلی آوردن که ت

سرش شلوغه ولی خیلی بااستعداد و با کماالته. مطمئنم من ازش بخوام قبول  

 .کنهمی

 !شد زیرآبش رو بزنماومد، ولی دلیل نمیاز هدیه بدم می

 .هدیه هم دختر بااستعدادیه. نباید فقط به خاطر من جابجا شه -

 :با لبخند گفت

ه ولی رو مخته. مگه واسه همین نیست که دیر میای؟ که مجبور  بااستعداد -

 نباشی باهاش خوش و بش کنی؟ 

قدر دقیق حواسش به همه چیز  اراده با تعجب بهش خیره شدم. چه طور اینبی
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 :قدر واضح بود که توضیح دادبود؟ تعجبم این

ه کنه دخترجان. فقط هم بداد می تفاوت شخصیت شما از چند متری هم بی -

 .تونه بیادخاطر تو نیست. خودش گفته یه مدت نمی 

 .چندتا لیوان و فالسک چای رو برداشت و قبل از بیرون رفتن حرف آخر رو زد

 !ی بعدی همنواز جدید داری، عوضش یکی طلبتاز جلسه -

دونست از هیچی به  دونستم منظورش یه شعره و خودش خوب میمن خوب می

جمع بدم نمیاد؛ اما توی عمل انجام شده قرارم اندازه ی شعرخوانی توی این 

همه شعرهام رو دیده بودن و از سادگی و روونیش تعریف کرده  .داده بود

 .بودن، ولی من فقط شعرگفتن رو دوست داشتم نه شعرخوانی

کالفه از آبدارخونه بیرون زدم. غزال و بقیه ی بچه ها دور هدیه جمع شده  

زد و همه باهاش هم خوانی  عروف رو میبودن. هدیه یکی از آهنگ های م

تا کسی حواسش بهم نبود، بی سروصدا بیرون رفتم. سعادتی هنوز   .کردنمی

هم زنگ نزده بود، تارم پاره شده بود و یه شعرخوانی به استاد بدهکار شده 

 .بودم. اآلن واقعا به سیگار احتیاج داشتم
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ی  سیگاری روشن کردم و کنار لبهوقتی از خالی بودن محوطه مطمئن شدم، 

ی محوطه نشستم. توی تمام این سال ها، حتی یک بار هم جلوی کسی باغچه

پرستیدم و حرفش برام  سیگار نکشیده بودم. من هنوز هم بابامحمدم رو می

 .مقدم تر از همه چیز بود

این گوشه از محوطه اصال توی دید نبود و پاتوق سیگار کشیدنم بود. پُکی به  

یگارم زدم و اسم سعادتی رو ل*مس کردم. برخالف تصورم خیلی سریع س

 :جواب داد

 ...خواستم خودم بهت زنگ بزنممی  -

 :تفاوت »خب«ی گفتم و منتظر موندم. با تردید گفتبی

فهمن  کنم. همه شون وقتی میکسی که بتونه با طایفه کنار بیاد پیدا نمی  -

ضی شون کنم، اما ارزون در نمیاد. حتی  زنن. سعی کردم با پول راوارثی جا می

 ...ای نداری؟ یه چیز کم ریسک ترقابل اطمینان هم نیستن. نقشه ی دیگه

 :پُک عمیق دیگه ای به سیگارم زدم و دودش رو بیرون دادم. با اطمینان گفتم

خوام. کسی که از اآلن بخواد کله شق بازی در بیاره به  من هم آدم ارزون نمی -

قدر مورد اعتماد باشه که فردا پس فردا سر پول  خوره. باید اینی د*ر*د من نم
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ای رو هم ندارم. رفیعی  ی دیگهیا باطل کردن کردنش دبه نکنه. فرصت نقشه

 .سه روز دیگه میرسه 

 :اوهوم« ی گفت و بعد از مکثی با تمسخر گفت»

قت رو شدن با طایفه ات رو داشته باشه، هروکسی که دبه نکنه، جرات روبه -

تو گفتی باهات محرم بشه و هر وقت هم تو خواستی باطلش کنه، تازه دست و  

دلش نلرزه و با فرمالیته بودن این محرمیت هم کنار بیاد و چپ نگات نکنه،  

 !باید بدم کارخونه بسازه

کرد، با این تفاوت که این بار بدجور درست مثل همیشه داشت مسخره می

کرد، اعتماد کردن بهش کار رو هم پیدا میبه هرحال حتی اگر کسی  !گفتمی

 .مخصوصا منی که هنوز با هیچ مردی کنار نمی اومدم .سختی بود

شد رفیعی رو راضی کنم اصال محرمیت من و پویارو باطل نکنه که  کاش می

 ...مجبور شم با یکی دیگه

ام  پوفی کشیدم و از جام بلند شدم. نباید پویارو درگیر مشکالت طایفه

م. اون همین اآلن هم حسرت راه رفتن داشت و برای حرف زدن معمولی کردمی

 .کرد. انصاف نبود ازش سواستفاده کنمساعت ها با استاد خصوصی تمرین می
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سیگار بعدیم رو با آتش سیگار قبلیم روشن کردم. چرخیدم سمت باغچه و  

طبق عادت، برگی از درخت جدا کردم و از شدت درموندگی شروع به ریز  

گشتن بین غریبه ها، برای این کار اشتباه محض بود. بین   .دنش کردمکر

قدر مطمئن باشه. برای شناختم که اینآشناها جز خود سعادتی کسی رو نمی

خواستم بگم مردد بودم با این حال برگ های ریز شده رو  گفتن چیزی که می

و با پررویی  رها کردم و برگ دیگه ای از درخت جدا کردم. دلم رو به دریا زدم 

 :و بی خجالت گفتم

 .خودت چی؟ چرا خودت انجامش نمیدی؟ یه خط عربیه دیگه -

مطمئن نبودم حرفی که زدم درست باشه؛ اما به هرحال ما هردو دنبال یه هدف 

بودیم. هردو دنبال وارد شدن به اون طایفه ی لعنتی و پیدا کردن قاتل 

ه چیز بگذریم. از همه مهم تر،  پدرامون بودیم و حاضر بودیم به خاطرش از هم

 .دونستیم که این محرمیت یه نقشه ی فرمالیته استهر دو می

مکث کوتاه و صدای خنده ی بلندش، اعصاب خرابم رو خ*را*ب تر کرد. فقط 

 .چند دقیقه اینجا بودم؛ اما زیر پام پر از برگ های ریز شده و فیلتر سیگار بود

 :با حرص گفتم
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که حتی قیافش رو یادم نیست و کم تر از سه روز دیگه   من االن محرم یکیم -

باید محرم یکی دیگه بشم که از بخت خوبم هنوز پیداش نکردم، اون وقت تو  

 خندی؟! دلت می خواد بمیری یا این چیزا واقعا برات شوخیه؟ هرهر می

داد. به هر حال اون از  سعادتی تنها کسی بود که به جدیت من اهمیتی نمی

ساله   14بر نداشت. برای اون من فقط یه دختربچه ی طایفه دار قدرت من خ

 .بودم

 :ای که انگار تموم شدنی نبود گفتبین همون خنده

 !آخه خیلی... بانمک... گفتی... یه خط عربی؟ -

کرد. از بس عصبانی بودم، حتی حواسم نبود  صدای خنده بلندش عصبیم می

رصم رو سر قلب داغونم خالی  کنم؟ همه ی حدارم سیگار چندم رو روشن می

کرد. دادم. حداقل سیگار آرومم میکردم و به سوزش گلوم اهمیتی نمیمی

آتش سیگار قبلی رو از دست دادم و داشتم توی جیبم دنبال فندک برای 

سیگار خاموش رو گوشه ی ل*بم نگه داشتم و  .روشن کردن بعدی می گشتم

 :خیلی جدی گفتم

ست. نکنه منتظری واسه یه عقد مدت دار  ی دو طرفه زهرمار! این یه معامله -
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 !ازت خواستگاری هم بکنم؟

هوا سمت صدا چرخیدم با شنیدن صدای »خش خشی« که از نزدیکم اومد، بی

اراده و مثل احمق ها بهش زل زدم. نگاه مبهوت و ناباورش رو که دیدم، بی

ین تماس لعنتی رو  دستم پایین افتاد. بدون این که حتی به ذهنم برسه باید ا

قدر که دست پایین افتادم حتی تحمل قطع کنم، فقط ماتش شده بودم. این

 .وزن موبایلم رو هم نداشت

کرد. تو فاصله ی یه متریم ایستاده بود و بدون هیچ حرفی فقط بهم نگاه می

ای پوشیده بود و آستین هاش رو مرتب تا جین مشکی و پیرهن سفید ساده 

اش بود و موهاش این بار برخالف بار قبل که  روی شونه زده بود.کیف سازش 

مدل دار بودن، کامال ساده توی صورتش رها شده بودن، ساده و شیک! اون  

 .ی مقابل منه آشفته بوددقیقا نقطه

شد توی همچین وضعیتی ببینمش و  هر دو گیج بهم خیره بودیم. من باورم نمی

 .رو از من شنیدهکرد همچین حرفایی اون... شاید باور نمی

سعادتی جدی شده بود و صدای بلند »الو، الو« کردن هاش کامال واضح، قابل 

شنیدن بود. انگار همین صدا باعث شد هردو به خودمون بیایم که من با عجله  
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تماس رو قطع کردم و اون نگاهش رو ازم گرفت و کالفه دستی به پشت  

کرد خودش ت سعی میگ*ردنش کشید. رگای دستش بیرون زده بود و داش

 .رو کنترل کنه

ترسیدم توضیح پرسید. مینه من چیزی رو توضیح دادم و نه اون چیزی می

ترسیدم اصال نخواد توضیحاتم رو بشنوه و از همه  بدم و حرفام رو باور نکنه. می

 .ترسیدم حتی نخواد صدام رو بشنوهبدتر، می

کرد چیزی بهم  ت سعی میتعجبم حاال جاش رو به بغض سنگینی داد. اون داش

قدر عصبی ببینمش  تونستم ایننگه، ناراحتم نکنه و خوددار بمونه؛ اما من نمی

زدم؛ ولی انگار تمام کردم، باید حرفی می و بی تفاوت باشم. باید کاری می

شدم، صدام رو کلمات از ذهنم پر کشیده بودن. مثل همیشه وقتی شوکه می

 .گم می کردم

ه ی تار »سل« رو روی لبه ی باغچه گذاشت و با صدایی که با سر پایین، بست

 :بدجور گرفته بود، زمزمه کرد

 .خواستم... مزاحمت بشم فقط... فکر کردم... الزمش دارینمی  -

این مکث های بین کلمه هاش، این صدای گرفته از شدت حرص و این رگ  
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ب*ر*جسته، یعنی از شدت عصبانیت روی مرز جنونه. خیلی خوب  

دونستم این صورت پر نبض، یعنی تمام حرفام رو شنیده. قدمی سمتش می

برداشتم و تا خواستم چیزی بگم، عصبی دستش رو به معنی »نه« باال آورد و  

خواست حتی  ترسیدم سرم اومد. اون نمی قدمی عقب رفت. چیزی که ازش می

ای توجه به من و چشمبهم گوش کنه. بغض سنگینم سنگین تر شد، اما اون بی

 .پرم، قدم قدم عقب رفت و بعد چرخید و کامال ازم دور شد

وقتی رفتنش رو دیدم، صدای شکستن دلم رو شنیدم. انگار زیر پاهام خالی 

تعادل لبه ی باغچه نشستم و تاری که کنارم بود رو برداشتم. جوری به  بی  .شد

ن اتفاقی شد همچیبسته ی تار زل زده بودم، انگار به امید زل زدم. باورم نمی

قدر واقعی و قابل ل*مس نبود، مطمئن  واقعا افتاده. اگه تار توی دستم این

  .اش یه توهم بودهشدم که همه می

دونم چقدر مثل بدبخت ها، به این بسته ی تار لعنتی زل زدم که با شنیدن نمی

صدای قدم های تندش به خودم اومدم. حتی جون نداشتم از جام بلند بشم. از  

قدر شوکه بودم که بدون هیچ حرفی با چشمایی که  اش اینباره دیدن دو

 .ی یه تلنگر دیگه برای باریدن بودن، فقط بهش خیره شدمآماده 
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چند قدمیم ایستاده بود؛ اما اآلن برام دست نیافتنی ترین آدم شده بود. نفس 

قدر گیج و مظلومانه بهش  زد و کمی عرق کرده بود. دویده بود؟! ایننفس می

ره شده بودم که شک داشتم حسرت نگاهم رو نبینه. اگه سرش رو باال  خی

تونست همه.ی حقیقت رو از چشمام کرد، میآورد و فقط یه ثانیه نگاهم میمی

لعنتی اون امید بود! توی کل دنیا فقط اون نگاه منو بلد بود. ای کاش   .بخونه

 .کردفقط یک بار نگاهم می

نگاهم کرد، همه چیز رو بهش بگم، حتی اگه نخواد با خودم عهد کردم اگه 

بشنوه، حتی اگه منو از خودش برونه و حتی اگه باورم نکنه. حتی یه ثانیه  

کرد: »نگاهم کن« اما اون نگاهش هم برای عهدم کافی بود. قلبم التماس می

 .مصرانه به زمین خیره بود

 

اشت و بدون این که  نفسش هنوز جا نیومده بود با این حال قدم سنگینی برد

خواد چی کار کنه، فقط با تمام دونستم مینگاهم کنه، نزدیکم ایستاد. نمی 

اراده دستم روی هوا کمی سمتم خم شد. بیحواسم بهش خیره بودم که یهو بی

اهلل« بچیگیم که بعد از رویا مهمون گ*ردن من بود، نشست و سرم رو  »پالک 
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بردم، م به گردنبندم پناه می عقب کشیدم. من فقط وقتی استرس داشت

دونستم چطور به دست رویا رسیده؟! من فقط گردنبندی که هنوز هم نمی

شد! من اآلن  کردم، جاخالی می دادم؛ اما... باورم نمی وقتی احساس خطر می

درست مثل یه بچه از واکنشی که امید ممکن بود نشون بده، ترسیده بودم. 

 .رو موقع اشتباهش گرفتنای که پدر و مادرش مچش مثل بچه

هوا نگاهش به نگاهم انگار انتظار همچین واکنش سریعی رو ازم نداشت که بی

گره خورد. باالخره نگاهم کرد! مهم نبود که خشم توی نگاهش پر رنگ تر از  

مهربونیش بود. مهم نبود که نگاه نافذ و سرزنش بارش مستقیم به چشمام بود 

مهم نبود که اآلن یه اخمش کافی بود، تا مثل  و عصبیانیتش، بی حد بود. حتی

سالگیم کف زمین بشینم و زیر گریه بزنم؛ من فقط به همین نگاه راضی   5

 .بودم

کرد و نه من کاری جز تماشا کردن. انگار هردو  نه اون کاری جز نگاه کردن می

فراموش کرده بودیم واکنش درست چیه؟! حاال که از این فاصله ی نزدیک 

تونستم بفهمم اون هم بغض کرده، درست مثل دیدم، می اش رو میعسل چشم

دونم از ذوق بود یا چشمام دیگه تحمل سنگینی این بغض رو نداشتن،  من. نمی
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اما اشکم که راه خودش رو توی صورتم پیدا کرد، انگار تازه به خودش اومد و  

ت.  متوجه موقعیت شد که ل*بش رو گ*از گرفت و سریع نگاهش رو ازم گرف

هوا سیگارم رو که هنوز حتی روشنش نکرده بودم، از بین لبام بیرون کشید  بی

  .و کامال عقب رفت

چیده بود، عطری که توی  عطر سرد و مالیمش حاال کامال توی مشامم پی

خواست بره که باالخره به خودم اومدم. آبدارخونه ندیده گرفته بودمش. می

الیق این رفتار بودم؟! عصبی و پر بغض   مگه من چه کار اشتباهی کرده بودم که

 :گفتم

 اآلن باید باهات قهر کنم؟ مگه نه؟ -

به محض این که این رو به ز*ب*ون آوردم، تازه فهمیدم چی گفتم. وقتی بچه  

بودیم هم این رو بهش گفته بودم. وقتی که دلش رو شکسته بودم و توجهش  

قیمتی شده از پرورشگاه خواستم به هر رو از دست داده بودم. وقتی که می

قدر  بیرون بزنم و اون ناراحت شده بود. یعنی خاطراتمون برای اون هم همین

 شفاف و نزدیک بود؟

بدون این که سمتم برگرده، سرجاش ایستاد و بند کیفش رو فشرد. مکثش که  
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طوالنی شد، مطمئن شدم اون هم به خوبی من همه چیز رو یادشه. بعد از این  

نها کسی بود که سیگار کشیدن من رو دیده بود، تنها کسی بود  همه سال اون ت

تونست  دونست؛ چطور میام نمیکه از همه بهم نزدیک تر بود و هیچی درباره

 !احساس باشه؟قدر بیاین

 :با صدای آرومی زمزمه کردم

چطور دلت میاد وقتی حتی چیزی ازم نپرسیدی رهام کنی؟! چطور دلت میاد   -

  ...قدراین

قدر سنگ دل  تی برگشت و نگاهم کرد، جمله ی »چطور دلت میاد اینوق

تونستم توی چشماش نگاه کنم و این رو  باشی؟« توی دهنم ماسید. نه! نمی 

 .بگم

تونی بپرسی؟ خب بی انصاف، ازم بپرس، بذار  مگه نگفتم تو هرچی بخوای می -

 ...توضیح بدم

ا دلم ازش شکسته بود.  بغض و دلخوری توی صدام دست خودم نبود. من واقع

شنوه. اون یک سال تمام به صدای من صدام آروم بود؛ اما مطمئن بودم اون می

گوش کرده بود. یک سال با کم ترین صدای ممکن، زیر سقف آسمون و روی  
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مون رو  سقف پرورشگاه، باهم حرف زده بودیم، گریه کرده بودیم و خنده

 .خورده بودیم

و دستش رو سمتم دراز کرد. این بار عقب نکشیدم؛  هوا راه رفته رو برگشت بی

فهمیدم. نگاهی به دستام کردم. تار قدر منگ بودم که منظورش رو نمیاما این

خواست ام بود. مطمئنا نمیگیتار توی یه دستم و فندک بابا توی دست دیگه

تار رو ازم پس بگیره پس، ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و مظلومانه بهش زل  

 .زدم

 ...یادگار بابامه -

قدر مظلوم شده بودم که حتی دل خودم هم برای خودم سوخت؛ اما اون  این

ای که  اش رو تکون داد. مثل بچهفقط با همون سر پایین دست دراز شده

خوان به زور اسباب بازیش رو ازش بگیرن، لبام رو جمع کردم و فندک بابام  می

حلقه ای که توی دستم بود،  رو پر تردید کف دستش گذاشتم. نگاهش به 

 .خشک شده بود و دستش هنوز دراز شده مونده بود

تازه فهمیدم چه فکری می کرد. روز اول هم ازم پرسیده بود ازدواج کردم؟ و  

طور نیست؛  من قاطعانه توی چشماش نگاه کرده بودم و مطمئنش کردم که این



www.taakroman.ir  

 
  

 
821 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

وغ گفتم. چطور باید اما حرفای اآلنم باعث شده بود فکر کنه اون روز بهش در

دادم من خودم دیروز فهمیدم که متاهلم؟ آخه چطور باید این  توضیح می

 دادم؟زندگی پر ماجرا رو براش توضیح می

ام دیگه توی  از شدت گیجی و درموندگی، دستم رو عقب کشیدم تا حلقه

دیدش نباشه. بعد از چند ثانیه اون هم نفس عمیقی کشید و دستش رو عقب  

ک رو توی مشتش فشرد و با صدایی که از شدت حرص لرزش  برد. فند

 :محسوسی داشت، زمزمه کرد

 .حاال دیگه مالقات بعدیمون برات بی دلیل نیست -

طور  ی »بیا دیگه اینقبل از این که بتونم بفهمم چی گفت، تنهام گذاشت. جمله 

شده  دلیل هم دیگه رو نبینیم« توی سرم تکرار شد. خدای من! اون ناراحت بی

شد؛ اما انگار من اونی بودم که اول ناراحتش کرده بودم. این بود؟! باورم نمی

 !کرد؟خواست حرفام رو بشنوه؟ هنوزم باورم میحرف یعنی می

قبل از این که سعادتی بخواد از روی نگرانی کار عجوالنه ای بکنه، پیامی بهش  

 !دادم تا خیالش راحت شه حالم خوبه، حالی که خوب نبود

گاهی به تار توی دستم کردم و دستی روی چشای پرم کشیدم. باید اول این  ن
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 .کردماجرای لعنتی رو تمام می

*** 

توجه به بوی غذاهای مختلفی که توی کل  ی اتاقم گذاشتم و بیسازم رو گوشه

ام پیچیده بود، کف زمین وارفتم. به زیور گفته بودم یه مدت اینجا نیاد؛  خونه

ی غذا بمونم. اتاقم تمیز و مرتب شده بود و همهاومد بیدلش نمی اما اون باز هم 

 .لباس هام خوش بو و اتو شده، توی کمدم چیده شده بودن

دونست؛  کردم. اون حساسیت ماجرا رو نمیباید یه دعوای حسابی باهاش می

تونستم بذارم به خاطر  ام چقدر خطرناکه، نمیدونستم اآلن خونهاما من که می 

خطر بیوفته. فرزاد آدمی نبود که ساکت بمونه و این که اآلن هیچ کاری  من به 

دونستم این آرامش، آرامش قبل از  کرد. خوب میکرد، بیشتر نگرانم می نمی

 .طوفانه

دونستیم برای انجام هر کاری باید اول  ما هردو از هم متنفر بودیم و هر دو می

ه هنوز هیچ خبری از جزئیات و  اون ماموریت لعنتی رو تمام کنیم، ماموریتی ک

زمان انجامش بهم نداده بودن و من مثل یه احمق منتظر بودم بهم دستور  

 .ب*دن، آخرین دستور
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با ویبره ی گوشیم به خودم اومدم. بغضم رو قورت دادم و سرفه ای کردم بلکه  

 :صدام کمی صاف بشه. تماس رو وصل کردم و با صدای گرفته گفتم

 ...ستاگر کارت مهم نی -

 :با هیجان وسط حرفم اومد و گفت

 خواستی؟مگه راجع به ماموریت و اون پسربچه اطالعات نمی -

قدر درگیر زندگی خودم شده بودم که به کل اون بچه رو فراموش کرده  من این

دیدم. حتی بودم. اولین باری نبود که همچین موردهایی توی خونه باغ می

خواستم از خیلی ها رد شده چیزی که می خودم خیلی وقت ها برای رسیدن به

 !دفاع؟ نهی بیبودم و دستم به خ*ون خیلی ها آغشته بود؛ اما یه بچه

 :شایان بدون این که منتظر جوابم بمونه ادامه داد

فروشه و برادر معتادش یکی از افراد هاشم خطی بوده. چون  خودش دست -

صش کنن، مطمئنا چیزی  گ*ردن تا خَالی افراد خان دارن دنبالش میهمه

 ...بلند نکرده پس

 :هر دو هزمان گفتیم

 !دیدهچیزی دیده که نباید می  -
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دونستیم اگر حدسمون درست باشه، زنده موندن برادرش  هر دو خوب می

خواست کسی رو نابود کنه،  غیرممکن ترین اتفاق این حوالیه. وقتی خان می 

 !بدبخت خدا نبودم ینجات دادنش محال بود. انگار من تنها بنده 

 :سکوت سنگین بینمون رو شکست و با ناامیدی زمزمه کرد

تونه ازش  اون بچه هنوز خیلی برای وارد خالف شدن کوچیکه. خانزاده تا می  -

اندازتش پشت میله های زندان. همین اآلنم از  کنه و تهشم میسواستفاده می 

هی نیست ازش  اش دادن شک دارم زنده بمونه. واقعا هیچ رابس شکنجه

 حمایت کنی رها؟

اینا چیزایی نبود که خودم ازش خبر نداشته باشم، اما اآلن واقعا وقت 

 :حوصله گفتماحساساسی شدن نبود. بی

باز تو جوگیر شدی؟ سرت به کار خودت باشه. من اآلن ظرفیت ندارم   -

احتیاطی های تورو هم تحمل کنم شایان. تحقیق در مورد اون بچه و  بی

 .زندگیش کافیه. بچسب به ماموریت که هنوز خبر دقیقی ازش ندارم

شایان احساساتی و زودرنج بود. برعکس من که دیگه احساساتی برام نمونده 

خواست همه رو نجات بده. هرچند حتی برای  بود، اون مهربون بود و همیشه می
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مورد فرق   تفاوت رفتار کردن رو از سامیار یاد گرفته بودم هم اینمنی که بی

 !کردداشت؛ یه فرق بزرگ. این بچه هنوز داشت سرسختانه مقاومت می 

کردم؛ اما اآلن که خودم داشتم واسه اگه چند وقت پیش بود، شاید کمکش می

ای رو  زدم، توان و قدرت حمایت از کس دیگهزنده موندن افرادم دست و پا می

 .کردهرکاری مینداشتم. اون هم کسی که خانزاده برای نابود کردنش 

 خواستی کمکش کنی پس اصال چرا گفتی ته و توش رو دربیارم؟ اگه نمی -

من فقط در موردش کنجکاو بودم که رفع شد. بفهم چیزی که اآلن مارو   -

 ...فروش نیست، اون ماموریت لعنتیهی دستنجات میده اون بچه

 :باز هم مظلومانه وسط حرفم اومد

افیه بیاریش توی گروه خودمون. مگه چی میشه  کار سختی نیست که. فقط ک -

 .ازش حمایت کنی؟ همون طور که از من حمایت کردی

 :مکث جواب دادمکفری شدم و بی

 .کردمکنی باور کنم که در مورد تو هم اشتباه میداری کاری می -

مکثی که کرد، نشونه ای از ناباوریش بود. چندثانیه طول کشید تا به خودش 

 :ص بگهبیاد و با حر
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 !هه! واقعا که -

ای پرت  حوصله گوشیم رو گوشهبا صدای بوق های آشنایی که شنیدم، بی

 .کردم. تلفن رو روم قطع کرده بود

رفت؟ خسته بودم. از همه چیز  چرا این روزا هیچی مطابق میل من پیش نمی

این زندگی پردردسرم خسته بودم. لعنت به رفیعی و طایفه اش و لعنت به گروه  

خواست برای چند ساعت  ماموریت هاش، اصال لعنت به همه. من فقط دلم می و 

 .خواستمبا خیال راحت بخوابم، فقط چند ساعت خواب آروم می

 

*** 

شد، ناچارم کرد  لحظه داشت بدتر میبهحس کسلی و سردرد شدیدی که لحظه

ر  چشمام رو باز کنم. با نور شدیدی که به چشمم خورد، قبل از این که دچا

حمله بشم، دستم رو جلوی چشمم گرفتم. دیگه ظهر شده بود و یکم از این  

 .آفتاب لعنتی هم کافی بود تا روزم رو خ*را*ب کنه

خیز شدم، زیور جلو اومد و پر*ده های ضخیم و بزرگ  به محض این که نیم

 :پنجره رو بست. کنار تختم ایستاد و مثل همیشه شروع به غر زدن کرد
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نوم جان! این همه غذا پختم برات بخوری قوت بگیری که تا  ظهرت بخیر خا -

یه ذره نور بهت خورد این جوری دراز نشی. دست به هیچ کدوم نزدی که،  

 ...دیگه دست پختم مثل سابق خوب نیست که

د*ر*د وحشتناکی که توی سرم پیچیده بود، کم کم داشت غیر قابل تحمل  

 :م و بین حرفش پریدمشد. دستم رو به سرم گرفتم. پوفی کشیدمی

مگه نگفتم نیا اینجا؟ باز سر از خود پاشدی اومدی که چی؟ کلید خونه رو   -

 ...گیرماازت می

توجه به من و تهدیدم، لباس های دیروزم رو که حاال هر کدوم به طرفی پرت  بی

 .شده بودن، از کف زمین جمع کرد و توی سبد رخت چرک ها گذاشت

کلید میام. دلت ام عزیزی برام. کلید بگیری، بینوه ای خانوم جان! شما قدر -

 میاد درو روم باز نکنی؟

قدر خالص بود؟ اومد چیزی بهش بگم وقتی محبتش اینآخه چطور دلم می

ام چقدر  فهموندم اآلن خونهچطور باید به همچین آدم ساده و روراستی می

ز اتاق بیرون رفت  خطرناکه؟ قبل از این که تصمیم بگیرم برخورد درست چیه، ا

اش کردم و با و با لیوان شیرعسل سردی برگشت. نگاهی به دست دراز شده
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 :حرص گفتم

خمار نیستم زیور. فقط مسکن قوی مصرف کردم. خوب میشم چند ساعت  -

 .دیگه

ی سیگار، جام  لیوان رو کنار پاتختی گذاشت. نگاهی به فیلترهای سوخته

مسکن هام انداخت. جام استفاده شده رو ام و پاکت خالی خالیم، بطری نصفه

 :باال گرفت و مثل مامان ها گفت

خوابی که از این زهرماری  بره و تا لنگ ظهر میتو فقط وقتی شب خوابت می -

 .خورده باشی

قدر آشفته بودم که با این که سعی کردم سراغش گفت. دیروز اینراست می

 .نرم، ولی بازم خورده بودم

 :با حرص گفتم

 .کنی منو؟ میگم خمار نیستم یعنی نیستم دیگهازجویی میب -

خواستم  شد. نمی رفت و لحنم داشت دستوری میباز هم صدام داشت باال می

روز کذایی  4ناراحتش کنم؛ ولی این مدت واقعا ظرفیتم تکمیل بود. از اون 

  فقط دو روز مونده بود و من هنوز کاری نکرده بودم. هم امید و هم شایان ازم
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خواستم زیور هم  تونستم بکنم. نمیدلخور بودن و من هیچ کاری جز صبر نمی

 .به این لیست اضافه شه

 :درصد نوشته شده روی بطری نیمه خالی رو نشونش دادم و دلجویانه گفتم

قدر پایین دونی ظرفیتم ایناینو ببین! فقط نصفش رو خوردم. تو که می -

بشم. گیجیم به خاطر مسکنه. خستم  نیست که با نصف یه بطری سبک بیهوش 

 لطفا فقط باور کن، باشه؟

ام شده بود، دلخوری امید رو یادم  ی جملهباشه« ای که باز هم مهمان ناخوانده »

آورد. واقعا چرا اون کار رو کرد؟ اآلن باید برای پس گرفتن فندکم هم که شده  

بود که   دادم؟ این چیزیرفتم و اتفاق دیروز رو توضیح می دنبالش می

ی  خواست؟ استفاده از فندک به عنوان یه بهانه؟ اصال به فرض این بهانهمی

 کردم؟دیدنمون بود، از کجا باید شروع می 

 :زیور موبایلم رو کف دستم گذاشت و وسط افکارم پرید

 .از صبح خودش رو کشت بس که لرزید  -

 :با حرصی که این بار اصال جلوش رو نگرفتم گفتم

 !ی منی؟تا حاال خونهتو از صبح  -
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خواست خودش رو به نشنیدن زد و از اتاق بیرون رفت. اغلب وقتی که می

کرد اصال چیزی نشنیده و جوابم رو  جلوی بحث بیشتر رو بگیره وانمود می

 :داد. پوفی کردم و تماس سعادتی رو جواب دادم و بهش توپیدمنمی

  .بخندی به من زنگ نزنتا موقعی که یاد نگرفتی وقتی جدیم نباید بهم  -

 :انگار اون هم مثل من عصبی و دلخور بود که با حرص گفت

دونی از دیروز چند بار بهت زنگ زدم؟ این چه کاریه؟ چرا جواب  هیچ می -

 .اتاومدم دم خونهزدم و مینمیدی؟ دیگه تقریبا داشتم قید همه چیزو می

زیور چیزی بفهمه، چون    بهش گفته بودم هیچ وقت این ورا پیداش نشه و نذاره

داد. اگه بعد از این همه سال هنوز هم هر اتفاق مهمی رو به رفیعی خبر می

برد، نقشه شروع نشده به آخر رفیعی بویی که از نقشه ی من و سعادتی می

ام برگردم. اون به آب و  دونستم محاله اجازه بده به طایفهرسید. خوب میمی

دم. حتی تا فرستادن من و پویا به خارج هم آتیش زد تا من به طایفه برنگر

پیش رفت، اونم به دلیلی که من هنوزم ازش خبر نداشتم. اگر حرفای مهری 

خواسته این کار رو بکنه، کسی که زیور فکر  راست بوده باشه، یه نفر ازش می

کرد منم، در صورتی که من روحم هم از چیزی خبر نداشت. دستم روی  می
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گفت کسی که از رفیعی  ندم نشست. یه حس عجیبی بهم میپالک »اهلل« گردنب

خواسته منو از کشور خارج کنه، در مورد این که این گردنبند چطور به دست 

 رویا رسیده هم خبر داره؛ اما چه فایده وقتی دستم به هیچ جا بند نبود؟ 

منه،  کرد چندبار به زیور یادآوری کنم که رفیعی فقط اسما سرپرست فرقی نمی 

تو چشم اون رفیعی یه مرد تحصیل کرده، محترم و خیر بود. با این حال این 

خواستم به خاطر  کردم. من نمیتنها دلیلی نبود که همه چیز رو ازش مخفی می

 .موندممن توی خطر بیوفته و همیشه تا جای ممکن ازش دور می

 .خوای جواب بدی؟ واقعا کارت بچگانه ستنمی  -

ر بودم که سعادتی رو فراموش کرده بودم. پالکم رو رها کردم و  قدر توی فکاین

 .توجه به نگرانی و عصبانیتش با آرامش شیرعسلم رو سرکشیدمبی

خوام باز بخوابم. کاری داشتی پیام  خواب بودم. اآلن هم سردرد دارم و می  -

 .خونم سرفرصتبده می 

خدافظی ت بیای رو بهش بدم، طبق عادقبل از این که فرصت حرف دیگه

 تماس رو قطع کردم. سعی کردم دوباره بخوابم؛ اما مگه شدنی بود؟

فایده بود. تا خواب موندن بیوقتی زیور خونه بود، تالش برای توی تخت
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ی من با مجبورم نکرد یه وعده غذای کامل بخورم، دست از غر زدن و مقایسه

الم خوبه و بفرستمش  اش برنداشت. وقتی باالخره تونستم قانعش کنم که حنوه

تونستم با خیال بره، دیگه عصر شده بود. حاال که خبری از آفتاب نبود می

 .راحت و بدون عینک بیرون برم

ای به پیام سعادتی انداختم: »وصیت نامه رو فراموش نکن. باید نگاه دوباره

جوری دستت برای انجام  پیداش کنی تا قبل از اومدنش رسمیش کنیم. این

خیلی پُر تَره. اون هرچی باشه هنوز هم قانونا سرپرست توئه. فقط دو   اتنقشه

 «روز دیگه مونده. خبر از تو

باالخره اون هم مثل من استرس گرفته بود. چرا بعد از این همه سال باید برای  

ای که حتی معلوم نبود واقعا وجود داره یا نه؟ به اون خونه بر  وصیت نامه

محاله بتونم تنها به اون جا برگردم؛ اما دیگه دونستم گشتم؟ خوب میمی

 .فرصتی برای شونه خالی کردن از این موضوع نداشتم

گشت. هر دو از دستم دلخور بودن و اآلن زنگ نگاهم بین اسم شایان و امید می

چرخید و  زدن به هیچ کدومشون کار درستی نبود. دستم مردد روی گوشیم می 

 .تونستم تصمیم بگیرمنمی
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ی قدیمی بچگیم رو از کشو بیرون آوردم و شیر یا خط کشیدم و سکه پوفی

انداختم. با دیدن تصویر عددی که بهم دهن کجی می کرد، وا رفتم. به هرحال  

من فقط همین دو گزینه رو داشتم؛ ولی واقعا باید با پررویی به امید زنگ 

 زدم؟! کنار اومدن با شایان راحت تر نبود؟می

داد رو انجام  کاری خالف چیزی که این سکه بهم نشون می تا حاال هیچ وقت

نداده بودم. پوفی کشیدم و روی تخت نشستم. دلم رو به دریا زدم و براش  

 .ی بابام رو براش فرستادمتایپ کردم:»بیا هم دیگه رو ببینیم...« و آدرس خونه

ود این که  موند، با وجبا وجود همه ی تفاوت ها، با وجود این که نباید پیشم می

خواست کنارم بذاره،  خواستم ببینمش. حتی اگه میناراحتش کرده بودم، می

 .شنیدباید اول حرفام رو می

نیم ساعتی منتظر جوابش موندم و وقتی از جوابش ناامید شدم، از جام بلند  

 .قدرها وقت نداشتمتونستم تا ابد منتظرش بمونم. من ایننمی  .شدم

د برداشتم؛ اما درست قبل از پوشیدنش پشیمون  ای از کمسویی شرت ساده 

درسته پیامم رو جواب نداد، اما اگه می اومد چی؟ به هرحال من   .شدم

 .تونستم پیش بینیش کنمنمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
834 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

من کسی نبودم که به این چیزا اهمیت بدم یا تو نخ لباس باشم؛ اما این بار 

رت ساده ی توی  واقعا دوست نداشتم باز هم منو با این قیافه ببینه. سویی ش

ای پرت کردم و دوباره سمت کمدم برگشتم. در دوم کمد رو باز  دستم رو گوشه

ام خیره شدم. دستی به لباس های نرم و  کردم و به رگال لباس های دخترونه

ی من نبودن کشیدم. نه! این لباس های رنگارنگ و  لطیفی که هیچ کدوم سلیقه

خواستم بهش دروغ  ی من نبود! نمیدخترونه با این ظرافت، توی شخصیت واقع

 .بگم یا براش فیلم بازی کنم

دوباره در دوم کمدم رو بستم و سراغ لباس های خودم رفتم. سویی شرت  

مشکی برند و پیرهن اسپرت چهارخونه ای و گ*شا*دی رو از کمدم بیرون  

 .آوردم و در کمد رو بستم

جمع کردم. شومیز موهام رو با حوصله شونه کردم و مثل همیشه پشت سرم 

قرمز و سفیدم رو پوشیدم و جلوش رو داخل شلوار مشکیم جا دادم. یه طرف 

موهام رو با همون گیره ی قدیمی از صورتم مهار کردم و طرف دیگه رو آزادانه  

توی صورتم رها کردم، درست مثل همیشه. نگاهی به صفحه ی خاموش گوشیم 

 .زدمنگ میکردم و با خودم فکر کردم شاید باید بهش ز
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برای وقت تلف کردن، نگاهی به پک لوازم آرایشی که رویا برام خریده بود،  

انداختم. قشنگ بودن؛ اما من حتی کاربردشون رو بلد نبودم. از بین همه  

چیزای ریز و درشت و پر زرق و برق، چیزی که شبیه مرطوب کننده بود رو  

 .بیرون آوردم

برسه به دست و صورتش نرم کننده   زهره همیشه قبل از این که بابامحمد

کرد؛ با این که  کرد و لباسش رو عوض میزد، آرایشش رو تجدید می می

 .کنهدونست بابا هیچ وقت بهش توجهی نمی می

لبخند تلخی زدم و کرم رو با ضربه های آروم روی صورتم پخش کردم. این  

و عمیقا بوش  اش کنم. چشمام رو بستم تنها چیزی بود که بلد بودم استفاده

 .دادبوی خوب و مالیمی می .کشیدم

دستم که سمت یکی از رژ ل*ب های پک رفته بود، بین راه موند. این دیگه  

زیاده روی بود! همین اآلن هم نسبت به همیشه عوض شده بودم. رنگ روشن  

پوشیدم. نگاهی به چهره مضطربم کردم.  لباسم، چیزی نبود که همیشه می

ایم کنار  رنگ و ابروهای مرتب و قهوههای کمزه ایم، مژهچشمای درشت و فیرو

لبای رنگ پریده و گوشتیم ازم یه چهرهِ معصوم ساخته بود. من واقعا شبیه 
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 .مریم بودم، به همون زیبایی و شاید به همون دیوونگی

عصبی از این که باز یادش افتادم، شال مشکی ساده و سویی شرتم رو  

زدم. امید هنوز هم جوابم رو نداده بود. مطمئن بودم  برداشتم و از خونه بیرون

تا وقتی که نتونه این قضیه رو اول با خودش هضم کنه و منطقی باهاش برخورد  

کنه، سراغم نمیاد. اون به زمان بیشتری نیاز داشت، دقیقا چیزی که من خیلی  

 .کم داشتم

رفتم، با این له میعج با پای پیاده راه خونه ی پدریم رو پیش گرفتم. آروم و بی

کردم رسیدم. قدر ذهنم درگیر بود که زودتر از چیزی که فکرش رو میحال این

حتی با دیدن در آشنای خونه هم قلبم شروع به تپش کرده بود. نفس عمیقی  

 .کشیدم و با قدم هایی نامطمئن سمت در رفتم

ای  اش، معلوم بود مدت زیادیه کسی سراغش نیومده. براز قفل زنگ زده

 .ی موهام رو باز کردماطمینان نگاه گذرایی به خیابون خلوت انداختم و گیره 

توجه به موهایی که حاال توی صورتم پخش شده بودن و با هربادی که بی

ام و  خوردن، مردد جلوی در ایستادم. نگاهم بین گیرهوزید، توی صورتم می می

دونستم به  چرخید. می کرد می قفل قدیمی و بزرگی که بهم د*ه*ان کجی می
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رو بشم؛ اما  محض باز کردن این قفل، باید با همه ی خاطرات دردناکم روبه

عادت نداشتم کاری رو نصفه رها کنم. همین که اآلن اینجا بودم، یعنی  

 .کردمشروعش کرده بودم؛ پس باید تمامش می 

م و هوا تاریک بود و دید خوبی نداشتم، از اینجا بودنم حس وحشتناکی داشت

 .حالم خوب نبود، با این حال دست لرزونم به آرومی سمت قفل رفت

 .سالم -

ام رو کنترل کنم.  قدر ترسیدم که نتونستم صدای جیغ خفهبرای یه لحظه این

قدر هوا سمتش برگشتم. ایناز شدت شوک دستم رو روی دهنم گذاشتم و بی

کنش ممکن رو  توی ناخودآگاهم غرق ترس و اضطرابم بودم؛ که بدترین وا

ترسیدم به محض دست زدن به قفل، با مریم نشون داده بودم. من واقعا می

 .رو شمروبه

انتظار همچین واکنشی رو ازم نداشت و حسابی شوکه شده بود. قدمی بهم 

 :ام کرد. با نگرانی و مهربونی ذاتیش گفتنزدیک شد و نگاهی به رنگ پریده

 ...رنگت آخ ببخشید. ترسوندمت؟ حالت خوبه؟ -

چون بدجوری ترسیده بودم، هنوز نفسم جا نیومده بود، با این حال با صدایی  
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کرد و کمی باال رفته بود، طلبکار و دلخور وسط حرفش داد میکه بغض توش بی

 .اومدم

 !چرا جوابمو ندادی؟ -

شد کردم! باورم نمیمون بهتر میمدام داشتم با رفتار قشنگم وضعیت رو بین

طور بد واکنش نشون میدم؛ اما  ه پیامم رو جواب نداده دارم اینبرای این ک

 !واقعا دست خودم نبود

کردم دیگه از  اون پیام شاید برای اون معنای خاصی نداشت؛ اما من فکر می

 .کردم، این اصال برام آسون نبوددست دادمش و برخالف چیزی که وانمود می 

 :مام صداقتم گفتمنگاه خیسم رو از نگاه متعجبش گرفتم و با ت

خوای منو ببینی، فکر کردم دیگه هیچ وقت جوابم  من فکر کردم دیگه نمی -

 ...رو نمیدی، فکر کردم، فکر کردم ولم کردی، فکر کردم ازم ناامید

ام رو تموم کنم. با آرامشی که همیشه توی رفتارش بود ، با  نذاشت جمله 

 :اطمینان گفت

 .بپرسمگفتی ازت بپرسم، اومدم که  -

اراده سرم رو باال آوردم بهش نگاه کردم. چند ثانیه طول کشید تا سرش رو  بی
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پایین بندازه و نگاه محجوبش رو از نگاه دلخورم بگیره؛ اما همون نگاه کوتاه هم 

 .دیدممثل آب روی آتش خشمم بود. من توی این نگاه کوتاه اعتماد رو می

 .ذاره به آسونی ترکش کنممی کرد که این بار نانگار داشت مطمئنم می

وش هم عوض شد. ناباور نگاهش که روی گیره ی موهام سُر خورد، حالت چهره

 :زمزمه کرد

 !کردی؟داشتی، چی کار، می -

کرد. هرچند باز هم بد موقع مچم رو اون همه چیز رو دیده بود، فقط باور نمی

. بدون این که جوابش  گرفته بود؛ اما واقعا از این که اینجا بود، خوشحال بودم

 .گرفتشرو بدم، نگاهم رو ازش دزدیدم، نگاهی که ندیده می 

 !ی کیه رها؟اینجا خونه -

گیره رو پشت سرم بردم. من عهد کرده بودم جوابش رو بدم. مردد ل*بم رو 

 .زیر دندونم کشیدم

 .خونه ی پدریم، جایی که توش بزرگ شدم -

ای به خونه کرد. منتظر  اه دوبارهرنگ نگاهش عوض شد. قدمی عقب رفت و نگ

 :هر واکنشی بودم جز جمله ی
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 کلید داری یا از در برم باال؟ -

شد بعد از شنیدن اون  شد به سادگیِ یه جمله باورم کرد. باورم نمیباورم نمی

بینی بود. زیر  حرفا هنوز هم بتونه بهم اعتماد کنه. اون؛ واقعا غیرقابل پیش

 :ل*ب زمزمه کردم

 .دومهیچ ک -

 .ای بپرسه، چرخیدم و دوباره با قفل مشغول شدمو قبل از این که چیز دیگه

کنم؛ ولی همین که منو  دونستم که تا اآلن قطعا فهمیده دارم چی کار میمی

دید هم برام کافی بود. به هرحال اون داشت یکی یکی  این جوری نمی

 .ودمشون کرده بچیزهایی رو می.دید، که من عمری از همه مخفی

قفل که با صدای »تق« بلندی باز شد، انگار زیر پاهای من هم خالی شد.  

چشمام رو بستم و بدون هیچ واکنشی از شدت استرس سویی شرتم رو توی  

ام بود؛ اما  دستم فشردم. گیره توی یه دستم و سویی شرتم توی دست دیگه

بود که برای  ذهنم کیلومترها ازم دور بود. ذهن شلوغ و درگیرم غرق خاطراتی 

 .من واقعی تر از یه خاطره ی دور بودن

هوا با صدای »قیژ«ی باز کردم ذهنم رو آروم کنم که در بیداشتم سعی می 
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وحشت زده چشمام رو باز کردم. از پشت سرم خم شده بود و در رو هل   .شد

 !کرد در گیر کرده؟فکر می  .داده بود

ستم بیشتر شده بود و حس سوختم؛ اما سردم شده بود. لرزش دتوی تب می

کردم این کردم اگه پام رو داخل بذارم، دیگه نمی تونم بیرون بیام. حس میمی

خونه ی جهنمی منتظره تا همه ی آرامشی رو که توی این سال ها ذره ذره 

جمع کردم، یه جا ببلعه. حتی مطمئن نبودم اگر داخل برم بتونم بتونم جلوی  

بگیرم. حاال هم که امید به خاطر من این جا بود،  ای که بهم دست میده رو حمله

 .قدر ضعیف باشمتونستم جلوش اینتونستم جا بزنم. نمینمی

دلم رو به دریا زدم، ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و با تردید یه قدم داخل رفتم. 

پشت سرم داخل اومد و آروم در رو بست. همین صدای آروم هم برای باز شدن  

شدنم به گذشته کافی بود. صدای م*حکم بسته شدن در   چشمای من و پرت

زیرزمین، صدای ناله های خودم و صدای با د*ر*د سُر خوردنم روی زمین، توی  

داد. یادآوری لحظه هایی که  پیچید و سردرد بدی رو بهم هدیه میسرم می 

اومد و من با دستای کم جونم خودم رو  مریم برای شکنجه قدم، قدم سمتم می 

 .دزدیدی جراتم رو ازم میکشیدم؛ داشت همهمین عقب میروی ز
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امید هنوز پشت سرم بود و بدون این که متوجه حال بد من باشه، اطراف حیاط  

کردم خودم رو قانع کنم این صداها واقعی زد. هنوز داشتم سعی می قدم می 

نیستن که نور شدید المپ همه چیز رو بدتر کرد. نور که توی چشمم خورد، 

ویر مریم پشت پلکم جون گرفت. با همون دلبری همیشگیش و با همون  تص

ی شکنجه هایی که کشیده بودم رو زیر پوستم  اراده د*ر*د همهرحمی. بیبی

 .حس کردم

تونستم  اش تلقینه و این د*ر*د اآلن دیگه وجود نداره؛اما نمی دونستم همه می

جلوی نور گرفتم. سعی  لرزش بدنم رو کنترل کنم. چشمام رو بستم و دستم رو

کردم به خودم حالی کنم که اون اتفاقا دیگه قرار نیست تکرار بشه؛ اما روح  

زخمیم این چیزا حالیش نبود. بدنم سست شد و سویی شرتم از دستم رها شد. 

 .ی دیگه رو تجربه کنم که شدت نور کم شدچیزی نمونده بود یه حمله

 قدر عرق کردی؟شده؟ چرا اینچی -

دقیقا پشت سرش بود و قد بلندش، مانع نور شده بود. با همون چشم  المپ

اش  بسته، بی این که حواسم به چیزی باشه، با دست آزادم به آستین تا شده

 :چ*ن*گ زدم و زمزمه کردم
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 .خاموشش کن، خاموشش کن -

تونستم شوکه شدنش رو حس کنم. این از سکوتش  حتی با چشم بسته هم می

 .پیدا بود

که قدمی عقب ر م*حکم آستینش رو چسبیده بودم؛ که به محض اینقداین

هوا سمتش کشیده شدم. بی هیچ مقاومتی  رفت تا المپ رو خاموش کنه، بی

ی زمین خوردن بودم؛ اما قبل از این که تعادل جفتون بهم بخوره، دست آماده 

دونم درموندگیم رو حس کرده بود و دلش برام  آزادش دورم حلقه شد. نمی 

سوخته بود، یا شوکه شده بود و این فقط یه واکنش سریع بود. آ*غ*و*ش  

آورد. لرزش بدنم آشناش به هر دلیلی که بود، کم کم داشت منو به خودم می

شدن. ذهن شلوغ، شد و خاطرات مریم کم کم داشتن ناپدید می داشت قطع می 

وقتی توی   ام حاال از همه چیز خالی شده بود. من هنوز همگیج و وحشت زده

 .تونستم به هیچی جز آغوشش فکر کنمآغوشش بودم، نمی

هام آروم شده بود. دمای بدنم به تعادل رسیده بود؛ اما لرزش بدنم قطع و نفس

هوا از وسط جهنم بیرون کشیده کرد. حس کسی رو داشتم که بیمغزم کار نمی

ردم، کشده. به هیچی جز قلبی که تپش های محکمش رو زیر دستم حس می
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 .کردمفکر نمی

آرامشم رو که حس کرد، آروم دستش رو عقب کشید و ازم جدا شد. قدمی  

عقب رفت و نگاهش رو به زمین دوخت. اون هنوز هم همون امید سابق بود؛  

قدر آرامش بخش؛ من اما حالم عجیب ترین حالی بود  قدر آروم و همونهمون

ندگیم خیلی گناه کرده بودم و که توی این سال ها تجربه کرده بودم. من توی ز 

قدر احساس بدی نداشتم. آرامش  وقت اینها گر*دنم بود؛ اما هیچحق خیلی

داد. آرامشی که هم ازش خجالت  عمیقی که داشتم، عجیب بوی گناه می

 .ترسیدمدش میکشیدم و همهمی

 .ی آروم، آروم شده بودمذهنم خالی تر از خالی بود. من به معنای واقعی کلمه

تونستم بفهمم اآلن دقیقا چه اتفاقی افتاد؟! واقعا بغلم کرد؟! آروم و شوکه! نمی

کرد؟! پس خداش چی؟!  کسی که تا همین چند دقیقه پیش حتی نگاهمم نمی

 !پس خط قرمزاش چی؟

خواستم ببینمش.  اراده روی صورت خیس از عرقم نشست. نمی دستام بی 

کسی نبودم که بخوام به این  گرفت. من دیدنش قدرت تمرکزم رو ازم می

چیزها واکنش نشون بدم. هر روز کلی پسر دور و برم بودن و یه آ*غ*و*ش به  
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این سادگی چیزی نبود که قبال تجربه نکرده باشم. من حتی با فرزاد تجربه 

های عمیق تری داشتم؛ ولی این احساس جدید بود. توی بچگی حضورش بهم 

تونستم  داد؛ اما حاال معذب بودم و نمیاعتماد به نفس و احساس امنیت می

 .توی چشماش نگاه کنم. این رفتارم حتی برای خودم هم تازه بود

قدر بهش نزدیک  درسته از وقتی دیده بودمش، این اولین باری نبود که این

شده بودم، ضربان قلبش رو حس کرده بودم، یا بهش دست زده بودم؛ ولی  

ده بود، اون این کار رو کرده بود و این  اولین باری بود که اون پیش قدم ش

 .قدر عوضم کرده بودچیزی بود که این

این سکوت طوالنیش، یعنی متوجه بود که به زمان نیاز دارم. اون داشت درکم 

کردم. صدای ای که حتی خودم هم خودم رو درک نمی کرد، دقیقا توی لحظهمی

تونست منو به خودم ی در حیاط هم نخاموش شدن المپ و باز شدن دوباره

دونم چقدر مثل احمق ها همون وسط ایستادم و صورتم رو با دستام  نمی .بیاره

 .اش منو به خودم آوردپوشوندم؛ اما صدای آروم و شرمنده

 ...ببخشید، نباید -

بدتر از  .کردکرد؟! آره! آره واقعا نباید این کار رو مینباید چی؟ نباید آرومم می 
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زش رو برای آروم کردنم زیر پا گذاشته بود؛ این بود که من  این که اون خط قرم 

تر از این که بخوام این  تر و وسوسه کنندهآروم شده بودم! مگه چیزی ترسناک

 آرامش رو تا ابد برام خودم نگه دارم وجود داشت؟ 

 .نفس عمیقی کشید و کالفه دستی به پشت گ*ردنش کشید

 .شدخاموشش کردم رهایی. همه چی تموم  -

کرد مشکل من فقط اون نور  کرد به همین سادگیه؟ فکر میواقعا فکر می

شد. من واقعا لعنتیه؟ بدبختی من تازه بعد از دیدن این نور شروع می

  .ترسیدم اگه دستم رو بردارم، دوباره درگیر حمله بشممی

 .ترسونی دختر خوبداری منو می -

ا سرحد مرگ ترسیده، منم؟ چطور فهموندم اونی که اآلن تچطور باید بهش می

  !فهموندم دارم توی چه برزخی دست و پا میزنم؟باید بهش می

 .رهایی؟ بذار ببینمت -

قدر عمیق اسمم رو صدا زده بود، یادم اومد؛ آخرین باری که یکی اینیادم نمی 

زد؟ چرا حتی این کار رو هم  وقت اسمم رو صدا نمی اومد. چرا مریم هیچنمی

 نکرده بود؟ام واسه
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آرامش عمیق و لحن آروم صداش، کار خودش رو کرد. آروم دست لرزونم رو  

اراده چشمام پُر شد. درست پایین آوردم. به محض دیدن صورت نگرانش، بی

اش چشماش پر از  خوره، به محض دیدن خانوادهای که وقتی زمین میمثل بچه

 .اشک میشه

 .ت داشتم که به خاطرش توبه کنمقدر وقاش دارم. کاش اینشد نگه کاش می

قدر که بتونم توی لباس دامادی ببینمش و براش آرزوی خوشبختی کنم. این

قدر آدم خوبی باشم که الیق کنارش بودن باشم؛ حاال به تونستم اینکاش می

 .هر عنوانی

بطری آب معدنی کوچیکی رو که سمتم گرفته بود، ازش گرفتم و قبل از این که  

 .ز دست بدم، روم رو برگردونمکنترلم رو ا

 !میشه تو جلو بری؟ -

دونستم خیلی یهویی بحث رو عوض کردم و اآلن گیج  مکث کوتاهی کرد. می

خواستم هیچی  دونستم برای گفتن حرفی مردده؛ اما من اآلن نمیشده، می 

  .بشنوم. باید بهم زمان می داد

 !قدر وحشت کردی؟آخه از چی این -
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گفتم تمام چیزایی رو که بارها از زیر گفتنش در  ید بهش مییعنی وقتش بود؟ با

قدر براش مهم بودم  قدر بزرگ شده بود که بتونه درکم کنه؟ اینرفته بودم؟ این

 !که بهم ترحم نکنه؟

کرد چی؟ مطمئن بودم ای بهم ترحم میاگه بعد از شنیدن همه چیز، حتی ثانیه

بدم. تحمل نگاه پر ترحم آدما خواستم از دستش تونم تحمل کنم و نمینمی

هنوز هم برام سخت ترین کار ممکن بود، خصوصا اگه اون نگاه متعلق به امید  

باشه؛ کسی که ناخودآگاه ازش توقع حمایت داشتم چون همیشه حمایتم کرده  

 .بود

حرف جلو  تردیدم رو که توی جواب دادن دید، دستی به گ*ردنش کشید و بی

دم بپرسه، اما بازم وقتی دید آمادگی گفتنش رو  من ازش خواسته بو .افتاد

تونه خوب  کردم یه آدم مگه چقدر میندارم، از سوالش گذشت. واقعا درک نمی 

باشه؟ اون برای کنار من موندن زیادی آدم خوبی بود. ما دوتا کنار هم، مثل  

 ...دوتا تضاد بزرگ بودیم، شاید چیزی مثل شب و روز

م، با قدم های آرومی پشت سرش راه افتادم. حیاط  قبل از این که ازش جا بمون

هنوز هم مثل قبل بود. تقریبا چیزی عوض نشده بود؛ ولی حال و هوای عجیبی  



www.taakroman.ir  

 
  

 
849 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

انگار توی خونه خاک مرده پاشیده بودن. درخت های دو طرف حیاط کامال   .بود

 .خشک شده بودن و موزاییک ها پر از خاک

گشت. ای خوش میخاطره روحم همه جای خونه دنبالنگاه سرد و بی

خواستم نگاهم به در زیر زمین بیوفته؛ اما انگار کنترل چشمام دست خودم نمی

دونم نبود. با دیدنش ترس بدی توی وجودم نشست و سرجام خشک شدم. نمی 

ای متحرک  حواس بهش خیره بودم که اسمم رو صدا زد. مثل مرده چقدر بی

 :بهش خیره شدم. آروم ل*ب زد

 خوبی؟ -

کردم اینجاست؟ کردم؟ چرا باور نمیچرا به شنیدن اسمم از زبونش عادت نمی

کردم دوباره به جایی که بدترین ترس هام رو  دقیقا کنارم؟ هیچ وقت فکر نمی

توش تجربه کرده بودم بیام؛ اون هم با امید! انگار رویا و کابوسم باهم مخلوط 

 .شده بود، واقعی تر از همیشه

کردم؛ وگرنه تا از این افکار رها بشم. باید به ترسم غلبه می سرم رو تکون دادم

تونستم وصیت نامه رو پیدا کنم. لبخندی بهش زدم و جلوتر  وقت نمیهیچ

ازش راه افتادم. برعکس کل خونه، پله های در ورودی کامال تمیز بودن. فکر  
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 .رفتم کردم در سالن قفل باشه؛ اما وقتی در نیمه باز سالن رو دیدم، وامی

به کل فراموش کرده بودم آخرین باری که اینجا بودم هم، یکی قبل از من توی  

موقع خیلی خوش  خونه بوده! کسی که همه ی عکس ها رو جمع کرده بود. اون

 ...بینانه فکر کرده بودم مریم اومده وسایلش رو جمع کرده؛ اما اآلن

شلوارم بردم و  به امید اشاره کردم سرجاش بایسته، دستم رو سمت جیب 

چاقوم رو بیرون آوردم. هرچی چاقو و تیغه داشتم رو توی جیب های سویی  

ای که استاد شرتم که االن وسط حیاط خونه بود، جا گذاشته بودم. حتی اسلحه

کردم نیازی بهش پیدا کنم؛ ولی  بهم داده بود هم همراهم نبود، چون فکر نمی

 .تمحاال جز همین چاقو هیچی برای دفاع نداش

صدا ضامنش رو زدم و طبق عادت با یه حرکت حرفه ای توی دستم بی

ای به پله ی زیر پاش و کل حیاط  چرخوندمش. اخم امید رو که دیدم، اشاره

کردم. فقط چند ثانیه طول کشید تا تناقض تمیزی و کثیفی خونه رو حس کنه  

باز و اون هم مثل من احساس خطر کنه. اخم عمیقش با درک موقعیت کمی 

جا بمونه. نفس  شد. قبل از این که چیزی بگه، اشاره کردم ساکت باشه و همین

عمیقی کشیدم و با احتیاط در سالن رو باز کردم. هجوم بوی شدید مواد پاک  
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اراده دست آزادم رو جلوی قدر حالم رو بهم زد که بیای اینکننده، برای لحظه

م بعدی رو بردارم آستینم کشیده دهنم گرفتم مبادا باال بیارم. تا خواستم قد

 .شد

خواست همراهم بیاد. سمتش برگشتم و به چشمای نگرانش خیره شدم. می 

 :لبخند اطمینان بخشی زدم و آروم ل*ب زدم

 .شناسمش. هیچ چیز خطرناکی نیستاحتماال می -

توجه به تاریکی خونه، با احتیاط و در سکوت  دستم رو آروم عقب کشیدم و بی

و گشتم؛ اما خبری از کسی نبود. نفس راحتی کشیدم و به راهرو  کل خونه ر 

با دیدن امید که به حرفم گوش نکرده بود و اومده بود داخلِ راهرو،   .برگشتم

خواستم چیزی بهش بگم که با دیدن نگاه عجیبش به دیوار روبه روش، مسیر  

 .نگاهش رو دنبال کردم

ود، برای من شوکه کننده بود.  قاب عکس بزرگی که به دیوار مقابلش آویزون ب

وقت این جا نبود! حاال مطمئن بودم یکی قبل از ما اینجا  این قاب قبال هیچ

از بوی مواد پاک کننده پیدا بود حتی مدت زیادی نیست که رفته. کسی   .بوده

ذاره و از در حیاط داخل نمیاد، جوری که قفل زنگ زده  که در سالن رو باز می
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 تونست باشه؟، کی میمونهدست نخورده می

تونستم جوری داخل بیان کم بود؛ ولی نمیاحتمال این که مریم یا آرمان این

رو شدن  تونستم بگم ترس روبهبگم ترس برم نداشت و ته دلم خالی نشد. نمی 

 .ام نکردباهاشون ضربان قلبم رو باال نبرد و وحشت زده

ی ذهنم جون گرفت.  خواستم به یاد بیارم؛ اما خاطرات کم رنگی تونمی

خاطرات وقتی که توی کشور خودمون بودیم. بابا خوشحال بود و با لبخند کنار  

ای توی  گرفت. عکاس حرفهشناختمش، عکس میمریم که اون موقع نمی 

کرد بهترین عکس هارو بگیره و مریم، بدون  چرخید و سعی میعمارتمون می

 .اون جنون لعنتی، به زیبایی یه ملکه بود

نیمه تاریک عکس، مریم که روی مبل سلطنتی نشسته بود، دستش رو   فضای

اش گذاشته بود و با چشمای خمار، غمگین و روشنش، بهمون خیره  زیر چونه

بود، ازش یه الهه ی مقتدر ساخته بود. جزئی از ب*دن مریم نبود که زیبا 

ی نباشه، اما به خوبی یادم بود که بابا فقط عاشق چشماش بود؛ این چشما

 .لعنتی

ای از وقتی که امارات بودیم توی ذهنم نداشتم، اما مطمئن بودم که هیچ خاطره
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ای برای یادآوریش بود. من حتی صورت عکاس رو به  انگار این عکس جرقه

گرفت. دوباره ذهنم خوبی به یاد آورده بودم. دوباره سرم داشت د*ر*د می 

ته فراموشش کرده بودم، ای که من ناخواسداشت از یادآوری اجباری خاطره

دونستم گاهی بدون این که  دونستم، میمن ته ذهنم می .ریختبهم می

کنم. کنترلی روی ذهنم داشته باشم، چیزهای دردناک زندگیم رو فراموش می

برم بابا دیگه کنارم نیست یا رویا کشته شده، اما دونستم گاهی از یاد میمی پ

کردم، سردردی وحشتناک  ر به یادآوری میباز هم وقتی به زور ذهنم رو وادا

 .شدنصیبم می

مون ماتش نگاهم به امید افتاد که مثل بچه ها با دیدن مریم، از شدت شباهت

اراده  ی متعجبش، برام حس شیرین و عجیبی بود. بیبرده بود. دیدن قیافه

لبخندی از معصومیتش روی ل*بم نشست. حاال جواب دادن به سوالش برام  

 :ر شده بود. من هم نگاهم رو به قاب دوختم و زمزمه کردمآسون ت

 ...مادرمه، مادر واقعیم -

دونم کدوم قسمت حرفم باعث شد فکر کنه مریم مُرده که صورت مبهوتش  نمی

 :غمگین شد و با تاسف گفت
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نگاه مادرت خیلی غمگینه. انگار توی بدترین حالش این عکس رو انداخته.   -

 .خدا رحمتش کنه

مادرم؟ به چشمای گیرا و براق عکسِ مریم خیره شدم و صداش توی سرم اکو  

اراده قدمی از عکس فاصله کی به تو اجازه داده منو مادر صدا بزنی؟« بی» :شد

خواستم؛ حتی توی قاب هم نگاهم به نگاهش  گرفتم و چشمام رو بستم. نمی

 .تونستم خاطرات وحشیم رو کنترل کنمای کاش می .بیوفته

که مادر صداش کنم؛ حتی از این که  اون، اون زن، ازم متنفر بود امید؛ از این -

من دخترش باشم... اون از این که زنده بودم... متنفر بود. دیدن نفس کشیدن  

 ...رسوندمن... اونو به مرز جنون می

صدای پر نفرت مریم رو به یاد آوردم:» آتیش امروز برای اینه که همیشه یادت 

 «.ه یه بار دیگه منو مادر صدا کنی، زنده زنده آتیشت میزنم عزیزمباشه اگ

چشمام رو با وحشت باز کردم و به چشمای جذابش توی قاب قدیمی خیره  

 .شدم. حاال جز نفرت هیچ احساسی توی وجودم نبود

انتها واسه زنده موندن بود. اون حتی  هر شب زندگیم با اون زن، یه تالش بی -

ام می داد تا خودم قدر شکنجهکرد. اینهم برام انتخاب نمییه مرگ راحت رو 
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ست یا نه و میونه ای  دونم اآلن زندهاز زنده بودنم پشیمون بشم. هرچند نمی

رحم باشه که همچین کسی رو  هم با خدای تو ندارم؛ اما خدا باید خیلی بی

 رحمت کنه، مگه نه؟ 

قدر مطمئن و حس، اینرد و بیقدر سدید؛ اینجوری میاولین بار بود منو این

پر نفرت. وقتش بود بدون ترس از واکنشش، بذارم رهای واقعی رو ببینه.  

 .رهایی که جز نفرت و انتقام دیگه حسی رو به یاد نداشت

ی آخرم رو توهینی به  کردم جمله به چشمای مهربونش نگاه کردم. فکر می

اه آشناش چیزی جز غم  خوره؛ اما توی نگکنه و بهش برمیخداش برداشت می

 .نبود. نفس عمیقی کشید و سرش رو پایین انداخت

 .قدر... بهت سخت گذشتهدونستم اینببخشید که یادت انداختم... نمی -

تونستم توی صدای آرومش ،بغضش رو حس کنم. چطور  من حتی می

کرد رو به خاطر  تونستم مردی که فقط با شنیدن حرفام به خاطرم بغض میمی

ه به خدا نزدیک بود از خودم برونم؟ شاید خدای مهربون امید از من  کاین

اومد؛ ولی سختی هایی که من کشیده بودم، تقصیر امید نبود. قرار  خوشش نمی

 .نبود انتقام مریم رو از امید بگیرم
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 .برای عوض کردن جو بدی که درست کرده بودم؛ لبخندی مصنوعی زدم

وقت سختی داشتن بابا. وقتی من هیچی بچه های پرورشگاه زندگی همه -

 ...بهت نگفتم تو که علم غیب نداشتی. بهتر بود

 :میون حرفم اومد و با اطمینان گفت

 .پرسیدمپرسیدم. باید بازم میباید می  -

پرسید تا باورش کنم. من توی پرورشگاه  قدر می پرسید! باید اینآره! باید می

کرد. اگه؛ وقتی از زیر سوال سوال می  جز اون کسی رو نداشتم. اگه بیشتر ازم 

کنه و بهم ترحم شد، اگه از این که ترکم نمیخیالم نمیرفتم بیاولش در می

داد قرار نیست مثل مادرم به کرد. اگه بهم قول میکنه مطمئنم می نمی

ام رو با ترس  گفتم و هر لحظهی عذابم تبدیل بشه؛ همه چیز رو بهش میفرشته

ساله بودم که بعد از   5ی کردم. من فقط یه بچهزندگی نمی از دست دادنش 

اش رو جلوی  رو شده و خانوادهفهمیدن حقیقت هویتش، با مادر مجنونش روبه

ی وحشت زده و داغدار بودم که شدیدا به یه چشمش از دست داده. من یه بچه

کردم آرومم چون از حرف زدن و پس زده  روانپزشک نیاز داشتم. وانمود می

ساله بود. اون هرکاری که از   13ی ترسیدم؛ اما امید هم فقط یه بچهشدن می 
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 .اومد رو با همون سن کمش برام انجام داده بوددستش بر می

وقت چیزی  دونست اگه ترس از دست دادنش رو نداشتم؛ هیچکاش اون هم می

کردم، توی تنهایی خودم برای بابام، رویا و سامی اشک  رو ازش مخفی نمی

 .کردمریختم و تنهایی همه چیز رو تحمل نمی نمی

سرش هنوز هم پایین بود. نفس عمیقی کشیدم و لبخندی زدم. با شیطنت خم 

 .شدم و بهش خیره شدم

 .موقع فقط بودنت برام بس بود، هنوزم خودت برام بسیاون -

ای رو بدم، عقب رفتم و از جلوی قاب  قبل از این که بهش فرصت حرف دیگه

ام  موندم تا ابد توی گذشتهطور جلوی این قاب لعنتی میم. اگه همینرد شد

 .شدمدفن می 

خونه توی الیه ی نازکی از غبار فرو رفته بود و وسایل چوبی خونه، پر از تار  

گشت و به همه چیز دست عنکبوت بود. نگاه کنجکاوش همه جای خونه می

  .لمـس کنه  هنوز هم مثل بچگی عادت داشت همه چیز رو .کشیدمی

 ...مادرت که فوت نکرده، خیلی هم پولدار بودین؛ پس چرا -

با این که حرفش رو خورد، سوالش برام واضح بود. چرا آدمی به پولداری من  
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مون منو  راهش به پرورشگاه ختم شده؟ چرا مادرم با وجود وضع مالی عالی

 .نخواسته؟ پوزخند صدا داری زدم

سالگی واسه   5وقت همون خریدنی بود؛ اون کاش واقعا همه چیز با پول -

 ...کردم وخریدم! لباس شیک تنشون میجفتمون یه مامان بابای تر و تمیز می

ی کالمم رو حس  با دیدن قیافه ی متعجب و دلخورش حرفم رو خوردم. طعنه

کرد و چیزی نگفت. ناراحتش کرده بودم؟! پوفی کشیدم و سعی کردم از اول  

 :توضیح بدم

سالگی ایران بود. شنیدم برای کار رفته کویت تا خودش   14ام فقط تا باب -

خرج خودش رو دربیاره. کار و بارش که گرفت، برگشت امارات و اونجا سرمایه 

گذاری کرد. حتی بعد از ازدواجش با دخترعموش هم به اونجا برگشت. دقیق 

هم برگشتیم سالگیم  4یادم نمیاد؛ اما عمارت بزرگی اونجا داشتیم. قبل از 

 ...ایران؛ ولی دیگه هیچی مثل سابق نبود

زدم؛ اما وقتی سکوتش رو دیدم، سمتش برگشتم. خوب  داشتم قدم می 

دونستم وقتی واکنش نشون نمیده، یعنی چیزی ذهنش رو درگیر کرده. می

حرف نگاه پر سوالی بهش کردم. اون هم مثل بچه ها اولین سوالی که به  بی
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 :به ز*ب*ون آوردذهنش اومده بود رو  

 یعنی، ایرانی نیستی؟ -

 :لبخند از ته دلی به پاکیش زدم. دستام رو توی جیبم کردم و با خنده گفتم

ی واقعیم رو  البته که هستم، فقط ایرانی االصل نیستم. تو که شناسنامه -

 فکر؟دیدی چرا اینو میگی پسر بی

ید که جای خود فکر« ی که گفتم جا خوردم، امحتی خودم از هم »پسر بی

ی خاطراتمون رو  رحمی ترکش کردم، همهکرد من با بی اون فکر می .داشت

فراموش کردم و تمام مدت با آرامش و دل خوش، کنار چیزی به اسم »خانواده«  

موقع وانمود کردم من آدم بدیم تا راحت تر فراموشم کنه؛  اون .وقت گذروندم

 وی من، بازم الزم بود نقش بازی کنم؟ر اما حاال که اون اینجا بود، درست روبه

تونستم  اگه قرار بود رهاش کنم تا به زندگی عادیش برگرده، آره الزم بود. نمی

تونستم جلوی چشماش  بذارم تا آخر کنار من بمونه و سیاه عزام رو بپوشه. نمی

 .جون بدم و عمری حسرت براش بذارم

م سوال هاش رو بیشتر  دونستم با این جوابایی که بهش میدم؛ فقط دارمی

پرسید. باید همین کرد و چیزی نمیکنم؛ ولی اون داشت مراعاتم رو میمی
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 .تونستم جراتم رو جمع کنمگفتم؛ وگرنه دیگه نمیامشب همه چیز رو می

 :از کنار اتاق خودم گذشتم و گفتم

  بابام یه خان زاده بود که به خاطر ازدواج با مادر من، زن و بچه ی خودش رو -

 .دونست مریم یه مجنون تمام عیاره؛ عاشقش بودرها کرد. حتی با این که می

دونم توی توهمات و جنون مریم، من شبیه کی بودم که الیق این آزارا  نمی

بودم؛ ولی اون واقعا دوست نداشت نفس کشیدن منو ببینه. خوب حس  

لبخند   ای که منو باکردم من شبیه کسیم که اون ازش متنفره. هر دفعهمی

کرد. جوری ازم متنفر  دیدن چشمای بازم عصبیش می .شددید، دیوونه می می

وقت اینو  دونم. هیچبود انگار من دشمنشم. نپرس چرا؟ چون خودمم نمی 

خوامم بدونم. چون دلیلش هرچی باشه، دیگه برام فرقی نداره. نفهمیدم و نمی

 ...بعد از اون تصادفی که توش بابام به خاطر نجات من

بغضی که به گلوم چ*ن*گ زد رو پس زدم. نیازی نبود حتما به ز*ب*ون بیارم  

توی اون تصادف چی سر بابام اومده، مطمئن بودم از مکثم به خوبی متوجه  

 :منظورم شده. برای کنترل بغضم جهت نگاهم رو عوض کردم و ادامه دادم

دونست. بعد از  می مریم بیشتر از قبل ازم متنفر شد. اون منو مقصر مرگ بابا  -
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 .چهلم برادر، خواهر و بابام، دست خالی از خونه بیرونم کرد

ام چشمام رو بستم. انگار سرمای اون موقع رو  برای کنترل اشکای ناخوانده

 .کردمهنوز توی استخوانم حس می

 .اصفهان واقعا برام سرد بود امید -

کردم اون چیزی که فکر میشد ولی باالخره گفتم؛ هرچند گفتنش از باورم نمی

تر بود. هنوز خیلی چیزارو نگفته بودم، چون مطمئن نبودم بتونه با همین  سخت

 .ها هم کنار بیاد

اش،  چشمای عسلیش حاال کامال قرمز شده بود و اخمای توی هم رفته

کردیم م*حکم  ترش کرده بود. ما هر دو در سکوت داشتیم سعی میجذاب

 .بگیریم باشیم و جلوی بغضمون رو 

درست مثل کسی که مچش رو گرفتن، بحث رو عوض کردم و سر اصل مطلب  

 .رفتم

وکیل خانوادگیم مطمئنه که بابام وصیت نامه داره، همه جارو هم دنبالش   -

ست. بیا پیداش  ای در کار باشه، توی همین خونهنامه گشته. پس اگه وصیت

 .کنیم قبل از این که همه ثروتشو باال بکشن
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تونست  به چشماش کشید و نگاه مرددی به خونه کرد. واقعا چطور میدستی 

 :تفاوت گفتماراده ای زدم و بیقدر محجوب باشه؟! پوزخندی بیاین

 .راحت باش و همه جارو بگرد. آدمای این خونه خیلی وقته که مردن -

*** 

دونم چقدر مشغول گشتن بودیم که دیگه هر دو از نفس افتادیم؛ ولی نمی

کردیم. وسط نشیمن خونه،  گشتیم، کم تر پیدا میتر میی بیشتر و دقیقهرچ

زدیم. روی مبل های خاکی نشسته بودیم و از گرما با دست خودمون رو باد می

توجه به حضورش سر کشیدم.  بطری آبی که امید بهم داده بود رو برداشتم و بی

ار زدم. اصال فکر  طبق عادت دستی دور دهانم کشیدم و موهام رو از صورتم کن

قدر طول بکشه؛ وگرنه حتما یه چیزی برای خوردن با خودم کردم این نمی

 .آوردممی

هیچ اثری از پاکت نامه، پوشه یا هر کاغذی که شبیه وصیتنامه باشه توی خونه  

کردم اگه کسی که قبل  ترم کرده بود. مدام با خودم فکر مینبود و این عصبی

خواست زودتر از این جا فرار کنم؛  برگرده چی؟ دلم می از من اینجا بوده دوباره

تونستم بدون وصیتنامه برم. مطمئن بودم اگه امشب که امید کنارمه اما نمی 
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وقت جرات دوباره برگشتن به این جارو پیدا  نتونم پیداش کنم، دیگه هیچ

کردم اگه یکی قبل از من  اش داشتم با خودم فکر میکنم. از طرفی همهنمی

 .ام دنبال این وصیتنامه بودنها از طایفهش داشته باشه چی؟ مطمئنا خیلیبر

فکری نبود. اون هم از ثروت خودش خبر داشت و هم از هوش  بابامحمد آدم بی 

خواست وصیتنامه رو جایی بذاره؛ که فقط من پیداش کنم، کجا  اگه می  .من

 ذاشتش؟ می

مدم. قبل از این که بخوام  با کشیده شدن آرومِ بطری از دستم، به خودم او

چیزی بهش بگم، بطری نیمه خالی رو سر کشید و مثل من دستی دور دهانش 

ی »مشکل چیه؟« تکون داد، با  ام رو که دید و سری به نشونهکشید. نگاه خیره

 :تعجب گفتم

 !دهنی بود -

 :توجه گفتبطری خالی رو کناری گذاشت و بی

 مگه اولین باره؟ -

طور که سمت ظر جواب من بمونه، از جاش بلند شد. همونبدون این که منت

 :رفت گفتاتاق بابا می 
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 .این بار دقیق تر بگردیم پیدا میشه -

ای کشیدم و از جام بلند شدم. انگار یادم رفته بود که اون امیده و به  پوف کالفه

 .این آسونی ناامید نمیشه

ز از اتاق بابا بیرون نیومده تقریبا همه جارو یه دور دیگه گشته بودم و امید هنو

اومد. پشت در نیمه باز اتاق ایستادم و آروم در  بود. هیچ صدایی هم از اتاق نمی

 .رو باز کردم

دیدم چیه، خم شده پشت به در، کف زمین نشسته بود و روی چیزی که نمی

اش رو جلب کنم. بدون این که  ی مصلحتی و آرومی کردم تا توجهسرفه  .بود

 :ده یا نگاهم کنه، با جدیت گفتسمتم برگر

 .بیا اینجا. باید اینو ببینی -

قدر جدی شده بود؟ ته دلم خالی شد، با این حال با چی پیدا کرده بود که این

کردم چیز مهمیه. با دیدن آلبوم  قدم هایی نامطمئن سمتش رفتم. فکر می

مه بودم  در دنبال وصیتنابههوا عصبی شدم. من دربزرگی که جلوش بود، بی

 !دید؟وقت اون داشت محض تفریح آلبوم میاون

گردم تو داری  گذره؟ من از اون موقع دارم میامید واقعا داره بهت خوش می -
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 ...آلبوم ورق میزنی که چی

ی عکس ها از خونه جمع ی آخری که این جا بودم، همههوا یادم اومد دفعهبی

 رد؟ کشده بود. پس این آلبوم این جا چی کار می

 :بهت زده گفتم

 اینو از کجا برداشتی؟ -

 .بدون این که نگاهم کنه، اشاره ای به کمد کنارم کرد

 .همین جا تو کمد بود؛ ولی خیلی عجیبه -

ها هیچ وقت کمد بابا رو نگشته  کردم، من اون موقع اآلن که داشتم فکر می

و من بودم. پس ممکن بود از همون موقع این عکس ها این جا بوده باشن 

 ندیده باشمشون؟

ی عکس هارو جمع  حتی این هم عجیب بود! چرا باید یکی وارد خونه بشه، همه

کنه، همه رو توی یه آلبوم بچینه و توی کمد یه مُرده بذاره؟! این کار واقعا 

ترسناک بود؛ اما چیزی که ترسناک تر بود، قاب عکس بزرگ مریم بود که 

عا ممکن بود مریم اومده باشه؟ چرا باید از جدیدا به خونه اضافه شده بود؛ واق

حواس در سالن رو باز بذاره و یه عکس بزرگ از  قدر بیدیوار بیاد داخل و این
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 خودش رو به دیوار بزنه؟ اصال چرا باید به خوزستان برگرده؟

حوصله نگاه گذرایی به عکس  امید هنوز هم به یکی از عکس هام خیره بود. بی

 .خودم انداختم

 قدر جالبه امید؟توی عکس من این چی -

 :بی مکث جواب داد

دستت، روی دست چپت پر از جای دندونه. یکی وحشیانه گازت گرفته و   -

صورت پسری که کنارت عکس انداخته کامال خط خطی شده. یادت میاد کی  

 بوده؟ چرا خط خطیش کردی؟

ناکی  کنارش نشستم و به عکسی که نشونم داد خیره شدم. واقعا عکس ترس

تونستم بفهمم واقعیت  خاطرات محوی از بچگیم داشتم؛ خاطراتی که نمی !بود

 .دارن یا توهمات خودمن

 .ای کشیدمارادهآه بی

من سنگکوپ نوروکاردیوژنیک دارم. وقتی نور شدیدی بهم بخوره، شوکه   -

دونم این چیزایی  کنم. اآلن نمیمیشم و مرز بین واقعیت و توهماتم رو گم می 

اش توهمه. باور کن من اآلن از تو  اره یادم میاد واقعا اتفاق افتاده یا همهکه د
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 .گیج ترم و هیچی هم یادم نمیاد

 :که بپرسه خودم توضیح دادمبرای گفتن حرفی تردید داشت. قبل از این

دکترم میگه عوارض شوک بعد از تصادفه. از اسم ترسناکش نترس و نگران   -

 .نوری یهو سمتم گرفته نشه، حالم کامال خوبهنباش. تا زمانی که 

برای فرار از صحبت بیشتر درباره ی این موضوع، از جام بلند شدم و نگاهی به  

دور تا دور اتاق انداختم. هیچی به اندازه ی این کمد برام مشکوک نبود. اصال  

 .حس خوبی نسبت بهش نداشتم

 :ا تعجب گفتهوا بزد. بیامید هنوز هم داشت آلبوم رو ورق می

این دیگه کیه؟ چرا موهاشو از ته زده؟ رنگ چشماش فرق داره ولی خیلی   -

 ... شبیه بچگی توئه... نکنه دوقلو

اون دیگه حرفش رو ادامه نداد؛ اما من که داشتم سمت در می رفتم، سرجام 

هوا  خشک شدم. یه عکس از رویا؟ اون هم وقتی که موهاش رو از ته زده؟ بی

یا توی گوشم زنگ زد: » بعد از یه ماه، تازه دست و پاهام خوب  جمله های رو

 «شده بود و موهام در اومده بود، که فرستادنم پرورشگاه

شد بعد از روز بعد از بستری شدن رویا و یک ماه بعد از عملش، تقریبا می 15
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چهلم بابا. یعنی مریم منو از خونه بیرون انداخت تا بره تهران سراغ رویا؟ آخه  

ست چرا هیچی به هیچکس نگفت؟ چرا گذاشت  دونست رویا زندهرا؟ اگه میچ

خواست حاال که خودش  زهره داغدار بشه؟ چون خودش داغدار سامی بود؟ می 

سامی رو از دست داده بود، رویا رو برای خودش داشته باشه؟ چرا؟ مطمئنا اون  

 .میدندونست که به خاطر مشکل روانیش سرپرستی رویارو بهش نخوب می

با عجله آلبوم رو از دست امید بیرون کشیدم و به عکس خیره شدم. نگاهی به  

 :موهای یه سانتی رویا کردم و چشمای ترم پر از اشک شد. آروم زمزمه کردم

رویا شبیه من نیست، من شبیه اونم. ما دوقلو نیستیم. اون دختر زن اول  -

 .بابامه و از من بزرگ تره

شد. توی این عکس گردنبند »اهلل« من، دور فعال می  انگار تازه مغزم داشت

گ*ردن رویا بود. با صورت پر اشک روی تخت بیمارستان نشسته بود.  

های رویا  پرستاری کنارش ایستاده بود و دستاش رو کامال دوستانه دور شونه

حلقه کرده بود. صورت پرستار کامال خط خطی شده بود، با این حال هنوز هم  

تونستم تشخیص بدم که قطعا این پرستار مریم یا زهره نیستن.  از هیکلش می

ولی عکاس کی بود؟! این عکس درست قبل از این که به پرورشگاه بره گرفته 
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 شده بود ولی چطور به این جا رسیده بود؟ به خونه ی پدریم؟

داد؟ تا کی باید با این همه سوال زندگی کس سواالی منو جواب نمیچرا هیچ

 می کردم؟ 

 ات کرده رها؟قدر کالفه شده؟ چی این چی -

دزد گردنبندم توی شب تصادف، کسی بود که این گردنبند رو به رویا رسونده 

تونستم جواب  ی اون دزد رو به خاطر بیارم، قطعا میتونستم چهرهاگه می .بود

ذاشت مرز بین واقعیت و توهم رو  چندتا از سواالم رو بگیرم؛ اما بیماریم نمی

ای که به یاد تونستم با اطمینان بگم چهرهوقت نمی یص بدم. من هیچتشخ

 .میارم واقعا چهره ی همون دزده

کرد. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم. واقعا اآلن ذهنم کار نمی 

 .زنجیر گردنبدم رو گرفتم و پالکم رو از لباسم بیرون کشیدم

مرد به زور این گردنبند رو از   اینو ببین. شب تصادف توی جاده اصفهان یه -

گر*دنم کشید. پالک اسمم توی مشتم بود؛ ولی اون فقط این گردنبند رو ازم  

گرفت. این عکس رو هم ببین. این عکس بعد از چهلم بابام از رویا توی  

بیمارستان تهران گرفته شده و گردنبندم گردنشه. گردنبند چطور دستش  
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شناخته؟ ه و بهش داده، چطور رویا رو میرسیده؟ مردی که گردنبندم رو گرفت

کی ازشون عکس گرفته؟ پرستاری که کنارشه همون پرستاریه که من توی  

 دونم کیه؟اطفهان دیدم؛ اما نمی

 .نگاه گیجی بهم کرد

 ...چی میگی؟ بعد از چهلم بابات؟ مگه خواهرت شب تصادف -

 .زدم وسط حرفش و سرم رو به نشونه ی نفی تکون دادم

نه، نه! این چیزی بود که به من گفته بودن. سه تا قبر نشونم دادن و گفتن   نه، -

همه جز مریم فوت شدن؛ ولی این جوری نیست. به رویا هم گفته بودن همه  

ی این ام. مطمئنم سامی هم یه گوشهجز مریم فوت شدن؛ ولی من زنده

این  دنیاست و بهش گفتن من و رویا شب تصادف مردیم. حتی پرستاری که 

 ...حرف رو به من و رویا گفته یکیه. مطمئنم از قبل

 :وسط حرفم اومد و دستش رو به معنی سکوت باال گرفت. با تعجب گفت

 پرسی پرستار و عکاس کین؟ یعنی اآلن خواهرت زنده است؟ چرا ازش نمی -

هوا غم دنیا روی دلم سنگینی کرد. نگاهم رو از نگاه جدیش گرفتم و انگار بی

پایین انداختم. من خودم بهش گفته بودم بپرسه؛ ولی فقط خدا سرم رو 
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دونست چقدر جواب دادن برام سخته. با صدایی که از بغض می لرزید می

 :زمزمه کردم

 .شب عروسیش...به خاطر من... کشته شد-

آلبوم رو رها کردم و دستام رو جلوی صورتم گرفتم. تحمل بغض و کنترل  

ار دنیا شده بود. کاش تمام چیزایی رو که داشتم  اشکم اآلن برام سخت ترین ک

قدر بد یادم  زدم، اینبرای فراموش کردنشون خودم رو به آب و آتیش می

تونستم بهش بگم یادآوری این خاطرات، هر چقدر هم کاش می  .آوردنمی

قدیمی و دور باشن، باز برای من و قلب ضعیفم خیلی سخت و دردآوره. کاش  

نبود، که بشینم و از گذشته ی وحشتناکم براش بگم؛ تا فقط   قدر برام عزیزاین

 .از دلخوریش کم کنم 

دادم.  تونستم ضعیف باشم. هنوز خیلی کارها داشتم که باید انجام مینه، نمی

ی امید، داشت منو به همون رهای ضعیف،  منکر این نبودم که دیدن دوباره 

رت تعلیمات سامیار تو این  کرد؛ اما به قداحساساتی و معصوم سابق تبدیل می

احساسی باید سامی وجودم رو  شش سال ایمان داشتم. برای اون حد از بی

 .کردمبیدار می
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ی بغض و حسرتم رو، با یه نفس عمیق قورت دادم و دستام رو از صورتم  همه

کوبید؛ اما  که قلبم دیوانه وار خودش رو به در و دیوار میبرداشتم. حاال با این

تونستم توی صورت  حسم هیچ اثری از احساسات نبود. میبیتوی صورت 

که بهش  هوام، عمق تعجبش رو بخونم. قبل از اینمبهوت امید از این تغییر بی

 :فرصت حرفی رو بدم، با بی حسی گفتم 

 .باید کمد رو ببینم -

بدون این که منتظرش بمونم، هر دو در کمد رو باز کردم. جای خالی آلبوم  

کرد. دو دست لباس مجلسی  گرد و خاک کمد خودنمایی می مستطیلی روی

ی قدیمی و پیرهن های اتوکشیده ی بابا روی رگال، کروات های تاشده و  زنانه

ی کمد،  کمربندهای ردیف شده، ادکلن های چیده شده و سشوار قدیمی گوشه

ی کرد. حال و هوای کمدش اصال شبیه کسی که آماده داشت حالم رو بد می

اشه، نبود. کمد جوری مرتب و شیک بود که اگر خاک روش رو  مردن ب

 .سال پیش چیده شده  9شد دیدم، باورم نمی نمی

 :امید انگار تازه حال بدم رو درک کرده بود که با شرمندگی و هم.دردی گفت

 ...متاسفم که -
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 :حسی مطلق زمزمه کردممیون حرفش پریدم و با بی

ماه آینده به  16ف نباش؛ وگرنه باید تا  نباش، هیچ.وقت به خاطر من متاس -

 .این کار ادامه بدی

لباس هارو کنار زدم و با ضربه های آروم و فاصله های منظم همه جای کمد رو 

چک کردم. بابا عاشق کار با چوب بود. به خوبی یادم بود که این کمد رو برای  

ساخت. زهره و یه جعبه ی موسیقی کوچیک رو با دست خودش برای تولد من 

ی موسیقیم رو پیدا نکرده بودم. حس این کمد این جا بود؛ اما من هنوز جعبه

ی موسیقیم هرجا که باشه، وصیت نامه هم همون  گفت: جعبهعجیبی بهم می

 .گفت: جعبه ام توی دل این کمدهجاست و حس قوی تری می

 .شدرسید، تو خالی و پوچ میصدای ضربه های بم و سنگینم، به انتها که می

دونست من چقدر به صدا  پوزخندی گوشه ی ل*بم جا خوش کرد. بابا خوب می

 .حساسم و صدای چوب انتهای این کمد واقعا ظریف و هنرمندانه کار شده بود

 ماه؟ چرا؟  16 -

  16گشت، توی هوا موند. دستام که همه جای کمد دنبال یه جای مخفی می

قدر  تونستم جلوش اینر میماه؟ من واقعا همچین سوتی بدی دادم؟! چطو
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 احتیاط باشم؟بی

الزم نبود حتما سمتش برگردم تا گیجیش رو بفهمم. من صداش رو بلد بودم. 

ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و چشمام رو بستم. این جزو سواالتی نبود که باید  

دادم، بود؟! این عمیق ترین راز من بود؛ رازی که اگر فاش بهش جواب می

 .ریختیز بهم میشد همه چمی

 .خیالیم رو به صورتم زدم و سمتش برگشتمنقاب بی

دری که توی حیاط بود رو دیدی دیگه؟ یه زیرزمین خیلی خیلی بزرگه. ببین  -

 تونی یه کلنگ یا همچین چیزی پیدا کنی؟می

خوام این سوال رو جواب بدم و باز هم پافشاری نکرد. آلبوم رو  فهمید نمی 

از جاش بلند شد. درست قبل از این که بیرون بره، زمزمه  کناری گذاشت و 

 :کردم

 .اش باش. اون جا خیلی... تاریک و شلوغهمواظب راه پله -

لبخند اطمینان بخشی بهم زد و بیرون رفت. چقدر مثل سابق بود و چقدر مثل  

سابق نبودم. اون چقدر آقا و متین بود و من چقدر خانوم و محجوب نبودم. 

قدر قشنگ بهم لبخند دیدم؛ اما ای کاش اینهمه ی تفاوت هارو میدیدم؛ می
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کرد. آرامش حضورش چیزی نبود  قدر محجوب نگاهم نمی زد و ای کاش ایننمی

ی نگه داشتنش با هر لبخندی که بهم  که بتونم ازش دست بکشم. وسوسه

تاد. من  افکرد، بیشتر و بیشتر به جونم میزد و با هر نگاهی که ازم دریغ میمی

ی آرامش حضورش بودم؛ اما واقعا انقدر شهامت داشتم که اگه توی خطر  تشنه

 قدر شجاع بودم که بتونم برای بار دوم ازش بگذرم؟ افتاد، رهاش کنم؟ این

کردم که با دیدن  دونم چقدر ایستاده بودم و به وسوسه داشتنش فکر مینمی

هوا زیر خنده  بود، بیصورت خیس از عرق و بیل و کلنگی که دستش گرفته 

زدم. لباس شیکش کنار این کلنگی که دست گرفته بود و نفس نفس زدنش،  

 .واقعا بانمکش کرده بود

ی طرح لیش کمی چروک شده  جین مشکیش حاال پر از خاک و پیرآهن مردونه

دونستم عادت داره تاشون بزنه، نامرتب شده بود آستین هایی که حاال می .بود

به پشیونی خیسش چسبیده بود. برای گرفتن کلنگ سمتش و موهای لَختش  

ام سمت موهاش رفت تا  رفتم و بدون این که حواسم باشه، دست دیگه

 .مرتبشون کنم

سرش که کمی عقب رفت، به خودم اومدم و دست دراز شده ام توی هوا موند.  
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 .اون شایان نبود! اون مثل هیچ کدوم از پسر هایی که اطرافم بودن، نبود

 .نکن؛ دیگه بزرگ شدیم -

به رنگ روشن چشماش خیره شدم و دستم رو پایین آوردم. لبخند تلخی زدم 

و خیره توی چشماش، دکمه ی سر آستین پیرآهنم رو باز کردم. آستین بلند  

لباسم رو جلو ترکشیدم و عرق پیشونیش رو با دقت و بدون این که دستم 

دستم بهش برسه و بتونم تعادلم  اراده برای این کهبی  .لمسش کنه، پاک کردم

رو حفظ کنم، قددرازی کرده بودم، مخصوصا چون سرش رو عقب کشیده بود و  

 .رسیدبه راحتی دستم بهش نمی

ام گرفت. بچه  هوا خندهاش بیدستم رو که پایین آوردم، با دیدن چشمای بسته

اآلن   کرد.که بودیم وقتی که می خواست خودش رو کنترل کنه این کار رو می

کرد؟ در برابر پس زدنم؟ کارای من داشت خودش رو در برابر چی کنترل می

 قدر اشتباه بود؟این

 آستینم که بهت نا*مح*رم نیست، هست؟ -

بدون این که منتظر جوابش بمونم، کلنگ رو از دستش بیرون کشیدم و سمت 

کمد رفتم. دور شدنم رو که حس کرد، چشماش رو باز کرد و نفس حبس  
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 .اش رو رها کرد. لبخندی به خودداریش زدمشده 

 قدر عرق کنی پسرخوب؟ مجبور بودی بدوی که این -

 .ترسیدم تنهایی بترسی. این خونه خیلی... ناجور غمگینه -

 .لبخند کم رنگم با حرفی که زد، کم رنگ و کم رنگ تر شد

قط یه  این خونه تنها جایی نیست که بدون تو غمگینه. تو هم برای این شهر ف -

مسافری پس... فکر ترس و تنهایی من نباش و... برگرد به جایی که بهش تعلق  

 .داری

رحم بودن؛ ولی احساساتی که توی جمله هام بود،  گفتم بیکلمه هایی که می

تونست بفهمه؟! اجباری که توی زندگیم بود، احساساتی  واقعی بودن. یعنی می

که داشتم توش دست و پا   که محکوم به مرگ بودن، ناچاری و مشکالتی

 !تونست بفهمه؟زدم رو میمی

زندگی یادم داده بود هرچقدر یکی رو بیشتر و عمیق تر دوست دارم، باید 

 .اش دارم و این تقصیر من نبوددورتر از خودم نگه

تمام حرصم رو توی بازوم جمع کردم و قسمت خالی کمد رو هدف گرفتم. 

هیچ حرف و  یمی رو لرزوند، اما امید بیضربه ی کاری و محکمم کمد چوبی قد
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واکنشی به زمین خیره بود. نه این که حرفام رو درک نکرده باشه، مکث های  

 .بین جمله هاش و تاخیری که بین جواب هاش داشت، عادت قدیمیش بود

 ی دیگه اومدم؟چرا جوری حرف میزنی انگار... من از یه سیاره -

 .بیارم؛ اما با حرفی که زد دستم سُرخوردخواستم کلنگ رو از کمد بیرون می

اراده شمارش معکوس ذهنم از ده شروع شد. من مدام داشتم سعی بی

کردم از خودم برونمش؛ ولی اون ندونسته مدام احساساتم رو قلقلک  می

دونستم که جواب  داد. شمارش ذهنم به پنج رسیده بود و من خوب میمی

دادم؟ واقعا باید  یاد؛ اما... باید جواب میی من هیچ به مذاقش خوش نمصادقانه 

تونست حسم تونست احساسم رو درک کنه؟ واقعا میگفتم؟ میراستش رو می

 رو حس کنه؟ باورم رو باور کنه؟ 

محال بود خودش هیچ وقت بتونه بفهمه برای من چه معنایی داره. اون ازم  

م. به عدد یک که سوال پرسید و من به خودم قول داده بودم صادقانه جواب بد

خوام بکنم، مگه نه؟  تونستم هر کاری که میرسیدم، سمتش برگشتم. حاال می

 .این قانون ما بود

کردم نگاهش به زمین باشه؛ اما نگاه مصممش رو که دیدم، خیره توی  فکر می
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 :نگاهش صادقانه گفتم

 .دونم از کجا اومدی ولی... برای من تو تنها خدایینمی  -

تونستم به راحتی این رو  ی پیشش حاال کامال رنگ باخت. می نیه نگاه مصمم ثا

گشت و توی چشماش ببینم. وقتی نگاهش این طور سردرگم توی نگاهم می

خواست راست و دروغ حرفم رو از چشمم بخونه، چیزی بهتر از خیره شدن  می

تونه صداقتم رو توی چشمام  به چشماش وجود داشت؟ من باور داشتم می 

 .ببینه

*بش رو گ*از گرفت و نگاهش رو ازم دزدید. دست راستش رو توی جیبش  ل

 :فرو کرد و زمزمه کرد

 .کفر نگو -

طور نبود. زمزمه ی  کفر؟ کفر برای کسیه که ایمانی داشته باشه. برای من این

 .آروم اما محکمش، لبخند تلخی رو به ل*بم آورد

 !کار کنم وقتی کفر تو ایمان منه؟چی -

منتظر دیدن واکنشش و گرفتن جوابم نموندم. این سوالی نبود که   این بار حتی

بتونه بهش جواب بده. این فقط یه اعتراف تلخ بود، شاید یه نوع خاص از  
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دوست داشتن. چرخیدم سمت کمد و کلنگ رو دو دستی گرفتم. پای راستم 

رو به کمد جک زدم و کلنگ رو که حاال توی کمد م*حکم شده بود، با یه 

م*حکم بیرون کشیدم. زخم دستم هنوز کامال خوب نشده بود؛ اما  حرکتِ

توجه به زخم بازم  چون باند دورش رو باز کرده بودم، سوزشش بدی داشت. بی

ی کلنگ نشست. نرم و آروم  خواستم کلنگ دوم رو بزنم که دستش روی دسته

 :کلنگ رو از دستم بیرون کشید و ل*ب زد

 مطمئنی پشیمون نمیشی؟ -

ونستم خ*را*ب کردن کمد رو میگه یا حسی که همین چند لحظه پیش  دنمی

بهش اعتراف کرده بودم. با این حال من جوابی برای حسم نداشتم؛ پس کمد رو  

 .بهونه کردم

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

اس، اما... این کمد حس خوبی این اتاق آرامش بخش ترین اتاق این خونه -

 .نمیده

اش مهم تر بود. یعنی واقعا ممکن ته بود؛ ولی وصیت نامه این کمد رو بابا ساخ 
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بود توی وصیتش چیزی ازم خواسته باشه؟ خواسته یا حرف آخری داشته 

 باشه؟ 

رسم دستبند یه چیزی مثل نشون شدن قبل از ازدواج هست. هر   :1پ.ن

طایفه داری یه دستبند قدیمی، قیمتی یا عتیقه دارن که نسل به نسل بینشون  

گرده و به اولین عروسی که وارد خونه میشه، هدیه داده میشه. دقت کنید می 

گفتم هر ادم طایفه داری، نه هر وارثی؛ پس این فقط مختص وارث ها نیست!  

هر پسر طایفه داری از طرف پدرش یکی از این دستبندها داره اما اصلی ترین 

ها، این  و عتیقه ترین دستبند پیش وارث اصلی طایفه هست. در مورد ر

دستبند به آرمان که وارث اول و پسر اول محمدخانه تعلق داره و دستبند االن  

 .پیش اونه

: یه رسم دیگه، رسم کاغذ ارزش هست که من این رسم رو با اسم های 2پ.ن

در بین قومیت های عزیز دیگه   ...دیگه ای مثل کاغذگیری، ثبت خانوادگی و

 هست؟ کشورمون دیدم. حاال این کاغذ ارزش چی

توی این کاغذ جد عروس و داماد معرفی می شن، نامزد شدنشون نوشته می  

شه، امالک و اموالی که به عروس پیشکش شده، تاریخ نشون و مراسماتش، 
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تاریخ نامزدی و مراسماتش، تاریخ عقد، تاریخ عروسی، مقدار جهاز و مهریه  

نوشته می شه و   و... به طور کامل و دقیق به زبان و دست خط باستانی طایفه

 بزرگترهای جمع اون رو با خ*ون مهر می کنن. حاال دلیل این کار چیه؟

هر دختری که جهاز بیشتری داشته باشه، اموال بیشتری بهش پیش کش شده 

باشه و رک بگم، سود بیشتری از ازدواجش برده باشه، ارج و احترام بیشتری  

ارزش هر دختر از   هم نصیبش می شه. در واقع اسمش روشه! کاغذ ارزش! 

 .سنگینی مقدار طال و اموال کاغذش مشخص می شه

همین االن هم مهریه و سرویس طالی   .این قضیه مختص به این طایفه نیست

 .عقد و عروسی همین حکم رو داره که کال به نظر من از ریشه غلطه این قضیه

من کمد رو  اطمینانم رو که دید، به جای من جلوی کمد ایستاد و م*حکم تر از 

ی کمد خ*را*ب شد و  هدف گرفت. زودتر از چیزی که فکرش رو بکنم، دیواره

ی چوبی کوچیکی هر دومون رو شوکه کرد. امید که حاال نفسش به  پنجره

رو  ی بابام روبهشماره افتاده بود، از سر راهم کنار رفت تا خودم با آخرین نوشته

 .بشم

قدر بهم نزدیک بود، تردید ال که اینگشتم؛ اما حا چند ساعت بود دنبالش می
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بدی به جونم افتاده بود. نگاه مرددی به امید انداختم. لبخند اطمینان بخشی  

 .که زد، دلم رو قرص کرد

ی موسیقیم اشک رو  روم رو که باز کردم، دیدن جعبهپنجره ی کرکره ای روبه

یرون آوردم و  به چشمام کشوند؛ اما جز این جعبه، دیگه هیچی نبود! جعبه رو ب

فایده بود. گیج شده  ی کوچیک رو نگاه کردم؛ ولی بیبا دقت داخل پنجره

ی کردم وصیت نامه رو پیدا کردم؛ اما حاال... چرا بابا باید یه جعبهبودم. فکر می

 ارزید؟موسیقی رو این طور با دقت مخفی کنه؟ به دردسرش می 

یده، یه راهنما هم سر راهم  مطمئن بودم مثل بچگیم برای هر معمایی که بهم م

قدر به اش، ای کاش اینذاره؛ اما این بار، سر چیز مهمی مثل وصیت نامهمی

 .کردام اعتماد نمی هوش و حافظه

ای بزرگم خیره شدم. این کادوی تولدم  پوفی کشیدم و به جعبه موسیقی دایره

ام ه خانوادهبود. کادویی که بابا با دست خودش برام درست کرده بود. روزایی ک

ام حرف زدن و فرار از مربای  شد و تنها دغدغهبه رویا و زهره و بابا ختم می

 .هویج بود

 ...چشمات -
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ی جمله حرفش که نصفه موند، طبق عادت برای این که نشون بدم منتظر ادامه

شم، بهش خیره شدم. کالفه دستی پشت گ*ردنش کشید و محجوبانه نگاهش  

 .رو ازم گرفت

 .کم کم قرمز میشهداره  -

 .قدر توی خاطراتم غرق بودم که چندثانیه زمان برد تا منظورش رو بفهمماین

گیرم، چشمام تالفیش رو  ام رو میاون هنوز هم یادش بود که وقتی جلوی گریه

ام کشیدم. سرم در میارن. لبخند تلخی زدم و دستی روی چشمای پر شده 

 :ف کردمسرم رو پایین انداختم و صادقانه اعترا

 .امید... دلم... خیلی براش... تنگ شده -

کرد، باعث وقفه بین کلماتم می بغض بدی که مثل خار داشت گلوم رو زخم می 

ی محو و گُمی که پر بغض منتظر شنیدن هر چیزی ازش بودم، جز زمزمه .شد

 :گفت

 .منم -

  قدر عمیقاون مثل همیشه غیرقابل پیش بینی بود. حسرت توی کالمش این

 :که متوجه منظورش باشم، مثل یه احمق با همون بغض پرسیدماین بود که بی
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 !مگه تو...باباتو یادت میاد؟ -

لبخند آرومی بهم زد و بی حرف سرش رو به معنی »نه« تکون داد. دیدن 

تر کرد. دلِ  صورت آرومش وقتی این همه غم داشت، بغض سنگینم رو سنگین

 .رفت. این سرنوشت حق هیچ کدوم ما نبوددلخورم بیشتر از قبل از خدا گ

دونستم چطور باید جو متشنج بینمون رو  سوال بدی پرسیده بودم، اما نمی

آروم کنم. پشیمونیم رو که حس کرد، خودش با یه سوال کار رو برام راحت  

 :کرد

 شناسیش؟قدر... میاین جعبه چیه که این -

کردم. به ید بهش کمک می خواست بحث رو عوض کنه، باحاال که اون هم می

 .هر ضرب و زوری بود بغضم رو قورت دادم و لبخندی زدم

 .کادوی تولدمه. بابامحمد با دستای خودش برام درستش کرده بود -

به دیوار پشت سرش تکیه زد و دست به س*ی*نه ایستاد. نگاه گذرایی به 

 :اطرافش کرد و زمزمه کرد

نم بود. تو قبلش سلطنتی زندگی  فهمم چرا پرورشگاه برات جهحاال می -

 .کردیمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
886 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

تونستم حرف بزنم و حتی موقع د*ر*د  هنوز نگفته بودم. از روزایی که نمی

ام سم قلبم، به کسی بگم چه مرگمه، از مشکل قلبم، از وقتی که مامان زهره

تونستم راه برم و از هوشی که  بهم داد، چیزی نگفته بودم. از دوره ای که نمی

رده بود، چیزی نگفته بودم. اون هنوز چیزی در این مورد ازم  تنها ترم ک

خواستم تا وقتی که میشه، فکر کنه تمام مشکلم تو نپرسیده بود و من می

ی  بچگی داشتن یه مادر روانی و بی سرپرست شدنم بوده. برای امشب به اندازه

 .کافی حال جفتمون رو خ*را*ب کرده بودم

با خودم فکر کردم، این جعبه چطور ممکنه   نگاهی به جعبه ی آشنا کردم و

ربطی به وصیت نامه داشته باشه؟ حاال که تا این جا پیش رفته بودم، یه بار  

 دیگه شنیدن آهنگش که ضرر نداشت، داشت؟ 

ی داخلش مثل  آروم و با دقت درش رو باز کردم. نه عروسک چوبی ساده 

همیشگیش به    چرخید و نه صدای موزیک مالیم و آرامش بخشگذشته می 

 .گوش می.رسید. خیره به عروسک خاطرات مبهمی پشت پلکم جون گرفت

آوردم که توی  دونستم توهمه یا یه خاطره ی واقعی؛ اما روزی رو به یاد مینمی

اتاقم نشسته بودم و به موزیک این جعبه گوش می کردم. بابا اون روز ازم  
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وقت عاشق نشم. گفته بود وقت این جعبه رو گم نکنم و هیچ خواسته بود هیچ

وقت به طایفه برنگردم. گفته بود  اش عذابه و برای من بهتره هیچعشق همه

خوام تالش  هیچ وقت نباید تسلیم شد و همیشه باید واسه چیزی که واقعا می 

اراده همه رو به  فهمیدم؛ اما بی کنم. من اون موقع چیز زیادی از حرفاش نمی

فهمیدم، این  مام چیزی که از احساسات بابا می توی اون سن ت .سپردمذهن می

 !بود که اون ناراحته؛ همین

اون ناراحت بود و من حتی توان گفتن یه کلمه رو هم برای دلداریش نداشتم. با 

مونه ساعت ها باهام د*ر*د و دل  جواب میدونست همیشه بیاین که می

ام  ی باغچهدرست همون کاری که من حاال از بی کسی با گل ها  .کردمی

 .کردممی

قدر دقیق بود که محال بود فقط یه آوردم اینجزئیاتی که از خاطراتم به یاد می 

ی حقیقت  تونستم همهتوهم باشن؛ اما چرا فراموششون کرده بودم؟ چرا نمی

آوردم؟  رو به یاد بیارم؟ چرا اون خاطراتی رو که دوستشون نداشتم به یاد نمی 

ی بود؟ من توی اون روز و توی اون لحظه، هیچوقت  نکنه این واقعا یه بیمار

 .نفهمیدم که این واقعا یه بیماریه
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به امید این که با شنیدن موزیکش چیز بیشتری یادم بیاد، دوباره درش رو  

دونم چند بار این کار رو کردم که  فایده بود. نمیبستم و دوباره باز کردم، اما بی

 :باالخره امید به حرف اومد

 .ش تموم شده باتری -

قدر احمق میشم؟ چطور  دونستم چرا بعضی وقت ها اینحتی خودم هم نمی

انتظار داشتم بعد از این همه سال باتریش هنوز هم کار کنه؟ در جعبه رو بستم  

اش کردم. با بیرون آوردن محفظه ی کوچیک باتریش، چشمم به پاکت و وارونه

آوردم و مثل یه شی قیمتی  نامه ی کرمی رنگی خورد. سریع بسته رو بیرون 

شد که باآلخره پیداش کردم. این آخرین دست خط بهش خیره شدم. باورم نمی

 .بابا بود

دونستم باید وصیتنامه رو بسته نگه دارم و در حضور وکیل بازش کنم، اما  می

باز بودن پاکت، منو به شک انداخته بود. بدون هیچ فکری، پاکت رو برعکس  

 .ی محتویاتش خالی بشه ونش دادم تا همهکردم و چند بار تک

دیدن یه پاکت رسمی کوچیک که عبارت وصیت نامه روش مهر شده بود، یه 
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ی تا شده که اسمم روش نوشته شده بود، یه دستبند قدیمی، یه کاغذ با نامه 

 !ام کردخطی عجیب و یه حلقه کامال شوکه

ن نامه فکر نکنم. دیدن اسمم با دست خط بابا، باعث شد به هیچی جز خوند

این دست خط و این  .نامه رو باز کردم و به خط عجیب و آشناش خیره شدم

ز*ب*ون رو توی این خونه فقط بابا بلد بود. بعد از این که الفبارو یاد گرفتم، 

خوندن و نوشتن این ز*ب*ون، اولین چیزی بود که بابا سرسختانه و به اجبار  

 .کردمشتم فراموشش مییادم داده بود، زبونی که دیگه دا

ای  ی گذشتهی دونستن بودم. دونستن همهای بود؛ ولی من تشنهی طوالنینامه 

که با فوت بابا، به خاک سپرده شده بود و دونستن حقیقتی که با فوت رویا  

تونستم بهش برسم. اولش مطمئن نبودم هنوز هم این ز*ب*ون  هیچ وقت نمی

قدر ارزشمند بود، که حتی اگه  تم با بابا برام اینرو به یاد داشته باشم؛ اما خاطرا

 .تونستم فراموششون کنمخواستم هم نمیمی

دوید. کلمات رو چشمام زودتر از مغزم دنبال کلمات روی کاغذ قدیمی می 

تونستم باورشون کنم. با هر خطی که دیدم، واضح و شفاف؛ اما نمیمی

 .کم ترشد و تحملم خوندم، سوزشش چشمم بیشتر میمی
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اش برای ازدواج با زهره  همه چیز رو برام نوشته بود. از اجباری که توی طایفه

ی یه طرفه ای که با وجود متاهل بودن، به دختری که  تحمل کرده بود تا عالقه

ای که مریم به یکی از یه تعرض نجات پیدا کرده بود، داشت. از عشق ممنوعه

ای که خودش به مریم داشته. از ارث و میراثی که  ممنوعهدیگه داشته، تا عشق 

ی  با وجودی که ازش دست کشیده بود، هنوز به نامش بود تا قوانین خفه کننده

شد! چیزی رو که  طایفه. از دلیل خودکشی عمه، تا... نشون شدن من! باورم نمی

 !کردم. بابا منو نامزد کرده بود؟دیدم باور نمی می

ی باشم و نامه رو تا آخر بخونم؛ اما لرزش دستام کامال  کردم قوسعی می 

ام رو فشردم. من ای چشمام رو روی هم گذاشتم و شقیقهمحسوس بود. ثانیه

دونستم اگه اآلن دست از خوندنش بکشم دیگه شناختم. میخودم رو خوب می

 .تونم جرات کنم و سراغش بیاموقت نمیهیچ

وندن ادامه دادم. همه چی رو توضیح داده بود با این فکر، مصمم تر از قبل به خ

و ازم خواسته بود مریم رو درک کنم و ازش متنفر نباشم. توضیح داده بود 

مجبور بوده برای این که بتونه از طایفه بیرونم بیاره، با نشون شدنم با شهاب  

قدر بزرگ شدم که این نامه موافقت کنه و بهم التماس کرده بود اگه روزی این
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 .وقت به این اجبار تن ندم و با شهاب ازدواج نکنمپیدا کنم، هیچرو 

دونم زد، یعنی مطمئن بوده من می قدر با اطمینان از شهاب حرف میوقتی این

مونه، در  کرد من یادم می شهاب کیه. یا قبال برام توضیح داده بود و یا فکر می

باری نبود که بخشی  حالی که حتی اسم »شهاب« هم برام آشنا نبود. این اولین

کردم. سعی کردم به یاد بیارم، چیزی رو که حتی از  از گذشته رو فراموش می

ای که به یاد نمی آوردمش وجود داشتنش مطمئن نبودم. ذهنم توی گذشته

خوندم بلکه  گیر کرده بود، اما نگاهم همچنان روی نامه قفل شده بود. می

چیه و اصال شهاب کیه؟ اما با خط  بفهمم چی کار باید بکنم؟ کار درست االن

 .های آخر نامه اش، فشرده شدن قلبم رو حس کردم

شدن و ازم خواسته بود  نوشته بود اگه این وصلت نبود، یه طایفه کشته می

درک کنم مجبور بوده اون زمان تصمیم درست رو بگیره و همیشه بار عذاب  

ود تمام مدت سعی  کرده. نوشته بوجدان این تصمیم روی دوشش سنگینی می

ای که برام گرفته رو  کنه این تصمیم ناعادالنهداشته با کارایی که برام می

جبران کنه. خواسته بود روزی که قدرتم ازش بیشتر شد، این وصلت رو بهم  

ی خودش و زهره، دوباره برای من هم تکرار بشه.  بزنم و نذارم تاریخ گذشته



www.taakroman.ir  

 
  

 
892 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ته بود؛ اما من مثل مسخ شده ها به کاغذ  اون تماما از بهم زدن این نامزدی گف 

 .گرفتقدیمی خیره بودم و نفسم کم کم داشت می

شد. من این همه سال فضای تاریک و بسته.ی اتاق، داشت برام خفه کننده می

نامزد داشتم و حتی خودم خبر نداشتم؟ بابا منو پیشکش کرده بود تا جلوی یه  

قدر بود؟ همه ی اون  اش فقط همینای رو بگیره؟ همین؟ ارزشم برجنگ طایفه

کرد برای عذاب وجدانش بود؟ با فدا کردن جون خودش و  محبت هایی که می

خواسته جبران کنه؟ این جبرانش بود؟ چطور دلش اومد؟  نجات دادن من، می

دونست تنها تکیه گاهم اونه؟ من  چطور تونست این کار رو باهام بکنه وقتی می

تش رو باور کرده بودم، من دوستش داشتم، منه باورش کرده بودم، من محب

 ...لعنتی عاشق بابامحمدم بودم. اون اسطوره ی من بود؛ ولی حاال

نامه از دستای بی حسم جلوی پای امید سُرخورد. تموم شد؛ همه ی تعریفی که  

ی یه  ی ناخواستهاز عشق و محبت داشتم، تموم شد. من رها ریاحی، نتیجه

یم عاشق کسی جز بابامحمد بود و بابامحمد عاشق زنی عشق ممنوعه بودم. مر

 .جز مامان زهره بود

افتاد سخت بود. این  چقدر سخت بود. چقدر تحمل اتفاقاتی که داشت برام می
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عذاب هنوز تموم نشده بود؛ کاغذ دوم که رد خ*ون روش خشک شده بود،  

سی،  گفت هنوز تموم نشده. دستای سردم سمتش رفت. تاریخ عقد و عرومی

ای که حتی معنیش رو نمی  خورد، مهریهزمین هایی که بعد از عقد به نامم می

زدن، با خطی خوش لیست شده بود.  فهمیدم و هدیه هایی که حالم رو بهم می

اثر انگشت هایی که با خ*ون مهر شده بودن و من حتی نمی دونستم متعلق به  

 ر بشم؟کی هستن؟ اگه این یه کابوس بود، کی قرار بود بیدا

 یکی بهم بگه کی تموم م شه؟ -

این آخرین التماس قلبم واسه باور بابامحمدم بود. اگه دست خطش رو  

دونستم این خط رو فقط وارث های طایفه بلدن، شاید شناختم، اگه نمینمی

کردم که نامه جعلیه؛ اما اآلن به پوچی رسیده بودم. از هر اعتماد و باور می

وجودم پر از حس خال شده بود. دیگه حتی عشق  عشقی خالی بودم و کل 

پدری هم برام یه توهم شیرین بود. اگه اون هم مثل مریم هیچ وقت دوستم 

نداشت، کافی بود محبت نکنه. چرا گذاشت باورش کنم وقتی حسش فقط 

عذاب وجدان بود؟! من که ازش نخواسته بودم محبت کنه، من که ازش  

 .وقت هیچی از هیچکس نخواسته بودمچنخواسته بودم جبران کنه، من هی
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خواستم مثل همیشه قوی باشم و با همه چی کنار بیام؛ اما امشب دیگه می

غرق خودم بودم که  .ظرفیتم تکمیل بود و چیزی تا شکستنم نمونده بود

ی هوا کاغذ از دستم کشیده شد. انگار همین حرکت کوچیک امید، جرقهبی

ندم به آتیش کشیده نشه؛ آتش حرص و  کخاکستری شد که داشتم جون می

ی قوی  کردم سرکوبش کنم تا عالقهخشمی که با تمام وجودم داشتم سعی می

 .و عمیقی که به بابام داشتم رو نگه دارم

منه احمق خودم رو به آب و آتیش زدم، این همه مدت خودم رو سرگردون  

شتن، خودم با دادگاه و پس گرفتن زمین هایی کردم که برام هیچ اهمیتی ندا

یه روستا و چندین و چند طایفه دشمن کردم و ادعای ارث کردم، فقط برای  

خواستم  این که اموال بابا رو پس بگیرم و به طایفه برگردم. با تمام وجود می 

قاتل کسی رو پیدا کنم که محبتش نسبت به من فقط یه عذاب وجدان ساده 

شناختم هم پیش رفته  نمیبود. منه لعنتی حتی تا محرم شدن با کسی که 

 .ی ل*بم نشستبودم. پوزخندی گوشه

 .ی دنیاممن احمق ترین نابغه -

احمق بودم؛ احمق بودم که محبتش رو باور کردم و ازش یه بت ساختم. انگار  



www.taakroman.ir  

 
  

 
895 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ناخوادآگاهم برای تحمل زندگی سختم به یه ناجی مثل بابامحمد نیاز داشت. یه 

 .یدم کرده بودناجی که امروز بعد از سال ها ناام

از ته وجودم از همه دنیا متنفر بودم، بیشتر از همیشه. خندیدم، بلندتر از  

همیشه. تنها شده بودم، تنهاتر از همیشه. بدون این که حواسم باشه کم کم  

ترسونم، از ته دل و با صدای بلند زیرخنده زدم. دیوانه وار  دارم امید رو می

برسه. من دیگه از هرچی خنده و گریه بود،  خندیدم تا مبادا کارم به گریه می

 .زار بودمبی

شده؛ اما بی فایده بود. سعی کرد بفهمه چیزد و سعی می امید صدام می 

 .کرد آرومم کنه؛ اما محرم نبودمی.کرد نامه رو بخونه؛ اما بلد نبود. سعی می

شده؟ چون توی این حالم، درست نبود. چقدر  تونست ازم بپرسه چینمی

 .بود« های زندگیم »نبود« شده بود»ی همه امشب

دونم چقدر باهام حرف زد و بدون این که بهم دست بزنه، کنارم نشست و  نمی

بهم امید داد که همه چیز درست میشه؛ اما باالخره اثر کرد. شنیدن صدای 

 .آرومش روی قلب ناآرومم اثر کرد

اشتم. پر از خالی  حاال که خنده های هیستریکم ته کشیده بود، هیچ حسی ند
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بودم و بی هدف به چشمای مضطرب امید خیره بودم. من دیگه حتی سامی هم 

نبودم. این حجم از بی احساسی و ناامیدی؛ حتی با سامی همیشگیم هم در  

 .ام داشته بودتضاد بود. بخشی از وجودم نابود شده بود، که همیشه سرپا نگه

نگاهم به تاج سلطنتی تخت بابا حسم رو تغییر دادم. جهت نگاه خالی و بی

بینم، واقعا رد خ*ون باشه. کامال خشک شد. مطمئن نبودم اونی که دارم می

مطمئن بودم یکی قبل از ما این جا بوده، یکی که بدجور خونریزی داشته؛ ولی  

 .دیگه حتی کنجکاو هم نبودم

 .توجه به لرزش نامحسوس زانوهام از جا بلند شدمبی

 .هنم بریم؛ همین االنباید از این ج -

اعتمادی ام دیگه هیچ خبری از بغض نبود؛ اما ناامیدی و بیتوی صدای گرفته

 .کرد. حتی امید هم این رو حس کرد که دیگه چیزی نگفتبیداد می

آلبوم، جعبه ی موسیقیم و همه چیزایی که توش بود رو برداشتم و زودتر از  

توجه به گوشیم که  جلو نشستم و بی تعارف صندلیامید از خونه بیرون زدم. بی

کشت، چشمام رو بستم و آرزو کردم ای کاش هیچ وقت  داشت خودش رو می

 .دوباره مجبور نشم چشم باز کنم
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پرسه اون حلقه مال  پرسه توی نامه چی بوده؟ می کردم باالخره ازم میفکر می

وال  زدم، ازم سکی بوده؟ یا دست کم در مورد حرفایی که با سعادتی می 

دونست که اآلن  کرد. انگار اون هم میکنه؛ اما فقط بی حرف رانندگی میمی

 .چقدر به این سکوت نیاز دارم

بعد از چندین و چند بار زنگ خوردن، وقتی صدای زنگ پیام گوشیم اومد، 

افتاد چشمام رو باز کردم. این عادت مختص سعادتی بود. وقتی اتفاق مهمی می 

دونم داد. نمی موند، بهم پیام میجواب میزد و اگه بیاول چندین بار زنگ می

کرد؟ به هر حال که  آمادگی یه اتفاق دیگه رو داشتم یا نه ولی چه فرقی می 

بشدم. گوشیم رو از جیبم بیرون آوردم و نگاهم به متن  رو مباید باهاش روبه

 «.ستپیامش خیره موند: »نفر دوم حاضره. همه چی آماده 

چیز جور شده بود، من دیگه به تصمیمم مطمئن نبودم. واقعا باید حاال که همه 

خواست تا اینجا پیش برم؟ کاش  دادم؟ هنوزم دلم میاین کار رو انجام می

شد کمی سبک بشم از این  شد مثل قدیما با امید حرف بزنم. ایکاش میمی

اما دونم توی این سن د*ر*د دل کردن با کسی درست بود یا نه، نمی  .حال بد

 .تا خواستم چیزی بهش بگم، »رسیدیم« ی که گفت، وادار به سکوتم کرد
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 .شاید واقعا درست نبود بعد از این همه سال، اون رو هم وارد مشکالتم کنم

قدر راحت کنارش بشینم، وقتی خودم خوب  شاید واقعا درست نبود این

فقط باید   اندازه. شایدمون چقدر به خطرش میدونستم این کنار هم بودنمی

 .ازش می گذشتم؛ درست مثل گذشته

وسایلم رو توی بغلم گرفتم. موهام رو از صورتم کنار زدم و دست آزادم روی  

 .ی در نشستدستگیره

 خوبی؟ -

 گفتم؟گفتم؟ باید راستش رو میحرکت موندم. باید می بی

 :که سمتش برگردم، م*حکم و مطمئن گفتمبی این

 .خوب میشم -

م؛ اما درست قبل از این که پیاده شم، سرجام موندم. یه کار نیمه  در رو باز کرد

تموم بین ما بود؛ یه قول نصفه نیمه. من به خودم قول داده بودم براش توضیح  

پرسید. ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و دوباره بدم، این اون بود که ازم نمی

حس و  بیسرجام نشستم و در رو بستم. با حرصی که ناخواسته توی صدای 

 :طلبکارم نشسته بود گفتم
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پرسی چرا باید با زدم؟ چرا نمیپرسی اون شب با کی حرف می چرا ازم نمی -

 ...شناسمشیکی که حتی نمی

هوایی که بهم کرد، حرفم توی دهنم ماسید. منو ساکت کرد؛ اما با نگاه بی

بین زدیم؛ من گفت. هردو توی بالتکلیفی دست و پا میخودش هم چیزی نمی

 .«نگفتن« و اون بین »پرسیدن« و »نپرسیدن»»گفتن« و 

دلم رو به دریا زدم و اسمش رو صدا زدم. چشماش رو بست و با تردید اعتراف  

 :کرد

 .اگه وانمود کنم... اصال چیزی ازت نشنیدم... تحملش آسون تره -

پس درست حدس زده بودم. تمام مدت داشت با فکری که حقیقت نداشت 

داد. امشب از همه چیز و همه کس عصبانی بودم؛ اما جز  آزار میخودش رو  

 .امید هیچ کس دم دستم نبود

 .پوزخند صداداری زدم

هه! منو بگو منتظر بودم یکم ارزش قائل بشی و حداقل قبل از قضاوت کردن   -

ازم بپرسی. حضرت آقا حتی الیق یه سوالم ندیده منو. تحملش آسون تره؟  

 ...اصال چیزی برایتحمل چی آسون تره؟ 
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دونم عصبانیت من بهش سرایت کرد یا اون هم تمام این مدت داشته نمی

 :کرده که باالخره اون هم به حرف اومدخودش رو کنترل می

دونم حتما یه دلیلی براش داری؛ ولی دلیلش هرچی هم باشه، باز دونم. میمی  -

 ...کنم؛ آره؟تحملش سخته. دارم اشتباه برداشت می

من کفری بود؛ ولی صدای پر حرصش برعکس من ذره ای باال نرفت. نگاه   مثل

 :عمیقی بهم کرد و آروم زمزمه کرد

 .پس درستش رو تو بگو -

قدر حساس بود؟ چرا  قدر براش مهم بود؟ چرا اینچرا این قضیه این

 فهمیدمش؟ نمی

دونستم »غیرت« چیه؟ رفیعی همیشه منو به حال خودم آخه من چه می

خبر از ایران رفته بود.  خدافظی و بیآرمان ازم متنفر بود و بی .ه بودگذاشت

ی خودش به یکی پیشکش  پدرم منو به خاطر جلوگیری از دعوا بین طایفه

دونست؛ اما کتک خوردنم زیر  کرده بود. من محرم پویا بودم و رفیعی این رو می

کس روم  چاش رو در سکوت تماشا کرد. قبل از این هیدست و پای طایفه

 .غیرتی نشده بود
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کشیدم. با کاش امشب که حال خودم خ*را*ب بود، بحثش رو پیش نمی ای

خودم که تعارف نداشتم. حالم خ*را*ب بود و انگار از قصد دنبال دردسر  

 .گشتممی

 !بگو -

ی گ*ردنش، باعث شد بهش خیره بشم. حاال  لحن م*حکم و رگ ب*ر*جسته

ای  نیه پیشش نبود. حاال تا انفجار فاصله دیگه خبری از خودداری چند ثا

فهمیدم چه کار اشتباهی کردم که امید صبور رو  نداشت. هرچند هنوز هم نمی

 تا این حد عصبانی کرده؟ 

تونستم وقتی نگاهش  ل*بم رو زیر دندونم کشیدم و نگاهم رو ازش گرفتم. نمی

 .به منه، از همچین چیزی باهاش حرف بزنم

 :شدم و صادقانه گفتمبه کوچه بیرون خیره 

توی زندگی من دیگه هیچ چیز درستی وجود نداره امید. هیچی نیست که   -

بخوام به خاطرش از ریسک کردن بترسم. هیچی نیست که بتونه پابندم کنه.  

 .حتی دیگه چیزی نیست که بخوای براش غیرتی بشی

قیم  ی آخرم فهمید؟ مطمئن نبودم حتی اگه مستفهمید؟ منظورم رو از جمله
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هم بهش بگم هشت سالگیم از چی جون سالم به در بردم و چی رو تجربه  

دونست؟! اصال  کردم، بازم بتونه سرم غیرتی بشه؛ واقعا اون از من چی می

 !مردی بود که بتونه این حس رو درک کنه؟ فکر نکنم

مقدمه چینی رو کنار گذاشتم و مشتم رو باز کردم. حلقه رو جلوش گرفتم و  

 :مصمم گفتم

باید برای پس گرفتن ارث و پیدا کردن قاتل بابامحمد و پدر وکیلم، به اون   -

ام. یه خانزاده که طبق رسم و  طایفه ی لعنتی برگردم؛ ولی... من یه خانزاده 

سالگی، با کسی که طایفه براش تعیین کرده، ازدواج   15رسوم باید قبل از 

ین زمان کم، یه محرمیت  ام تا دو روز دیگه میرسه و توی اپدرخونده .کنه

فرمالیته برای دودَر کردن یه رسم پوسیده، تنها فکری بود که به ذهنم رسید.  

خواستم تا اون انجامش بده، چون وقتی رسیدی داشتم از وکیلم کمک می

 ...شناسمش وخوب می

اش افتاد، کلماتم رو گم کردم. حرفام نه تنها  نگاهم که به دستای مشت شده 

رو شده  بود، عصبی ترش هم کرده بود. از وقتی دوباره باهم روبهآرومش نکرده 

اراده دست آزادم روی پالکم  قدر عصبی ندیده بودمش. بیوقت اینبودیم، هیچ
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نشست. انگار اون هم فهمیده بود که فقط وقتی استرس دارم این کار رو  

رصی  کنم که سعی کرد خوددار باشه. زیر ل*ب »اهلل اکبر« ی گفت و با حمی

 :کنترل شده گفت

شناسیش؟ تو راه میفتی بین مردم و به هر کس که  همین؟ چون خوب می -

 بشناسی، این رو میگی؟

من همه چیز رو براش توضیح داده بودم؛ اما درکم که نکرده بود هیچ، داشت  

ام و  کرد گفتن این حرفا، باز کردن گذشتهکاش درک میکرد. ایقضاوتم هم می 

که از سر گذروندم چقدر برام سخته. اآلن داشت منو سرزنش   یادآوری چیزایی

قدر ای اینکرد؟ سرزنش عمیقی که توی کالمش بود، برای لحظهو نصحیت می

که بیشتر حرصش  عصبیم کرد که زد به سرم. من هم عصبی شدم و برای این

 :رو دربیارم، جدی، سرد و پر حرص گفتم

، نیست؟ سعادتی، تو و شایان تنها آره خب! اگه بشناسمش کارم راحت تره -

شناسم. سعادتی که قبول نکرد. پس دومین کسی که مردایی هستین که می

 بهش میگم تویی. نفر دوم این بازی میشی؟

کامال معلوم بود که تا حاال هیچ دختری به پررویی من ندیده. این از نگاه 
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 :ادمای صبر کنم ادامه دکه ثانیهاش مشخص بود. بدون اینشوکه

مونه. اصال کی بهتر از  شد؟ نامزد داری؟ حتما داری. پس فقط شایان می چی -

 .گفتمشایان؟ از اول هم باید به اون می

ی زمینم و این  حیاترین دختر این کرهکرد انگار من بیام میجوری با بهت نگاه

دم،  قدر که این بار به سیم آخر زدم. پالکم رو رها کرکارش کفری ترم کرد، این

دونستم گوشیم رو برداشتم و به شایان زنگ زدم. این کار رو کردم چون می

قدر ازم دلخوره که حاال حاالها جوابم رو نمیده؛ اما امید که این شایان اآلن این

دونست؛  ی من آماده بود؛ اما امید که این رو نمیدونست. نفر دوم نقشهرو نمی

ی من فقط یه بازی بود تا ثابت کنم پاش کرد، این براحتی اگه اون هم قبول می 

دونست!  کنه؛ ولی اون که این رو نمیبیوفته خودش هم همین راه رو انتخاب می

 .دونستاون هیچی نمی

تونست  چرخید. انگار نمینگاه شوکه، عصبی و گیجش بین من و گوشیم می

تونست باور  یاعتقاد باشه. انگار نمحیا و بیقدر بیباور کنه یه دختر بتونه این

تونست باور کنه من  هاش دیگه روم تاثیر نداره. اون نمیکنه حرفا و نصیحت

 .ی معصوم سابق نیستمدیگه اون دختربچه
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ی اتصال رو  داد. با پررویی دوباره دکمهطبق انتظارم شایان جوابم رو نمی

فشردم و با همون نگاه خالی به امید خیره شدم. هنوز چندتا بوق بیشتر  

رده بود که انگار تازه به خودش اومد و معنی حرفام رو فهمید. پربهت  نخو

 :گفت

 کنی؟داری چی کار می -

 :حق به جانب گفتم

 مونه. یه خط عربی واسه کی مهمه؟ای ندارم. بعد از تو فقط شایان میچاره -

که از این بازی ل*ذت ببرم. نه این که از حرص دادنش خوشم بیاد یا نه این

خواستم ببینم تا کجا پیش میره؟ تا کجا ش رو دربیارم. من فقط میبخوام لج

ایسته؟ من انتظار  حاضره از خداش دفاع کنه و تا کجا پای اعتقاداتش می

  .خواستم درکم کنهنداشتم خودش رو بهم تقدیم کنه، فقط می

شد. با کم داشت جدی می رفت و قضیه کمکم داشت توی هم میاخماش کم 

 :جدیت گفت

 .این کار درست نیست -

 .تفاوت شونه باال انداختمنگاه خالیم رو بهش دوختم و بی
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 !منم هیچ وقت نگفتم آدم درستیم -

 .بذار بهش فکر کنم -

ام کرده بود؛ جوابی که اصال  مکث، شوکهمثل همیشه، با یه جواب کوتاه و بی

روش بود و از قصد  روبهانتظار شنیدنش رو نداشتم. نگاهش حاال به فرمون 

تفاوت بهش  کرد نگاهم نکنه؛ اما من هنوز با همون نگاه خنثی و بیسعی می 

 .خیره بودم

 به چی فکر کنی؟ -

ی این ها برای من فقط یه  دونم قضیه برای اون چقدر جدی بود؛ اما همهنمی

قسمت از زندگیم بود! یه قسمت از زندگیم که مجبور بودم به هر قیمتی ازش  

 .گذرم، حتی به قیمت خودمب

اومد؛ اما اآلن فقط تونستم پیش بینیش کنم خوشم میبچگی از این که نمی

گیج شده بودم. از نظر من امید اآلن تبدیل به یه آدم خشک و مذهبی شده 

 طور نبود. این واکنش یه آدم خشک نبود، بود؟بود؛ ولی انگار این

ردم اآلن از ارزش و اهمیت ازدواج  کاصال توقع این جواب رو نداشتم. فکر می

کنه راضیم کنه به حرف بزرگترام توی طایفه گوش  ام میگه و سعی میواسه



www.taakroman.ir  

 
  

 
907 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

کردم بهم کنم و با هرکی اونا میگن ازدواج کنم؛ ولی این طور نبود! فکر می

میگه حق ندارم اون آیه رو یه خط عربی صدا کنم و حق ندارم در مورد  

کردم شدیدا از خدا دفاع طور نبود. فکر میاینازدواجم تصمیم بگیرم؛ ولی 

  .طور نبودکنه و میگه کارم اشتباهه، ولی اینمی

ی دنیا لج کرده لج کرده بودم؛ نه فقط با خودم و امید، من اون شب با همه

 .بودم. پوزخندی زدم و تماس رو قطع کردم

ن وقتی به قدر زود نظرت عوض بشه! چی شد؟ کار غ*لط مکردم اینفکر نمی -

تو افتاد، شد صراط مستقیم و در فردوس زرین؟ چرا؟ چون تو از خوبای  

 کنی؟ اش میجوری توجیهخدایی؟ این

حرفی که توی دهنش اومد رو با ذکری قورت داد و نگاهش رو ازم گرفت، که  

مبادا دعوامون بشه. ذکری که گفت بیشتر حرصم رو در آورد. اون از قصد 

که بخواد چیزی  ام د*ه*ان به د*ه*ان نذاره. قبل از اینکرد باهداشت سعی می 

 :بگه آدرس محضری که سعادتی برام فرستاده بود رو بهش دادم و گفتم

 .فکراتو کردی بیا اینجا. محضر قشنگیه  -

که طبق انتظارم  از ماشین پیاده شدم و با حرص در رو بهم کوبیدم. از این
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ه داشتم حرصم رو سر اون خالی  کواکنش نداده بود، عصبی بودم. از این

قدر راحت منو کنار گذاشته بود، عصبی  کردم، عصبی بودم. از بابا که اینمی

 .بودم. من از دست همه دلخور و عصبی بودم

حدش و گیجیش از رفتار بی سر و تهم، داخل اومدم و  توجه به عصبانیت بیبی

مایی نامتعادل به حمام  در رو بستم. همه وسایل رو توی سالن رها کردم و با قد

کردم پناه بردم. با لباس بیرونم زیر دوش آب سرد ایستادم. داشتم سعی می 

 ...ام رو بگیرم و صدای هقم هقم رو تو نطفه خفه کنم؛ ولیجلوی گریه

غمگین بود. هرچی اطراف من بود، غمگین بود. این خودداری و خودخوری  

ین زندگی پر اتفاق و پر ماجرام؛  هام، این تنهاییم و این محرمیت اجباری، ا

 .گاهم، غمگین بودحتی این گریه ها و بغض های زیر دوش گاه و بی

*** 

از حمام که بیرون اومدم، تازه یادم اومد سویی شرتم رو توی خونه پدریم جا  

گذاشتم؛ ولی اهمیتی برام نداشت. یه تکه لباس که سهله، اگه خودم رو هم 

گه حاضر نبودم به اون خونه برگردم. خونه ای که  اونجا جا گذاشته بودم؛ دی

 .هام اضافه می کردها و سردرگمی فقط به سوال
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ی وسایلی که عجیب بوی  ی نم دار، روی مبل نشستم و به همهبا همون حو*له

روم، برام  داد خیره شدم. بین تمام این وسایل، حلقه ی طالیی روبهکهنگی می

شدم روزی این حلقه رو دستم کنم  عا مجبور میدردناک تر از همه بود. اگه واق

قدر فرصت داشتم که روزی بتونم ازدواج کنم؟ حلقه ی براق،  چی؟ اصال این

زد؛ انگار واقعا برای من ساخته نشده بود. من برای توی انگشت دومم لق می

 .ی ازدواجی ساخته نشده بودمهیچ حلقه

تم بیرون آوردم و روی میز  صدای زنگ پیام گوشیم که اومد، حلقه رو از دس

ای که من،  شد نادیده گرفت. توی دورهپرت کردم. پیام استاد جاللی رو نمی

نویسم، اون  کشیدم به کسی بگم با این سن کمم شعر میحتی خجالت می

 .خوندشعرام رو با صدای بلند می

ی بچه های قدیمی رو اش شب شعر برگزار کرده بود و همهفردا توی خونه

کرد. خوب  بار این کار رو میکرده بود. همیشه هر چند وقت یک دعوت

ای که شب شعر رو  دونستم افسانه، همسرش بیماری سختی داره و هر دفعهمی

کشه. این شعرها، دانشجوها، این  کنه، چقدر زحمت میاش برگزار میتوی خونه

برد؛ و  ساز و این موسیقی، تنها چیزایی بودن که خانم جاللی ازش ل*ذت می 
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برد. تونست به شب شعر بیاد، استاد شب شعر رو به خونه میچون اون نمی

اش بود؛ حاال  ای نداشت، همسرش تمام خانواده برای استاد جاللی که هیچ بچه

تونستم دونستم هدیه داره میره، مجبور بودم دعوت رو قبول کنم. نمیکه می

 .نها نوازنده شون منمدونستم فعال تبدون موسیقی رهاشون کنم وقتی می

*** 

ی خرید سنگینم رو  نفس عمیقی کشیدم. سازم رو توی بغلم گرفتم و کیسه

توی دست آزادم. دلم نیومده بود تاری که امید داده بود رو استفاده کنم و سر 

اش رو  راه یه تار جدید خریده بودم؛ اما هنوز وقت نشده بود کوک بهم ریخته

اولین بار به موقع رسیده بودم و برای تنظیمش   تنظیم کنم؛ به هر حال برای

تاری که داده بود، توی جیب کیف سازم جا خوش کرده بود؛ اما  .وقت بود

فندک من کجا بود؟ اون فندک خیلی برام ارزش داشت؛ اما من حتی واسه پس  

کردم. مطمئن بودم جای فندک من هم مثل تار اون  گرفتنش هم تالش نمی 

 .امنه

یدم و آروم داخل رفتم. جلوی افسانه، همسر استاد جاللی،  نفس عمیقی کش

کشیدم دیر کنم، دست خالی بیام، یا حتی بداخالق باشم. انگار خجالت می
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باهاش یه حس مشترک داشتم. ما هر دو وقت کمی برای زندگی داشتیم. هردو 

ای نداشتیم تا ازش خدافظی کنیم و هر دو این پایان رو قبول کرده  خانواده

 .دیمبو

ی بچه ها حتی از این  در حیاط مثل همیشه باز بود و صدای شاد شوخی و خنده

صدا گیتار رو روی سکوی بلندی  رسید. بیفاصله هم کامال واضح به گوش می

 .بردمکه توی حیاط بود گذاشتم. باید اول خریدارو داخل می

ظ بودم.  قدر این جا اومده بودم و رفته بودم که دیگه خونه شون رو حف این

حیاط اِل شکلی که توی فضای اولش ساختمان خونه با یه سکوی بلند از زمین  

فاصله گرفته بود و فضای دومش با یه حوض قشنگ سنتی که گلدونای 

ی نقلی کنار دیوار و تخت  شمعدونی دورش قشنگ ترش کرده بود، باغچه

به آدم چوبی کوچیکی که با گلیم قرمز و زیبایی پوشیده شده بود، واقعا 

 .داداحساس خوبی می

ام رو شروع  پله ها رو رد کردم و از همون دم در با سر و صدا کار همیشگی

 .کردم

ها. خانم ی این فصل، عشق افسانهخانم جاللی؟ نوبرانه آوردما. نوبرانه -
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 جاللی؟ کسی نبود؟ برم؟

د و  قدر سر و صدا کردم که پارچ شربتی که دستش بود رو روی میز رها کراین

تونستم توی صورت دلنشینش، ذوق دیدنم رو ببینم.  با عجله سمتم اومد. می

ی  رفت، با لهجهطور که سمت آشپزخونه میخریدا رو از دستم گرفت؛ و همون

 :زیبای جنوبیش، مادرانه تشر زد

 سالمت دم در جا مونده مادر؟  -

وقت  نشده بود. اونکه هیچ وقت مادر مادر! واقعا یه مادر تمام عیار بود؛ با این

 .مادر من... لبام به لبخندی تلخ کش اومد

  .سالم و درود به افسانه بانوی این خونه -

انداخت. حواسش نبود که زدم، لپای سفیدش گل میهر وقت افسانه صداش می

ی آرومش که اومد لبخندم پرید. یعنی چقدر  هنوز دم در ایستادم. صدای خنده

ه فرصت داشتم؟ دلم برای استاد جاللی سوخت.  دیگه برای شنیدن این خند

حداقل من کسی رو نداشتم که بخواد نگران رفتنم باشه، بعد از من غصه  

 ...بخوره، یا برام عزاداری کنه؛ اما اون

شرمنده کردن ما تو خ*ون تو دختره. نوبرانه گرونه مادر. چرا پوالتو   -
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 کنی؟جوری خرج میاین

ی خونه زیبا بود، ولی  دم تا نفسم جا بیاد. پلهدست به س*ی*نه دم در ایستا

 .کردنفس کم جون منو کم جون تر می

پول مال خرج کردنه و نوبرانه واسه اول کار خوردنِ. به اسم شما آوردم به  -

 کام ما تموم میشه، شرمندگی چه سود؟ 

دونست عادت از آشپزخونه بیرون اومد و لیوان شربت خنکی رو دستم داد. می

دونست دم در موندم چون  یه نفس سر بکشم و جلوی بقیه معذبم. می دارم 

دونست ی بند کتونی هام رو ندارم. میی باز کردن و بستن دوبارهحوصله

دونست پدر بداخالقم چون کسی رو ندارم باهاش خوش اخالق باشم و می

 .مادری ندارم

 .داخل که نمیای اینو بخور یکم خنک بشی مادر -

گفت خانوم باشم، درست رفتار کنم، کتونی نپوشم یا هم نمیبرعکس زیور ب

زد  توجه به شیرینی بیش از حدی که دلم رو میآرایش کنم. لیوان شربتم رو بی

 .سر کشیدم و دستم رو دور دهنم کشیدم

 ...قدر گرم شده کهآخیش! خدا خیرت بده ای بانو. هوا این -
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بود نشست. با آرامش شالم رو   دستش روی شالم که از موهای صافم سُر خورده

 .روی سرم کشید و مرتب کرد

کنه،  بعد از این همه سال که آقای جاللی این بچه ها رو دور هم جمع می  -

دیروز فقط یه نفر دیگه رو دیدم که مثل تو همه چی رو سر بکشه و از خوردن  

مه قدر ذوق کنه. سِنِت واسه عزادار موندن تا آخر عمر خیلی کیه شربت این

بِکِش از تنت این رخت سیاه رو، غم رو با خودت اینور اونور نبر. بذارش   .مادر

 ...زمین

دونست تا آخر عمر عزادار موندن واسه منی که دیگه عمری  دونست، نمی نمی

 .قدرا هم طوالنی نیستبرام نمونده، این

 :هنوز حرفش تموم نشده بود که دانشجوی استاد بین حرفمون پرید

 خواین بچه هارو صدا کنم؟خانم جاللی کمک نمی -

اومد. فقط با اساتید و بچه هایی که شاغل  برعکس همه من ازش خوشم نمی

داد. یه غرور  گرفت و جز اون دفتر روزنامه به چیزی اهمیت نمی بودن گرم می

پسندیدم. همون غروری که اولین  ای توی رفتارش بود که اصال نمی آزار دهنده

اراده منو یاد آرمان قدر بینگاه آرمان هم دیده بودم. نگاهش اینبار توی 
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 .تونستم با دیدنش اخم نکنمانداخت، که نمیمی

خانم جاللی با محبت ازش تشکر کرد و به داخل دعوتش کرد. نموندم تا ببینم  

حوصله به جای این که پله هارو پایین برم، با  کنه یا نه؟ بیدعوتش رو قبول می

حرفه ای از سکو پایین پریدم و سازم رو برداشتم. طبق عادت مثل   یه حرکت

 .بچه ها سازم رو ب*غ*ل گرفتم که با دیدن امید سرجام خشکم زد

اش بود.  کیف ساز ویالونش توی یه دستش و گوشی سفیدش توی دست دیگه

نگاهم که روی صفحه ی گوشیش سُرخورد و اسم خودم رو دیدم، گوشیش رو  

 داد؟ ت به من پیام میعقب کشید. داش

تونستم ازش عصبانی باشم،  قدر عمیق و پر حرف بود، که نمینگاهش این

دونم چقدر ایستادیم و بهم نگاه کردیم؛ اما باز هم اون بود حداقل اآلن نه! نمی

که نگاهش رو گرفت، سرش رو پایین انداخت و حرص من رو در آورد. تا  

ومد و احوال پرسی گرمی با هردومون خواستم چیزی بگم، استاد جاللی جلو ا 

 .کرد

 هنوز معرفیتون نکردم؟  -

 :رو کرد سمت من و ادامه داد
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تونی خیلی چیزا ازش یاد نواز جدیدت جانم. استاد خوبیه. میخب اینم هم -

 .بگیری

های دیگه به عنوان یه مهمان اینجاست؛ اما کردم امید هم مثل خیلیفکر می

اختیار به استاد جاللی خیره شدیم. فکر کنم؛ این که  ینواز؟ استاد؟ هردو بهم

بخوایم مثل استاد و شاگرد با هم رفتار کنیم برای امید هم چیز عجیبی بود؛  

 :درست مثل من. لبخندی به گیجی ما زد و گفت

 .زود باشین بچه ها منتظرن جانم. دوست ندارم به شب بخورن -

اد شد ؛ اما من گیج و کمی عصبی  امید زودتر از من چشمی گفت و هم قدم است

تونستم کمی از زندگی آشوبم بودم. این شب شعرها تنها جایی بودن که می

 .نوازم کرده بودوقت استاد آشوب جدید زندگیم رو همدور باشم؛ اون

توجه به غزال که  ها رفتم. بیحرصم رو با نفس عمیقی قورت دادم و پیش بچه

د که روی صندلی نشسته بود و سازش رو از کاور  غرق خنده با بقیه بود، به امی

آورد، خیره شدم. اینجا اصال جای خوبی واسه بحث نبود. واسه هر  بیرون می

شناسیم. سازم رو از کاور  دیگه رو میدومون بهتر بود کسی ندونه از قبل هم

 :بیرون آوردم. تا خواستم شروع کنم، استاد گفت
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 .بتو بدهشما نه خانم رضایی. شما اول طل -

 :سرجام وا رفتم و گیج گفتم

 .من االن حتی دفترم هم همراهم نیست استاد -

 :ای باال انداخت و گفتشونه

 .هاتو کردهگفت دلش هوس بداهه گوییاتفاقا حاج خانم تازگیا می -

ی بچه ها بود، همه به جز من! امید به وضوح جا خورده بداهه گویی کابوس همه

کرد دوست پرورشگاهیش بتونه شعر بگه؛  کر نمیوقت فبود. شاید هیچ

 :پچ پچ های ریز بچه ها که شروع شد، استاد جو رو آروم کرد و گفت .دونمنمی

سازت رو بده آقای ایزدپناه جانم. بداهه گویی با ساز شما هماهنگ تره تا  -

 .ویالون

آدم  پوفی کشیدم و سازم رو به امید سپردم. واقعا از این که جلوی این همه 

اومد. بدون هیچ دفتر یا کاغذی آخر حیاط ایستادم. نگاهم  شعر بخونم بدم می

از چشمای پر شیطنت غزال و نگاه پرذوق خانم جاللی گذشت و روی امید  

ای روی تارها نشست، ل*ب زدم: »کوک دستاش که کامال حرفه  .متوقف شد

گیتار شد.   نیست«. چشماش رو به معنی تایید باز و بسته کرد و مشغول کوک
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صدای نت خالی که طوالنی شد، به خودم اومدم. انگار عصبی بودنم رو حس  

 .رنگی زد و خیلی زود هم نگاهش رو گرفتکرد که با اطمینان لبخند کم

که به کسی نگاه کنم، چشمام رو بستم و تمام خاطراتم رو به یاد بدون ای

وقفه شعر  اعت ها بیآوردم. فکر کردن به یکی شون هم کافی بود تا بتونم س

 .بگم

 داستان اینه! به نام خدا.../ صدا اومد: کدوم خدا؟

 !ی شبم. / پر از گالیه و غممصدای خسته

 !اول راه بارشو بست! / م*حکم موند و دلو نبست

 ادامه داد به گفتنش/ بست چشمو رو پیچ و خمش،

 روز زیبا و پر از نوره/ اغواس واسه پیامبرش، 

 ...کمم/ فوق فوقش من یه شبممن که براش خیلی 

ای که پوشیده بود، هارمونی  شلوار کتون سفید و پیرهن خاکستری تیره

قشنگی داشتن. ساعت بند چرم مشکی و نسبتا ظریفی که دور مچ دستش 

اومد و موهاش مثل شب ای گیتار من، بیشتر به چشم می بود، کنار رنگ قهوه

ای داشت.  یپ نسبتا هنری و ساده شعر قبلی ساده توی صورتش رها شده بود. ت
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عقاید س*فت و م*حکم، ایمان فوق العاده به خدایی که من ندیده بودمش و 

ای پیدا نکرده بودم، ازش  ای که توی وجود کس دیگهاندازهآرامش و صبوری بی

 .واسه من یه بت ساخته بود

 !کس نبودیکی بود یکی نبود،/ من بودم و هیچ

 و روز ک*بود، زیر گنبد حسود/ من بودم

 عبور،من و اون خدای دور/ تو یه شهر بی

 کس نبود/ تو یه شب سوت و کور جایی که هیچاون

 !صدا اومد: آهای شرور/ نگاه بکن به روز و نور

 !تو شبی تو ماتمی/ اول و آخرش غمی

 هیچ.کس تورو دوست نداره/ روز به دلت راه نداره، 

 ری، هرجایی که پا بذاری/ هر بذری که تو بکا

 بازم هیچکس نیست کنارت/ این شعر همه کار و بارت، 

 / !گیره/ تو که میای خوشی میرهتو که میای دل می

 !لبخند ناب جون میده و/ رنگ روز از دنیا میره

 !خدا سفید مثل منه/ خدا روزه اون روشنه
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 تو شبی تو ماتمی/ اول و آخرش غمی،

 ...بری تو از خدا حرفی نزن/ که آبروشو می

دیدم؛ اما توی همین اولین بار هم  این اولین باری بود که نوازندگیش رو می

ای. من تا  ی ظرافت حرکت انگشتاش روی تار شده بودم؛ سبک و حرفهشیفته

حاال هیچ پسری رو ندیده بودم که با این ظرافت و با این احساسات عمیق ساز 

نگاه های عمیقی که  هوا نگاهم کرد. از اون ی آخر شعرم بیبا جمله .بزنه

داد، دیگه تونست باهاش ته قلبم رو ببینه. اگه به این نگاهش ادامه میمی

 !مطمئن نبودم آخر این شعر چه بالیی قراره سر روز و شبِ بداهه گوییم بیاد

 دلم شکست از روز و نور/ از آفتاب و تُنگِ بلور، 

 !دلم این بار دل داده بود/ به روز و این حرفای زور

 نوزم مرد شبم/ هر مردی رو من مامنم،من ه

 شکنم ببین/ من شبم و شبم منم،ساده نمی 

 !خدا سفیده مثل تو/ اون روشنه بیشتر از تو

 !اما تنهاست شبیه من/ مامن اونه بهتر از من

 !من که سیاه و ماتمم/ هر چقدرم م*حکم باشم/ بازم محکوم به ابدم
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 میمن که شبم، تو روشنی/ سفید و پاک، تو شبن

 !غروراین حرفا الیقم نبود؛ / تنهام اما نه سوت و کور/ سیام اما نه بی

 کاریذاری/ هر بذری که تو می کتو که هرجا پا می

 زنیتو که میای و به منِ شب/ رنگ سفیدو می

 میره! / هر لبخندی جون می گیرهتو که میای غم می

 تو برای مردم شهر/ میون هر آشتی و قهر

 شکنی؟زدی/ چرا راحت دل میروشنی رو رقم 

 ...روز سفید چشماشو بست، نگاه گرفت بارشو بست

سخت بود! هماهنگ شدن ریتم موزیک با بداهه گویی؛ وقتی حتی خودم هم  

دونستم چی دارم میگم، سخت بود؛ اما اون خیلی خوب پیش بینیم  نمی

. وقتی کردشد؛ ولی واقعا نگاهش داشت حواسم رو پرت میباورم نمی  .کردمی

یه قطعه موزیک خالی رد شد و از نگاهش کوتاه نیومد، مجبور شدم نگاهم رو  

 .ازش بگیرم

 جواب نداد سوال من/ اون که همه نوای من

 من اومدم! اون رفته بود/ جاشو داد به صدای من
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 اسمه منه یه شب تار/ من و یه کوچ بی وصال 

 خزون توی فصل بهار/ قوی، اما توی حصار

 وتاش کنم! / نرسیدیم ما به همبذار برات ک

 اون روز بود و همه دورش/ همه خواهان پرتوئش 

 من شبم و سوت و کورم/ بلد نیستم دل بِبرَم

 غمگین شدم، شادش کنم/ بی نور شدم، رامش کنم 

 نور شدم منو ندید/ به جاش ازم ماهمو چید/ عاشق ماه شد و پریدبی

 رید سیاه شدم، بشه سفید/ زمین خوردم، تا اون پ

 این سیاهی و خلوتم/ تقصیر روز و ماهمه

 اون/ خسته از ماه و سالَمهدل سیاه من بی 

 دیگه باهاش بحث ندارم/ به خدا به رنگ خدا/ دیگه، حتی کار ندارم 

 !سیاه سفید فرق نداره/ بدون روز و پرتوئش/ خدا برام رنگ نداره

 دیگه خدای من اونه/ تنها نیاز من اونه 

 من/ ماه و خدای من اونه اون سرگرمه با ماه

 ...کالم سرد و ساکتم/ این بود همه حکایتم 
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 .دادکس هیچ واکنشی نشون نمیای بود که تموم شده بود؛ اما هیچچند ثانیه

دونست از کجای شعر گلوم پر از بغض شده بود. حتی اگه خ*را*ب  خدا می

ود. من از ته دلم کرده بودم، حتی اگه این بدترین شعر دنیا هم بود، برام مهم نب

 .خونده بودمش

خانم جاللی که اشکش رو پاک کرد، از جاش بلند شد و برام دست زد، بقیه هم 

به خودشون اومدن. صدای سوت و جیغ غزال میون صدای دست زدن بقیه گم  

شد. اومد کنارم ایستاد و به گر*دنم آویزون شد و ادای تعظیم کردن رو در  

 .سخره بازیاش رو نداشتمی مآورد. واقعا اآلن حوصله

دست غزال رو کنار زدم و با یه لبخند زورکی رو به جمع، سمت صندلیم 

که بشینم، امید نیم خیز شد و صندلی خودش رو  برگشتم. درست قبل از این

ی شرعی با مسخره بازی یه چیزایی  عقب تر کشید. شایان قبال در مورد فاصله

ثانیه زمان برد تا بفهمم امید داره چی کار بهم گفته بود؛ اما باز هم چند 

ی کافی از اجرایی که براش آماده نبودم عصبی شده بودم،پ؛  کنه. به اندازهمی

کردم سرکوبش ی انفجاری که داشتم سعی می اما این حرکت امید شد جرقه 

 .کنم
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اآلن توی جمع خودش رو عقب کشید و از من فاصله گرفت؟ مگه من جزام  

ر بهم برخورد که بدون توجه به حضور بقیه، من هم صندلیش رو  قددارم؟ این

 :عقب تر کشیدم و با حرص، اما آروم گفتم

 !ی شرعیت کمک کنم برادربذار منم به حفظ فاصله  -

دستم که با عصبانیت روی سازم نشست و دستش رو برنداشت، مجبور شدم 

مه عصبانیتم نگاه سرکشم که توی نگاه آروم و گیجش نشست، ه .نگاهش کنم

تونست فقط با یه نگاه آرومم کنه؟  تونست؟ چطور میفروکش کرد. چطور می

ذاشتم کردم. نباید می کردم، نباید دوباره به بودنش عادت مینباید عادت می

تونستم نگاه سوالیش رو  نگاهم رو ازش گرفتم؛ اما نمی  .دوباره بهش تکیه کنم

 .هم ندیده بگیرم و توضیحی ندم

ور دیگه! هرچی بیشتر از من فاصله بگیری به بهشت نزدیک تر ونبرو ا -

 ...میشی. دارم

 .ای بود. خسته نباشیاجرای فوق العاده -

کردم، چرا عصبانی  اش میکرد؟ من داشتم مسخرهچرا این کار رو باهام می

گردوند؟ چرا با یه جمله شد؟ من از دستش عصبانی بودم، چرا ورق رو برمینمی
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دادم  کرد؟ چرا داشتم اجازه میاساتم رو به نفع خودش عوض میهمه احس

طور با احساساتم بازی کنه؟ ساز من، به جز من، تا حاال توی دستای کس این

 ای تامل سازم رو بهش دادم؟ ای نبوده، چرا بدون لحظهدیگه

 :دستم که از سازم سُر خورد، ساز رو سمتم گرفت و گفت

 .رو هم ببینم  دوست دارم سطح نوازندگیت -

نوازی با کسی که تا حاال هنرمندتر از  نوازی بود؛ هماین یه پیشنهاد هم

ای و با احساس  اش ندیده بودم. توی کارش فوق العاده حرفهانگشتای کشیده

تونستم مثل اون ساده و صمیمی ازش تعریف کنم؟ من هیچ  بود؛ اما چرا نمی

نم احساساتم رو کف دستم بگیرم  وقت مثل اون آدم برون گرایی نبودم که بتو

و اون تنها کسی بود که نیازی به شنیدن حرفام نداشت. یعنی هنوز هم  

 تونست مثل بچگی از نگاهم همه چیز رو بخونه؟ می

پروا ازش خواسته بودم بهم محرم بشه، از  طور بیپشیمون بودم. از این که اون

بار دوم اجازه داده بودم بهم  که برایکه همه چیز رو بهش گفته بودم، از ایناین

دونست، پشیمون  کس نمینزدیک بشه و چیزایی رو بدونه؛ که قبل از اون هیچ

که گذاشته بودم توی پارک بهم کمک کنه، حتی از این که در رو  بودم. از این
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کردم؛ روش باز کرده بودم، پشیمون بودم. من فقط باید مثل همیشه رفتار می

دونستم هرچی بیشتر کنارش  م خیلی سخت شده بود و میاما این کار اآلن برا

 .باشم، دور شدن ازش برام سخت میشه 

 این اون تار نبود... چرا؟ -

قدر دقت کرده باشه! واقعا چی بعد از  شد به جنس تارهای سازم اینباورم نمی

گفتم  شد اگه بهش میاین همه سال اون رو تا این جا کشونده بود؟ چی می

ام؟ یکی که همیشه برام سوال بود چرا روی  م محرم یکی دیگههمین اآلن ه

گفتم  شد اگه می کنه؟ چی میقدر پافشاری میکه من خواهرش نیستم ایناین

من فرصت زیادی برای استفاده از یه تار به اون خوبی ندارم و قلبم قراره به 

 زودی بین راه ولم کنه؟

و از دستاش بیرون کشیدم.  حرف سازم رنفس سنگینم رو بیرون دادم و بی

 :اراده با طعنه گفتموقتی دیدم هنوز منتظر جوابه، بی

 بندم تو هم از اون فندک استفاده نکردی، چرا؟شرط می -

کردم بهش بفهمونم راه ما جداست. نه تونست بفهمه؟ داشتم سعی می می

فندک من برای اون ساخته شده بود و نه تار اون برای من! اون پسر خوبِ  
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طور که من کرد. همونوقت از اون فندک استفاده نمی خانواده بود و هیچ

کردم. نگاهم رو ازش گرفتم،  ای استفاده نمی وقت از اون تار ظریف و حرفههیچ

 .سرجام نشستم و خودم رو با سازم مشغول کردم

کردم، باآلخره سرم رو باال آوردم و سنگینی نگاهی رو که از اول حس می

ترین دخترِ اصیلِ یکی از طایفه های عرب و  دم. شیدا محبی بزرگغافلگیر کر

ی  تنها وارث طایفه، دستیار یه خبرنگار معروف، کارمند یکی از دفاتر روزنامه 

محلی و دانشجوی مستعد و مورد عالقه ی استاد جاللی همیشه بهم خیره بود.  

بود.  نفوذ خیلی خوبی داشت و هرچی داشت رو مدیون اسم و رسم پدریش 

اش خبر داشتن و برای همین به اجبار بهش احترام  همه از اصالت و طایفه

شدن. دختر مغرور،  ذاشتن و بیشتر از یه حد مشخصی باهاش صمیمی نمی می

داد، تا ثابت کنه احتیاطی بود و همه کارهاش رو تنهایی انجام میشلوغ و بی

 .ی جایگاهش هستشایسته 

چون توی تحقیقاتی که در مورد طایفه ام  شناختم، من کامال اون رو می

کردم، فهمیده بودم روابط طایفه هامون با هم شکرابه؛ اما اون هیچی از من  می

دونست. چه انتظاری  کس چیزی از من نمیدونست. نه فقط اون، هیچنمی
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 ی خودم هم از زنده موندن من خبر نداشتن؟داشتم وقتی حتی طایفه

تونستم  م چیزی از هویتم بفهمه؛ اما باز هم نمی دونستم نباید بذارخوب می

اومد؛ اما بهش احترام  تفاوت باشم. با این که ازش خوشم نمینسبت بهش بی

ذاشتم. اون هم مثل من یه خان زاده بود، اون هم مثل من با وجود دختر  می

اش بود، هرچند به دو دلیل متفاوت. اون وارث بود چون هیچ  بودن وارث طایفه

ی اونا وجود نداشت؛ اما من وارث بودم چون  با خ*ون خالص توی طایفهپسری 

پدرم به خاطر مادر بدکاره و مجنون من پسر خالصش رو کنار گذاشت. وضع 

 .اون به مراتب خیلی بهتر از من بود

کرد، حلقه ی بزرگی بود که  ام رو بهش جلب میچیزی که بیشتر از همه توجه

ای که خبر از نامزدیش  ش کرده بود. حلقههمیشه روی انگشت دومش جا خو

سالگی هم عقب   15داد، با این حال اون تونسته بود عروسی رو بعد از می

 بندازه؛ اما چطوری؟ 

اگه رازش رو فهمیده بودم، دیگه نیازی نبود با کسی که حتی اسمش رو هم  

بود؛  ی ما متفاوت ی اون با طایفهدونم محرم بشم. شاید هم قوانین طایفهنمی

 .خوردمدونم. من فقط حسرت قدرتی که توی طایفه داشت رو می پنمی
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چشم تو چشم که شدیم، لبخندی زد و »خسته نباشید« ی گفت. طبق عادت 

ی احترام خم کردم و نگاهم رو ازش گرفتم. دلم حرف کمی سرم رو به نشونهبی

 .ینمای رو کنارم ببخواست دیگه هیچ آدم طایفه دار و خان زادهنمی

*** 

توی ت*خت خو*اب نرم و سردم دراز کشیده بودم و خیره به سازم که هنوز  

شد؟ دلم لک زده بود کردم به هیچی فکر نکنم؛ اما مگه میکنارم بود، سعی می

ام دونستم، روزایی که تنها دغدغهواسه روزایی که هیچی از زندگی نمی

شده بودم و دغدغه هامم رسیدن قدم به روشویی بلند اتاقم بود. حاال بزرگ 

 .باهام بزرگ شده بودن

شد و به محض روشن شدن هوا و رسیدن رفیعی، محرمیت من و پویا تمام می 

شدم؛ ولی تمام فکرم این بود که این گیتار دیشب برای  ای میمحرم مرد دیگه

اولین بار، توی دست کسی به جز من به صدا در اومد. دستی به سازم کشیدم و 

ها قبل آرزوی شنیدن صدای  نواز کسی بودم که سال من دیشب همفکر کردم 

ای بود؛ ولی صدای  سازش، برام یه حسرت بزرگ بود. گیتار زدنش اگرچه حرفه

شناختم و  اون کامل ترین آدمی بود که توی زندگیم می  .ویالونش بهشتی بود 
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کس  ذاشتم بیشتر از این بهم نزدیک بشه. واسه کسی مثل اون، هیچنباید می 

 !خطرناک تر از من نبود

ی گوشیم به ام غرق بودم که با ویبرهدونم چقدر توی فکر امید و گذشتهنمی

خودم اومدم. هوا کامال روشن شده بود و من حتی متوجه گذر زمان نشده 

 .بودم

حوصله از  جواب گذاشتم و بیپیام رفیعی رو که خبر اومدنش رو داده بود، بی

 .حالتم رو شونه زدمینه ایستادم و موهای بلند و بیجام بلند شدم. جلوی آ

ام کوتاهشون کرده بودم؛ اما االن بعد از  انگار همین دیروز بود که تا سر شونه

 .سه سال دوباره تا پایین ک*م*رم رسیده بودن

خوابی قرمز شده بود و ی دخترای حساس و ظریف، از بینه چشمام مثل همه

ل*ب های یه دختر سرزنده بود. نه نخی به  های خشکم به قرمزی نه ل*ب

صورتم خورده بود و نه موژه های بورم بلند و پر پیچ و خم بودن. مثل همیشه  

ای براقم، تنها چیزی بودن که  روح و سردم چشمای فیروزهتوی صورت بی

کرد من هرچی که باشم، اول کردن؛ چیزایی که بهم یادآوری میجلب توجه می

مم و از خ*ون یه زن بدکاره. اگر چه بابامحمد همه چیز رو  و آخر یادگار مری
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تعریف کرده بود و گفته بود که مریم گناهی نداشته و تا آخر خودش رو حفظ  

تونستم حرفای مردی که به خاطر شد. دیگه نمیکرده، ولی من دیگه باورم نمی

م؛  های خودش رو رها کرده، باور کنزیبایی یه زن افسونش شده و زن و بچه

ترین  حتی اگه مریم به بابامحمد راستش رو گفته بود؛ حتی اگه واقعا مریم پاک 

شد؛ وقتی همه توی طایفه اون رو یه  زن این زمین بود، باز هم چیزی عوض نمی

ی ننگ تا آخرین نفسی  دونستن و من رو دختر اون زن. این لکهزن بدکاره می

وند و من باید باهاش کنار مکشیدم روی پیشونیم میکه توی اون طایفه می

 .اومدممی

برعکس همیشه موهام رو پشت سرم جمع نکردم و دختر بودنم رو مخفی  

ام، ظریف ترین و زیباترین لباسی رو که زیور  نکردم. از بین لباس های دخترونه

برام خریده بود رو پوشیدم و جلوی آینه نشستم. اگر چه لباس ارزونی بود،  

و دخترونه بود. صورتم برای یه عروس زیادی ولی سبک، ظریف، ملیح 

آرایش بود. پک لوازم آرایش رو بیرون آوردم و بهش خیره  معصومانه و بی

 .کردم یه روز واقعا ازش استفاده کنم وقت فکر نمیشدم. هیچ

*** 
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ام زیر و  فقط با یه کرم ساده روی پو*ست صاف گندمیم و یه رژلب مات، چهره

چشمی که بلد نبودم بکشم رو کنار گذاشته بودم و به  رو شده بود. هرچند خط 

کشیدم اکتفا کرده بودم؛  ای که گاهی توی چشمم می کشیدن مداد سیاه ساده 

ولی واقعا عوض شده بودم. من خانوم شده بودم. موهای بورم رو آزادانه رها  

 .هدف روی موهام انداخته بودمکرده بودم و شال سفیدی رو بی

گفت باز هم مثل همیشه دیر کردم. خیلی خورد، میگ می گوشیم که مدام زن

جا، جلوی محضر ایستاده بودم، ولی پاهام جون نداشت.  وقت بود که این

ام طاقت دوباره رو شدن با پویا رو نداشت. قلب شکستهچشمام روی روبه

 .شکسته شدن رو نداشت

قط چند  وقت شبیه مادرم نمیشم؛ ولی اآلن فکردم من هیچهمیشه فکر می

قدم تا محرم با یه غریبه فاصله داشتم. مهم نبود دلیلش انتقام و خ*ون  

 .ذاشتمخواهیه یا طمع ثروت و ارث خاندانم، من داشتم روی اصولم پا می 

ام رو باز کردم. مهم نبود گوشیم رو خاموش کردم و دستای سرد و مشت شده 

ید کنارم بود، خودم رو  که ای کاش اآلن امچقدر اینجا بایستم و از آرزوی این

سرزنش کنم؛ مهم نبود چقدر مقاومت کنم و جلوی این محضر از ده تا یک 
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بشمارم و منتظرش بمونم، مهم نبود چقدر خودم رو دلداری بدم که دارم کار 

درست رو انجام میدم، وقتی به هرحال قرار بود اسمم به عنوان یه زن مدت دار  

 .گه هیچی مهم نبودتوی د*ه*ان مردم طایفه بچرخه، دی

فایده بود. همین اآلن هم نیم ساعت دیر کرده بودم. دستی به پالک  انتظار بی

اهلل« دور گر*دنم کشیدم و از پله های سفید محضر باال رفتم. نگاهی به در  »

 .نیمه باز واحد انداختم و نفس عمیقی کشیدم

ه رو بشم و  کردم قراره با زخم ز*ب*ون ها و توهین های مهری رو بفکر می

دیدم، نگاه پرسرزنش پرنیان رو روی خودم تحمل کنم؛ اما تنها چیزی که می

حس پسر ویلچر  یه مرد سالخورده بود که پتوی نازکی رو روی پاهای بی

کرد. ته دلم خالی شد. قلبم از دیدن پویا روی ویلچر فشرده نشینش مرتب می

یا خوب نشده بود؟ چرا شد. دلم از شکسته شدن رفیعی گرفت. چرا پاهای پو

نتیجه بود؟  هنوز به این ویلچر وصل بود؟ یعنی اون همه هزینه و درمان، بی

چقدر پویا مرد شده بود و رفیعی شکسته و سالخورده. شاید؛ واقعا انتظارم  

جا بود. رفیعی هم این مدت بهش خوش نگذشته بود! اون هم درگیر زندگی  بی

جا هم زیاد از خودش مایه گذاشته بود و  و مشکالت خودش بود. اون تا همین
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برای بیرون آوردن دختر یه زن بدکاره از پرورشگاه، تا پای محرم کردن من با 

ای که پسر بزرگش که وارث خاندانشون بود، پیش رفته بود. شاید واقعا زندگی

شاید باید دنبال مقصر گشتن رو تمام   .کس نبوداآلن داشتم، تقصیر هیچ

 .کردخدا، واقعا داشت نگاهم می کردم. شایدمی

با قدم هایی سست سمتشون رفتم. صحبت های آرومشون که با دیدنم قطع 

 .ام رو پیدا کردمشد، صدای گم شده 

 .سالم -

ای کوتاه، خجالت  حسم نشست، برای یه لحظهنگاه نافذ پویا که توی نگاه بی

باهاش برام سخت  دونستم محرمشم، چشم تو چشم شدن کشیدم. حاال که می

شرت سفید و مارکی پوشیده بود و کت تکی  جین آبی کم رنگ و تی .شده بود

 .که روش بود؛ واقعا جذابش کرده بود

جواب موند، اما دست پویا که سمتم جواب سالمم از طرف رفیعی اگرچه بی

اراده نگاهم روی رفیعی سُر خورد. من داشتم با نگاهم ازش اجازه  دراز شد، بی

 .رفتم؛ اما اون نه تنها جواب سالمم رو نداده بود، روش رو هم برگردوندگمی

پویا که متوجه رفتار پدرش بود، منتظر من نموند و دست سردم رو گرفت. 
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 :فشار آرومی داد و خیره توی چشمام گفت

 .حداقل قبل از رفتنم درست سالم کردنو یادت بدم گشنه گدا -

تونست مثل سابق روون صحبت کنه، ذوق  ی اول از این که میاگر چه لحظه

اراده با شنیدن »گشنه گدا« اخمام توی هم رفت. همون یه  زده شدم؛ اما بی 

ذره خجالتم هم از بین رفت و دوباره خشم بچگی توی چشمام رنگ گرفت. 

حالتم رو از صورتم کنار زدم؛ اما بهش خیره شدم و با دست آزادم موهای بی

 :بدم، رفیعی با حرص گفت قبل از این که جوابش رو

شد حداقل یکم به خودت  صدبار نگفتم این محضر آشناست؟ نمی -

 رسیدی؟می

مهری هم که نبود، رفیعی خوب بلد بود چطور دلم رو بشکنه. این اولین باری  

بود که من این همه به خودم رسیده بودم تا آبروی اون رو حفظ کنم، چرا به  

ستم مُد چیه و مدل موی مُد روز چیه؟ فکر  دوناومدم؟ من چه میچشمش نمی 

 ...که مرتب باشم کافیه؛ اماکردم همینمی

که حواسم باشه دستم هنوز توی دست پویاست، از شدت حرص بدون این

دادم. اعصابم به اندازه ی کافی بهم ریخته بود، ولی باید  دست پویارو فشار می
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 .کردمخودم رو کنترل می

س کردم، شوکه شدم و نگاه گیجی به دستامون وقتی نوازش آرومش رو ح

ام سریع دستم رو بیرون کشیدم و قدمی عقب رفتم. من باید فاصله  .انداختم

کردم. ما واقعا هم سطح هم نبودیم. اون کسی رو با وارث خاندانشون حفظ می

نبود که من بتونم دستش رو بگیرم و من کسی نبودم که اون نوازشش کنه!  

 .ام دوید رو حس کردم و سرم رو پایین انداختماشکی که به چشم

من موهاتو دوست دارم. رنگ چشمات هنوزم همونه ولی موهات روشن تر   -

 .شده

گفت یا واقعا هنوز رنگ چشم ها و  که دلم نشکنه این رو میدونم برای ایننمی

اراده مثل امید توی نگاه مغرور و لجبازش دنبال موهای من رو یادش بود. بی

قت حرفاش بودم. خوب بود! این که بازم نگاهش رو با این غرور آشنا و  صدا

اش رو به دست که دوباره انگیزهدیدم، خوب بود. ایناعتماد به نفس باال می

 .آورده بود و همون پویای سابق شده بود، خوب بود

زد رو پس زدم و در جواب تعریف پویا، به  بغضی که به گلوم چ*ن*گ می

کردن مرده، چیزی کردم. واضح بود از اون زمانی که همه فکر می لبخندی اکتفا
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بهش نگفته بودن. واضح بود از بالهایی که توی اون مدت سرم آورده بودن  

شد. اونا  چیزی بهش نگفته بودن؛ ولی من بازم دلم با این طایفه صاف نمی

 ...دونستن من محرم پویام ومی

ه و مارکم انداختم. سعادتی دیر نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به ساعت ساد

شد کارم رو شروع کنم. باید قانونی با رفیعی اومد، نمیکرده بود و تا اون نمی

زدم و به سعادتی نیاز داشتم. نگاه پویا به دست من که از شدت  حرف می 

استیصال هنوز روی هوا مونده بود، خشک شده بود. آثار زخم های نه چندان  

اش رو جلب کرده بود و حاال اخم عمیقی روش  سطحیم روی دستم توجه

اراده مثل بچه ها  فورا دستم رو پایین آوردم و بی .صورتش جا خوش کرده بود

  .پشت سرم قایمش کردم

این دست اگر چه ظریف بود؛ اما بارها و بارها شکسته بود، مشت شده بود، توی  

خیلی قفل ها رو  ها فرود اومده بود، خیلی هارو زخمی کرده بود، صورت خیلی

ی جابجایی خیلی از محموله هارو کشیده بود. امکان باز کرده بود و نقشه

ای توی دستم بشینه. من محکوم به غرق شدن بودم  نداشت بذارم دست دیگه

 .ای رو با خودم غرق کنمخواستم کس دیگهو نمی
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دستم که از دیدش خارج شد، نگاه تیزش روی صورتم نشست. اون هنوز هم  

 .ل سابق باصالبت بودمث

کرد، منو  صدای آشنای سعادتی که داشت با محضردار احوال پرسی گرمی می 

به خودم آورد. نگاهم روی پسر جوانی که پشت سرش بود، کشیده شد.  

خجالتی و سربه زیر بود و کامال از وضعش معلوم بود مشکل مالی داره. 

زمه تا زندگیش عوض  دونستم سعادتی قول چقدر رو بهش داده و چقدر النمی

تونست مشکل اون رو حل کنه و این محرمیت  که این پول میبشه؟ ولی همین

 .مشکل منو، راضی بودم

سعادتی چکی برای محضر دار نوشت و صحبتش رو باهاش تموم کرد. سمت  

من اومد و کنارم ایستاد. مثل همیشه تیپ اسپرتی زده بود و با بیخیالی  

ش گرفته بود. عینک آفتابیش رو برداشت و بی  ی مدارک رو توی دستپوشه

 :کرد، کنار گوشم آروم پرسیدتوجه به رفیعی که با تعجب نگاهش می

 مطمئنی؟ -

حرف سری به نشونه ی  اراده مشت شد. بی دستم که هنوز پشت سرم بود، بی

 :ها از جاش بلند شد و شوکه گفتتایید تکون دادم. رفیعی مثل مسخ شده 
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 ...تو... توی -

 .سعادتی لبخند حرص دراری زد و وسط حرفش پرید

 .سعادتی هستم وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانوادگی خانم ریاحی -

جواب موند، بیخیال و با خونسردی،  اش که از طرف رفیعی بیدست دراز شده 

 :م*حکم ادامه داد

ومده  مطمئنم منو از زمان فوت محمدخان یادتونه. اون موقع برای معامله ا -

بودم، اآلنم برای یه معامله منصفانه اینجام. خانم ریاحی کاری که شما  

خواین رو انجام میده، شما هم باید با عقد موقتش موافقت کنین. هیچ کاری  می

 ...بدون

طاقت با صدایی که کمی بلند شده بود پر حرص رفیعی از جاش بلند شد و بی

 :گفت

 .موقت؟ این دختر امانته کنی؟ عقدفکر کردی داری چی کار می -

اراده صدای نسبتا بلندش، توی جمله.ی آخر، به چنان فریادی ختم شد که بی 

شنیدم و برام مهم  چشمام رو بستم. صدای نفس های عصبی رفیعی رو می

آبروی رفیعی، دیگه برام مهم نبود. امانت داری رفیعی به خاطر رفاقتی  .نبود
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، برام مهم نبود. من دیگه از هرچی  که به من فقط حس عذاب وجدان داشت

ای که به خاطر عذاب وجدان، ترحم، دلسوزی و... بود، متنفر  محبت نصفه نیمه

  .بودم

اون حق داد زدن سر کسی که کمک کرده بود هویتم رو دوباره به دست بیارم، 

 .باهام همدردی کرده بود و کنارم مونده بود رو نداشت

عقب رفته بودم رو پس گرفتم. بس بود؛ دیگه  چشمام رو باز کردم و قدمی که 

هرچی تحمل کرده بودم، بس بود. دستم که م*حکم کشیده شد، حرفم یادم  

رفت. دست پویا روی زخم دستم نشسته بود. برای یه لحظه فکر کردم نگرانم  

 :شده؛ اما وقتی با اخمی که انگار دیگه از صورتش جدا شدنی نبود، زمزمه کرد

 رت کرده؟ این یارو مجبو -

مطمئن شدم اون هنوز هم همون پویای بدجنس سابقه. خیره توی نگاه تیزش،  

ی  کردم این توهین رو تحمل کنم؛ ولی نتونستم. حاال کینهداشتم سعی می 

کرد. پوزخند صداداری زدم و با شدت دستم رو قدیمیم توی چشمام بیداد می

 .عقب کشیدم

ررویی رو از کجا میاری؟ مجبورم  ی همه. این همه پ هی! وارث عزیز کرده  -
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کنه؟ من وارث یه خاندانم صدبار از خاندان تو قوی تر. فکر کردی هنوز همون  

ام که هرکسی فقط به خاطر این که بهم جاخواب و غذا  ساله 8دختربچه ی 

اش؟ یا فکر کردی همه مثل  داده، بتونه بندازتم زیر دست و پای مردای طایفه

 ...ساله رو 8ی شرفن که یه دختربچهر بیقدات اینمردای طایفه

 !بابا -

سیلی محکمی که توی صورتم نشست، طعم خ*ون رو به دهانم کشوند. حتی 

صدای م*حکم پویا هم نتونسته بود رفیعی رو متوقف کنه. همه ماتشون برده  

بود و پسر جوانی که سعادتی همراهش آورده بود، کامال ترسیده و گیج بود.  

 .دونست پا توی چه مردابی گذاشته. این تازه اول ماجرا بودیشاید هنوز نم

سوخت. حاال مطمئن بودم همه چی رو از پویا کرد و کمی میصورتم گزگز می

خواست با این سیلی  مخفی کرده بودن تا بتونن کنترلش کنن. رفیعی می

دیده ساکتم کنه؛ اما اشتباه کرده بود. من زیر شکنجه های مریم، فوالد آب 

شده بودم. خ*ون و بغضم رو قورت دادم و موهام رو که توی صورتم پخش  

 .شده بود، عقب فرستادم

بدون این که حتی نیم نگاهی به رفیعی بندازم، دوباره به چشمای شوکه ی پویا  
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 :خیره شدم و با خونسردی گفتم

زنه هم از  قدر راحت جلوی چشمات داره زنت رو کتک می که پدرت ایناین -

 .بخاری توئه. وارث بودن به نر بودن نیست، باید جربزه داشته باشیبی

دست رفیعی که به قصد سیلی دوم باال رفته بود، قبل از پایین اومدن متوقف  

سعادتی مدارک رو کنار گذاشته بود و دست سنگین رفیعی رو مهار   .شد

توجه بی توجه به صدای رفیعی که دیگه از کنترل خارج شده بود،بی  .کردمی

به شری که درست کرده بودم، سمت ویلچر پویا خم شدم و خیره توی  

 :چشماش، پر کینه گفتم

صدتا مثل پدرت، توی اون مدتی که نبودی، منی که محرم توی لعنتی بودم  -

رو به باد کتک گرفتن؛ فقط چون من قرار بوده با تو توی اون پرواز باشم؛ ولی  

ود عفونی بشه رو برات بستم. من داشتم  نبودم، چون زخمی رو که ممکن ب

ی اونا مرده بود، اون هم  دادم وقتی وارث طایفهتقاص زنده موندنم رو پس می

خوردم چون زیر  به خاطر پروازی که من حتی ازش خبر هم نداشتم. کتک می 

ی اونا  گفتم زنده ای؛ وقتی همهزدم و میدست و پاشون اسمت رو فریاد می

ی اونا باشه. منه زخمی و از  ه باشی تا وارث جدید از خانوادهکردن مردآرزو می
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همه جا رونده شده، زنده بودنت رو آرزو کردم. زنده بودن کسی که حتی 

 .دونستم... محرم منهنمی

 :ی پویا زدم و زمزمه کردملبخندی به صورت ک*بود شده 

 .خورهپس غیرتی شدن این شکلیه. چه حیف که دیگه به دردم نمی -

کرد رو گفتم؛ اما  فتم. باالخره حرفایی که این همه مدت توی دلم سنگینی میگ

سبک نشدم. محال بود چیزی بتونه اون خاطرات تلخم رو برام کمرنگ کنه. 

گفتنش اگرچه درمون د*ر*د من نبود؛ ولی برای پویا خوب بود. خوب بدونه  

ش و طمع  اش میرن، روزی از خبر مرگی کسایی که دارن قربون صدقههمه

ست و خوب  سفرهرسیدن به ارثش، ذوق زده بودن. خوب بود بدونه با کیا هم

کنه. قدم قدم عقب رفتم و  بود بدونه پدرش، حتی به عروسش هم رحم نمی 

 :روبه همشون گفتم

ی خواد با امانت طایفهولش کنین. من هویتم رو پس گرفتم. بذارین ببینم می -

 تونه بکنه؟ کار میریاحی ها چی کار کنه؟ هه! چی 

اش کشید. پسر  حرف رهاش کرد و دستی به صورت عرق کردهسعادتی بی 

زد هم عقب رفت. رفیعی  جوون که رنگش کمی پریده بود و نفس نفس می
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 .سرجاش وارفت و روی صندلی پشت سرش افتاد

 .آبرویی روکنم. تموم کن این بیامضا می  -

ی  ن بدش، صدای لرزونش و جملهام گرفت. لحبهش نگاه کردم؛ عمیق. خنده

ی آرومم به خنده های بلندی ختم شد؛ اما اش، خنده دار بود. خندهمسخره

خندیدم. گرفتم و بلند بلند به پوچی افکارش میدیگه جلوی خودم رو نمی

 .تر از افکار بقیه مردم هم وجود دارهواسه اون خیلی دیر بود بفهمه چیزی مهم

 :نگاه زخمیش خیره شدم و خطاب به سعادتی گفتم ام که ته کشید، بهخنده

ی محترمم باید به پروازش  زودتر تمومش کن آقای سعادتی. پدرخوانده -

 .برسه

گفت. همه چی خیلی  جو حسابی سنگین شده بود و دیگه کسی چیزی نمی

کردم قوی شد و من با وجود این که داشتم سعی میسریع داشت انجام می

شده بود. محرمیتم با پویا که باطل شد؛ عقد نامه ی بعدی  باشم، ته دلم خالی  

رو امضا کرد و سریع و بی خدافظی با پویا محضر رو ترک کرد. اون نموند تا  

شاهد عقد جدیدم باشه و حتی در مورد این که قراره با کی محرم بشم هم 

  .کنجکاوی نکرد
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ده. نگاهی به  امروز برای اولین بار حس کردم، که این بار واقعا رهام کر

ی جوهر آبی شده بود، انداختم و  ام که حاال از باقی موندهسرانگشت اشاره

 :بدون این که به پسر جوون کنارم نیم نگاهی کنم، گفتم

تونه با اون انگشتای ماهر ویلچر  برو کمکشون. اون یه جراحه معروفه. نمی  -

 .پویارو بلند کنه

طب حرفامه، اما باالخره دنبالشون چند ثانیه طول کشید تا مطمئن بشه مخا

بطری آبی که سعادتی جلوم گرفت رو کنار زدم و به گفتن: »خوبم« اکتفا   .رفت

 .کردم

اگر دودلی الزم نیست تا اینجاها پیش بری. یه راه دیگه برای دووم آوردنت   -

 ...کنم. مجبور نیستیتو طایفه و پیدا کردن قاتل بابام پیدا می

زد،  وی درگاه در ایستاده بود و خیس از عرق، نفس نفس میبا دیدن امید که ت

 .توجه به سعادتی از جام بلند شدمبی

ی من نشست. اش دور تا دور اتاق گشت و توی نگاه شوکهنگاه ترسیده 

ی منو دید، صحبتش رو قطع کرد و رد نگاهم رو  سعادتی که صورت شوکه

 :گوشم گفت دنبال کرد. نگاهی به جفتمون کرد و پرتعجب کنار
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 شناسیش؟می  -

هایی انگار همین سوال ساده برای این که شوک بیرون بیام کافی بود. با قدم 

توجه به  حرف آستین لباسش رو گرفتم. بیتند و م*حکم سمت امید رفتم و بی

 .ی باال پشت بومه، دنبال خودم کشیدمشکه طبقهاین

تر از دو  ن مطمئن بودم کمرو بشن؛ چوخواستم سعادتی و امید با هم روبهنمی

وقت محال بود بذاره اش رو در آورده. اونی سابقهدقیقه بعدش، سعادتی همه

جای امید که قابل اعتماده یه غریبه رو وارد ماجرا کنم و این دقیقا همون  

ی خطرناک تونستم امید رو وارد این چرخهچیزی بود که ازش فراری بودم. نمی

تونست  دونست. هیچی نمیه و قانون و مردمش نمیکنم؛ وقتی هیچی از طایف 

 طور به خطر بندازم؟ قانعم کنه چرا باید بهترین رفیقم رو این

اراده دستم از آستینش سُر خورد و سریع  نور تیز آفتاب که توی چشمم زد، بی

قدر شوکه بودم که به کل  چشمام رو بستم. از دیدنش توی همچین جایی این

اراده  ده بودم. با اولین دردی که توی سرم پیچید، بیعینکم رو فراموش کر

 .دستم روی سرم نشست

 خوبی؟ -
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نه خوب نبودم. بعد از این همه سال پویارو دیده بودم؛ ولی حتی نشد درست 

باهاش حرف بزنم. من مقصر هیچی جز بستن اون زخم لعنتی نبودم؛ ولی  

زش عذرخواهی  کرد. باید اعذاب وجدان وحشتناکی که داشتم رهام نمی

جوری جلوی همه خردش کنم. نباید حقیقت پستی  که اینکردم نه اینمی

کوبیدم. عمیقا دلم جوری جلوی همه توی صورتش میاش رو اینطایفه

تونستم بهش بگم چقدر از این که  می .تونستم حالش رو بپرسمخواست میمی

باید بهش  بینم دوباره مثل سابق داره م*حکم حرف میزنه خوشحالم.می

گفتم: گفتم: باز هم قوی بمونه و برای دوباره ایستادن هم تالش کنه. باید میمی

 ...هنوز هم حق نداره دست از تالش بکشه. باید

با محو شدن نوری که پشت پلکم نشسته بود، با احتیاط چشمام رو باز کردم. 

شد. اش به آرومی باال پایین می نفسش جا اومده بود و قفسه ی س*ی*نه

نزدیکم ایستاده بود تا با قد بلندش مانع نور بشه. حساسیتم به نور رو هنوز  

 ...ی قبل هم برای این که آرومم کنهیادش بود؟! دفعه 

سری تکون دادم تا از فکر بیرون بیام. وسط این همه مشکلی که داشتم، وجود 

الش رو  که جواب سوامید بدترینش بود. طلبکارانه بهش خیره شدم و بدون این
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 :چکید، زمزمه کردمبدم، با صدایی که هنوز هم شوک ازش می

 تو چرا... چرا... اینجایی؟ -

دیگه حتی برام مهم نبود که نگاهش به زمینه، مهم نبود که چیز زیادی ازم  

جا  دونه و حتی مهم نبود چرا این جاست؟ دلیلش هرچی که بود، باید از ایننمی

عصبی صداش زدم؛ اما وقتی نگاهم کرد، همه رفت. مکثش که طوالنی شد، می

ی عصبانیتم یادم رفت. نگاه عمیقش توی کل صورتم گشت و روی چشمام 

 .متوقف شد

 دوست نداشتی من این جا باشم؟  -

تونه احساساتم رو از چشمام بخونه. آره! من  شد می کم داشت باورم میکم 

یاد؛ اما اآلن که  وقت نمبودنش رو آرزو کرده بودم چون مطمئن بودم هیچ

نگاهش توی نگاهم بود، فقط گیج شده بودم. اگه یه لحظه دیگه به این نگاهش  

داد، مطمئن نبودم باز هم بتونم ردش کنم. نگاهم رو ازش گرفتم و  ادامه می 

که حواسم به نور باشه، قدمی عقب رفتم. این بار درست قبل از این  بدون این

 .اومدکه نور بهم بخوره، یه قدم جلوتر 

احتیاط شده بودم؟ چرا داشتم به این که مدام مراقبم باشه،  قدر بیچرا این
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کردم یک بار دیگه هم ترک  کردم؟ این درست نبود. نباید کاری میعادت می

شدن رو تجربه کنه. نه من مثل سابق طاقت ترک کردنش رو داشتم و نه اون  

 .تحمل دوباره ترک شدن

خورد، همین یه جمله پررنگ  داشت مغزم رو می از بین تمام افکار درهمی که

 :شد

 .جا باشیتو نباید این -

 ...خوام کمکت کنممن فقط می  -

 :وسط حرفش پریدم و با مسخره بازی گفتم

کردم گفتی این کار  وای چه پسر خوبی! اومده یه دخترو نجات بده! خیال می -

 آقای برادر؟درست نیست... یا نکنه اومدی محضر دنبال ثوابش 

اش رو از جیبش  کردم، شناسنامه اش میکه عمال داشتم مسخرهتوجه به اینبی

جوری بود. وقتی  بیرون آورد. اون تصمیمش رو گرفته بود. از بچگی همین

گرفت کاری رو برام انجام بده، دیگه مهم نبود اون کار مثل بیرون  تصمیم می 

پشت بوم بودن ممنوع، مهم نبود  رفتن از پرورشگاه محال باشه یا مثل شب رو

مثل کارکردن تو پرورشگاه طاقت فرسا باشه یا مثل غذا خوردن رو پشت بوم  
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داد. من باز هم داشتم همون نگاه مصر و خطرناک؛ اون برام انجامش می

دونستم این بار این نگاه هردومون رو به  دیدم، وقتی میم*حکم آشنا رو می

 .باد میده

 :گفتم*حکم تر از قبل 

 ...خوام کمک کنم زودترمی  -

 :از کوره در رفتم و سرش فریاد زدم

 ...من آدم خوبی نیستم -

وقت منو  تونستم این رو توی نگاهش ببینم. اون هیچشوکه شده بود. می 

قدر پریشون ندیده بود و ازم انتظار این رفتار عصبی رو نداشت. اون  این

کرد من هنوز همون  ود و فکر میی منو ندیده بوقت این روی درموندههیچ

فهموندم هیچی از اون  ی معصوم سابقم. چطور باید بهش میساله 5ی دختربچه

 ساله نمونده؟ 5دختر 

ای فایده بود. یه قدم فاصله نفس عمیقی کشیدم تا خودم رو آروم کنم؛ ولی بی

انه که بینمون بود رو پر کردم و اون عقب نرفت. بهش خیره شدم. آروم و دلجوی

 :با صدایی که تحلیل رفته بود زمزمه کردم
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من آدم خوبی نیستم امید... به خودت قسم... تو... نباید کنار کسی مثل من   -

 .باشی

موقعی که از این اعتراف تلخ توی گلوم نشسته بود، این بار شکست  بغض بی

ناپذیر شده بود. من زیر بار این اعتراف شکستم و این اشک سردی که با 

خورد، آخرین دفاعم بود. صدام از بغض مرگ آورم  ناهی از صورتم سُر می پبی

 :خش برداشته بود و حق نداشتم بروز بدم. لبخند تلخی زدم و ادامه دادم

 .کمک کردن به یه دختر بد، تو رو به بهشت نمیبره. باور کن  -

تونستم توی نگاهش ببینم. اشک حاال جز یه مهربونی آشنا، بغض رو هم می

، بغض رو به چشمای اون هم کشونده بود. لبخند آرومی بهم زد و با همون  من

 :مهربونی گفت

 .تونه آدم بدی باشهکسی که چشمای یه فرشته رو داره، نمی -

تونستم صداقت و مهربونی رو توی عمق چشمای شفافش ببینم و این  می

که توی   ترین چیز روی این زمین خاکی بود. مهربونی عمیقیام خطرناکواسه

چشمای روشنش داشت، باعث شده بود خدارو باور کنم، امضای یه عقدنامه که 

 .در مقابلش چیزی نبود
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ی مصلحتی و  دونم سعادتی از کی به پشت بوم اومده بود؛ اما با سرفه نمی

آرومی که کرد، امید قدمی ازم فاصله گرفت؛ اما من مصرانه به امید خیره  

  .بودم

 :ری زد و گفتسعادتی پوزخند صدادا

 ای بخرم؟ تشریف میاری یا باید برم یه عروس هم واسه این داماد اجاره -

قدر مهم بود که تمسخر کالم سعادتی رو  گرفتم اینتصمیمی که اآلن داشتم می 

برام کمرنگ کنه؛ اما با نگاه تندی که امید بهش کرد، لبخند بدجنسی زد و 

 :گفت

 .از نگاهتون معلوم بود شناسین.دیگه رو میدیدی گفتم هم -

متوجه جو سنگین بین مون بود و برای بهتر کردن فضا، سمت امید اومد و  

 .باهاش دست داد

کنی داداش؟ من وکیل خانوادگی ریاحی هام و  قدر بد نگامون میچرا این -

 شما؟ 

که امید حتی فرصت کنه جوابش رو بده، شناسنامه رو توی دستش  قبل از این

 .گی بین ابروش نشستدید و اخم کمرن
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 ...رها شاهد دعوت کردی یا -

خیالش  حرفش رو ادامه نداد و نگاه جدیش رو بهم دوخت. باالخره اون روی بی

رفت؛ اما اهمیتی نداشت. االن هیچی جز این تردیدی که داشتم  داشت کنار می

دونستم اگه االن ردش کنم، پشیمون  شدم اهمیت نداشت. میتوش غرق می

دونستم امید دست بردار ه قبولش کنم هم باز پشیمون میشم. می میشم و اگ

نیست و سر این لجبازیش هم شده، به خطر میوفته؛ پس بهتر بود کنارم باشه 

 .تا حداقل بتونم مراقبش باشم

ترم رو از امید گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. قبل از پایین رفتن زمزمه  نگاه

 :کردم

ی امید رو بگیر.  ی رو بهش بده و شناسنامه پولی که با اون طی کرده بود -

 .خوام ناهار خونه باشممی

انگار وقتی برگشتم پایین و خودم رو روی اولین صندلی دم در رها کردم، تازه 

فهمیدم چه تصمیمی گرفتم. این اولین باری نبود که درست و غ*لط زندگیم  

گیم برام مهم رو گم کرده بودم؛ ولی اولین باری بود که درست و غ*لط زند

اهمیتی مثل رنگ و مدل لباسم، زخمی بودن و  شده بود. حتی چیزای بی
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اهمیت نبودن. خوب که فکر  نبودنم، حال خوب و بدم هم دیگه مثل سابق بی

کردم، از وقتی دوباره امید رو دیده بودم، همه چیز مهم شده بود و مطمئنا می

 !شدسوب نمیبرای کسی توی موقعیت من، این اصال یه آپشن مح

شناسیم. امید لجباز و سرسخت  دیگه رو به خوبی میدونستم ما همخوب می

شدم هم  بود؛ حاال که تصمیم گرفته بود کنارم بمونه؛ حتی اگه مانعش می

فایده بود. اگه قرار بود به خاطر من خطر بیوفته، بهتر بود کنارم باشه؛ بی

 .تونستم ازش محافظت کنمجوری میحداقل این

گذشت؛ اما هنوز نیومده بودن. سعادتی  بیشتر از نیم ساعت از پایین اومدنم می 

دونست از انتظار و بالتکلیفی متنفرم؛ اما مطمئن بودم حضور امید و  خوب می

رفتار متفاوتی که از من دیده بود، اآلن براش در اولویت بود. اون هیچ ریسکی  

خوره تا  امید رو با سواالتش می کرد و مطمئن بودم اآلن داره مغزرو قبول نمی

ای که وجود نداشت. دوست نداشتم اش رو بیرون بکشه، شجره نامهشجره نامه 

امید رو با سواالتش کالفه کنه؛ اما اون همین االن هم فهمیده بود که ما 

 .شناسیم و برای هر انکاری دیر شده بوددیگه رو میهم

وقت کسی نبودم که منتظر  هیچ کرد. مناین انتظار کم کم داشت عصبیم می
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بقیه بمونه. گوشیم رو روشن کردم تا بهش زنگ بزنم که با دیدن تماس های از  

ی امید، ماتم برد. دستم بین باز کردن و نکردن پیام هاش مردد بود دست رفته

 :که سعادتی با خنده صدام کرد و با لحنی که مثال قرار بود شوخ باشه گفت

 .عروس خانم؟ برو بشین تو جایگاهجا نشستی چرا این -

ای با تم  ی عقد آماده نگاهی به اتاقی که بهش اشاره کرد انداختم. دیدن سفره

آبی کم رنگ که چیز های مختلفی روش چیده شده بود، ته دلم رو خالی کرد.  

ای که باالتر از سفره کنار هم گذاشته شده بودن و با پارچه سفید و  دو صندلی

به سفره نما داده بودن، برای یه عقد موقت مصلحتی زیادی  ربان آبی قشنگی

اومد هم به شدت توی  که من از رنگ آبی هیچ خوشم نمی هرچند این .بود

ی مجلل کرده  مهم نبود سعادتی چقدر از پولم رو خرج این سفره .زدذوقم می 

 .ی من نبودی پر زرق و برق، مورد عالقهبود، هیچ چیز این سفره

کردن. نگاهم روی  پرسنل های خانم، با لبخند به من و امید نگاه می دو نفر از 

ای زیبایی که دستشون بود، سُر خورد و  کله قندهای کوچیک و تور سورمه

که روز عقدش عمیق ترین ناراحتیم این بود که هوا یاد رویا افتادم. یاد اینبی

سابن، ولی  می  تونم جای یکی از کسایی باشم که دارن باالی سرشون قندنمی
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اهمیت شد و لباس روشنم جاش رو به لباس  ام بیچه زود مهم ترین دغدغه

 .سیاه داد

 :بغضم رو قورت داده و نداده، زمزمه کردم 

 .نیازی به این همه تجمالت مصنوعی واسه یه محرمیت سوری نبود -

  که منتظر جوابش بمونم، از جام بلند شدم و برای عقد با امید روی بدون این

ای نشستم که همین چند دقیقه پیش روش از پویا جدا شده همون صندلی

مطمئن بودم امید از چشمای قرمزم، متوجه بغضم شده که در مقابل   .بودم

حرف اومد و کنارم نشست. اون روی  اعتراض سعادتی، اون هم مثل من بی

ویلچر  ای نشسته بود که پویا نتونسته بود روش بشینه، چون به اون  صندلی

  .سرد زنجیر شده بود

که امید هم داشت مثل من سعادتی به رفتار من عادت کرده بود؛ اما از این

که قبال قبول کرده بودم گرفت، کمی عصبی شده بود. البته ایناش مینادیده 

جلوی بقیه حفظ ظاهر کنم؛ ولی االن داشتم به همین صندلی چوبی ساده اکتفا 

تاثیر نبود! من واقعا اون موقع فکر نیتش بیکردم هم توی شدت عصبامی

ی بزرگی برام چیده باشه. تصور من از عقد موقت؛  کردم همچین سفرهنمی
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 !واقعا همون یه خط عربی بود

 :توجه به امید، کنار گوشم گفتسعادتی طبق عادت و بی

اش اخمات توی  یکم لبخند بزن؛ عروسی مثال. مجبورت که نکردنن همه -

 ...همه

 :خند مصلحتی زدم و به همون آرومی میون حرفش جواب دادملب

این همه خرج واسه یه محرمیت موقت اضافه کاری بزرگیه. حاال هم تموم کن   -

 .این پچ پچ کردنو

دونستم امیدِ حساس اآلن چقدر از این کار سعادتی حرصش گرفته و  خوب می

که به سعادتی  خواستم بیشتر از این اذیتش کنم. نگاه جدی و مصممی نمی

های شکنجه  انداختم، برای این که نق زدن رو تموم کنه و زودتر به این لحظه

آور پایان بده، کافی بود. حرصش رو فروخورد و با نگاهی به محضر دار، رو به  

 :عاقد گفت

 .شروع کنین حاج آقا -

دیدن امید که قرآن کوچیکی رو از جیبش رو در آورد و شروع به خوندن کرد،  

دن کلمات عربی که عاقد تند و بدون ذره ای دقت ادا می.کرد، پوزخند  شنی
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  «ی آشنای: »عروس خانوم وکیلم؟تلخی رو به ل*بم آورد. با شنیدن جمله

ـ  -  ...بل

قبل از این که حرفم رو تموم کنم، یکی از همون پرسنل که هنوز هم به طرز  

 :از وسط حرفم اومدکند، با نای دل از کله قند های عروسکیش نمیاحمقانه

 .خوادعروس زیر لفظی می -

ی پیش همه چیز رو برای این محرمیت آماده کرده بودم منتظر من که از هفته

همچین چیزی نبودم، امید که با دو خودش رو رسونده بود و معلوم بود دقیقه  

 .ی آخر تصمیمش رو عوض کرده و اومده محضر، دیگه جای خود داشت

به خانمه خیره شده بودم و امید هم به وضوح جا خورده و  من که کامال کفری 

کمی خجالت کشیده بود. تنها کسی که انگار کامال انتظار این لحظه رو داشت و  

 .با دست پر سمتون اومد، سعادتی بود

دست امید برای گرفتن سرویس طالی ظریفی که سعادتی سمتش گرفته بود،  

کرد که ازش  ونم چه فکری میدرفت. بهش برخورده بود؟! نمیجلو نمی

گرفت؛ اما تمام خرج و مخارج این مراسم از جیب من بود نه سعادتی! کاش  نمی

کرد. جو داشت تونستم این رو بهش بگم؛ اما حسی وادار به سکوتم میمی
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شد که باآلخره دست از نگاه سنگینش به سعادتی برداشت. لبخند  سنگین می

رنگی که  کرد و دستش رو پس زد. اخم کم  آرومی بهش زد، تشکر مودبانه ای

روی پیشونی سعادتی نشست، با کاری که امید کرد، از بین رفت. امید تنها  

کردم هنوز هم  کرد به خودم اعتراف میکسی بود که توی هر دیدار وادارم می

 .برام غیرقابل پیش بینیه

یه   روی صندلی سمت من چرخید و دکمه ی اول پیرهنش رو باز کرد. برای

ی دوم رفت، به  کنه؛ اما دستش که سمت دکمهلحظه نفهمیدم داره چی کار می

 گذره؟چشماش خیره شدم بلکه بتونم بفهمم چی توی سرش می

دستش که پشت گ*ردنش رفت و قفل زنجیر ظریف دور گ*ردنش رو باز  

کرد، پالک آشنای اسمم جلوی چشمم درخشید. همه منتظر بودن گردنبند رو  

ای رو بگم؛ اما من تنها کسی بودم که بله« ی افسانه »دازه تا گر*دنم بن

دونستم برای انداختن گردنبند اول منتظر بله دادن و محرم شدنمونه. می

لبخند تلخم پر رنگ شد و خیره توی نگاهش، م*حکم و مصمم به این انتظار  

 .پایان دادم

 !بله -
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ز ما به خودش اومد و  کس دست نزد، هیچ.کس تبریک نگفت. عاقد زودتر اهیچ

ای که زیر شکنجه های مریم فکر همین سوال رو از امید هم پرسید. لحظه

قدر د*ر*د نکشم، کردم شاید بهتره خودم به زندگیم پایان بدم تا دیگه اینمی

کردم روزی توی محضر جلوی دوست پرورشگاهیم بشینم و  وقت فکر نمیهیچ

ین منی که خان زاده بودم و اسمم توی  یادگار بابام زیرلفظیم باشه؛ واقعا ب

دونست پدر و مادرش کین؟ در باطن هیچ  شجره نامه بود و امیدی که حتی نمی

ی اآلن این تنهایی  وقت به اندازهفرقی نبود. ما همیشه تنها بودیم؛ ولی هیچ

کردم، با تمام تالشی که داشتم برای نگه داشتن بغضم می  .اذیتم نکرده بود

 .م و مردونه ی امید به انتها رسیدصدای »بله« ب

توجه به صدای دست زدن و سوت چند نفری که توی محضر بودن، سمتم بی

که لمسم کنه، گردنبندم رو گر*دنم انداخت و قبل از پس  بدون این .خم شد

شدم. باید نقابم رو حفظ  کشیدن، اشکم رو پاک کرد. نه! نباید احساساتی می 

شه های من و سعادتی بود. ما هنوز راه زیادی تا کردم. این تازه شروع نق می

 .پیدا کردن قاتل پدرامون داشتیم
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*** 

چشمای سنگینم رو که باز کردم، با دیدن محیط ناآشنای اطرافم شوکه شدم.  

های سفیدی که آروم  اتاق خواب کوچیک با کاغذ دیواری لیمویی رنگ و پر*ده

ترسوند. کم منو میداشت کم ی خاموشم خوردن، ذهن خالی و حافظهتکون می

اومد و حس عجیبی داشتم. انگار این دفعه چیز  به طرز عجیبی چیزی یادم نمی 

دونستم کردم ته دلم خالی شده؛ اما نمی مهمی رو فراموش کرده بودم. حس می

 چرا؟

دستی به موهای باز و نامرتبم کشیدم. یکی لباسام رو عوض کرده بود؛ اما بدنم 

ی باز  داد. کمی نیم خیز شدم تا از پنجرهبیمارستان رو می هنوز بوی ا*ل*کل

روم بود توی رنگ  ی کوچیک و سرسبزی که روبهاتاق، آسمون رو ببینم. باغچه

تونستم از رنگ آسمون بفهمم نارنجی آسمون، حسابی دلگیر شده بود. می

دونستم! چه مدت بیهوش بودم؟ عصر شده؛ اما عصر چه روزی؟ نمی

 .دونستمهوش بودم؟ نمی، اصال چرا بیدونستمنمی

گیجی و منگی آشنایی که ذهنم رو درگیر کرده بود، داشت باعث ترس و  

شناختم. مخدرهای درمانی شد. من این نوع گیجی رو به خوبی میسردردم می 
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تونستن منو تسکین  شدن، مدت زیادی نمی که توی دوز کم استفاده می 

قدر مصرف کرده بودم که دیگه بدنم بهش  ی ساقی اینب*دن، چون توی خونه

عادت کرده بود. آرامبخش قوی، بوی بیمارستان و ضربان سنگین قلبم، ثابت  

قدر  ساعت قبل بیمارستان بودم. بدنم همین االن هم این  24تر از کرد کم می

جون بود که مطمئن بودم خودم فرار نکردم پس یعنی، یکی منو از  سست و بی

 !؟بیمارستان دزدیده

تری به اطرافم کردم. پاتختی و  با این فکر ضربان قلبم باال رفت و نگاه دقیق

حتی میز آرایش کوچیکی که توی اتاق بود، با طیف سبز کار شده بود؛ اما نه 

داد؛ احساس آرامشی که  زد، بلکه آرامش عجیبی بهم میتنها دل رو نمی

قی بیمار پردردسری مثل  دونم کجام بترسم. کدوم احمکه نمی ذاشت از ایننمی

 !آورد پیک نیک؟داشت می من رو از بیمارستان برمی

کردم کار مهمی دارم. اش حس میای نداشتم و همههیچ دردی عضالنی

چشمام رو بستم و سعی کردم هر طور شده به یاد بیارم. با د*ر*د شدیدی که 

فشردم. با  اراده سرم رو بین دستام چید، ل*بم رو گزیدم و بیتوی سرم پی

دیدن پانسمانی که دور مچ دست چپم دیدم، وا رفتم. دوباره خودکشی کرده  
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 بودم؟! چرا؟ 

هوا جمله ی »هرچیزی رو که  خواستم دست از حدس زدن بردارم که بیمی

ای که کنی« توی گوشم زنگ خورد. جملهبرات ناخوشایند باشه، فراموش می

 حتی نمی.دونستم از کی شنیدمش؟

دم؛ از این ذهن خالی و این خاطرات پس و پیش، از این  وحشت زده ش

خورد و حتی یادم  همهمه.ی ذهنم و این حس تنفری که داشت روحم رو می

ی محوی از خودم یادم اومد که اومد تنفر از کی؟ وحشت زده شدم. خاطرهنمی

دونستم واقعیه یا توهم؟ اما برای اطمینان نگاهی به جیبم کردم و با  حتی نمی

 .دن موبایل، ماتم برددی

نگاهی به اطرافم کردم و با دقت از جیبم بیرون آوردمش و به مارک ناآشناش 

کردم! سایزش برای دستای  وقت از این مارک استفاده نمی خیره شدم. من هیچ

جاییش سخت بود و  ظریف من زیادی بزرگ بود، مخفی کردن و جابه

گوشی من نیست. حسی بهم حساسیتش به ضربه زیاد بود. مطمئن بودم این 

 .گفت اگه روشنش کنم چیزای زیادی دستگیرم میشهمی

که گوشی رو روشن کردم، اسم آرمان روی گوشی نقش بست.  به محض این
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زد؟!  دونستم مال کیه زنگ می آرمان داشت به موبایلی که من حتی نمی

  ی خفیف گوشی توی دستم، رعشه ی بدی به تنم انداخت و ویبره اشویبره

ای شد برای یادآوری همه اتفاقات بدی که توی روز گذشته تجربه کرده جرقه

گفت:»اسم آمنزیا برات آشنا نیست؟ فراموشی بودم. صدای دکتری که می

 «...ایتجزیه

تونستم باور کنم  نگاهم به اسم »آرمان« خشک شده بود و خاطراتی که نمی

اومد و چیز داشت یادم می واقعین، توی ذهنم جون می.گرفتن. آروم آروم همه 

 .گرفتخشمم داشت قدرت تصمیم گیری رو ازم می

ی من راه خودش رو روی صورتم پیدا کرده بود، با حرص پس  اجازهاشکی که بی

زدم و تماس رو رد کردم. آرمان به هوش اومده بود. مکان یاب گوشی رو روشن  

به خاطر   کردم و آدرس جایی که بودم و مسیر درست تا پارک شادی رو

خواستم  سپردم. دوباره گوشی رو خاموش کردم و توی جیبم برگردوندم. نمی 

بتونه ردم رو بزنه و پیدام کنه. حاال به خوبی یادم اومده بود که خودم از رفیعی  

  .خواسته بودم منو از عمارت آرمان بیرون بیاره

ان، به  سعی کردم فکر نکنم؛ به پستی رفیعی و به احساساتِ فاجعه بار آرم
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که چند نفر دیگه  مریم و به پدر واقعیم، به بابامحمد و به زهره فکر نکنم. به این

دونستن و الپوشونی کردن؟ فکر نکنم؛  جز آرمان و رفیعی این قضیه رو می

 .شدنمی  ...اما

شناختم در لحظه عوض شده بود. احساساتم نسبت به همه کسایی که می 

اش مایه ونستم. اون از خودش و خانوادهدهمیشه خودم رو مدیون رفیعی می

گذاشته بود تا منو از پرورشگاه بیرون بیاره و پویا به خاطر من پاهاش رو برای  

همیشه از دست داده بود، من حتی به خاطر این حس دین، از امید گذشته 

دونسته و ازم  بودم؛ و حاال که فهمیده بودم رفیعی تمام مدت همه چیز رو می

دونستم چه حسی باید داشته باشم؟ خشم، نفرت حتی دیگه نمیمخفی کرده؛ 

تونست حال منو  تونست حالم رو خوب کنه. دیگه هیچی نمیو حتی انتقام نمی

 .خوب کنه

کردم به آرمان به عنوان برادر و هم خونم احترام  منه احمق مدام سعی می

ش رو بهم بذارم، بهش حق بدم و درکش کنم، چون مادر من زندگی اون و مادر

دادم ازم متنفر باشه و منم با خودم کنار اومده بودم که  زده بود و بهش حق می

قرار نیست هیچ وقت منو به عنوان خواهرش قبول کنه. به آزار و اذیتاش  
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که ازم متنفر بود ایمان داشتم. من ازش متنفر بودم  عادت کرده بودم و به این

گیره؛ اما حاال... اگه من خودم اشتباه میکه داره انتقام اشتباه مادرم رو از من 

تونست منو به چشم خواهرش ببینه، چون من  مادرم بودم چی؟ اگه اون نمی

 واقعا خواهرش نبودم چی؟ اگه اون تمام مدت حق داشت چی؟

حتی دوست نداشتم به خودم اعتراف کنم ولی با کاری که اون کرده بود، دیگه  

تونستم فراموش کنم و  . همه ی چیز رو میدونستم چه نسبتی باهاش دارمنمی

وانمود کنم هیچی یادم نمیاد؛ اما اون ب*وسه، م*حکم ترین دلیل هویت  

جعلیم بود. من اون لحظه حسش رو با تمام پو*ست و خونم حس کرده بودم و  

این برام آزاردهنده ترین حس ممکن بود؛ حسی که حتی درست و غلطش رو  

ه قانونا برادرم بود؛ اما جای اسم فامیلش، قلبش رو  دونستم. باید به کسی کنمی

گفت با  کردم؟ ای کاش خود بابامحمد بود و بهم میبهم داده بود؛ چی کار می

کسی که هزار و یک دلیل برای تنفر از من داشت؛ اما در نهایت شروع به  

 کردم؟ دوست داشتنم کرده بود، چی کار می

اگه این واقعا حقیقت داشت، اگه بابامحمد واقعا بابام نبود، همه چیز منطقی  

قدر ازم متنفره و چرا طرف مریم رو فهمیدم چرا آرمان اینشد. حاال می می
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ای که  ی حروم از یه قربانی. نتیجهگیره. مریم یه قربانی بوده و من یه نتیجهمی

 .بچه هاش رو هم نابود کرده بود نه تنها زندگی مریم، بلکه زندگی محمدخان و

قدر ازم متنفر بود و چرا توی جنون هاش  فهمیدم چرا مریم اینحاال می

که بابامحمد  شد جز اینداد. حاال علت همه چیز داشت واضح میام میشکنجه

قدر دوستم داشت که از جون برام مایه بذاره؟ چرا ازم حمایت کرد؟ چرا این

شاید... نه! نباید بیشتر از این برای خودم خیال فقط عذاب وجدان؟ همین؟ 

 .کردم؛ منطقی و دور از جبهه گیریای فکر میکردم. باید لحظهبافی می 

تونه واقعی باشه؟ حتی که اصال همچین چیزی میبه همه چیز فکر کردم، به این

ی بابا، مریم اون شب نتونسته باشه از خودش دفاع کنه، من اگه واقعا طبق نامه

ی مریم بود. از این قضیه هم  حاصل اون شب نبودم! سامی اولین بچه

کردم؟ یعنی رویا هم مثل من...  گذشتم، شباهتم به رویا رو چطور توجیه میمی

نه! همچین چیزی ممکن نبود. رویا بزرگ تر از من بود! رویا دختر زهره بود! هم  

ونستم درست تدرست بودن این قضیه منطقی بود و هم غ*لط بودنش. نمی

 .شدفکر کنم و سرم داشت منفجر می

هوا از شدت درموندگی م*حکم زیر گریه زدم. صدای گریه های دردناک و از  بی
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کسیم رو م*حکم تر از همیشه توی  پیچید و بیی خالی می ته دلم توی خونه

اراده دادم. بی ام رو قورت میکوبید. خونه خالی بود؛ اما من باز هم گریهسرم می 

ام رو ساکت کنم.  طبق عادت دستم رو روی دهنم گذاشته بودم تا صدای گریه

نه به خاطر غرور و نه به خاطر شخصیتم، من فقط یاد گرفته بودم قرار نیست  

کس دلداریم بده. یاد گرفته  کس اشکام رو پاک کنه و قرار نیست هیچهیچ

سخت بود. کس توی زندگیم عادت کنم؛ اما بودم حق ندارم به حضور هیچ

هویتی خیلی سخت تر از چیزی بود که از پسش  تحمل این بالتکلیفی و این بی

 .بربیام

قدر سرم رو پایین گرفته بودم که موهای بازم مثل یه حصار ناامن، دور تا این

قدر دورم رو گرفته بودن. صورتم رو از زیر موهام با دستام پوشونده بودم و این

م که دیگه حتی به صدای ریزی که از پشت در اتاق  هام گم و غرق بودتوی گریه

شنیدم هم اهمیت ندادم. صدای باز شدن در اتاق، صدای سُر خوردن چیزی  

اهمیت ترین چیزای ممکن  روی زمین و صدای بستن در اتاق، اآلن برام بی

 .بودن

ای دستای سردم رو از صورتم پایین کشید. نگاهش داشت دست گرم و مردونه
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گشت؛ اما من فقط مثل یه احمق بهش خیره  یس از اشکم میروی صورت خ 

هق تبدیل شده بود. دستام توی  ام از شدت شوک دیدنش، به هقشدم. گریه 

هق  دستش بود و مثل احمق ها با صورت خیس جلوی چشمای متعجبش هق

 .کردممی

آخرین باری که دیده بودمش، توی عقد پرنیان و امید بود، وقتی که فهمیده 

شوهرخواهرش، محرم منه. محرم منی که یه روز محرمش بودم و حاال، حاال بود 

 !زدم! چقدر خجالت آوربا این وضع داغون، روبه روش نشسته بودم و زار می

باالخره مغزم فرمان درست رو داد که دستام رو از دستاش بیرون کشیدم و  

ره موهای بازم نگاهم رو ازش دزدیدم. به محض این که روم رو برگردوندم، دوبا

توی صورتم سُر خوردن و جلوی دیدم رو گرفتن. جلوی بغض و اشکم رو گرفته  

ی بلندم هنوز هم نامنظم و بلند بود. آروم  بودم؛ اما نفس هام از شدت گریه

صورتم رو سمت خودش برگردوند. موهام رو پشت گوشم فرستاد و با نوازشی 

قت بهم خیره شد و متعجب  آروم اشکم رو با انگشت شستش پاک کرد. با د

 :زمزمه کرد

 !گشنه گدا؟ -
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ی لعنتی انگار دوباره غم عالم شدم که با شنیدن این کلمهتازه داشتم آروم می

شون بودم، چه توی  هقم اوج گرفت. چه وقتی خونهتوی دلم ریخت که باز هق

ویال قبل از پروازش وقتی که پاش زخمی بود، چه شبی که محرمیتمون باطل  

کرد، با گفتن این کلمه و چه شب عقد پرنیان، هربار که داشت آرومم میشد 

کرد. با صدای بلند تری زیر گریه زدم و م*حکم همه چیز رو خ*را*ب می

 :هق گفتمام رو از دستش بیرون کشیدم. با هقدست دیگه 

زنی... تو که بلد نیستی... آرومم کنی... اصال حرف نزن خب...  اش گند میهمه -

 !مقاح

اش شد. وقتی نگاه متعجبش جدی شد و اخم کمرنگی مهمون صورت مردونه

کامال غیر منتظره توی آغوشش کشیده شدم، دیگه نتونستم جلوی خودم رو  

 .بگیرم و م*حکم تر از همیشه زیر گریه زدم

وقتی به خودم اومدم هوا کامال تاریک شده بود و چشمام از گریه.ی زیاد ورم  

ها صورتم رو با پشت  ن وقت گریه زاری نبود، بود؟ مثل بچهکرده بود؛ اما اآل

 .دستم پاک کردم و خودم رو از آغوشش بیرون کشیدم

 کنی؟جا چی کار میتو این -
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خنده رو به وضوح توی چشماش دیدم؛ اما چون حال زارم رو دیده بود، جلوی  

داری که  ی باز اتاق اشاره ای به مسیر صاف و شیب خودش رو گرفت. از پنجره

 :رسید کرد و گفتاحتماال به در ورودی می

 .جا خونمه خنگه خدااین -

ای روی صورتم نشست؛ اما چیزی نگفتم. واقعا االن توی وضعیتی  ارادهاخم بی

نبودم که بتونم درست فکر کنم یا جواب شوخی هاش رو بدم. درسته دیگه  

انتظار این که رفیعی   خواستم به هیچ قیمتی به عمارت آرمان برگردم؛ امانمی

ی  تونه منو به خونهدونستم نمی ی پویا هم نداشتم. خوب میمنو بیاره خونه

خودش ببره چون مثل یه خار توی چشم پرنیان و مهری بودم؛ اما حداقل 

 ی پویا بود، نبود؟تونستم یه مدت هتل بمونم. بهتر از خونهمی

 اتفاق بدی برات افتاده؟ کسی اذیتت کرده؟  -

پناه بودم که حس حمایت قدر بیی معمولی بود؛ اما االن اینن فقط یه جملهای

حرف اراده اشک رو به چشمام رو آورد. بیعمیقی که پشت حرفش بود، بی

که  سرم رو به معنی نفی تکون دادم و مصرانه به بیرون خیره شدم. روی این

کرد  رم میتوی صورتش نگاه کنم رو نداشتم. برعکس امید که همیشه مجبو
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 .ذاشتاصرار منو به حال خودم میبهش نگاه کنم، پویا همیشه بی

اراده  چرخش رو عقب کشید و خواست فاصله بگیره که با یه واکنش سریع و بی

که ممکنه پویا جواب سواالم رو بدونه، هوش از سرم  متوقفش کردم. از فکر این

ما پویا صادق تر از پدرش  دونستم رفیعی از همه چی خبر داره؛ اپریده بود. می

گرفتم، پویا پسر خوبی بود و  بود. اگه رفتار تند و نگاه مغرورش رو فاکتور می

 .من ازش بدی ندیده بودم

حسش که زانو زدم و بهش خیره شدم، نفس عمیقش رو حس جلوی پاهای بی

ام رو جمع کردم.  کردم. موهام رو از صورتم کنار زدم و لبای خشک شده 

 :که حس کرد، نگاهش رو ازم گرفت. آروم و کالفه زمزمه کردتردیدم رو 

 .بلند شو -

شنیدم؛ اما مغزم توی خواب عمیقی فرو رفته بود. بین پرسیدن و  صداش رو می

قدر خوب نبود که  نپرسیدن سوالم مردد بودم. شرایط جسمی و روحیش این

قت التماس بخوام خاطراتش رو یادش بیارم. بند بند وجودم برای دونستن حقی 

داد یکی دیگه رو هم با خودم به د*ر*د کرد؛ اما قلبم بهم اجازه نمیمی

 .اش ایستاده بودبکشونم. اونم پویایی که تا حاال بارها به خاطرم جلوی طایفه
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قدر کالفه دونم از چی ایندونم درموندگیم رو توی چشمام دید یا نه و نمینمی

فت و کمی م*حکم کشید تا بلندم کنه،  هوا مچ دستم رو گرشد؛ اما وقتی بی

صورتم از شدت د*ر*د جمع شد و نتونستم تعادلم رو حفظ کنم. لحظه ی آخر  

اراده روی پاش ستون شد. فقط یه لحظه  برای حفظ تعادلم، دست آزادم بی

طول کشید تا متوجه موقعیت بدم بشم و خودم رو م*حکم عقب بکشم. 

  .اومدحرکتی که اون از بچگی ازش بدش می

 .ترسی؟ پاهای من حس ندارهاز چی می -

نگاهی به صورت مردونه و لبخند آرومش کردم. بغضی که از حرف تلخش به  

انداخت رو ندیده گرفتم. اون کالفگیش رو پشت لبخندش  گلوم چ*ن*گ می

 کردم؟ کرد، من باید با سردرگمیم چی کار میقایم می 

 :ادقانه گفتمدست سالمم روی مچ دست دردناکم نشست و ص

 .دستای من که داره -

لبخندش که محو شد، فهمیدم بحث خوبی رو شروع نکردم؛ اون هم با کسی  

خواستم احساساتش رو قلقلک بدم. تنها  که یه روز محرمم بوده. من واقعا نمی 

  !خواستم یه احساس ناشناخته جدید با یه آشنا بودچیزی که اآلن نمی
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 :هوا پرسیدمه سنگینش، بیبرای پایان دادن به این نگا

 اولین باری که منو دیدی کجا بود؟ -

دونم چی کار کرده بودم نگاه عمیقش رو ازم گرفت و نفس عمیقی کشید. نمی

خواست از سر خودش  که باز هم بداخالق شد و با یه »یادم نمیاد« ساده می 

اش لهاومد. همیشه فاصوقت از حرف زدن با من خوشش نمیبازم کنه. اون هیچ

کرد ازم حمایت زمان سعی می کرد؛ اما همکرد و ازم فرار میرو باهام حفظ می

  .حمایتی که هروقت انتظارش رو نداشتم، قلبم رو گرم کرده بود .کنه

اولین باری که دیدمش، بعد از پرورشگاه بود وقتی تازه پا به خونه شون  

شد باور کنم اش باعث میگذاشته بودم؛ اما از همون اولین برخورد هم نگاه آشن

 .شناسهمنو از قبل می

پویا و شایان تنها کسایی بودن که باعث شدن حمایت برادانه رو تجربه کنم؛ با 

تونست بگه برادر منن و آرمان که قانونا برادرم بود،  که هیچ قانونی نمیاین

شد بفهمم فقط زندگی من کاش میشرعا از هر نامحرمی نا*مح*رم تر بود. ای

قدر پر از تناقض های دیوانه واره. شاید اگه اینجوریه یا زندگی همه همیشه این

قدر قوی باشه، تحمل همه  دونستم من تنها کسی نیستم که مجبوره اینمی
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 .شدچی آسون تر می

 :هوا جواب سوال اولش رو دادمرفت که بیهیچ حرفی بیرون میداشت بی

 ...میشماتفاق بدی برام افتاده. دارم اذیت  -

از شدت بغضی که توی گلوم بود نتونستم حرفم رو ادامه بدم. نتونستم بگم 

پدرت داره با رازی که این همه سال توی س*ی*نه اش نگه داشته نابودم 

 .کنه. ساکت شدم چون نمی.خواستم اون رو هم مثل خودم نابود کنممی

رد. بعد از  بغضی که توی صدام بود، دست خودم نبود، ولی اون رو متوقف ک

 :مکثی طوالنی، با همون لحن همیشگیش گفت

بابا با عجله آوردت اینجا. خیلی کالفه بود. گفت تا ثابت شدن وضعیتت   -

 .مونی. پس معذب نباشمراقبت باشم. زیاد اینجا نمی

کرد درکم کنه؟ چرا  چرا سعی نمی.کرد یکم باهام راه بیاد؟ چرا سعی نمی

 تنها کسیه که به حرفاش اعتماد دارم؟ فهمید اآلن اون  نمی

هنوز مثل یه احمق توی بدترین وضعیتم ایستاده بودم و دستم روی مچ دستم 

کرد، خشک شده  ام میکه حاال به خ*ون نشسته بود و دردش داشت دیوونه

 .بود
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 ...بری؟ چرااز این که اشکم رو دربیاری ل*ذت می -

 :د و وسط حرفم پریدبدون این که سمتم برگرده نفس عمیقی کشی

تون براش گرفته بودن. همه ی  تولد آرمان بود و جشن مجللی تو باغ طایفه -

بزرگا و خانواده های سرشناس اونجا جمع بودن؛ همه به جز محمدخان.  

دونی این یه توهین به هویت پسر خودشه مگه نه؟ این کارش فضای جشنو  می

ومد سراغ بابام و گفت محمد  سنگین کرده بود. توی مراسم بودیم که یکی ا

خواد بابام رو ببینه. این اولین باری نبود که این  خان توی خونه خودشه و می

ی ما سر ویزیت مریم دعوا بود. مریم خیلی  افتاد. همیشه توی خونهاتفاق می

 .وقت خوشحال نبودزیبا بود و مادرم از این ویزیتای وقت و بی

 :هوا گفتبرگشت سمتم و بی

مقصر این که مادرم ازت خوشش نمیاد نیستی. مادرم در واقع از مادرت  تو  -

ذاشت تنها مریم رو  وقت نمیخوشش نمیاد. از اولش به بابام شک داشت و هیچ

چک و کرد. اون بارم بیویزیت کنه؛ اما بابا به خاطر محمدخان هرکاری می

خیانت رو خوب  چونه دور از چشم بقیه اومد خونتون. من بچه بودم؛ اما معنی 

واسه اولین بار دنبالش اومدم. می.خواستم مطمئن بشم مادرم   .فهمیدممی
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کنه؛ ولی چیزی که دیدم خیلی بیشتر از یه ویزیت مریض بود. تو  اشتباه می

تونستی نفس بکشی.  کردی و نمیتوی آ*غ*و*ش محمدخان بلند گریه می

خواست مراقبت ن می داد. محمدخامریم اسپریت رو برداشته بود و بهت نمی

گفت وقتی نگاهت گفت باید بمیری تا بتونه نفس بکشه. میباشه؛ اما مریم... می 

قدر وحشی و  ات کنه. اینخواست خفهکنه از خودش بدش میاد. میمی

تونست کنترلش کنه.  وحشتناک شده بود؛ که حتی محمدخان هم نمی

اما زورش نرسید. بابام  محمدخان تورو زمین گذاشت تا جلوی مریم رو بگیره؛ 

حتی   .بهش آرامبخش قوی تزریق کرد و باالخره اسپری از دستش افتاد

محمدخان هم حواسش بهت نبود که دیگه ک*بود شدی. اون لحظه فقط  

هوش شدنش از محمدخان خواست حداقل تورو  نگران مریم بود که قبل از بی

 ...به طایفه ی واقعیت ب*دن. من اسپری رو برداشتم و

 :ثل احمق ها، شوک زده وسط حرفش زمزمه کردمم

 طایفه ی واقعیم؟ -

کنم که شوک ای مکث کرد و انگار تازه فهمید به چی فکر میساکت شد. لحظه 

 :زده گفت
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کنی؟ چه طور می تونی به همچین چیزی فکر کنی؟ اگه  به چی فکر می -

درت مجنون گفت. بابای من همچین آدمی نیست. ماجوری بود بابا بهت میاین

بود! سالمت عقلی نداشت. نباید حرفاشو باور کنی رها. نباید حرفای بقیه رو در 

 ...مورد ناپاکی مادرت باور کنی. نباید

دستم رو که از روی مچم برداشتم، باند خونی دور دستم رو دید و ساکت شد.  

 :بغضم رو قورت دادم و خیره توی چشمای نگرانش، زمزمه کردم

 باید باور کنم؟ تو بهم بگو کیو باور کنم؟پس حرف کیو   -

تونست بهم بده. سکوتی که مهر تاییدی بود  سکوتش بدترین جوابی بود که می

 .روی شکی که اآلن به جون اون هم افتاده بود

کرد. خوردن؛ اما پویا نگاهم نمی اجازه روی صورتم سُر میاشکای سردم، بی

شکی که داشت روحم رو   .خواست شک رو توی چشماش ببینمانگار نمی

 .خوردمی

روش، روی زمین، نشستم. وارفته و دلخور  با قدم هایی سست و آهسته روبه

 :زمزمه کردم

وقت بهم نگفتی؟ چرا همیشه باید دلمو بشکنی تا جوابمو بدی؟  چرا هیچ -
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چطور دلتون اومد با غرور و احساساتم بازی کنین؟ چطور تونستین این همه 

دروغ توی این زندگی نکبت نگه دارین؟ چرا جلوی مریم رو   سال منو با این

گرفتین؟ چرا نذاشتین خالصم کنه؟ چطور دلت اومد پویا؟ از دیدن زجر 

 بری؟ کشیدن کسی که باهات توی اون پرواز نبود ل*ذت می 

نفهمیدم چرا ازش عصبانی شدم و نفهمیدم کی صدام باال رفت؟ من فقط دلم 

ی آخرم دل اون رو هم شکونده  ی! حاال با جملهشکسته بود؛ به همین سادگ

تونستم این رو از نگاه دلخوری که باالخره توی نگاهم نشسته بود،  می  .بودم

 .بخونم

ای روی  دیدن رفیعی که کالفه و عصبی توی درگاه در ایستاده بود، جرقه 

روی رفیعی ایستادم. وا  خاکستر خشمم شد. از جلوی پای پویا بلند شدم و روبه

 :کرد، زمزمه کردمرفته و پر بغض، با نفسی که دیگه یاریم نمی 

 .بهم نگاه کن -

ترسیدم؛ ولی  تر از همیشه. با این که از جوابش میترسناک شده بودم؛ تهی

خواستم مثل امید  خواستم وقتی داره جوابم رو میده، نگاهش رو ببینم. میمی

فهمیدم حال امیدی ال میراست و دروغ حرفای آدمارو از چشماشون بخونم. حا



www.taakroman.ir  

 
  

 
980 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

رو که تمام سال های عمرش با این قضیه دست و پنجه نرم کرد و در مقابل  

فهمیدم چی کشیده و ی سرکوفتای هر کس و ناکسی سکوت کرد. حاال میهمه

فهمیدم چقدر غرورش رو نشونه گرفتن و بازم مهربون  حاال می  .لبخند زده

 ت مثل یاد امید منو تا جنون ببره؟تونس مونده. توی این حال و روزم چی می

اش رو  من دیگه؛ واقعا چیزی برای از دست دادن نداشتم. رفیعی که نگاه کالفه

بهم دوخت، شرمندگی رو که توی چشمای قرمزش دیدم، اشکم چکید و همه 

پرسیدم بابام کیه؟ با چه جراتی  جراتم از بین رفت. دیگه با چه جراتی باید می 

 دادم؟ پرسیدم؟ با چه جراتی باید حرفاش رو گوش میرو میباید هویت واقعیم 

ای نبود. اگر اآلن  وقت چارهراهی نبود. انتخابی نبود. انگار برای من، هیچ

کردم. اشکم رو با حرص وقت جرات پرسیدن پیدا نمیپرسیدم، دیگه هیچنمی

 :دادم، پرسیدمپس زدم و با وجود بغضی که مدام قورتش می

جوری بازی کنه. من  .. باباش کسی نیست که با زندگی کسی اینپویا میگه. -

من... من   ...خوره. فقط بهم بگوپویارو قبول دارم ولی... حالم داره از تو بهم می

 کیم؟

کرد. دیگه حتی کنترل اشکام  دیگه حتی پاک کردن اشکام هم کمکی بهم نمی
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 .رو هم از دست داده بودم

 :راده سرش جیغ کشیدماروش رو که ازم برگردوند، بی

 .منو ببین -

نگاهم روی جعبه ی کوچیک توی دستش چرخید؛ جعبه کمک های اولیه!  

بی.هوا جعبه رو از دستش بیرون کشیدم. جز یه سرنگ آماده و یه پارچه الکلی 

طور  خواست ساکتم کنه، همونآماده، چیزی توی جعبه نبود. مثل همیشه می

 .کردکه مادرم رو ساکت می

کرد تا کرد آرومم کنه، همیشه فقط صدام رو خفه میوقت سعی نمیهیچ

نپرسم، تا ندونم، تا سر و صدا نکنم، تا آبروریزی نکنم. من براش فقط یه  

آبرو بودم؟ توی یه تصمیم آنی سرنگ رو برداشتم و جعبه رو  پرسروصدای بی

ام هخیره توی نگاه شوکه و گیجش باند دور دست بی حس شد .پرت کردم کنار

 .رو باز کردم و دستم رو با حرص سمتش گرفتم

 این خ*ون... خ*ون کیه؟  -

نگاهش روی مچ خونی و سرنگ توی دستم سُرخورد و درجا فکرم رو خوند.  

عینکش رو از چشماش برداشت و کالفه دستی به چشماش کشید. این حرکت  
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ر عشقش  برای من تیر خالص بود. من دختر بابامحمد نبودم. بابامحمد به خاط 

به مریم فقط آرمان و زهره رو نابود نکرده بود، اون از منم رد شده بود. 

ها با دست خونی و یه سرنگ آماده مثل دیوونه .خندیدم؛ بلندتر از همیشه

خندیدم؛ یه خنده هیستریک و عصبی. صدای بلند در حیاط هم توی دستم می

 .نتونست منو به خودم بیاره

شنیدم. صدای قدم های بلندی که به در نزدیک شنیدم؛ همه چیز رو میمی

تونستم نشناسم وقتی شناختم. چطور میشنیدم و هم میشد رو هم میمی

 .حتی راه رفتنش هم مثل بابامحمد بود؟ بابامحمدی که بابام نبود

زمان توی  فهمیدم چرا عشق و نفرت رو همفهمیدم؛ حاال میحاال مریم رو می

خندید و فهمیدم چرا موقع شکنجه هاش بلند میدیدم؛ حاال میمی چشماش 

فهمیدم تنها کسی که واقعا داشت  کرد؛ حاال میچرا بعدش برام گریه می

کرد، مریم بود. کسی کرد و کار درست رو میگفت، درست فکر میدرست می 

ست، حتی توی جنونش هم از همه عاقل تر  کردم دیوونهکه همیشه فکر می

 .ی من هم دوستم داشت و هم ازم متنفر بود. مادر نابغهبود

کرد آرومم کنه. اون  گفت. دیگه حتی پویا هم سعی نمیهیچ.کس هیچی نمی
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تونستم حس کنم که تمام تصورش از پدرش شکست. منم قبال  وارفته بود! می

ای رو پشت سر گذاشته بودم؛ اما... کدوم پدر؟ من حتی همچین لحظه

 !درم کیهدونستم پنمی

کردم هق هقم رو خفه کنم برای حفظ غروری که دیگه چیزی  داشتم سعی می 

صدا اشک ازش نمونده بود، اما اشکام نمی.ذاشتن. درمونده تر از همیشه، بی

غرور تر از همیشه با سرنگ پر از مخدردرمانی سرجام ایستاده  ریختم و بیمی

باید کار ناتموم مادرم رو کردم. شاید فقط بودم. شاید فقط باید تمومش می

کردم. این درست ترین کار ممکن بود. لبخند تلخی زدم و دلخور  تموم می

 :گفتم

وقت من و  فهمین؟ چرا هیچاون داشت سعی می.کرد نجاتم بده. چرا نمی -

خواست با خالص کردنم نجاتم بده. چرا درک فهمین؟ اون میمریم رو نمی

 کنین؟نمی

تم فشار داده بودم، چیزی تا خرد شدنش نمونده  از بس سرنگ رو توی دس

انگار پویا باالخره فکرم رو خوند که دستش سمت ویلچرش رفت؛ اما   .بود

رفیعی زودتر موقعیت رو فهمید و دستش رو به معنی »صبر کن« باال برد. اون  
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دونست اآلن مثل تیریم که با هر حرکت کوچیک از کمان در میرم. نگاه هم می

لرزید  تاصل پویا توی چشمام نشست. با صدایی که از نگرانی مینگران و مس

 :گفت

 ...نکن. توروخدا نکنی ها. این راهش نیست. آروم باش بذار  -

 .آرومم. همیشه قبل از این کار آرومم. محاله بفهمی چه آرامشی داره -

دونستم چطور فهمیده اینجام، سرنگ رو  توجه به آرمان که دیگه حتی نمیبی

تونست باعث اوردوز بشه؛ اما هم مرگ ی این مخدر، میآوردم. تزریق همهباال 

 ...قطعی نبود، هم فرصت تزریق کامل نداشتم پس

ی رفیعی گذشت و های کالفههای پویا و چشم نگاهم از مردمک لرزون چشم

زد و آب از موهای  نفس میروی صورت خیس آرمان قفل شد. هنوز نفس

هنوز رنگ و روش   .چکیدریخته بودن، پایین میحالتی که روی صورتش  بی

پریده و حالش خ*را*ب بود. هنوز لباس مهمونی تنش بود؛ همون کت و شلوار  

مشکی، اسپرت و شیکی که حاال دیگه نابود شده بود. همون صورت مردونه و  

همون نگاه تیزی که تداعی نگاه پر مهر بابامحمد بود؛ ولی بابامحمد نبود. 

ی که تکیه گاه نبود، سوهان روح بود. باورم نمی شد؛ ولی کسی همون قد بلند
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کرد؛ حاال از  که همیشه من رو به خاطر فرار از بیمارستان سرزنش می

خواستم قبول کنم بیمارستان فرار کرده بود. دلیل فرار من امید بود؛ اما نمی

ش  اش زیر دستم بود؛ وقتی حتی خواهر دلیل اون، منم، منی که ثروت طایفه

مادرم باعث و بانی نابودی خاندانش بود و اون، بهم احساس پیدا کرده  .نبودم

ی تنفری که  تونست بدتر از این باشه؟ چرا همهبرای یه مرد چیزی می .بود

شد؟ چرا لبریز از عذاب وجدان، تحقیر و  ازش داشتم داشت از دلم شسته می

 قیدی بودم؟بی

ی خیره. نگاهش  کردم، خیرهمی کرد؛ ولی عمدا نگاهش دیدنش اذیتم می 

کردم و بغض گلوم رو از شباهتی که به بابامحمد داشت، سنگین تر  می

کردم و دونستم چرا حامیم شده؟ بهش نگاه میای که دیگه نمیکردم؛ حامی می

شد از حسی که این همه وقت توی خودش ریخته بود؛ وقتی  ته دلم خالی می 

 .دونستهمه چیز رو می

ه بود، داغون تر از همیشه. انگار اونم دیگه چیزی برای از دست  به من خیر

 .دادن نداشت. اشکی که از چشمم سُر خورد رو دید و اخمش عمیق تر شد

قدر تحلیل رفته  نگاه خیس و پرم رو به رفیعی دوختم. با صدایی که دیگه این
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 :بود؛ که حتی مطمئن نبودم شنیده بشه، زمزمه کردم

جا بیمارستان فهمی چقدر سخت بوده؟ اینی کار کردی؟ می بینی با ما چمی  -

تونی ب*دن ما رو بشکافی و بعد روش چسب زخم نیست ع*و*ضی. نمی

 .بزنی

 :قدمی جلو اومد. کالفه و تندتند گفت

جوری که به نظر میاد نیست رها. محمد دلیل متاسفم، خیلی متاسفم. اون -

 ...اتداشت. بذار توضیح بدم برات. طایفه

متاسف بود؟ زندگی ما رو نابود کرده بود و بعد فقط متاسف بود؟ دلیل داشت! 

کردم؟! کردم و دلیلش رو قبول میمن باید مثل یک دختر خوب صبوری می

تونستم بیشتر از  این چیزی بود که ازم انتظار داشتن! انتظاری که دیگه نمی

 .اش کنماین برآورده

زی بیشتر از این بدونم. نگاهم روی آرمان خواستم چیخواستم بشنوم. نمینمی

 .کردسُر خورد. هنوز نگاهش به من بود، نگاهی که متفاوت بودنش اذیتم می

کرد. اونم حالش زار بود؛ اما نه مثل من. به اونم نگرانی توی نگاهش اذیتم می 

سخت گذشته بود؛ اما نه مثل من. اونم هویتش رو مفت باخته بود؛ اما نه مثل  
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ن هم حرف زیاد شنیده بود؛ اما نه مثل من. اون هم مثل من بود؛ ولی نه  من. او

 !مثل من

گفت کرد؛ شاید اگه پویا زودتر بهم میشاید اگه زودتر به احساسش اعتراف می

از مادرم چی شنیده؛ شاید اگه رفیعی همه چیز رو مخفی نمی کرد، االن حالم 

 .این نبود

شد و د*ر*د سمت چپ بدنم عمال می ضربان قلب ضعیفم سنگین و سنگین تر 

دونستم اگه خودم  شناختم. می کرد. من بدنم رو به خوبی میداشت فلجم می 

وقت حتی  ی جدید کامال از پا درم میاره. اونرو آروم نکنم، قلبم با یه حمله

تونستم این کار رو هم تموم کنم. چندتا نفس عمیق کشیدم تا قلب نمی

 .ناآرومم رو آروم کنم 

اش رو تزریق کنم. فقط آرمان بود که با دقت خوام همهکردن میمه فکر میه

دونست شایعه هوشم توی طایفه،  بهم خیره شده بود. اون تنها کسی بود که می

گذره. وقتی ای توی سرم میدونست چیز دیگهفقط یک شایعه نیست. می

ا هوا پرش  خیره توی نگاهش مایع سرنگ رو خالی کردم و با یه حرکت سریع ب

ای کوتاه وحشت رو توی نگاه همیشه برای ثانیه .کردم؛ دستم رو خوند
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دیدم، همین وحشت غیرقابل  محکمش دیدم. احتماال آخرین چیزی که می

 .باورش بود

توجه به اشکی که از چشمای کبودم سُر خورد، با آخرین  چشمام رو بستم و بی

اگرچه »نه« بلند پویا نتونست   .توانم سرنگ رو توی بازوی راستم فرو کردم

رحمانه دست چپم رو با  منو متوقف کنه؛ اما دست سنگین و بزرگی که بی

شدت از سرنگ جدا کرد و با خشونت پشت سرم برد، متوقفم کرد. از پشت سر 

اش رو دور  م*حکم بغلم کرد و دستام رو با یه دستش قفل کرد. دست دیگه

رد: »آروم باش... آروم لعنتی« با وجود  ام گذاشت و کنار گوشم زمزمه کشونه

نتیجه. گر*دنم که از  کردم؛ یه تالش بیمچ دست دردناکم، برای تزریق تقال می

 .موهای تَرِش خیس شده بود؛ لرز بدی به تنم انداخت

رفیعی و پویا از شدت شوک بدون هیچ حرکتی فقط به کشمکش ما دوتا زل 

قدر دست و پا زده بودم که ن اینزد و مزده بودن؛ پویا حتی پلک هم نمی

خ*ون از سرنگی که بیش از حد توی بازوم فرو رفته بود، سرازیر شد. با دیدن 

خونی که لباسم رو لکه دار کرد، باالخره صبر آرمان لبریز شد و سر رفیعی  

 :فریاد زد
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مثل اون دفعه خشکت نزنه احمق! بیا این سوزن لعنتی رو از دستش بکش   -

 .بیرون

ی »مثل اون دفعه...« بیدار شد. این اولین باری نبود  وابم با شنیدن جملهمغز خ

آوردم، واقعی فهمیدم؟ تمام خودکشی هایی که همیشه به یاد می که این رو می

فهمیدم، خودکشی می کردم و بعدش  بودن؟ یعنی هر بار که این حقیقت رو می

 کردم؟  همه چی رو فراموش می

کوتاه دست از تقال برداشتم و توی حصار تنگ آغوشش   ایماتم برد. برای ثانیه

ای کوتاه حس کردم، زندگیم یه جهنم واقعیه. حس تهی  آروم گرفتم. برای ثانیه

کرد. زد، داشت منو خفه میبودن و غم عمیقی که به س*ی*نه م چ*ن*گ می

ی آدمای دنیا ازم متنفر بودن و من تنها کسی بودم که محکوم به یه  انگار همه

 .زجر ابدی بودم

ی م*حکم هولش دادم  هوا با یه ضربهخوی وحشی وجودم بیدار شد و بی

وحشیانه پسش زدم و با آرنج دست چپم، با یه حرکت م*حکم و حرفه  .عقب

اش کوبیدم. وقتی از شدت د*ر*د حلقه ی دستش  ی س*ی*نهای توی قفسه

دونستم یدور ک*م*رم شل شد و از د*ر*د خم شد، ازش فاصله گرفتم. م
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 .ی بعدی رو نداشتمهنوز از پا در نیومده؛ اما فرصت ضربه

تر از قبل مهارم کرد؛ این بار  که دستم به سرنگ برسه، م*حکمقبل از این

بدون این که بغلم کنه دستام رو از جلوم ضربدری قفل کرده و از پشت با جفت  

ستش بیرون  دستاش گرفته بود. مهم نبود چقدر تالش کنم تا دستم رو از د

 .رسیدبکشم، من زورم به آرمان نمی 

نفس افتاده بودم. رفیعی با »زود  دیگه جونی توی تنم نمونده بود و به نفس

باش« ی که آرمان بهش گفت، سرنگ رو از دستم بیرون کشید. سرنگ رو که 

که زمین بخورم دستش  توی دستای رفیعی دید، رهام کرد و درست قبل از این

توجه به خونی که حاال شدت ام داشت. بیحلقه کرد و نگه رو دور ک*م*رم

جونم توی  زدم و مشتای بیپیدا کرده بود، توی آ*غ*و*ش آرمان زار می

 .نشست؛ ترحم انگیز تر از همیشهاش میس*ی*نه

 .ای که رفیعی نزدیکم آورد، قطع شدهقم با دیدن سرنگ پر و آمادهصدای هق

دونستم ممکنه بعد از بهوش اومدن، دوباره  ی خواستم بیهوش بشم وقتی منمی

ی این لحظه هارو از  همه چیز رو فراموش کنم. توان این که یک بار دیگه همه

  .سر بگذرونم، نداشتم. من دیگه واقعا کشش نداشتم
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آرمان که حاال م*حکم بغلم کرده بود، لرز بدی که به تنم نشست رو حس کرد. 

امال چرخیدم سمت آرمان و بیشتر توی آغوشش  اراده کبا قدم بعدی رفیعی، بی

چارگی به پیرآهن خیسش چ*ن*گ  اراده با بیپناهی، بیفرو رفتم. از شدت بی

اومد. فقط زدم؛ ولی حتی دست آزادش برای ب*غ*ل کردنم باال نمیمی

خواست سرنگ رو از دستم دور کنه و حاال که خیالش راحت شده بود، می

 .تفاوت و سرد همیشگیواکنش، بیمان بیدوباره شده بود همون آر

دستام رو با تعجب از لباسش جدا کرد که با دیدن سرنگ پر از دیازپام توی  

اش نشست و کمی عقبم کشید. از بین  دست رفیعی، اخم غلیظی توی چهره

 :اش، غریدهای کلید شدهدندون

 کنی؟ تونی مثل مریم باهاش رفتار دیوانه که نیست! فکر کردی می -

 تونی کنترلش کنی؟ واقعا فکر کردی بدون این داروها می -

چند ثانیه مکث کرد و بدون این که جوابی به رفیعی بده، رهام کرد. فکر کردم 

هوا زیر زانوهام رفت و با یه حرکت  خیالم بشه؛ اما وقتی دستش بیخواد بیمی

دم. نه از  اراده با همون دست زخمی به پیرآهنش چ*ن*گ زبلندم کرد، بی

خواستم دوباره همه ترس افتادن، برام مهم نبود به چه قیمتی، من فقط نمی
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  .چیز رو از یاد ببرم

 .اولین قدم رو که سمت در اتاق برداشت، رفیعی سد راهش شد

ذارم باهات زندگی کنه. از اولشم  حاال که باز همه چی رو فهمیده، دیگه نمی -

 .ذاشتم حضانتش رو بگیرینباید می 

الزم نبود به صورتش نگاه کنم تا بفهمم اآلن برخالف ظاهر آروم و سردش،  

ای،  ی جوشه. به چشمای رفیعی خیره شد و بدون هیچ واکنش اضافهروی نقطه

 :خشک و سرد، گفت

تو دادگاه از ترس آبروت گذاشتی دخترخونده تو ازت بگیرم؛ وقتی   -

امه. وقتی یه بار خفه  دونستی هدفم انتق دونستی برادرش نیستم و میمی

 !شدی، پس تا آخرش خفه بمون

باز نگه داشتن چشمام اآلن سخت ترین کار دنیا شده بود. دیوونه بازی قلبم  

کردم. دیگه شروع شده بود و این بار دیگه، حتی برای آروم موندن تالشی نمی

داره و کدومشون منو دور  برام مهم نبود کجا باشم، کدومشون منو نگه می

 .خواستم همه چی تموم بشهتر از همیشه، فقط میازه، من داغونمیند
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ی بعدیش،  رفیعی از جواب آرمان حرصش گرفته بود. این نه، فقط از جمله پ

 .حتی از صدای مرتعش و کفریش هم مشخص بود

جوری  تونی اینی طایفه ریاحی نیستی، نمیتو خیلی وقته که دیگه خانزاده  -

اش در  دونست که اسمتو از شناسنامه ه چیزی میبا من حرف بزنی. محمد ی

 ...آورد و 

این اصال عجیب نبود! تحقیر و دست گذاشتن روی نقطه ضعف بقیه، عادت تک  

تک اعضای این خانواده بود؛ همه به جز پویا. توی زندگیم زیاد تحقیر و توهین  

ضم به شنیده بودم؛ ولی این اولین باری بود که از تحقیر شدن آرمان قلب مری

شد، چون محمدخان جای موندن پای  د*ر*د اومده بود. اون داشت تحقیر می

  .اش، مادر من رو انتخاب کرده بود؟ این خیلی ناعادالنه بودخانواده

جا  این قضیه خط قرمز آرمان بود و مطمئن بودم اآلن عصبانی میشه، منو این

تفاوتی به چشمای بیاش فشرد و با ذاره و میره؛ اما فقط منو به س*ی*نهمی

 .رفیعی زل زد

ی منه؛ به نام  شاید خونش از خ*ون من نباشه؛ ولی اسمش تو شجره نامه -

ی منه؛ حتی اگه نخواد پیش من بمونه یا نخواد باهام برگرده آمریکا، شده  طایفه
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وقت  ی خودش، ولی هیچخرم و پسش میدم به طایفهآبرویی رو به جون میبی

جا نیست. تو هم ی من بمونه. اون متعلق به اینا توی طایفهذارم پیش تو ینمی

ی کوچیکی که یه مدت از وارث  تونی جلوم رو بگیری؛ تو فقط از یه طایفهنمی

 ...ی قوی مراقبت کردی، همین ویه طایفه

 :قدمی بهش نزدیک شد و با آرامش حرص دراری گفت

 .ن عاشقش بودوقت یادت نره این دختر، دختر کسیه که محمدخاهیچ -

 دختر کسی که محمدخان عاشقش بود، یا دختری که خودت عاشقشی؟ -

تونستم صداها رو تشخصی بدم، هوشی بودم؛ اما هنوز هم میروی مرز بی

دونم سکوت چقدر طوالنی شد یا جو چقدر  مخصوصا صدای پویارو. نمی

ای زمزمه هسنگین، اما آرمان که جواب پویا زو نداد، پویا با صدای تحلیل رفت

 :کرد

تونه زیاد توی این وضعیت دووم بیاره. اگه اآلن بهش حمله دست بده،  نمی  -

 .مونه. نباید بذاری قبل از ثابت شدن ضربان قلبش بیهوش بشهزنده نمی 

ی کم رنگ و دور پویا، آخرین چیزایی  تند شدن ضربان قلب آرمان و جمله

بیهوشی مقاومت بکنم هم،   خواستم در برابربودن که شنیدم. حتی اگه می
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د*ر*د قلبم بیشتر از حد توانم بود. سُر خوردن دستم از لباس آرمان و صدای  

 .چکیدن قطره ی خونم آخرین چیزی بود که شنیدم

*** 

زد، پله  توجه به سعادتی که بلند اسمم رو صدا می کردم؟ بیداشتم فرار می 

فقط دور بشم. اتفاقات کردم تا های غیر استاندارد محضر رو دوتا یکی می

امروز بیش از حد سنگین بود. حس عذاب وجدان از حرفایی که به پویا زده 

بودم یه طرف، تحمل دیدن نگاه امید از اون نزدیکی هم یه طرف، حتی  

که صدای پای پشت سرم صدای قدم های سعادتیه یا خواستم در مورد ایننمی

رو زدم، کاله آفتاب گیرم رو تا   امید، کنجکاوی کنم. فقط عینک آفتابی بزرگم

ی تاریک و کمی نمور محضر بیرون زدم. قدمای آخر جلو کشیدم و از راه پله

 .تند و کوتاهم، بیشتر از راه رفتن شبیه فرار کردن بود

هنوز چند قدم بیشتر دور نشده بودم که لباسم م*حکم کشیده شد. فکر  

شدم، عمیقا اشتباهم رو حس   روکردم سعادتیه؛ اما وقتی با نگاه امید روبه

تونستم بذارم  کردم. اون لجباز بود و نمینباید اون رو وارد این ماجرا می .کردم

با لجبازی خودش رو به خاطر من به خطر بندازه؛ شاید اگه جای پس زدنش  
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کرد؛ شاید اگه جای محرم شدن خواستم تنهام بذاره قبول میفقط ازش می

قدر نزدیکم بمونه که بتونم ازش محافظت کنم یا  خواستم یا اینفقط ازش می

 ...کرد. شایدقدر ازم دور بشه که خطری تهدیدش نکنه، قبول میاین

 کجا میری؟ -

 .نفس کالفه ای کشیدم

 .کارم اینجا تموم شد. دارم میرم دنبال کار خودم -

 :نگاه گنگی بهم کرد و گفت

 خدافظی؟ بی -

مثل احمق ها ایستادم و بهش خیره  اولش حتی متوجه منظورش هم نشدم! 

سعادتی تقریبا بهمون رسیده بود؛ ولی هنوز هم داشت بلند اسمم رو   .شدم

مطمئن نبودم درست حس کرده باشم، ولی انگار چیزی امید رو   .کردصدا می 

 .عصبانی کرده بود

 :زد، اخمی کرد و با غرغر گرفتنفس میسعادتی که نفس

 .میری رها؟ بگیرین شناسنامه هاتونو باباذاری قدر یهو میچرا این -

تفاوت یکیش  نگاهی به دو شناسنامه ای که سمتمون گرفته بود انداختم و بی
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 .رو از دستش بیرون کشیدم

امید به سعادتی خیره شد و با اخم کمرنگی که بین ابروهاش نشسته بود،  

 :خیلی جدی بهش گفت

 !ه... اصال صداش نزنقدر بلند اسمشو توی خیابون صدا نزن. ناین -

هوا زیر خنده زد. اون آدم مذهبی  سعادتی چند لحظه بهش خیره شد و بعد بی

دونستم این دو نفر  کرد. می یا معتقدی نبود و همیشه همه چیز رو مسخره می

خواستم یه آشوب جدید درست کنم. باید دوستای خوبی نمیشن! اصال نمی

کردم. مطمئن نبودم وقتی ببینم  همین االن این بحث رو بینشون تموم می

کنه، کتکش نزنم؛ وقتی با خودم این کار رو  سعادتی امید رو مسخره می

 .تونستم ببینم کسی به امید چیزی بگهکرد، برام مهم نبود؛ اما نمیمی

خدافظی؟ تازه منظورش رو  بی .دست امید هنوز هم به آستین لباسم بود

شیدم. به محض این که قدمی بهش هوا دستم رو م*حکم عقب کفهمیدم. بی

 :نزدیک شدم، قدمی عقب رفت. پوزخندی زدم و زمزمه کردم

شنیدی و نشنیدی، قرار  بذار به حساب اون خدافظی آخری که باید می  -

 .دادی و ندادیاومدی و نیومدی. فرصتی که باید می آخری که باید می
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 .سعادتی کردمای به ام رو پس گرفتم و اشارهقدم جلو رفته

 !ات رو ازش بگیر. فکر نکنم کسی برات پستش کنهشناسنامه  -

توجه به هر دوشون، برای اولین ماشین زرد رنگ دست بلند کردم و بی

 .معطلی سوار شدم. آدرس خونه رو دادم و به صندلی تکیه دادمبی

خواستم جلوی دعواشون رو بگیرم؛ ولی به بدترین شکل ممکن این کار رو  می

گذشت رو بهش گفتم، وقتی حتی چیزی  اراده هرچی که توی دلم میبی  .کردم

نپرسیده بود. سعادتی شاید نفهمیده باشه چی میگم؛ اما مطمئنا امید همه چیز 

رو به یاد داشت. از شب اول توی پرورشگاه، امید بود که بهم سالم کرد؛ سالمی 

ا اشک صبح شد.  جواب موند و شب آخری که توی اون پرورشگاه بکه بی

دونم اصال تونست پیداش کنه و بغض و حسرتی که همه ی این  ای که نمینامه 

سال ها توی وجودم مونده بود، چیزایی نبودن که بتونم فراموششون کنم. مهم 

نبود چقدر سعی کنم خاطراتم از اون پرورشگاه لعنتی و امید رو فراموش کنم،  

 .قدر بهم نزدیک بودامید ایناین کار برام محال بود؛ مخصوصا وقتی 

*** 

کرد، توجه به گوشیم که از بس زیور بهش زنگ بود، داشت شارژ تمام می بی
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ی موهام باز  کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم. طبق معمول در رو با گیره

ای پرت کردم. صدای جیغ رویا و غزال از همین جا هم  کردم و کفشام رو گوشه

ای که دیدم، برای ی در سالن رو باز کردم، با صح*نه شد؛ ولی وقتشنیده می 

 .ثانیه ای خشکم زد

رویا موهای غزال رو چ*ن*گ زده بود و غزال موهای رویا رو! موهای هم دیگه  

زدن، به هم فحش  کشیدن و تن و ب*دن هم دیگه رو چ*ن*گ میرو می

کاشته  دادن و همه چیز رو خرد و خاکشیر کرده بودن. غزال با ناخن هایمی

اش بازوی رویا رو خط انداخته بود و رویا با دست سنگینش صورت ظریف  شده 

 .غزال رو ک*بود کرده بود

 .قدر هم دیگه رو زخمی نکرده بودنوقت اینکردن؛ ولی هیچهمیشه دعوا می

خداروشکر که اومدین خانم جان. کشتن هم دیگه رو. به حرف منم که گوش   -

 .نمیدن گیس بریده ها

ای حال خرابم فراموشم شد. جلو رفتم و یدنشون توی این وضع، برای ثانیهبا د

دست غزال رو از رویا کنار زدم. نگاهی به سر و وضع شلخته شون کردم و  

 :شوکه شده زمزمه کردم
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 .خجالت بکشین -

ات نمیام.  جا راه بدی دیگه خونهبخدا اگه یه بار دیگه این عفریته رو این -

 ...تخونه خودمونم راه 

اش تموم نشده بود که غزال دوباره حمله کرد سمتش و موهاش رو  هنوز جمله

 .چ*ن*گ زد

 .خود کردی به اشکان گفتی من با وحید دوستمعفریته خودتی ع...وضی. بی -

تر از این بود که بتونم توش دخالت کنم. غزال وقتی پای  انگار قضیه جدی

ی خسته و  اهی به چهرهشد. نگدوستاش وسط می اومد، کامال جدی می 

دونه چقدر امروز ازشون پذیرایی کرده و حاال ی زیور انداختم. خدا می کالفه

هم خسته و کوفته باید دعواهاشون رو تحمل کنه. نفس عمیقی کشیدم و سر  

 :جفتشون داد زدم

 .بسه دیگه -

 .این بار جدیتم رو که دیدن، هر دو ساکت شدن و با قهر از هم فاصله گرفتن

 :تر. رو به رویا پرسیدمتر و خانومال جوشی و احساساتی بود و رویا عاقلغز

 غزال چی میگه؟ تو چی کار کردی؟ -
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 :پشت چشمی برام نازک کرد و با حرص گفت

 .از خود این ابله دریایی بپرس -

غزال دوباره سمتش خیز برداشت. با نگاه تندی که بهش انداختم، با قهر رفت  

شون. بازوشو عقب کشیدم و خونسرد، اما جدی ونهلباس بپوشه و بره خ 

 :پرسیدم

 اشکان کیه؟ -

 :اش رو از رویا گرفت و با غیض گفتنگاه پر کینه

 .دوست پسرم -

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 پس وحید کیه؟  -

 :حواس گفتاین بار به من نگاه کرد و بی

 .دوست پسرم -

هوا زدم زیر  ن بار دیگه نتونستم. بیکردم اخم کنم؛ اما ایخیلی داشتم سعی می

 :خنده و خودم رو روی مبل پشت سرم پرت کردم. بین خنده هام گفتم

 .سردیت نشه... یه وقت؟ شلخته... درو کن... یه چیزی گیر من و رویا بیاد -
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اومد؛ با این حال این بار اون هم نتونست  زیور از این جور روابط خیلی بدش می

یره. همیشه همین بود. غزال بدون توجه به جنسیت با  اش رو بگجلوی خنده

کرد یه کرد دوست می شد و رویا همیشه سعی میهر کسی که بهش سالم می

جوری بهش بفهمونه این کار اشتباهه. رویا مادرشو از دست داده بود و با 

پدرش زندگی می.کرد، غزال پدرشو از دست داده بود و با مادر و همسر دوم  

کرد و من، پدر و مادرم رو از دست داده بودم و تنها زندگی  ی می مادرش زندگ

کردم. شخصیت ما سه نفر اگرچه خیلی متفاوت بود؛ ولی ما یه وجه اشتراک  می

 .عمیق داشتیم. ما هر سه مون عزیزی رو از دست داده بودیم

*** 

شون دادم و قبل از تاریک شدن هوا براشون تاکسی به هر زحمتی بود آشتی

تونه با پسرا هم مثل دخترا  تم؛ هرچند سعی کردم به غزال بفهمونم نمیگرف

 .فایده بوددوست باشه؛ ولی مطمئنا بی

نفس عمیقی کشیدم و در رو بستم. به در تکیه زدم و دستی به پالک آشنای  

که زنجیری که تمام این سال ها گ*ردن امید بود؛  اسمم کشیدم. حس این

کردم عجیبی بود. انگار تازه داشتم فرصت می   حاال دور گ*ردن من بود، حس
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که چرا اومد محضر؟ چرا نظرش رو  به اتفاقات امروز فکر کنم. چیزایی مثل این

عوض کرد؟ تمام این سال ها چطور زندگی کرد؟ توی زندگیش چه خبره؟ چرا  

 پیدام کرده؟ نکنه نامزد داشته باشه؟ 

ی فکر کنم. اگه نامزد کرده بود؛ ابا رسیدن به سوال آخر، نتونستم به چیز دیگه

ام انداختم. من این همه سال حتما حلقه داشت. نگاهی به دستای خالی از حلقه

ام به اسم  ای؛ نامزد یکی از پسرای طایفهمحرم پویا بودم، بدون هیچ حلقه

ای و حاال هم محرم امید بودم، باز هم بدون هیچ  شهاب بودم، بدون هیچ حلقه

مکن بود امید هم نامزد داشته باشه؟ حتی فکرش هم حس  ای. یعنی محلقه

داد. تا همین دیشب از تصور دیدنش تو کت و شلوار دامادی و مثبتی بهم نمی

 !شدم؛ ولی از امشب نه، دیگه نهاش، ذوق زده میی آیندهب*غ*ل کردن بچه

کردم چرا از  من حتی درک نمی  .ی امروزش توی ذهنم تکرار شداراده جملهبی

کردم، ین که سعادتی اسمم رو صدا زده عصبانی شده؟ ولی ته دلم حس میا

کردم! این فقط یه محرمیت فرمالیته و دقیقه نودی  چیزی رو که نباید حس می

قدر پر  بود. نباید به این حس مالکیتی که از امروز توی دلم جوونه زده بود، این

 .دادمو بال می
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کردم، ورزش کردم، غذا خوردم،  این همه سال بین یه لشکر پسر خالف 

خوابیدم، گشتم و بزرگ شدم؛ ولی خودم رو با هیچ کدوم جمع نبستم. 

وقت حتی به ذهنم هم نرسید طرز زندگیم غلطه یا من فرقی با پسرای هیچ

کرد و این اطرافم دارم؛ اما کنار امید همه چی فرق داشت. اون ازم مراقبت می

شد دلم  باشم. اون نگرانم بود و این باعث می احتیاطشد دلم بخواد بیباعث می

شد و این باعث  بخواد بیشتر نگرانش کنم. اون همیشه به موقع پیداش می

بستم؛  شد همیشه ته دلم منتظرش باشم. من خودم رو باهاش جمع نمی می

ام وقت حس نکردم ازش جدام. به چشم من اون عضوی از خانوادهچون هیچ

 .بود

« رد شد و روی پالک اسمم نشست. من خودم رو به خوبی  دستم از پالک »اهلل

کردم تا  شناختم. امید برای من اعتیاد آور بود! اعتیادی که باید ترکش میمی

تونستم بذارم حماقتی که در مورد رویا کردم،  بازم بتونه توی امنیت بمونه. نمی

کنم؛ حتی  تونستم یه د*اغ دیگه رو تحمل در مورد امید هم تکرار بشه. نمی

 .کردفکر همچین اتفاقی هم ضربان قلبم رو کند می

احساسه من بودم. من بودم که باید احساساتم رو کنترل  بین من و امید، اون بی
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شدم. اون نیومده بود که توی زندگی من  کردم و از تمام محبت هاش رد میمی

 .دونستمبمونه و من این رو بهتر از هر کسی می

کشیدم و چشمام رو بستم. به خودم قول دادم این آخرین باری  نفس عمیقی 

کنم. ما از بچگی بدون هیچ نسبتی، بهم به  باشه که به این چشم نگاهش می

چشم یه عضو خانواده نگاه کردیم؛ حتی من از حس این احساس متفاوت هم  

 ...عذاب وجدان داشتم، چه برسه به این که بخوام روزی

ی که به در فلزی خورد و صدای بلندی که اکو شد،  ی نسبتا محکمبا ضربه

ها مطمئنا تا اآلن به خونه  هوا از در فاصله گرفتم. زیور کلید داشت و بچهبی

شون رسیده بودن. تا خواستم برگردم داخل و آیفون رو چک کنم، صدای زنگ  

  .گوشیم، متوقفم کرد

اراده بی ی گوشیم نقش بسته بود رو ل*مس کردم واسمش که روی صفحه

 :زمزمه کردم

 !چه حالل زاده -

جا  هنوز چند ثانیه از قولی که به خودم داده بودم نگذشته بود و حاال اون این

شد در رو باز نکنم؛ اما مطمئنا  بود. مردد ل*بم رو زیر دندونم کشیدم. کاش می
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 .صدای زنگ موبایلم رو شنیده بود

اطم. دستم روی پالکم  دونست توی حیکرد، می حاال که داشت صدام می

 .شد ازش فرار کنمنشست و پوفی کشیدم. دیگه نمی

حواس در رو باز کردم و از در فاصله گرفتم. به خاطر حرفی که ظهر بهش  بی

شد بهش نگاه کنم. درسته این سال ها به من سخت  زده بودم؛ حتی روم نمی

ش توی  گذشت؛ ولی بازم اون کسی بود که ترک شده. درسته که حسرت دیدن

آخرین لحظات همیشه به دلم موند؛ اما من کسی بودم که اون رو رها کرده 

 .بودم

وقتی چند ثانیه گذشت و داخل نیومد، با تعجب بهش خیره شدم. گوشی به 

کرد. درکش دست، سرش رو تا جای ممکن پایین انداخته بود و بهم نگاه نمی 

 !دیگه محرم بودیمکردم! مگه مشکلش محرم نامحرمی نبود؟ االن که نمی

پوف عصبی کشیدم و گوشیش رو از دستش بیرون آوردم و تماس رو قطع 

 :کردم؛ وقتی حتی این حرکت هم باعث نشد نگاهم کنه، با حرص گفتم

 ای مستر؟منتظر دعوت نامه -

که بدونم چرا؟ ازش عصبانی بودم. بعد از یه مکث طوالنی، با همون  بدون این
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 :سر پایین، کوتاه گفت

 .اماومدم دنبال شناسنامه -

اراده نگاهی به سرتاپای  آورد. بیاین همه سربه زیریش داشت حرصم رو در می

خودم انداختم. شلوارک جین کوتاهی که به زور تا دو وجب باالی زانوم می  

دونستم هنوزم اسمش شلوارکه؟! با نیم تنه اسپرت و سویی شرت  رسید و نمی

یده بودم. به نظر خودم لباسام راحت و آزاد نازکی که مثل همیشه روش پوش

کرد انگار لباس بدی پوشیدم! این کارش بهم این  بودن؛ ولی جوری رفتار می

 .داد که دختر بدیم و این بهم برخورده بودحس رو می

 .خجالتم از حرف ظهرم فراموشم شد و عصبانیت کل وجودم رو گرفت

در خونه ی من بایستی. یا تونی جلوی صدتا چشم مثل چوب خشک دم نمی  -

 .کامل بیا تو و یا کامل برو بیرون منتظر باش، پیدا کردم میارم برات

 :این بار سریع و با جدیت گفت

 هوا تاریک شده، این موقع بیای بیرون؟ -

مطمئنا این جواب آخرین چیزی بود که انتظار شنیدنش رو داشتم. داشت 

آورد. قدمی بهش نزدیک  اال میکرد و اون روی معروف سگیم رو بکفریم می
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 .شدم و نگاه حرصیم رو به چشمای روشنش دوختم

خواد اغفالت کنه رو بس  ای که انگار یه دختر بد مییا این ژست نجیبانه -

 .ات میشیخیال شناسنامهکنی و میای داخل، یا بیمی

 :کالفه دستی به صورتش کشید و پرسید

 کسی خونه هست؟ -

کالفه تر از همیشه، شقیقه هام رو ماساژ دادم. زیر ل*ب  ازش فاصله گرفتم و 

 :زمزمه کردم

 .ات واقعا توهین آمیزه. بس کن دیگهاین رفتار به ظاهر محجوبانه -

که منتظر جوابش بمونم، در رو رها کردم و داخل رفتم. اگه فقط یه  بدون این

 .کردیمموندم قطعا دعوای بدی میجا میثانیه دیگه اون

های  که نگاهم به نشیمن داغون خونه افتاد، سرجام وا رفتم. تکهاینبه محض 

ی گلدونی که توی دعوای رویا و غزال پودر شده بود، همه طرف دیده شکسته

های سر رفته از پو*ست میوه، لیوان های لک شده از  شد. میزِ پر از بشقابمی

شه کنار  جای شربت و دمنوش های زیور، بطری های خالی نوشیدنیم که گو

خونه افتاده بودن، جام های نیمه خالیم، ساالد کپک زده و جعبه های فسفود  
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چند روز پیشم که سعی کرده بودم زیر میز مخفیش کنم تا زیور نبینه و دعوام  

کردم، خونه نکنه؛ واقعا منظره.ی بدی درست کرده بود؛ حتی حاال که دقت می

ر دخترونه رویا، خوراکی های  بوی بدی گرفته بود! بوی عطر تند غزال و عط

مونده و ظرفای غذا، با هم ترکیب وحشتناکی رو درست کرده بودن. چطور تا 

 االن حتی متوجه این بو نشده بودم؟

قدر کثیف و بهم ریخته بود که دلم نیومده بود زیور رو اذیت کنم و  خونه این

ید فقط چند بهش گفته بودم فردا از بیرون براش کمک میارم؛ ولی االن که ام

قدم با این بازار شام فاصله داشت، به غ*لط کردن افتاده بودم. ما همین امروز  

 .رفتدید، آبروم میام رو با این وضع میصبح محرم شده بودیم! اگه خونه

که بتونم فکر کنم تصمیم درست چیه، نگاهم به نگاه شوکه امید گره قبل از این

گشت. اون از  اباورش همه جای خونه میخورد. دم در ایستاده بود و نگاه ن

قدر که حتی اگه اون مدت  بچگی مرتب و منظم بود؛ درست برعکس من. این

زد، احتماال یکسال موهام شونه که توی پرورشگاه بودیم، موهام رو شونه نمی

 !موند؛ حتی همین االن هم موهام رو شونه نزده بودم نشده می 

 :به اخم کمرنگی میده، سریع گفتم وقتی دیدم شوک نگاهش داره جاش رو
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 .گردمکنم و برمییه جا پیدا کن بشین. لباس عوض می -

نفهمیدم چطور به اتاقم پناه آوردم و در رو بستم. در واقع ازش فرار کرده بودم!  

اومد شناسنامه رو کجا گذاشتم؟ بدترین جا بود که اصال یادم نمی فاجعه این

ومدنش انتخاب کرده بودم؛ ولی مهم این بود که  موقع رو واسه اصرار به داخل ا

  .جا بودحاال اون این

روی در بود، به تصویر خودم افتاد. با دیدن  نگاهم از آینه دراور که دقیقا روبه

رفت تا عمیق بشه؛؛ حتی خودم هم جا خوردم و لبخندم رنگ  لبخندی که می

قدم کوتاه اومده، باخت. چرا داشتم از فکر کردن به این که به خاطرم یه 

 !زدم؟جوری لبخند میاین

هوایی  قبل از این که بتونم احساساتم رو دنبال جواب زیرورو کنم، با د*ر*د بی

اراده دستم رو روی قلبم گذاشتم و به در تکیه  که توی قلبم حس کردم، بی

قدر درگیر بودم که حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتم، چه امروز این .زدم

 .هامبرسه دارو

شد، ل*بم رو جمع کردم،  از شدت دردی که داشت توی کتف چپم پخش می

مبادا صدام دربیاد و کسی که فقط یه اتاق باهام فاصله داره، بفهمه چه دردی  
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کشم. لرزش دستم که شروع شد به خودم اومدم. باید قبل از این که یه  می

م. با این فکر، به هر  کردی شدید دیگه رو تجربه کنم، داروهام رو پیدا میحمله

زحمتی بود، خودم رو به دراور رسوندم. از بس هول زده و پر سروصدا کشوهارو  

نفس افتاده بودم. وقتی باالخره دوتا دنبال قرص زیر زبونیم گشتم، به نفس

قرص قرمز رو زیر زبونم گذاشتم و لرزش بدنم متوقف شد، لبخند تلخی روی  

 .ل*بم نشست

 :رنگ پریده و چشمای قرمزم نگاه کردم و زمزمه کردمی توی آینه به چهره

 !ی دهن تو نیستروی هدفت تمرکز کن! اون لقمه -

دستی به چشم ترم کشیدم، سمت کمدم رفتم و پوشیده ترین لباسم رو از  

که امید  دادم. همینرگال بیرون کشیدم. هرچند پسرونه بود؛ ولی اهمیت نمی

به خاطر من یه قدم عقب نشینی کرده بود،  کرد، کافی بود. اون رو معذب نمی

 .رفتممنم باید یه قدم عقب می

بند شلوار اسپورتم رو م*حکم کردم و بعد از شونه زدن موهام، کاله هودیم رو  

سرم کشیدم. از اتاق که بیرون رفتم، وقتی دیدم هنوز سربه زیر و محجوب دم 

دنش مردد شدم. دستی  در ایستاده، بین تعارف کردن برای داخل اومدن و نیوم
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 .به موهای صافم که از زیر کاله بیرون زده بودن کشیدم

آدرست رو بده برات بفرستمش. خونه بهم ریخته ست و یادم نمیاد کجا   -

 .گذاشتمش

زد. نگاه کوتاهی بهم انداخت؛ نگاهی که شیطنت آشنای همیشگی توج موج می

 :دست به س*ی*نه ایستاد و با شیطنت گفت

 !کنههمین امروز ظهر بهم گفت برام پستش نمییه نفر  -

شد لبخندش به منم سرایت کنه؛  ی مردونه اش اگرچه باعث میشنیدن خنده

 .اما با اخمی کمرنگ مهارش کردم

 .آدرست رو بنویس. میدم شایان برات بیاره -

واقعا از قصد و برای در آوردن حرصش اسم شایان رو نبرده بودم. شایان تنها 

تونستم بهش  اومد، می ام وسط میکه وقتی پای اعضای خانوادهکسی بود 

اعتماد کنم؛ حتی در مورد رویا هم، اون تنها کسی بود که همه چیز رو  

خواستم مورد اعتماد ترین آدمم رو بفرستم؛ اما با دونست. من فقط میمی

دیدن اخم کمرنگی که بین ابروهای پرش نشست، حسابی از حرفم پشیمون  

 .شدم
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 حالت خوب نیست؟ -

اش دید، نگاه گذرایی به بطری های  مقدمه نگاه گیجم رو که از حرف بی

پرسید که مستم یا نه؟ عمیق نگاهم کرد و آروم  نوشیدنیم کرد. داشت ازم می

 :تر زمزمه کرد

 .کنهاین طرز زندگی مریضت می -

کرد؛ می ای رو نگاه کنم؛ وقتی اون داشت به من نگاهتونستم جای دیگهنه! نمی

گیره؟ من امروز توی محضر، عمیقا ام میدونستم چرا داره گریهحتی نمی

کردم و انگار بغض هایی که صبح با زحمت مهارشون کرده احساس تنهایی می

 .رحمانه به گلوم حمله کرده بودنبودم، حاال بی

کنه، بگم چی داره  تونستم بهش بگم چی داره؛ واقعا مریضم می کاش میای

ی حرفام توی کنه و بگم این همه وقت چی بهم گذشته؛ اما همه م می اذیت

تونستم مثل بچگی پیشش بشینم و همه چیز رو کاش میای .چشمام جمع شد

براش بگم و اون مثل همیشه بغلم کنه و به حرفام گوش بده. من فقط خیلی  

 .ساده، دلم براش تنگ شده بود
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فس عمیقی کشیدم و نگاهم رو ازش  که کنترلم رو از دست بدم، نقبل از این

دونستم بغضم رو، حتی از  شاید چشمای پرم رو ندیده باشه؛ اما می .گرفتم

تونه بفهمه. بغضی که کنار سردرد شدیدم، داشت از پا هام هم میصدای نفس

 .آورددرم می

ای که همراهش بود رو روی  خم شد، کفشاش رو در آورد و سوییچ و شناسنامه 

دقت ایش رو بیای سورمهکرد. آستین های پیرآهن چهارخونه جا کفشی رها

باال کشید و بعد از روشن کردن شمع های اطراف، مستقیم سمت میز اومد. 

وقتی شروع به تمیز کردن میز کرد؛ برای چند لحظه، فقط مثل یه احمق  

حواس  نگاهش کردم. با فهمیدن قصدش، چشمام گرد شد و هول زده و بی

 .کشیدمدستش رو عقب 

 .کنهکنی؟ خدمتکار فردا تمیز میچی کار داری می -

قدر حس بدی پیدا خودش رو عقب نکشید؛ اما با نگاهی که به دستش کرد، این

کردم؛ که خودم دستم رو از بازوش عقب کشیدم و قدمی ازش فاصله گرفتم. 

  .دوباره باعث شده بود حس بدی به خودم داشته باشم

 !جوری زندگی کنی؟نخوای تا فردا ای می  -
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فایده بود. تالشش برای عوض کردن من و نگاهش کردم، عمیق و معنادار. بی

فایده بود؛ اون وقتی به من رسیده بود، که من دیگه آخر خط  طرز زندگیم، بی

نگاهم رو طاقت نیورد. نگاهش رو دزدید و دوباره مشغول کارش شد.  .بودم

 :که نگاهم کنه، تند گفتبدون این

 .صدا تمامش می.کنمرنگت خیلی پریده. یکم استراحت کن. زود و بی -

خیلی وقت بود که از هم دور بودیم؛ ولی اون اصال عوض نشده بود. هنوز هم  

کرد. هنوز هم  خواست از بحثی فرار کنه، ناشیانه بحث رو عوض میوقتی می

اهمیت   دلش یه دریا بود. هنوز هم نگرانم بود و هنوز هم مثل یه دوست بهم

 .دادمی

اومد. اون تنها کسی بود که توی بچگی وقتی موهام رو نوازش  خوابم می

ها کنارش  تونستم ساعتکرد، بدون هیچ نو*شی*دنی و دارویی، میمی

اومد، هم کنارم بود و هم محرم بودیم؛ اما دیوار بخوابم. اآلن هم خوابم می 

  .دادرو آزار میمون بود؛ دیواری که داشت هر دومون بلندتری بین

دونم چقدر بهش خیره بودم و حرکاتش رو با چشم دنبال کردم؛ اما وقتی نمی

خواست  اراده ای زدم. اون نمیهام دیدم، پوزخند بینگاه مرددش رو به بطری
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کردم. این اختالف  هام رو باهاش پر میبه چیزی دست بزنه که من تنهایی

به چنین جایی بذاره، داشت آزارش   که پاداد. این عقیده، داشت آزارم می

 .دادداد. این دیدار دوباره، داشت هردومون رو آزار میمی

قرص ها تازه آب شده بودن و هنوز هم حالم کامل سرجاش نیومده بود؛ خوب  

دونستم نباید اآلن نو*شی*دنی بخورم. با این حال خم شدم و بطری نیمه می

 .پر رو از جلوی پاش برداشتم

 ی که اینو بخوره چیه؟ حکم کس -

ذارم. جوابم رو  کرد دارم سر به سرش میعصبی شده بود؛ شاید چون فکر می

 :کرد. پوزخندی زدم و با تمسخر گفتمداد، حتی نگاهمم نمی نمی

 ترسی به بطری دست بزنی و اعدامت کنن؟ چیه؟ حکم سختی داره؟ نکنه می -

 .بهم انداختکالفه دستی به پشت گ*ردنش کشید و نگاه کوتایی 

 .روز... نجسه 40خوردنش حرامه. گناه کبیره.ست. شرابخوار تا  -

ی حرصی که از افکارش پرید، همه تمسخری که توی کالمم بود، همه

خوردم؛ با دیدن جدیت کالم و حرصی که توی چشماش بود، پرید. مات  می

کرد چون من به نظرش نجس بودم؟ فقط من شدم. تمام مدت ازم دوری می
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کردم، من بودم که هنوزم به اون به چشم دوست و پشت و پناه بچگیم نگاه می 

 .های کبیره بودمچشم اون، فقط یه گناهکار با گناهبه 

 .های بلندی تبدیل شدکم به خنده ی آرومم کمام گرفت. خندههوا خندهبی

ام که ته کشید، اشکی که از شدت خنده از چشمم سُر خورده بود رو  خنده

پاک کردم. در بطری رو باز کردم و بغض سنگین گلوم رو با نو*شی*دنی تلخ و 

شد فهمید کم تر از چند دقیقه دیگه  اش میه نفس سَر کشیدم. از مزهگسم، ی

خوابی شدید، مطمئن نبودم چقدر بتونم  موقع مستی و با این بی .م*ست میشم

 داد؟ دوام بیارم؛ ولی کی اهمیت می

 .ای صاف کردمصورت درهمم رو با سرفه 

نمیشم، بهت  روز دیگه... نجس شدم؛ پس... بهت نزدیک  40حاال دوباره تا  -

 ...کنم؛ فقطزنم، هیچ کاری نمیدست نمی 

یک متر ازش فاصله گرفتم و بطری رو کناری پرت کردم. خیره توی نگاه ماتش  

 :زمزمه کردم

 .کنمفقط از این جا نگاهت می -

که از شدت گیجی زمین بخورم، خودم رو روی مبل پشت سرم که با  قبل از این
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 .شده بود، پرت کردم و چشمام رو بستمهای چرک پوشیده کوهی از لباس

 ...بینم وقتی کنارمی... چقدر اذیت میشی. به خاطر یه خط عربیدارم می  -

ذارم بین من و تو... اونی که  احساس مسئولیت نکن و از ترک کردنم نترس. نمی

 ...ذارمتوی این محرمیت اذیت میشه... تو باشی... نمی

و حتی بغض توی گلوم، دست خودم  مکث بین جمله هام، کشیدگی کلماتم

دونم نوشیدنیم چقدر سنگین بود؛ اما دیگه نتونستم مقاومت کنم و نمی .نبود

 .چشمای سنگینم بسته شد

ی آرامش بخش و آشنای ذکرهای نماز، لبخندی روی  با شنیدن صدای زمزمه

 .صورتم نشست و با حس سردرد وحشتناکم هم خیلی سریع محو شد

ی مرتب و تمیز،  همون گیجی نگاهی به خونه انداختم. خونهمکثی کردم و با 

اومد و کلمات عربی که دیگه ملکه ذهنم  بوی غذای گرمی که از آشپزخونه می

 !جاستشده بودن، برای من فقط یک معنی داشت؛ زیور این

گرمم بود؛ ولی کل بدنم خیس از عرق سرد. نگاهی به چراغ های اضطراری  

مول به خاطر نوسان ولتاژ برق رفته بود و باید با گرما  خونه انداختم. طبق مع

اومدم. دستم رو به سرم گرفتم و سمت اتاقی که زیور همیشه توش  کنار می
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خواستم بهش بگم حمام رو برام آماده کنه؛ اما حتی  خوند، رفتم. مینماز می 

 .نای حرف زدن نداشتم

د. آخرش هم  سوخت و دیدم تار بوگلوم از گسی نو*شی*دنی قویم می 

نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و م*حکم به چهارچوب در خوردم. دردی که توی  

که متوجه  ام شد. بدون اینبازوم پی.چید، اگرچه شدید بود؛ اما باعث خنده

 .خندیدمباشم چقدر م*ستم، م*ستانه از د*ر*د می

ار  که این بهای م*ستانه من، با صدای کلمات عربی ذکرهای اونصدای خنده

دونم چرا این برام  کرد، قاطی شده بود و نمیغلیظ تر از همیشه اداشون می

جا توی  تعادلی همونقدر خنده دار بود؟ با خنده سرجام سُر خوردم و از بیاین

 .درگاه در نشستم و نماز خوندنش رو تماشا کردم

ین  اومدم. توی اوقت وقتی م*ست بودم توی این اتاق نمیاین عادتم بود. هیچ

دادم. این اتاق، اتاقی بود که زیور  نوشیدم و هیچ کار خالفی انجام نمیاتاق نمی

زد. اگرچه اعتقادی به کاراش نداشتم؛ ولی حتی توی  توش با خدا حرف می

ذاشتم. صدای دعای صبحگاهی بعد از اذان، هنوز از  مستی هم بهش احترام می

 .رسیدمسجد محل به گوش می
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ی منتظر بودم نمازش تمام بشه؛ ولی انگار سجدهشدیدا گرسنه بودم و 

شد؛ اما مقاومت  طوالنیش تمام شدنی نبود. پلک های سنگینم مدام بسته می

کردم اگه بخوابم یه چیز  که حتی دلیلش رو بدونم. حس میکردم، بدون اینمی

قدر عصبی شدم باور نکردنی رو از دست میدم. صدای ذکرها که قطع شد این

 :که غر زدم

 .تره بلندتر... بلند بخون. امشب... از همیشه... آرامش بخش -

صدای گرفته و بمم، کلمات کشیده و لحن دستوریم، دست خودم نبود. جوابم 

توجه تسبیحش رو  رو نداد و بعد از مکث کوتاهی از سجده بلند شد. بی

برداشت و آروم مشغول ذکر گفتن شد؛ تسبیحی که سبز نبود! تسبیحش رو  

گرفت، درهم رفت. من از  ام می کرده بود؟ اخمام از این که داشت نادیده عوض 

 .دونستتوجهی متنفر بودم و زیور این رو خوب میبی

بدون این که از جام بلند بشم، خودم رو داخل اتاق کشیدم. گرما داشت  

تونستم خودم به تعادل بودم؛ که حتی نمیقدر بیکرد و من اینام میکالفه

باسم رو دربیارم. جلوی پاش نشستم و دستام رو باال بردم. با همون  تنهایی ل

 :اخم و لحن دستوری همیشگیِ کوتاه، اما کشیده و بی تعادل گفتم
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 .درش بیار -

ای دستش از حرکت ایستاد و با چشم هایی ناباور بهم خیره شد. برای ثانیه

کردم حس می سرم رو کج کردم و با نگاه طلبکاری زمزمه کردم: »هوم؟« چرا

یه چیزی توی صورتش متفاوته؟ چندبار پلک زدم بلکه دیدم از تاری دربیاد، 

اما قبل از اون نفس عمیقی کشید و روش رو برگردوند. دستام رو پایین آوردم.  

این برام جدید بود! من تا حاال جز »چشم« چیزی از اطرافیانم نشنیده بودم؛  

 !مخصوصا زیور

ینم. سرم رو روی پاهاش گذاشتم و چشمام رو  تونستم بشدیگه حتی نمی

بستم. در واقع خودم رو توی آغوشش پرت کردم. تسبیح از دستش رها شد و  

هرچی منتظر موندم، دستش مثل همیشه روی موهام   .حرکت موندبی

ننشست، موهام رو نبافت و نصیحتم نکرد، از جهنم و عواقب کارهام نگفت و  

های گیاهیش، به هر ضرب و زوری، از  وشسعی نکرد با شیر و عسل و دمن

 .خماری درم بیاره

تر شد. دیگه خبری از  چرا زیور اون زیور همیشگی نبود؟ اخمم غلیظ

 !سرخوشی چند لحظه پیشم نبود. حاال سامی وجودم داشت بیدار می.شد
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 ...خواستم ناراحتت کنم. فکر کردممنظور من اون نبود. نمی  -

روز عجیب شده بود. کاش مثل همیشه فقط برام  زد؟ چقدر اماز چی حرف می

که بدونم چرا، بغض بدی از حرفش به  ذاشت. بدون اینپخت و تنهام میغذا می

قدر که دلم گفت. من ناراحت بودم؛ اینگلوم چ*ن*گ زد. درست می 

 .اومدخواست گریه کنم؛ ولی دلیلش رو یادم نمی می

یشتر توی آغوشش فرو رفتم و زمزمه  کالهم رو برداشتم و موهام رو باز کردم. ب 

 :کردم

 .برم... جهنماحرف نزن... واقعا م*ستم... تورو هم... با خودم می -

های  تونستم جلوی خندهبغضم از صدای مرتعشم مشخص بود؛ ولی باز هم نمی

ام رو بگیرم. دستش رو روی موهام گذاشتم و با لحن دستوریِ  مستانه 

 :جدانشدنیم، زمزمه کردم

 .بافشون... گرممهب -

وقتی بعد از یه مکث طوالنی، دستش روی موهام نشست، حس کردم یه چیزی  

ی همیشگی خبری  کرد؟ چرا از اون حس مادرانهدرست نیست. چرا دعوام نمی

تر و  تر، نرمتر و دستاش پهنزد، م*حکمنبود؟ بافت موهام از بافتی که زیور می
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اش، بوی  ی آشنا، اما غریبهود. عطر مردونهتر از دستای پیر و زبر زیور بکشیده 

ای نداشتم. تنها کسی که وقتی از  توجههمیشگی زیور نبود. من عادت به بی

 !کرد؛ امید بودشد، بهم بی توجهی میدستم دلخور می

هوا با یه حرکت حرفه ای دستش رو گرفتم و م*حکم از موهام جدا کردم. بی

دیدمش، اما  م و بهش خیره شدم. تار میچشمای سنگینم رو به زحمت باز کرد

با همین دید تار هم اون شبیه زیور نبود! صورت درهم رفته از دردش رو که  

اراده فشار دستم روی شاهرگش به نوازشی آروم تبدیل شد. اینم یه  دیدم، بی

 شد؟ زدم، مثل همیشه محو میاش دست میخواب دیگه بود؟ اگه به گونه

این خیلی واقعی بود؛   .کردمزیر پوستم حس مینبض قوی و محکمش رو  

تونستم مرز بین رویا و  نمی  !تر از یه خواب خوش و یه رویای کوتاهخیلی واقعی

که  اراده بدون اینبی  .شدمحقیقت رو تشخیص بدم؛ ولی باید مطمئن می

 .دستش رو رها کنم، کف دست آزادم روی قلبش نشست

تونست واقعی باشه. خیره شده بود؛ نمی نه! این نگاه روشن و شفافی که بهم

شد. من طپش های تند و م*حکم قلبش، زیر دستم لحظه به لحظه تندتر می 

کردم، چیزی  وار قلبش رو زیر دستم حس میداشتم ضربان دیوانه
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 تر از این هم وجود داشت؟بخشآرامش

وم بود؟ قدر ناآرکه کنارم بود، عمیقا آروم بودم: ولی اون از چی ایناز این

هوا دستم رو گرفت و با  فهمیدم؟ بیعصبانی بود؟ چرا هیچی از نگاهش نمی

ضرب از خودش جدا کرد؛ ولی رها نکرد. مچ دستش هنوز هم توی دستم بود و  

دستم از نوازشش نایستاده بود. مچ دستم هنوز توی دستش بود و نگاه  

هم نفهمیدم   من کار اشتباهی کرده بودم؟ حتی خودم .عمیقش پر از سرزنش

چرا بغض کردم؛ ولی چشمای پرم رو که دید، دستم رو رها کرد و نگاهش رو  

ازم گرفت. نفس عمیقی کشید و ذکری گفت که نفهمیدم. پسم زده بود؛ ولی  

ترسیدم اگه ولش کنم از  کشیدم. میباز هم دست از نوازش مچ دستش نمی

 .دیدکاش منو دقیق تر میخواب بپرم. ای

 .خاطرِ خودم... ترکت نکردم... به خاطرِ... تو بوداحمق! به  -

سالگیم و روی همون پشت بوم مونده بود و بدون این که    5ذهن گیجم توی 

ی یه  کردم. من حتی به اندازهبفهمم داشتم علت رفتنم رو بهش اعتراف می 

خواب و رویا هم تحمل دیدن ناراحتیش رو نداشتم، ولی انگار این حرفم به  

 .دامن زده بودناراحتیش 
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موهای لَخت مشکیش رو از صورتش کنار زدم و ابروهای پرش رو با دقت  

دونستم که این واقعی نیست. نگاهم روی  دونستم؛ من میمی  .ل*مس کردم

خواستم خط به خط صورتش رو حفظ کنم تا گشت. می جز به جز صورتش می

. این اولین باری  اش رو طراحی کنموقتی که از خواب بیدار میشم، بتونم چهره

 .تونستم صورتش رو ببینمبود که توی خوابم می

گشت، انگار دارم یه شی قیمتی رو ل*مس  دستم جوری روی صورتش می

داد؟ کنم؛ ولی چرا حتی توی رویا هم هیچ واکنشی به من و کارام نشون نمیمی

 کرد؟چرا حتی نگاهم هم نمی 

 ...بهم... نگاه کن -

فایده بود؛ حاال که  کردم، بیدادم، چه خواهش میور میفایده بود؛ چه دستبی

خوام بکنم؛ مگه نه؟ دستم کنار تونستم هرکاری میاین فقط یه رویا بود، می

تعادل نیم خیز شدم و روبه روی صورتش متوقف  ل*بش از نوازش ایستاد. بی

 کرد؟واکنشی محض! من براش نامرئی بودم؟! منو حس نمی بی  .شدم

کرد. دست  قدر بهش نزدیک نبودم؛ ولی اون هنوز هم نگاهم نمی نوقت ایهیچ

آزادم رو توی موهای نرمش فرو بردم؛ اما قبل از این که فرصت کاری رو داشته  
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باشم، صورتش رو ازم برگردوند؛ اون حتی توی رویام هم داشت تحملم 

 .دستم از نوازش دستش ایستاد .کردمی

های عمیق و  بود. من حتی از نفسحاال جای صورتش، گلوش جلوی چشمم 

تونستم خودداریش رو بفهمم، ولی علتش رو؟ نه! خودم رو  سنگینش هم، می

کنم، ل*بم روی  باالتر کشیدم و بدون این که بفهمم دارم چی کار می

ی پیشروی  زد و این برام یه جور اجازهگ*ردنش نشست. این بار پسم نمی

 .بود

کرد، که من قبال به زور با  رو با من تجربه میاون داشت برای اولین بار چیزی  

کردم. شد! این رو حس میاش کرده بودم. اون داشت اذیت می فرزاد تجربه

 .خواستم اذیتش کنمعقب کشیدم. نمی

لبخند تلخی روی صورتم نشست و این بار مچ دستش رو رها کردم. دستم رو 

ش هنوز هم مثل  دور دهن ترم کشیدم و با خودم فکر کردم، حداقل موها

 .بچگی نرمه

تونستم گرمای هوارو تحمل کنم. هودیم رو با یه حرکت غیر منتظره دیگه نمی

در آوردم و طاق باز، کف زمین س*فت دراز کشیدم. چشمام رو بستم و پالک  
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 .اسمم رو ل*مس کردم

 ...دلم... برات... تنگ... شده بود -

*** 

ز کردم. سرم حسابی سنگین  با صدای زنگ گوشیم، چشمام رو به زحمت با

که برای پیدا کردن گوشیم از  شده و زیر چشمام گود افتاده بود. به محض این

ی خالیم درهم رفت. نباید بیشتر  جام بلند شدم، صورتم از د*ر*د شدید معده 

اومد نو*شی*دنی خورده باشم؛ خوردم؛ ولی... من حتی یادم نمی از حدم می

 !چه برسه به زیاده روی

قدر زیاده روی کنم؛ که حتی یادم نیاد چرا زیاده روی  اومد اینیش میکم پ

کردم؟! دیشب چه اتفاق بدی برام افتاده که برای هضمش حتما نیاز به 

 !ا*ل*کل داشتم؟

نگاهی به ملحفه ی نازکی که روم انداخته شده بود، انداختم. این ملحفه دم 

ت بودم که اینو استفاده قدر م*سی خونه بود! یعنی ایندستی ترین ملحفه

کردم؟! من عادت به استفاده از بالش نداشتم؛ ولی بالش زیر سرم بود! بازوم  

بانداژ شده بود و من حتی یادم نبود چه اتفاقی برام افتاده؟ هودیم جای این که 



www.taakroman.ir  

 
  

 
1028 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 .دادتنم باشه، تا شده کنارم بود و گرمای هوا، خبر از قطعی برق می

ای از حضور زیور بود؛  های این هفته، نشونه  اتاق مرتب و سبد خالی لباس

کرد، نبود؟ با فکر  ولی... چرا هیچی شبیه وقتی که زیور خونه رو مرتب می

خیال شدم. حالم بدتر از اون بود که  که حتما از بیرون کمک آورده، بیاین

 !های چرک این هفته کنجکاوی کنمبخوام بیشتر از این در مورد لحاف و لباس

توجه به زنگ گوشیم، به سرویس حمله  تهوع شدیدی که گرفتم، بیبا حالت 

ی خالیم رو باال آوردم و بعد از چندبار باال آوردن،  ی محتوایات معده کردم. همه

ی بهم  رمق خودم زل زدم. صورتم سرخ و ملتهبم، معدهتوی آینه به صورت بی

 !ام و سردرد وحشتناکم، با شکم خالی م*ست کرده بودم؟ریخته

بد م*ستی دیشبم همه چیز رو از یادم برده بود و این فراموشی عصبیم کرده 

کردم چیز مهمی رو فراموش  دونستم باالخره یادم میاد، ولی حس میمی .بود

خیال گوشیم رو برداشتم و بیتوجه به تماس های شایان، پیام بی  .کردم

بود و فقط از   سعادتی رو باز کردم. برخالف همیشه کارش رو توی پیام نگفته

زدم؛ ولی قبل  این که تماسش رو جواب نمیدم غر زده بود. باید بهش زنگ می

 !شدم. به یه دوش آب یخ فوری نیاز داشتماز هرکاری باید اول هوشیار می
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سمت کمدم رفتم و اولین لباس تمیزی که دم دستم بود رو برداشتم؛ ولی به  

 !م توی دستم اومداجای یه لباس راحتی و خنک، یونیفرم مدرسه

دونست خیلی کم مدرسه میرم و این لباس همیشه باید آخر کمد  زیور می

دونست گرماییم و باید لباس های خنکم اول کمد باشه؛ ولی...  می  .باشه

دونستم که قرار بود از بیرون کمک بیاره؛ ولی یعنی حتی چیدمان لباس رو  می

سواسیم؟ یه چیزی درست  دونست وهم به یه غریبه سپرده بود؟ وقتی می

 .نبود. من چیزی رو فراموش کرده بودم

خاطرات گنگ و مبهم دیشب به ذهنم هجوم آورد. یادم اومد که امید اومد دم 

خواست خونه رو تمیز کنه. یادم اومد که حرفش چقدر  در و یادم اومد می

ش  ناراحتم کرد و یادم اومد که م*ست کردم؛ ولی... بعدش؟ دیگه چیزی از بعد

مطمئن بودم وقتی منو توی این وضعیت دیده ازم ناامید شده؛  !اومدیادم نمی 

  .اش شده و منو به حال خودم رها کردهخیال شناسنامه بی

دیشب حواسم سرجاش نبود، پس ممکن بود اشتباه کرده باشم؟ این شک برای 

هام قدر قوی شد که هر دو در کمد رو باز کردم و دستی به لباس  ای اینلحظه

حتی طرز چیدمان لباس هام هم عوض شده بود و اسپری آسمم اول  .کشیدم
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کمد و دم دست بود. اگه اون همه چیز رو مرتب کرده بود، پس باالخره فهمیده 

 .بود که آسم دارم

ام، هول زده به کشوهای دراور حمله کردم و  با یادآوری داروهای قلب و اسلحه

گی کشیدم. اون همین اآلن هم زیادی در  با دیدنشون نفس عمیقی از سر آسود

دونست؛ ولی قلب ضعیفم و شغل کثیفم تنها چیزایی بودن که اگه  موردم می

ریخت. حداقل اآلن خیالم راحت شده بود فهمید، همه چیز بینمون بهم میمی

 .که امید اینجا رو مرتب نکرده

 !کردب کم نمی درسته اینارو پیدا نکرده بود؛ ولی این چیزی از آبروریزی دیش

اش و من بعد از شدت زیاده روی از حال رفته  اون اومده بود دنبال شناسنامه 

 کردم؟ بودم! حاال چطور باید توی صورتش نگاه می

خیال با زنگ خوردن دوباره ی گوشیم و دیدن اسم سعادتی، پوفی کشیدم و بی

شدم؛ ولی فرصتش  میاومد. باید هوشیار کمد شدم. به هرحال چیزی یادم نمی

 :حوصله گفتمدادن. کالفه تماسش رو جواب دادم و بیرو بهم نمی

 .اولشو بذار اخرش. اآلن اصال وقتش نیست -

هیچ معلوم هست کجایین شما دوتا؟ از دیروز غیبتون زده. چرا هیچ  -
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 کدومتون جواب تلفن نمیدین؟ صدات چرا گرفته؟

شد؛ اما ضربان قلبم داشت سنگین می برد و ام داشت امونم رو میسوزش معده

خوردم. سمت آشپزخونه رفتم و  باید برای خوردن داروهام، اول غذا می

 .ای کردمی مصلحتیسرفه 

 دیشب حواسم سرجاش نبود. چی.شده؟ -

من  .در فریزر رو که باز کردم و با فریزر پر از خالی روبرو شدم، سرجام وا رفتم

کردم و زیور هیچ  ه همیشه رعایتش میبرنامه ی غذایی مشخصی داشتم ک

قدر بهم  حال خونه اینها این برنامه رو بهم نزده بود؛ با اینوقت توی این سال

  .دادم وقت نکرده باشه غذا هم بپزهریخته بود که حق می

قرار بود دیروز تو محضر وصیت نامه رو بدی که تهش ول کردی رفتی.  -

 .نم رو پروندهحداقل امروز بفرستش دفتر باید بز

 .قدر یهویی بود که به کل وصیت نامه رو فراموش کرده بودماتفاقات دیروز این

 می فرستمش. دیگه؟ -

خیال شکم و داروهام بشم که با دیدن سه تا ظرف غذا توی یخچال خواستم بی

سرجام موندم. روی هر کدوم برچسب زده شده بود و کامل توضیح داده بود 
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دونست بلدم غذارو گرم کنم و نیازی به این  ! زیور میچطور باید گرمش کنم

توضیحات ندارم پس... وقتی دیدم حتی روی ظرف ساالد نوشته شده این 

جا  ساالده و اشتباهی گرمش نکنم، یعنی می دونست مستم پس... امید این

 !مونده بود

ناباور کاغذهای کوچک نت رو از ظرف جدا کردم و با دقت بهش خیره شدم. 

کشیده و نیمه مرتبی داشت، ولی با دقت نوشته شده بود. با این که قبل از  خط 

وقت دست خطش رو ندیده بودم؛ ولی حاال مطمئن بودم این خط،  این هیچ

 .دست خط امیده

دونه باید چی کار که این پسره خشک مذهبو آماده کردی؟ می دیگه این -

ستش دفتر براش  کنه؟ اومدنش با خودشه رفتنش دست خودش نیستا. بفر

 ...توضیح بدم باید

اومد؛ اما غرغرهای  تصویر اتفاقات دیشب گنگ و نامفهوم توی ذهنم می

اومد دلخوریم  ذاشت درست تمرکز کنم. آخرین چیزی که یادم میسعادتی نمی 

دونستم از جوابش بود، دلخوری ای که تهش با ا*ل*کل شسته شد. حتی نمی

 کی از پیشم رفته؟ 
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 :حواس گفتمل جیبم جا دادم و هول زده و بیکاغذهارو داخ

 .بعدا، بعدا حرف می زنیم -

تماس رو قطع کردم و قبل از این که سرجام وا برم، به اُپن پشت سرم تکیه  

باند دور بازوم رو باز کردم. برخالف تصورم بریدگی نبود؛ کوفتگی بود!   .زدم

بودم که حتی دیشب  قدر زیاده روی کردهخورده بودم توی دیوار؟! وقتی این

اومد، مطمئنا پرت و پال های زیادی گفته بودم و کارای شرم آور  رو یادم نمی

 .شد ازش عذرخواهی کنمزیادی کرده بودم؛ ولی حتی روم نمی

نگران بودم کاری کرده باشم؛ که حتی جای عذرخواهی نداشته باشه. خسارت 

خواستم باشمش یا... نمیزده باشم، دعواش کرده باشم، فحش داده باشم و زده 

 !وقت یادم نیاد چی کار کردمبه چیزای بدتر فکر کنم. امیدوار بودم هیچ

دونستم که تا همین  کنه. میدونست االن راجع بهم چه فکری میفقط خدا می 

کرده نیستم؛ ولی بازم  االن هم فهمیده من اون دختر معصومی که فکر می

طمئن بودم که توی اون حال رفتن تا جوری ببینه. مدوست نداشتم منو این

تختم محاله. یعنی منو گذاشته بود توی تختم؟ اونم بعد از این که غیر مستقیم  

 !بهم گفته بود نجسم؟
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ام رو جلب کرد. پوفی کشیدم و از اُپن جدا شدم که صدای کاغذی توجه

اش  عقدنامه! تنها سند محرمیت مدت دارمون، حاال روی اپن کنار شناسنامه 

ی دیدن عکس  ش رو جا گذاشته؛ اما وقتی وسوسهود. فکر کردم شناسنامهب

اش به جونم افتاد و بازش کردم، قبل از دیدن عکسش، کاغذ شناسنامه 

کوچیکی از بینش سُر خورد. با خطی خوش آدرسش رو نوشته بود و خواسته  

ش  بود شناسنامه رو براش بفرستم. اون شناسنامه رو پیدا کرده بود؛ اما بر

 !فهمیدمش! عقدنامه رو پس داده بود؟ نمی.فهمیدمشنداشته بود! نمی

کشید؛ اما با دیدن پیام شایان مجبور شدم دلم برای خوردن دستپختش پر می

 :صبر کنم. کفری شده نفس عمیقی کشیدم و زمزمه کردم

 ذارین؟چرا حتی یه روزم منو به حال خودم نمی -

ون بچه باهام بحث کنه؛ ولی کوتاه نوشته  خواد سر اکردم باز هم میفکر می

 «ی بعدیمبود:»بیا بیرون. سر کوچه

تونستم با عجله بخورمش ولی دلم نگاه پرحسرتم هنوز هم به غذاها بود. می

اومد. ارزشش برام بیشتر از این بود که توی چند دقیقه تمامش کنم. وقتی نمی

تر از  ه بود؛ یعنی موضوع مهمی من اومدیدر خطر کرده بود و تا محلهشایان این
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 .تونستم منتظرش بذارمست و نمیی غریبهیه بچه

پوفی کشیدم. هودیم رو پوشیدم. کاله آفتاب گیرم رو تا جای ممکن پایین  

ی امید و عقدنامه رو از دم دست برداشتم.  ی آخر شناسنامه کشیدم و لحظه

کردم متعادل باشه، میبدون کلید از خونه بیرون رفتم و با قدم هایی که سعی 

از کوچه بیرون زدم. به محض دیدنم سرجاش ایستاد و برای دیدن صورتم کمی 

 .خم شد

 شده؟ صورت قرمزشو! چی -

 .سرم رو عقب کشیدم و قدمی عقب رفتم

 !به تو مربوط نیست -

قدر زیاد تفاوت پاکتی رو سمتم گرفت. مشکالتم اینای باال انداخت و بیشونه

ش کرده بودم از دلش دربیارم، هرچند اون دیگه ناراحت به نظر  بود که فرامو

 !اومدنمی

 از طرف کیه؟  -

 :نگاهی بهم کرد و کفری شده گفت

 .خواستی از طرف کی باشه؟ از طرف نینامی  -
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 :فکر گفتمقدر عصبانی شدم که بیای اینبرای لحظه

 حاال شدی آدم اون؟ -

 .ای جلو اومددیگهنگاه عصبی و دلگیری بهم انداخت و قدم 

مون ریختی. خودت گروه مونو ریز ریز کردی  این خاکیه که خودت به سر همه -

و بین همه پخش کردی. خودتم عصبانی میشی؟ همه داریم به خاطر این  

تصمیمت اذیت میشیم و تو، حتی دلیلش رو بهمون نمیگی. هر وقت بخوای  

کشته شدی؛ ولی حتی  کنیم میای و هر وقت بخوای میری. هر بار فکر می

 ...خواینمیشه بیایم سراغت. تا کی می

چند لحظه بهش خیره شدم. نگاه سنگینم رو که دید، ساکت شد. چقدر دلش  

 .ازم پر بود. چقدر بهش سخت گذشته بود و ساکت مونده بود 

 !وسط کوچه ایستادی. مراقب حرفات باش -

یوار پشت سرش زد.  هوا مشت محکمی به دکالفه دستی به موهاش کشید و بی

مشتی که احتماال اگه پسر بودم قرار بود توی صورت من فرود بیاد. بغض بدی 

اش  به گلوم چ*ن*گ زد. هم موندنم براش دردسر بود و هم رفتنم واسه

موند. نفس عمیقی کشیدم و  جوری زنده می ناراحت کننده، ولی حداقل این
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 .بگیره امهوا گریهجهت نگاهم رو عوض کردم، مبادا بی 

شد؛ ولی باالخره اتفاق افتاده بود. حاال دیگه تک و تنها بودم؛ حاال  باورم نمی

ای کار می کنن  دیگه گروهی وجود نداشت. تحمل این.که ببینم برای کس دیگه

 .سخت بود؛ ولی... تنها راه زنده موندنشون بود

ای  دلجویانهای رو دستم داد و با این که خودش عصبی بود، با لحن پاکت دیگه

 .سعی کرد از دلم دربیاره

این تمام اطالعات فرزاد و اون مزاحمای پارکه. چیزای عجیب زیادی در مورد   -

فرزاد هست، باید مراقب خودت باشی. ع*و*ضی تر از اون چیزیه که به نظر  

 .تنهایی از پسش برنمیای .میاد

 .رو حس کنه پوفی کشیدم و سعی کردم لبخند بزنم، حتی اگه اجباری بودنش

 .تونم بهت بگمممنون که نگرانمی و... ببخشید که این تنها چیزیه که می -

 :هردو پاکت رو از دست زخمیش بیرون کشیدم. م*حکم و مطمئن گفتم

شون تازه واردین بهتون زور بگن. خودتونو قوی باشین. نذارین چون تو گروه -

 ...ای تک تک تونو دارم وثابت کنین و جا پاتونو م*حکم کنین. من همیشه هو

 :کالفه دستی به موهاش کشید و وسط حرفم پرید
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که چیزی  سر و ته دیگه رو بدون ایناینم به خاطر ماست؟ یه ماموریت بی -

 ازش بدونی به خاطر ما قبول کردی؟ 

لبخند تلخی روی ل*بم نشست. شایان باهوش بود، درست مثل من. من از  

ام  کرد توی این گروه لعنتی نگهت تالش میدست رفته بودم و اون هنوز داش

تونه زنده از گروه خارج  کس نمیدونست هیچکرد، چون میداره. این کار رو می

دونستم به هرحال دیگه فرصت زیادی کردم، چون میبشه و این کار رو می

 .برای زندگی ندارم

داشت نقاب بی.تفاوتیم رو م*حکم روی صورتم نگه داشته بودم، چون شایان 

شدم و کم می.آوردم، دیگه کسی نبود که  آورد. اگه منم احساساتی می کم می 

فکر زنده موندنشون باشه. از قصد سوقش داده بودم سمت گروه نینا، چون  

اونی که دوستش داشت، توی اون گروه بود. این آخرین کمکم واسه رسیدن به  

 .عشقش بود

ی جیبم مونده بود رو توی  لبخند حرص دراری بهش زدم و عکسی که هنوز تو

 .دستش گذاشتم

ای  خوام. پسربچهاسم و آدرس عکاسی پشتش چاپ شده. اصل عکس رو می -



www.taakroman.ir  

 
  

 
1039 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

ی اطالعاتش برام پیدا  که توی عکس صورتش خط خطی رو شده هم با همه

 .کنم زنده مونده باشه ولی... تالشتو بکنکن. هرچند فکر نمی

کرد، کاله سویی شرتم رو هم سرم یهوا گرم بود؛ ولی چون هنوز نور اذیتم م 

کنی« رو شنیدم و بهش نگاه کردم. این آخرین باری  ی »تب میکشیدم. زمزمه

 دیدمش؟ بود که می

اخمش توی هم رفته بود و حسابی تخس شده بود، با این حال هنوز نگران بود  

 .نکنه گرمم بشه. لبخند تلخی زدم قدمی که پس گرفته بودم رو جلو رفتم

تونی به  کس خانوادگیه و ربطی به کارمون نداره. اگه برات سخته مییه ع -

 .چشم آخرین دستور بهش نگاه کنی

که منتظر واکنش یا حتی خدافظیش بمونم، عقب کشیدم و ازش جدا بدون این

من نه سالم کردن رو دوست داشتم و نه خدافظی. نه دوست داشتم   .شدم

داشتم کسی رو از زندگیم حذف  کسی رو به زندگیم اضافه کنم و نه دوست

خدافظی هم از سالم وارد زندگیم شده بود و بیکنم. امید تنها کسی بود که بی

زندگیم بیرون رفته بود و حاال این »سالم« یه شروع دوباره بود. شروعی که 

 دونستم چطور باید کنترلش کنم؟نمی
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دونستم  دم! میقدر توی فکر بودم؛ که حتی متوجه نشدم کی به خونه رسیاین

که کفشم رو  حوصله و بدون اینآخرش یه روز این فکرها کار دستم میده. بی

موقع غزال روی اُپن، به وضوح جا خوردم.  دربیارم، رفتم داخل، اما با دیدن بی 

 .با لبخندی که با د*ه*ان پر بهم زد، حالم بهم خورد و دوباره تا مرز تهوع رفتم

 پستچی... چی.. آورده؟ -

ه هارو پشت سرم بردم با اخمی ناخواسته ازش دور شدم. خواستم به اتاقم بست

ام روی  برم که یه لحظه مغزم به کار افتاد. دوباره سمتش برگشتم و نگاه خیره

 .ی وجودم رو پر کردظرف های غذا سُرخورد. در لحظه خشم همه

های  ونکردم، از بین دندبا حرصی که داشتم همه ی سعیم رو برای کنترلش می

 :کلید شدم گفتم

 کنی احمق؟چی داری کوفت می -

چهارزانو روی اپن نشسته بود و دو طرف لپش پر از غذا بود. با چشمای گرد  

که دهانش پر  شد. با اینخیال غذا نمی شده بهم زل زده بود؛ ولی هنوز هم بی

برد. از یه طرف باورش  بود، داشت قاشق بعدی رو با احتیاط سمت دهانش می

قدر عصبی شده باشم و از طرفی از جدیتم هم شد به خاطر غذا ایننمی
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خورد که من دلم نیومده بود خیالی میترسیده بود. اون داشت غذایی رو با بی

های  توی تمام این سال ها و بین تمام شیطنت ها و شوخی !با عجله بخورمش

د؛ ولی خودش  اش، این بدترین کاری بود که باهام کرده بودستی آزاردهنده

 .دونستنمی

ای پرت کردم و با قدم هایی آروم و م*حکم سمتش رفتم. پاکت هارو گوشه

 !دونست وقتی کار اشتباهی می کنه، جدی جدی می.زنمشمی

 .قبل از این که دستم بهش برسه آخرین ظرف رو برداشت و از اُپن پایین پرید

ا حتی با ورود زیور هم  دونم چقدر مثل سگ و گربه دنبال هم دویدیم؛ امنمی

که خونه تازه تمیز شده، با کفش همه جا  توجه به اینخیالش نشدم. بیبی

دویدم بلکه بتونم اولین غذایی که امید برام پخته بود رو پس  دنبالش می

شد. از روی مبل پرید و پشت زیور که تازه داخل  بگیرم، ولی غزال تسلیم نمی

شده بود، قایم شد. چادرش رو چ*ن*گ زد و   اومده بود و بهت زده به ما خیره

 :با د*ه*ان پر، بریده بریده گفت

ببین سر یه لقمه غذا... داره چه کولی بازی ای... درمیاره زامبی. معلومه هنوز   -

 .مسته... زیور ببینش 
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از قصد این رو گفت تا زیور رو بندازه وسط بحث و خودش رو خالص کنه. اون  

این قضیه بدش میاد. زیور اخمی کرد؛ اما قبل از  دونست زیور چقدر از می

که چیزی بگه، باالخره با یه حرکت سریع مچ دست غزال رو گرفتم و از  این

 .پشت زیور بیرون کشیدمش

که متوجه شدت حرکاتم باشم، م*حکم پرتش کردم روی مبل و  بدون این

 :هوا زیر گریه زد و جیغ کشیددستاش رو پشت سرش قفل کردم. بی

 .آخ! ولم کن آمازونی. آی آی بخدا مچم در رفت ع*وضی -

اش رو که حس کردم، تازه فهمیدم خشن برخورد کردم و دستام شل شد. گریه

که رهاش کردم هولم من هنوز هم روی صدای گریه حساس بودم. به محض این

هوا گریه رو تموم  اش کشید. بیداد کنار و دستی دور مچ دست ک*بود شده 

 .د بدجنسی زدکرد و لبخن

کنی؟ هنوز در نرفته ولی بخدا دیگه داشت در بگم دروغ گفتم دعوام می -

 .می.رفت

توجه به نیش بازش نگاهی به چشماش که هنوز از اشک خیس بود، انداختم. بی

 !این اشک ها الکی نبود
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دونستم واقعا دردش گرفته؛ ولی اون دست ببخشید« آرومی گفتم؛ چون می»

 :هوا جیغ زدی ملتهبم کشید و بیداشت. دستی به گونهبرنمیاز مسخره بازی 

زیور! دیدی گفتم هنوز مسته؟ هم صورتش داغه و هم همین االن ازم   -

 !عذرخواهی کرد

زیور همون اول به آشپزخونه پناه برده بود تا باز هم به زور دمنوش هوشیارم  

های غزال  طنتکنه و کاری به کارمون نداشت. اون تنها کسی بود که به شی

 .عادت کرده بود

توجه به مسخره بازی های تموم نشدنیش به اتاقم رفتم. پوفی کشیدم و بی

 .حس کننده رو برداشتم و روی مچ دستش اسپری کردماسپری بی

نه شکسته نه در رفته، یکم کوفته شده. تا موقعی که دردش تمام بشه کمک   -

 ...کنه چیزی حس نکنی. بهش فشار نیار ومی

 :هوا وسط حرفم پرید و با چشمای گرد شده، ناباور گفتبی

 .بوی داداشم رو میدی -

 :ام رو که دید گفتنگاه عاقل اندر سفیه

 !کنم! بوی عطر مردونه میدیشوخی نمی -
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چند لحظه با جدیت نگاهش کردم ولی وقتی بُهت نگاهش رو دیدم، دستم رو 

گفت. من هیچ  ؛ ولی درست میباال آوردم و لباسم رو بو کشیدم. عجیب بود

 ...کردم؛ ولی امیدعطر، ادکلن یا خوشبوکننده ای استفاده نمی 

رفتی بوی عطرش رو حس  گرفت و تا نزدیکش نمیاون با ادکلن دوش نمی 

 !کردی؛ ولی مگه چقدر بهش نزدیک بودم که بوی عطرش رو گرفته بودم؟نمی

ز شوخی برداشت؛ اما حتی غزال هم وقتی جدیت موضوع رو حس کرد، دست ا

من وارفته بودم. من بدمست نبودم؛ ولی انگار این اولین باری بود که بیشتر از  

 .کردم، خرابکاری کرده بودماون چیزی که فکر می

*** 

غزال و زیور از خونه رفته بودن و زیور دوباره خونه رو مثل قبل مرتب کرده 

پر شده بود و یخچال از    بود. فریزر با چند نوع غذاهای کم نمک و کم روغن

استفاده، جمع میوه های شسته شده. مبل ها تمیز شده بودن و ملحفه های بی

های پسرونه و  ام دوباره رفته بود آخر کمد و لباسشده بودن. لباس مدرسه

ی بابامحمد االن به سعادتی رسیده  راحتیم دوباره اول کمد بودن. وصیت نامه

س رو پیدا کرده بود. دمنوشی که زیور برام درست  بود و شایان تا اآلن حتما عک
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کرده بود رو تا آخر خورده بودم و حاال کامال هوشیار بودم؛ هوشیار و تنها، مثل  

 .همیشه

دونستم  تونستم تمرکز کنم. به خودم که نمیهمه چیز سرجاش بود؛ ولی نمی

یه طرف   فایده. ازدروغ بگم، من تمام روز منتظر تماسش بودم؛ یه انتظار بی

خواستم بدونم شب گذشته چه اتفاقی افتاده و از طرف دیگه جرات نداشتم می

تری داشتم. باید به آخرین  رو بشم. به هرحال االن کار مهمباهاش روبه

 .تونستم بذارم آخرین کارم، بدترین کارم باشهکردم. نمی ماموریتم فکر می

خالیش کردم. آدرس،   پاکت اول رو باز کردم و طبق عادت، کامل روی میز

هام؛  ی پر، عکس و اطالعات کامل طرف معامله اطالعات محموله، یه اسلحه

 .همون چیزای خسته کننده همیشگی

دونستم چیه، یه  ی عظیم که حتی نمیباز هم باید برای جابجایی یه محموله

که من کشیدم. باید با وانمود کردن به ایننقص مینقشه.ی کار شده و بی

ام و نشون دادن صورتم به طرف معامله، شرکت توی یه  ین محمولهصاحب ا

کردم و به هر  مهمونی و خوردن نو*شی*دنی باهاش، اعتمادش رو جلب می

 .دادمقیمتی معامله رو جوش می
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همیشه بهم تفهیم شده بود که اگه نتونم معامله رو جوش بدم، چون صورتم رو  

نداشته باشم. همیشه می دونستم با دیدن، انتظار حمایت یا حتی زنده موندن 

دونم چین، دارن ازم به عنوان یه  هایی، که حتی نمیگ*ردن گرفتن محموله

 .کننطعمه برای روز مبادا استفاده می

رفتم؛ ای ترس توی دهن شیر میدونستم و بدون ذرههمیشه همه چیز رو می

بود که ته دلم، از   ولی این بار با این که همه چیز مثل همیشه بود، اولین باری

ترسیدم. این اولین باری بود که من چیزی برای از دست دادن شکست می

ترسیدم دیگه نتونم امید رو ببینم،  ترسیدم. میحاال از لو رفتن می .داشتم

اومد، ازش عذرخواهی کنم.  صداش رو بشنوم و برای چیزی که، حتی یادم نمی 

ترسیدم این م خودم رو کنترل کنم. میرو بشم و نتونترسیدم با فرزاد روبهمی

 .دفعه واقعا بکشمش و به یه قاتل تبدیل بشم

ترسیدم دوباره توی محافظت از کسی که برام عزیزه شکست بخورم،  می

طور که توی محافظت کردن از خواهرم شکست خورده بودم. من از  همون

این شغل  کرد تا آخرش ادامه بدم. آخر ترسیدم و این مجبورم میخودم می

 .تونستم به این شغل پایان بدمکثیفم تنها جایی بود که می 
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روم خیره شدم. پاکت دوم رو خالی کردم و به عکس های وحشتناک روبه

هایی که به دستش شکنجه شده بودن، کسایی که مفقود  ی آدمعکس همه

که به دستش کشته شده باشن زیاد بود و دخترهایی  شده بودن و احتمال این

عجله، با خونسردی عکس هارو  تفاوت و بیکردن. بیزیر دستش کار میکه 

سپردم. این  ی اطالعات رو به خاطر میکردم و همهمثل صفحات روزنامه رد می

عکسای خشونت آمیز، بخشی از کار من بود؛ بخشی که دیگه وارد اخالقم شده 

 .بود

و دستم از  روم، چشمم روی یکیش ثابت شدی عکس های روبهاز بین همه

داد. ای از قصد عکاس بهم نمیحرکت ایستاد. عکس آشنایی که هیچ ایده

فرزاد توی بیمارستان، بیهوش روی تخت بود و با سیم و دستگاه هایی که 

داد، پوشیده شده بود. بدنش پر از جای زخم  وخیم بودن حالش رو نشون می

ن اون چیزی نبود که  چاقویی بود که بابامحمد توی دستم گذاشته بود؛ ولی ای

ها سر زده توجهم رو جلب کرده بود. من مدت زیادی از عمرم رو به بیمارستان

اومدن؛ ولی  ها شبیه هم به نظر میی بیمارستانبودم. شاید در نگاه اول همه

طور نبود. شناختن پرستار  کردم؛ ایی جزئیات توجه میبرای منی که به همه
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هول زندگیم بود، سخت نبود! حتی طیف  توی عکس که حاال مهم ترین مج

رنگ بیمارستان، همونی بود که قبال توی عکس رویا دیده بودم، اگرچه کمی 

 .تررنگ و رو رفته

فقط چند ثانیه طول کشید تا مغزم از هنگی دربیاد و دنبال آلبومی که از  

ی بابامحمد برداشته بودم، بگردم. سریع آلبوم رو ورق زدم و عکس  خونه

 !و از آلبوم بیرون کشیدم و کنار عکس فرزاد گذاشتم؛ خودش بودرویار

تونستم بفهمم چرا فرزاد و حتی زاویه ی عکس ها هم دقیقا مثل هم بود. نمی

رویا باید یه عکس مشابه داشته باشن؟ یعنی کسی که بعد از فوت بابا، وانمود  

 اما آخه چرا؟کرد هر کدوم مردیم و از هم جدامون کرد، فرزاد رو نجات داده؟ 

بدتر از اون کسی که این کار رو کرده بود، توی گروه بود! اون فرزاد رو  

 .شناخت، پس مسلما توی گروه بودمی

کرد که ام رو از هم پاشوند، کنار فرزاد، مطمئنم می دیدن پرستاری که خانواده

 ام داره؛ ولی چه ارتباطی؟ فرزاد یه ارتباطی به خانواده

رسیدم؛ اما از یه  وال بی جواب داشتم به مرز دیوونگی میاز هجوم این همه س

چیز مطمئن بودم. حاال که پیدا کردن کسی که فرزاد رو نجات داده بود کار 
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آسونی نبود، این پرستار شاه کلید پیدا کردن سامی بود. برای پیدا کردن  

فرزاد  کردم و برای پیدا کردن پرستار به اطالعات سامی باید پرستار رو پیدا می

نیاز داشتم. مطمئن نبودم بتونم با ز*ب*ون خوش از فرزاد اطالعات بگیرم؛  

ولی به هرحال این ماموریت یه فرصت برای دیدنش بود. باید به بهترین شکل  

 .کردمممکن ازش استفاده می

تاریخ ماموریت برای فردا شب بود و حاال بیشتر از همیشه این ماموریت لعنتی  

وریتی که اصال حس خوبی نسبت بهش نداشتم. حس خواستم؛ مامرو می

گفت قرار نیست کار راحتی برام باشه. گروه نینا گروهی نبود عجیبی بهم می

 .دونستمکه کسی بتونه ازش خارج بشه و من این رو به خوبی می

 .ی امید، مهم ترینش بودبین تمام کارهای نیمه تمامم، پس دادن شناسنامه 

شدن؛ اما امید حتی بعد از مردن من ع نشده، تموم میکارهام بعد از من شرو

 !هم به این شناسنامه نیاز داشت

خواستم هیچ  تونستم از پیک برای فرستادنش استفاده کنم؛ چون نمینمی

تونستم به کسی جز شایان اعتماد  مدرکی از ارتباطم با امید به جا بذارم. نمی

ای جز این که خودم  ود. انگار چارهای بکنم و اون هم اآلن درگیر ماموریت دیگه
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 .رو بشم، نداشتمباهاش روبه

سالگیش خیره شدم. حتی توی   15اش رو باز کردم و به عکس شناسنامه 

اش رو جا  فهمیدم چرا شناسنامه رسید. هنوز هم نمی عکس هم آروم به نظر می

ش  ام رو با خودش برده. هنوز هم برام غیر قابل پیگذاشته و چرا شناسنامه

 .بینی بود

ام رو جلب کرد. چطور ممکن محو شناسنامه.اش بودم که تاریخ تولدش توجه

بود اون هم مثل من متولد آخرین روز بهار باشه؟! یعنی اولین شبی که من پا به  

پرورشگاه گذاشتم، تولد هر دومون بوده؟! یعنی اون شب که احساس تنهایی  

 درست مثل من؟ کرد، فقط چند روز از تولدش گذشته بود؟می

ساله   5ی فهمیدم چطور از شدت تنهایی به حرف زدن با یه دختربچهحاال می

هم راضی شده. چطور این همه سال حتی به ذهنم نرسید تاریخ تولدش رو  

بپرسم؟ چرا اون شب تنهایی عمیقش رو نفهمیدم؟ چرا نفهمیدم چقدر داره 

 گذره؟بهش سخت می

دونست؛ ولی  دیده بود و تاریخ تولدم رو می اون قبال شناسنامه واقعی من رو

وقت چیزی بهم نگفت! اون با همون سن کمش، همیشه سنگ صبور من  هیچ
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 ...بود؛ ولی من

اش رو کنار گذاشتم و کالفه دستی به صورتم کشیدم. نگاهی به  شناسنامه 

دونستم ساعت کردم. تقریبا عصر شده بود؛ ولی هنوز هم هوا گرم بود. نمی 

یا نه، ولی با خرابکاری دیشبم روی این که بهش زنگ بزنم رو هم   ستخونه

 .نداشتم

کردم همه چیز خیالی و یا باید وانمود میزدم به طبل بییا باید با پررو بازی می

کردم. مردد بودم؛ ولی هوا داشت  رو یادمه و بابت رفتارم ازش عذرخواهی می

 .دیدمشآلن واقعا باید می شد و وقتی برای فکر کردن نداشتم. اتاریک می 

ام رو  اش و اسلحهمون، شناسنامه ساده ترین لباسم رو پوشیدم. عقدنامه

اش دور تر از چیزی بود که بتونم پیاده برم برداشتم و از خونه بیرون زدم. خونه

 .و به ناچار تاکسی گرفتم

شب  ی اتفاق دیکردم چطور باید دربارهتمام طول راه داشتم با خودم فکر می

اش بودم، همه ازش بپرسم و چی باید بهش بگم؟ اما حاال که جلوی در خونه

چیز از یادم رفته بود. حتی یه لحظه به سرم زد بذارمشون پشت در و بهش  

 .تونستم بدون دیدنش از اینجا برمپیام بدم برشون داره؛ اما نمی
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، تولدش رو  خواستم برای یه بار هم شدهاون برای تولد من کیک پخته بود، می

تبریک بگم. از تولدش خیلی گذشته بود؛ ولی من برای این تبریک باید تا سال  

کردم، فرصتی که برای من وجود نداشت. من این تبریک رو بهش  بعد صبر می

 .بدهکار بودم

اومد، آروم در زدم و کالفه  اش میتوجه به بوی خوب غذایی که از خونهبی

ام  فگی، اشتیاق و تردید، به راحتی توی چهرهل*بم رو زیر دندونم کشیدم. کال

 .شددیده می 

با این.که در زده بودم، ولی امیدوار بودم خونه نباشه! در چوبی واحدش باز شد 

و قامت بلندش چارچوب در رو قاب گرفت. از نگاهش معلوم بود اصال انتظار  

ی  دیدنم رو نداشته و خوشحال نشده. اولین باری بود که با لباس راحت

دیدمش و کنترل نگاه متفاوتم دست خودم نبود. این لباس بهتر روی تنش  می

 .نشسته بود

ی لباسش کشید و بعد از  بعد از چند ثانیه، باالخره معذب شد. دستی به یقه

جواب گذاشتمش، بلکه بتونم  مکثی طوالنی »سالم«ی گفت. سالمی که بی

دوخته شده بود. اون  نگاهش رو بخرم؛ نگاهی که همچنان مصرانه به زمین
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گرفت و این یعنی من ناراحتش کرده بودم. قدمی جلو رفتم ام میداشت نادیده 

 :و سرم رو برای دیدن صورتش خم کردم. مظلومانه پرسیدم

 من عصبانیت کردم؟ -

رفت متوقف شد و دوباره جهت  ی لباسش ور میدستش که داشت با یقه

 .نگاهم کنهکه نگاهش رو عوض کرد، بدون این

 حالت... خوب شد؟ -

کرد و سنگ صبور بچگیم، حاال به کسی تبدیل شده بود که حتی نگاهمم نمی 

 .شکست؛ قلبی که فرصت زیادی براش نمونده بوداین قلبم رو می

حرف با یک نگاه سنگین بهش خیره بودم. لبخند تلخی زدم و  تمام مدت بی 

 .سرم رو صاف کردم

فهمیدی م*ست نیستم؛ ولی  کردی، میورتم نگاه میاگه حتی یه لحظه به ص -

فهمیدی خوب  کردی، میکنی؛ اگه حتی یه لحظه به چشمام نگاه می نمی

کنی. بهم بگو چی کار باید بکنم تا دوباره مثل رفیقم رفتار  نیستم؛ ولی نمی

 کنی؟ مگه اون مانع با این محرمیت برداشته نشد؟

خیلی زود هم نگاهش رو گرفت. داشت ای کوتاه بهم خیره شد و برای لحظه
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اش کرده بود؛ که حتی نگاهمم قدر کالفهکرد و این اینچیزی رو ازم مخفی می

 !کردنمی

دونم تو آزاد  وقتی کارت با طایفه تموم شد، این محرمیتم تمام میشه. می-

بزرگ شدی و به این محرمیت کوچک ترین اهمیتی نمیدی؛ ولی من میدم. من 

ست؛ ولی من... از فکرش اذیت  برام مهمه. واسه تو سرگرم کننده اعتقاداتم 

 .میشم

 .مکث کوتاهی کرد و این بار با جدیت بهم خیره شد

خوام یادمون نره این یه محرمیت مصلحتیه. وقتی تموم بشه، تو بازم مثل  می -

ای چون خط قرمزی نداری؛ ولی من اگه از خط قرمزم رد بشم دیگه همیشه

 .ردم عقبتونم برگنمی

گفت، وقتی محرمیت تموم بشه، حتی همین نگاه داشت غیر مستقیم بهم می

گاه هم گیرم نمیاد؟ امید مهربون بچگی، حاال بزرگ شده بود و  های گاه و بی

فهمید خط قرمز  کرد! من خط قرمز نداشتم؟ نمیداشت واضح بهم توهین می

 من اونه؟

فهمیدم. اون  قش رو نمیفهمیدم! علت این دلخوری و کالفگی عمینمی
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گرفت. مگه ام نمیشد و نادیده وقت، وقتی مقصر نبودم ازم دلخور نمی هیچ

اشتباه دیشبم چقدر بزرگ بوده که الیق این رفتار و نگاه به ظاهر خشک و 

 توهین سنگین باشم؟

تونه مثل االن  کرد که بعد از محرمیت دیگه نمیاز االن داشت به این فکر می

قدر به فردا مطمئن باشه و براش  تونست اینخوشبحالش که می رفتار کنه؟

 .برنامه ریزی کنه

گفت! من آزاد بزرگ شده بودم و به این محرمیت اهمیتی  آره؛ درست می

دادم! اون جز محدود کسایی بود که من دادم؛ ولی به اون اهمیت مینمی

 .دادمبهشون اهمیت می

دستش به در چوبی واحدش ستون شده  ی لباسش رو باال کشیده بود و یهیقه

هوا با یه حرکت سریع و غیر  رویی، بیبا شنیدن صدای ریز قفل واحد روبه .بود

منتظره دستش رو از در جدا کردم و هولش دادم داخل. قدمی داخل رفتم و در  

 .رو پشت سرم بستم

  جا ببینن و نه برای منهاش یک دختر رو ایننه برای اون خوب بود همسایه 

 .خوب بود مدرکی از حضورم به جا بذارم
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اش دستش رو رها کردم. یه پام رو باال آوردم و به در  توجه به نگاه شوکهبی

تکیه زدم. دست به س*ی*نه ایستادم و عمیقا به چشماش خیره شدم. آروم  

 :زمزمه کردم

نه فقط این محرمیت، من به هیچی کوچکترین اهمیتی نمیدم. من فقط به -

ه به تو مربوط باشه، اهمیت میدم. برای تو اعتقاداتت مهمه؛ ولی  هرچیزی ک

کنی این که دیشب رو یادم فقط تو مهمی. سرگرم کننده؟ فکر می ...برای من

 فهمی؟ست؟ کالفگیم رو نمینمیاد، برام سرگرم کننده

نفس عمیقی کشیدم و نگاهم رو از نگاه سنگینش گرفتم. مهم نبود چقدر آروم  

اش رو روی جاکفشی شنید. عقدنامه و شناسنامه اون صدام رو میزمزمه کنم؛ 

 .رها کردم و بهش خیره شدم

کرد، به خاطر شناختم. نگاهی که ازم دریغش میمن اون رو بهتر از خودش می

ام کرده کشید و این شگفت زدهخودداری همیشگیش نبود. اون ازم خجالت می

 .جوری ندیده بودمشوقت اینقبال هیچ !بود

این عقدنامه هم باشه پیش خودت. برعکس تو من برای مراقبت از رفیقم به  -

 ...ای نیازی ندارمهیچ سند و آیه
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 :یک متری که بهش قول داده بودم رو عقب رفتم و ادامه دادم

 .تونم مراقبت باشماز همین فاصله هم می-

یت بهم تر قدمی بهم نزدیک شد و با جدکالفه دستی به موهاش کشید و کالفه

 :زل زد

 مراقبت در برابر چی؟-

 .هیچی از حرفام نفهمیده بود. این از نگاه گیج، جدی و نگرانش پیدا بود

که  کرد من فقط برای ایناراده ای زدم. اون حتی تصورش رو هم نمیپوزخند بی

 .اش داشتمبتونم مراقبش باشم، نزدیک خودم نگه

 دن، ربطی داره؟ مزاحمتن؟به کسایی که اون روز تو پارک دنبالت بو -

فهمیده بود قصد جواب دادن ندارم که شروع به حدس زدن کرده بود. اون  

 .هنوز هم مثل گذشته لجباز بود

کرد، اش برداشته بود و عمیقا داشت بحث میحاال که دستش رو از یقه

 !ای از ک*بودی رو ببینم. گ*ردنش زخم بود؟ تونستم هالهمی

هوا مچ دستم رو  اش رفت، بینزدیک شدم و دستم سمت یقهوقتی قدمی بهش 

 .روی هوا گرفت و باالخره نگاهم کرد
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 تونی بهم اعتماد کنی؟تونی بهم بگی؟ نمینمی -

قدر مهم بود که برای فهمیدن براش مهم بود. جواب این سوال براش این

نافذ و  حقیقت به چشمام خیره بشه و نگاهم رو بخونه. خیره توی نگاه مهربون،

 :دلخورش، صادقانه اعتراف کردم

 .ترسم... بعد از گفتنش از دستت بدم می -

جدیت اوضاع رو درک کرد، حقیقت رو از چشمام خوند و دستش از دستم سُر 

 .خورد؛ حاال اون هم مثل من ترسیده بود

خوای حرف بزنی... اصال فراموش کن  مجبور نیستی درباره چیزایی که نمی -

 .چیزی پرسیدم

نگاه کوتاهی به کالهم که تا آخر پایین کشیده بودمش، انداخت. بدون این که  

دستم رو رها کنه، دستش سمت کلید المپ رفت و چراغ رو خاموش کرد؛ حتی  

 .توی این اوضاع هم حواسش به آلرژیم بود

که  با دست آزادم کالهم رو برداشتم و دستی به موهام کشیدم. قبل از این

اراده هوا و بیه، نگاهم به ک*بودی شاهرگش خورد و بیدستش رو عقب بکش

بین راه مچ دستش رو گرفتم. وقتی دستش رو عقب کشید نه تنها متوقف  
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م*حکم تر دستش رو سمت خودم کشیدم و با خودم   .تر هم شدمنشدم، کفری

قید بودم و گفت! من نسبت به دخترای اطرافم، بیفکر کردم اون درست می

نبود. این تنها راه دووم آوردنم بین آدمای اطرافم بود. من این دست خودم 

قدر خوب بزرگ شده بود، برام بس  که امید اینای نداشتم. همینانتخاب دیگه

 .بود

با دقت انگشتام رو جای ک*بودی ها گذاشتم. انگشتام تماما جای ک*بودی 

د برای هارو پوشوند. این ک*بودی، ضرب دست من بود؛ اولین حرکتی که استا

خواستم  دفاع یادم داده بود. من توی مستی نتونسته بودم بشناسمش و می

 !شاهرگش رو با یه حرکت ساده پاره کنم 

چطور تا هدف گرفتن شاهرگش پیش رفته بودم و چی متوقفم کرده بود؟ من  

رفت، متوقف  گرفتم، دستم خطا نمی وقت وقتی کسی رو هدف میهیچ

 !چطور تونسته بود منو به خودم بیاره؟ اومدم.شدم و کوتاه نمینمی

 خیلی د*ر*د گرفت؟ -

ای که به گلوم چ*ن*گ زد، راه خودش رو به چشمام باز ارادهنذاشتم بغض بی

دونستم همین االن هم صدام از بغض گرفته. اون امید بود؛ از  کنه؛ ولی می
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 .فهمیدصدام هم بغضم رو می

ه نوازشش نشسته بود. انگار امیدوار  که منظوری داشته باشم، دستم ببدون این

بودم این کار هنوز هم مثل بچگیمون براش تسکین باشه. چه وقتی که  

زدیم، چه صدا به حال خودمون زار میمظلومانه تا صبح روی پشت بوم، بی

شدیم و چه وقتی که به ناحق از صاحب  خواب میوقتی که از فکر فردامون بی

ساله تنها تسکینش بود،   5ی منه ومانهخورد، نوازش معصکارش کتک می

 .کردتسکینی که همیشه تسلیمش می

ی بچگیش  نه مثل بچگی موهام رو نوازش کرد و نه از آ*غ*و*ش دوستانه

داد. اون  کرد و نه واکنشی نشون مینه مثل بچگی با نگاه آرومم می .خبری بود

لی حتی همین  دادم؛ وعمیقا از دستم دلخور بود و حاال کامال بهش حق می

 !شناختمش، یه جور واکنش بودواکنشی هم برای منی که میبی

اش رفت، زمزمه.ی »نکن« این بار وقتی برای بار دوم دست آزادم سمت یقه

گفتنش تنها گاردش بود. دیگه نه پسم زد و نه خودش رو عقب کشید. بدون  

اش رو  یقهی اولش رو باز کردم و که دستم پوستش رو ل*مس کنه، دکمه این

ام کرده بود؛ ولی نمی  کنار زدم. ک*بودی دستش اگرچه ناراحت و شرمنده
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 !تونستم بگم از دیدن ک*بودی گ*ردنش شوکه نشدم

من بیشتر عمرم رو از حالت عادی خارج بودم، چه با نو*شی*دنی، چه برای  

ی ساقی، چه با داروهای سنگینم و چه با حمله ها و تست مواد توی خونه

وقت نه به  افتاد. هیچی شدیدم؛ ولی این اولین باری بود که این اتفاق میکابوسا

 .کسی آسیب زده بودم و نه گذاشته بودم کسی بهم آسیب بزنه

هوا دستش رو از دستم مات و مبهوت بهش خیره بودم و خشکم زده بود. بی

اش کرده بیرون کشید، قدمی عقب رفت و به موهاش چ*ن*گ زد. من کالفه

خوره؛ اما دیدم خ*ون داره خونش رو میاومد. می ولی خودم یادم نمی بودم؛

کرد تا روی کردم. اون تمام مدت داشت ازم مخفیش میعلتش رو درک نمی

کرد چون پشیمون بود؟  مصلحتی بودن این عقد پافشاری کنه؟ یا مخفیش می

دونستم توی اون حالت  قدر براش سخت بود؟ مییعنی مهار کردن من این

 .اومدخواست از پسم برمیوحشی میشم؛ ولی اون اگه می

 :شوکه شده بودم و مثل همیشه صدام رو گم کرده بودم. وا رفته زمزمه کردم

 کردی؟چرا داشتی ازم مخفیش می -

گشت داخل. ام گرفت و داشت برمیکه جواب سوالم رو بده، نادیدهبدون این
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 :هوا صدای طلبکارم کمی باال رفتبی

کردی؟ ترسیدی بگم چرا جلومو نگرفتی؟  بگو... چرا داشتی قایمش می  فقط -

 ...یا ترسیدی

 :هوا چرخید سمتم و سرم داد زدانگار اون هم باالخره طاقتش تموم شد که بی

وقتی حتی اندازه یه سرسوزن برات مهم نیست دقیقا چه اتفاقی افتاده چی   -

که حتی این اولین  از فکر، اینگفتم؟ وقتی گفتم؟ اصال چطور باید میباید می 

گفتم؟ وقتی فقط این منم که بارت هم نیست دارم دیوونه میشم، چی باید می 

 دارم اذیت میشم و واسه تو همه چیز عادیه، چی بگم؟ 

ی آخرش به اشک  چشمام که از شدت صدای بلندش، بسته شده بود؛ با جمله

ی جلو اومده بود و با هر  نشست و باالخره با چشم بسته چکید. با هر کلمه قدم

کلمه قدمی عقب رفته بودم، ولی هنوز هم گاردم پایین نیومده بود. اشکام 

روی هم بودیم؛ ولی هم  چکید؛ ولی بغضم هنوز سر باز نکرده بود. ما روبهمی

 .دیدم؛ چقدر حال زندگی هامون عجیب بوددیگه رو نمی

قدمیم ایستاده بود و نگاه وقتی به دیوار پشت سرم خوردم، چشمام باز شد. یه 

اش، به نگاه ترم خیره بود. رگای دستای مشت  عصبی و به خ*ون نشسته
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کنه؛ ولی این بار  فهموند چقدر داره برای خودداری تالش میاش بهم میشده 

شناختم، برای اولین بار، با بغض سرم داد زده  امید صبوری که می .موفق نبود

 :بود! ناباور زمزمه کردم

 ... داد... زدی؟سرم -

دونم این همه مظلومیت از کجا توی صدام نشست و این  حتی خودم هم نمی

ای جز امید  حجم از معصومیت چطور توی نگاهم جمع شد؟ اگه هرکس دیگه

کردم؛ ولی  ی مختلف از حرف زدن پشیمونش میبود اآلن به هزار و یک شیوه

 مقابل امید چرا همه چیز متفاوت بود؟ 

وتاهم چیزای وحشتناکی رو از سر گذرونده بودم و همیشه قوی  توی زندگی ک

مونده بودم؛ اما حاال یه صدای بلندش منو به اشک کشونده بود؛ چه نقطه ضعف  

 .بدی

در لحظه رنگ نگاهش عوض شد. انگار تازه منو دید. نگاهش رو ازم گرفت و  

وی  رفت رو رآب دهانش رو قورت داد. دستش که باز داشت سمت موهاش می

هوا گرفتم و پایین آوردم. این عادتش جدید بود؛ عادت بدی بود! اون توی  

داد بهشون دست زد که به من اجازه نمیعصبانیت موهایی رو چ*ن*گ می
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بزنم، چون من توی زندگیش یه زن موقت بودم. کسی که همیشه باعث آرامشم 

کدوم هیچ زد، برای چیزی که من مقصرش نبودم!بود حاال داشت سرم داد می 

سالگیم به انتخاب و میل من نبود! دست* د*رازی   8از اتفاقای اون شب  

 !کس نبودانتخاب هیچ

گفتم این واقعا اولین باریه که وقتی توی حال خودم نیستم، این کار رو  اگه می

گفتم اولین بارم نیست؛ چون وقتی که فقط یه  کرد؟ اگه میکنم؛ باورم میمی

کرد؟ شد؛ باورم میداشت خالف میلم ازم سواستفاده می  ی تنها بودمدختربچه

دادم که به این هم اولین بار بود و هم نبود؛ ولی چطور باید بهش توضیح می

غیرتش برنخوره و دیوونه نشه؟ اجازه داشتم از همچین چیزایی باهاش حرف 

نم؟ قدر بد با غیرتش بازی ک بزنم؟ اجازه داشتم اون رو قاطی زندگیم کنم و این

طاقت شنیدنش رو داشت؟ نه؛ اون یه پسر مذهبی بود که همین اآلن هم از مرز  

 .تونست بیشتر از این رو تحمل کنهانفجار گذشته بود. نمی 

 .آورد توی این حال رهاش کنمگفتم، ولی دلم هم طاقت نمی نباید بهش می

یه کاری  تونستم عصبانیتش رو ببینم و برای آروم کردنش تالش نکنم. باید نمی

 .شدکردم، حتی اگه به قیمت افتادنم از چشماش برام تمام می می
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نوشم  قیدم که همه جا و با همه کس میبراش بهتر بود فکر کنه من یه دختر بی

و این اتفاقات بعدش برام عادیه. چقدر غم انگیز بود که باور این، براش خیلی  

 .بهترین راه آروم کردنش بودگناهیم بود؛ ولی این تر از باور بیراحت

تفاوت و خونسرد همیشگیم رو زدم. اگرچه امید به خوبی من رو  نقاب بی

سال بین  9ساله و منه امروز فرق زیادی بود. من  6شناخت؛ ولی بین رهای می

 .ای این نقش رو تمرین کرده بودمیه لشکر آدم حرفه

 .ش خیره شدمسردی مختص خودم رو توی چشمام ریختم و با آرامش به

 آره؛ این اولین بارم نیست. حاال چی کار کنم؟ عذرخواهی کنم تمومه؟  -

کردم نلرزه؛ ولی باز هم لرزش صدام محسوس بود. نبض  به صدام التماس می

زدن دستش رو زیر دستم حس کردم و قبل از این که بتونم عکس العملی  

 .نشون بدم؛ دست آزادش باال رفت

حرفم کنترلش رو از دست میده؛ ولی باز هم ترسیدم و   مطمئن بودم بعد از این

اراده به پیرآهنش چ*ن*گ زدم. صدای بم و بلند مشتش که توی قلب  بی

 .دیوار فرود اومده بود، دلم رو لرزوند

پناهی به  ام از شدت بیلرزید و دست دیگهدستش توی دستم از عصبانیت می
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چکید، داشت از چشمام می لباس خودش قالب شده بود. اشکایی که تند تند

کردم؛ باید این ضعیف بودن کرد. باید تمومش مینقشه هام رو خ*را*ب می

کردم. من  موقع رو تموم میکردم. باید این عذاب بیجلوی امید رو تموم می

واسه زندگی اون یه سهم مهلک بودم؛ دیگه حتی توقع رفاقت هم ازش  

رفاقتش رو هم نداشتم. فقط باید  نداشتم. من به عنوان یه دختر حتی ارزش 

تونستم بیشتر از  کردم. دیگه نمی ای واسه فرار پیدا میرفتم. باید یه روزنهمی

 .این وانمود کنم

صدای زنگ در و دنبالش صدای ظریف و ضعیف دختری که پشت سر هم در 

زد، هر دومون رو به خودمون آورد. من طبق عادت موهام رو پشت گوشم می

اون دستش رو از دیوار جدا کرد و با گفتن ذکری که برام آشنا نبود،  فرستادم و 

 .ل*بش رو گزید

شناختم، حاال صورتش از شدت حرص و خودخوری  صبورترین آدمی که می

شد و من مسبب این آزار بودم.  قرمز بود شده بود. آره! اون داشت اذیت می

و نه میشه باال   بغضی که توی گلوم بود، مثل خاری که نه میشه قورتش داد

کاش بهم اجازه  برید؛ ولی تمام فکرم این بود که ایآوردش، داشت نفسم رو می
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کرد دیدن اذیت شدنش برام یه سرگرمی کاش باور میای .داد آرومش کنممی

 ...کرد؛ اماکاش باورم مینیست و ای

ن تر  جوری واسه اون همه چیز آسودونستم ایناون نقابم رو باور کرده بود. می 

میشه؛ اما حتی اگه من بازیگر خوبی بودم؛ حتی اگه ظاهر زندگیم غ*لط انداز  

اش دیوونه کننده بود، ولی اون نباید باور  بود؛ حتی اگه فکر بودنم با کسی واسه 

کردن برام مهم نبود؛ ولی اون نباید این  طور فکر میی دنیا اینکرد. اگه همه می

 .کرددروغ رو باور می

عمیقی کشید و کالفه صورتش رو با دستاش پوشوند، نگاهم به  وقتی نفس  

اش افتاد و با خودم فکر کردم کدوم غیرت؟ کدوم تعصب؟  دست بدون حلقه

اصال کدوم نسبت؟ ما حتی یه حلقه از خودمون نداشتیم! اسممون توی  

قدر داشت  شناسنامه هم نبود. مگه من براش موقت نبودم؟ پس چرا این

 کرد؟ چیز موقتی اذیت می خودش رو برای یه

کردم اصال چطور به اینجا رسیدیم؟ مگه بهش خیره بودم و با خودم فکر می

گذره؟ مگه چند ساعت از وقتی که محرم  چند روز از وقتی که پیدام کرده می

 قدر خودش رو درگیر زندگیم کرده؟گذره که اینشدیم می 
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کرد. حدس تر میصدای در چوبی واحدش داشت اعصاب خرابم رو خ*را*ب 

ها زدم توی این وضعیت قصد باز کردن در رو نداره؛ ولی مطمئنا همسایهمی

 .ی م*حکم رو شنیده بودنصدای داد بلندش و این ضربه

دونست اگه اآلن در رو باز نکنه بعدا چه حرفای کس به اندازه ی من نمیهیچ

نداشتم زنن. من حرف پشت سرم زیاد بود، ولی تحمل بدی پشت سرش می

کسی به اون چیزی بگه. مهم نبود کی پشت دره، اون باید این در لعنتی رو باز  

 .کردمی

بغضم رو با نفس عمیقی قورت دادم و نگاه ریزبینم همه جای خونه گشت.  

ای بود که نیاز داشتم. از  اش همون روزنهپنجره ی باز و بدون حفاظ سالن خونه

تونستم وقتی در رو باز کرد  اشت. میدر ورودی خونه به اون پنجره دید ند

اش شد دختر همسایهصدا از پنجره بیرون برم. حداقل خیالم راحت میبی

که خواستم سمت متوجه حضورم نمیشه. دستم از لباسش سُر خورد. همین

پنجره برم، کف دستش رو روی دیوار کوبید و مانعم شد. صدای شاکیش گوشم 

 :رو پُر کرد

 ...کجا-
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از پنجره گرفتم و سریع وسط حرفش دستم رو به معنی سکوت باال  نگاهم رو 

توجه به  ی نازک لباسش توی مشتم کامال چروک شده بود. بیپارچه .آوردم

اخمش، دستی به لباسش کشیدم تا صافش کنم. از اخم غلیظی که صورتش رو  

پوشونده بود؛ حاال چیزی جز یه اخم ظریف نمونده بود؛ وقتی دستش رو از  

ار جدا کرد، مچ دستم رو گرفت و دستم رو از خودش عقب کشید، بغض  دیو

زدم؟ فقط به جرم تر شد. حتی به لباسش هم نباید دست می سنگینم سنگین

 بزرگ شدن؟! آخه این دیگه چه جور اعتقادی بود؟

ی وجودم از خودم خودش متوجه نبود؛ ولی من توی این لحظه داشتم با همه 

وقت اون فقط به فکر اعتقادات  رو مهار کنم و اون ذاشتم تا بغضممایه می 

 .س*فت و سخت و خط قرمزای لعنتیش بود

ی بغضم به حرص تبدیل شد. م*حکم و کفری دستم رو از  در لحظه همه

دستش بیرون کشیدم و به سوزش مچ دستم اهمیتی ندادم. اگرچه دیدن 

سامی وحشی  برد؛ ولی حاال چشماش منو به رهای ضعیف و رنجور گذشته می 

احساسی همیشگیم اآلن دوباره به  دونستم بیوجودم بیدار شده بود. خوب می

 .های یه روح، سرد و ناخوانا شدهام برگشته و چشمام مثل چشم چهره



www.taakroman.ir  

 
  

 
1070 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

فهمید. این از نگاه گیج و اخم  ی این تغییرات رو میاون می.فهمید؛ اون همه

 :و با خونسردی ل*ب زدم بین ابروهای پُرش پیدا بود. عمیقا بهش خیره شدم

 !تولدت مبارک-

ی گیجی و عصبانیتش، رنگ باخت. نگاهش رو ازم  خیره توی نگاه سردم، همه

دزدید و کالفه دستی پشت گ*ردنش کشید. اون باز هم داشت چیزی رو ازم  

کرد؛ ولی دیگه برام مهم نبود. ما نباید درگیر زندگی خصوصی هم مخفی می

 .شدیممی

ه اما صدای جوون دختر همسایه که بلند بلند فامیلش رو  خواست چیزی بگ

نباید  !زد؟قدر بلند صداش میزد، کفرم رو در آورد. به چه جراتی اینصدا می 

 !قدر بلندش اسمش رو توی مجتمع صدا بزنه، نه؛ اصال نباید صداش بزنهاین

الت  د*ه*ان باز کردم تا چیزی بگم؛ اما منصرف شدم. یادم اومد چقدر این جم

آشناست. این دقیقا همون حرفایی بود که امید به سعادتی زده بود. همین دو  

روز پیش بود که درک همچین طرز تفکری برام غیرممکن بود؛ ولی امروز چی  

 به سرم اومده بود؟ این همه تغییر فقط توی دو روز؟ 

شدم، ولی با همون صورت یخ و خونسردم  اگرچه داشتم از حرص منفجر می
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 :وشش زمزمه کردمکنار گ

 .ات رو ببندقبل از رفتن دکمه -

ی سردم بفهمه. تونست چیزی از چهرهمهم نبود چقدر بهم خیره بشه، اون نمی

اش رو  کرد؛ اما باالخره با دیدن صورت جدیم، دکمه نمی دونم به چی فکر می

که به بست و سمت در رفت. وقتی بیرون رفت و در رو پشت سرش بست، با این

اش سرد بود،  ر پشت سرم تکیه داده بودم، سرجام وا رفتم. سرامیک خونهدیوا

 .درست مثل خودش

رفتم، وگرنه این بحث تا ابد کش  جا میگشت از اینباید قبل از این که برمی

 .اومدمی

ای پایین  ای، از پنجره آویزوون شدم و با یه حرکت حرفهبدون حرکت اضافه

های  اما بدون تکوندن خودم، فقط با قدم  پریدم. کف دستم خاکی شده بود؛

شدم. از اولش هم بهترین راه برای زنده موندنش همین بود. باید  سریع دور می

 .سال 9گرفت تا سالم بمونه، درست مثل تمام این از من فاصله می 

که به مقصدم فکر کنم. داشتم، بدون اینتوجه به زنگ گوشیم، قدم برمی بی

درگیر بود که به جای خونه، خودم رو توی مسیر خونه   قدرام اینذهن خسته
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ها دوست نداشتم خونه بمونم. تنها موندن  جور وقتوقت اینباغ دیدم. هیچ

بین دیوارهای یه خونه خالی، با این همه فکر و خیال، برای کسی مثل من 

حواس سوار اولین تاکسی  عاقبت خوبی نداشت. گوشیم رو خاموش کردم و بی

  .شدم

ال که بعد از چندبار تاکسی عوض کردن باالخره رسیدم بودم، دیگه دلم حا

خواست اینجا باشم. مردد جلوی در ایستاده بودم؛ اما وقتی به این فکر  نمی

ای جز خونه رفتن ندارم، نفس عمیقی کشیدم و  کردم که اگه داخل نرم، گزینه

 .داخل رفتم

بق معمول دم در بودن، سمت انبار  توجه به احترام دو نفر از افراد نینا که ط بی

خواستم خودم رو با باز کردن قفل مشغول کنم بلکه یادم همه چیز رفتم. می

یادم بره؛ ولی هنوز دستم روی دستگیره در ننشسته بود که کسی م*حکم زیر  

اراده واکنش نشون داد و بدون  ایم بیدستم زد. ب*دن همیشه آماده و حرفه 

ورتش رو به خودم بدم، دستش رو م*حکم  این که حتی زحمت دیدن ص

 !جا ختم نشدپیچوندم و صورتش رو روی در فلزی انبار کوبیدم؛ اما به همین

آموزش های سامیار به کشنده بودنشون معروف بودن، چون فقط با دو یا نهایت  
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کشت و یا مجبور به تسلیم ای، یا حریف رو میسه حرکت جانانه و حرفه

کرد، به وحشی بودن  و هر کسی که با سامیار کار می  کرد. سامیارشدنش می 

معروف بود و من آخرین شاگردش بودم، ولی حرکتی که اون زد باعث شد 

مطمئن بودم استاد گفته بود این حرکت رو فقط به   .ای جا بخورملحظه

ام کرده شاگرداش آموزش میده؛ ولی حاال دیدن این حرکت از رسول شوکه

 .بود

ثانیه مکث کرده بودم؛ ولی حاال مچ دستم کامال آسیب دیده بود. فقط یه 

ی دست سازی که همیشه توی لباسم بود، با یه حرکت بین دو انگشتم تیغه

توجه به صدای دادش، تیغه رو کنار شاهرگ  نشست. بدون لحظه ای مکث، بی

گ*ردنش گذاشتم، اما درست قبل از این که بخوام بزنم، حرکت پاش مانعم 

ای بودم و توی  . شاید اون هم روزی شاگرد استاد بوده باشه؛ ولی من حرفهشد

 .مکث خ*ون ریختنای بودن، یعنی بی پشغل من، حرفه

که زانوش بخواد قفسه ی که از صداش شناخته بودمش، قبل از اینبا این

های گ*ردنش کوبیدم و دوباره  ام رو خرد کنه، با آرنج روی مهرهس*ی*نه

 .وی شاهرگش گذاشتمتیغه رو ر
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کنه، پس  دونستم از من خوشش نمیاد و برای پایین کشیدنم هر کاری میمی

این برام بهترین موقعیت بود که از دستش خالص بشم. در واقع خودش فرصت 

رو برای یه گوشمالی حسابی دستم داده بود. به خ*ون کمی که از گ*ردنش  

م رو دربیارم که صدای استاد راه افتاده بود اهمیتی ندادم و خواستم چاقو

 .متوقفم کرد

 .کافیه-

ای دستم عقب بره. خیره  حس و آشناش، باعث نشد حتی ذرهصدای همیشه بی

به چشمای سامیار، لبخند خونسردی زدم. موهای رسول رو توی مشتم گرفتم 

و وحشیانه سرش رو عقب کشیدم. تیغ بیشتر از قبل توی گ*ردنش فرو رفت. 

 :ی داد و بیدادش، آروم کنار گوشش زمزمه کردمتوجه به صدابی

میری.  دارم نفساتو می.شمرم. اگه از صدای نفس کشیدنت هم خوشم نیاد، می -

 .پس... با دقت نفس بکش

 :لبخند خبیثی زدم و رو به سامیار ادامه دادم

 .اون اول حمله کرد-

 :رسول فحش بدی داد، داد بلندی کشید و با فریاد گفت
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تونی هیچ  کثافتی هستی؟ تو دیگه هیچ قدرتی نداری. نمی فکر کردی چه-

 .غ*لطی بکنی

دونستم اآلن چقدر  صورت سامیار مثل همیشه پوکر بود؛ اما من دیگه خوب می

ایش فرو برد و با همون نگاه  عصبانیه. دستاش رو توی جیب شلوار پارچه

 :تفاوت به رسول خیره شد، ولی خطاب به من، کوتاه گفتبی

 .خوای باهاش بکنپس هرکاری میهوم! -

خواستم برای منصرف کردنم تالش کنه تا  انتظار این جواب رو نداشتم. می 

کس به  کرد. هیچرسول رو ول کنم؛ ولی اون عمال داشت ازم حمایت می

ای که دونست این کار چقدر براش خطرناکه. من هر ع*و*ضیی من نمیاندازه

ال باید رسول رو یه بار برای همیشه  بودم، ولی آدمکش نبودم؛ با این ح

 .نشوندمسرجاش می 

کشیدم، صدای فریاد  تیغه رو از که سمت راست گ*ردنش تا سمت چپ می 

پیچید. وقتی دید هرچی م*حکم تر به دستم چ*ن*گ بلندش توی گوشم می

بزنه، تیغ عمیق تر توی گ*ردنش فرو میره، دستش رو عقب کشید و به  

 .نفس افتادنفس
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قدر سطحی که بتونه ضرب دستم  قدر عمیق زده بودم که بمیره و نه اوننه اون

رو فراموش کنه. دستم رو عقب کشیدم و قدمی عقب رفتم. تیغه رو کنارش  

کشید و هر دو دستش روی  پرت کردم و بهش خیره شدم. به سختی نفس می

تونه جلوی  کرد اینجوری میزخم گ*ردنش نشسته بود. چه احمق! فکر می

 !ریزی رو بگیره؟خون

 :پوزخند صداداری زدم و با آرامش گفتم

ی کافی تمرین ی بعد که خواستی باهام بازی کنی، مطمئن شو به اندازهدفعه -

 .بازی های ضعیف متنفرمکردی. من از هم

 :تا خواست د*ه*ان باز کنه ادامه دادم

 .هیس! هرچی بیشتر حرف بزنی، فرصتت واسه زنده موندن کم تر میشه-

دونست زمان زیادی برای رسوندن خودش به بیمارستان  مطمئنم به خوبی می

لبخند بدجنسم دوباره رنگ گرفت. دستای خیس از خونم رو تکوندم و   .نداره

تفاوت سمت زمین تمرین رفتم. اون با این همه قشقرق موفق شده بود از  بی

  !رفتن به انبار منصرفم کنه

ن انداختم. لبخندم رنگ باخت. حاال نگاهی به زمین بزرگ و خالی تمری
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تونستم ماسکم رو کنار بزنم. دستام رو باال آوردم و به خ*ون روش خیره  می

کرد باید از امید دور  شدم. این حقیقت زندگی من بود. حقیقتی که ثابت می

  .بمونم

بی.هدف وسط زمین تمرین دراز کشیدم و چشمام رو بستم. خونه باغ اصال  

ی گریه کردن نبود! به خاطر جنب و جوش و حرکات تندم،  جای مناسبی برا

هام هنوز نامنظم بود. باد موهام به پیشونی خیس از عرقم چسبیده بود و نفس

قدر خنک شد، اینوزید؛ وقتی از بین درختای بلند اطراف رد میداغی که می

بود که برام تسکین باشه. حتی صدای آشنای قدم هاش که کنارم متوقف شد 

 .تونست باعث بشه االن چشمام رو باز کنمنمی هم

 ...دادموقت نباید به اون آموزش میمتاسفم... هیچ-

شناسن؛ اما  زدم رسول و استاد هم دیگه رو میاگرچه همیشه حدس می

کردم روزی شاگردش بوده باشه. این حمایت عمیقی که من  وقت فکر نمیهیچ

ذاشت باور کنم یکی از شاگرداش رو  از سامیار نسبت به خودم دیده بودم، نمی

به حال خودش رها کرده و حاال اون شاگرد قدیمی تبدیل به یه هیوال شده. 

 کنجکاو بودم بدونم رسول چه اشتباهی کرده بود که ولش کرده؟ 
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هنوز هم از جمله ی »متاسفم« متنفر بودم؛ ولی غمی که توی صدای آروم و  

 .اش بگیرمنتونم نادیدهشد اش بود، باعث میلحن همیشه خنثی

 :لبخند تلخی زدم و با همون چشم بسته زمزمه کردم

وقت اشتباه اون رو تکرار  دونم اون چه اشتباهی کرده، ولی من هیچنمی -

 .وقت در مورد من همچین حسی پیدا کنیکنم. نمی ذارم هیچنمی

نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو باز کردم. این از معدود دفعاتی بود که  

 .اش رو که دیدم، بلند خندیدمحس نبود. نگاه عمیق و موشکافانه نگاهش بی

قدر بدبین نباش استاد. بهت قول میدم من به حیوونی مثل اون تبدیل  این -

 .خوام... همه چی تموم بشهنمیشم. من فقط می 

دار تمیزی که دستش بود رو سمتم گرفت، لبخندم محو شد. وقتی دستمال نم 

زدم! حق  م به خ*ون یه آدم آغشته بود و دم از آدم بودن می دستام هنوز ه

  .داشت باورم نکنه. دوباره لبخندی زدم و ازش گرفتمش

 .تونستی با یه گلوله متوقفش کنی، ولی مبارزه کردیاسلحه همراهت بود، می-

دونستی به خونت تشنه است، ولی بازم نکشتیش. حرکاتشو  فهمیدی کیه، می

کنه و  ردم بوده، فهمیدی از همون تکنیکا استفاده می دیدی، فهمیدی شاگ 
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دونم واسه پخش  ممکنه زنده نمونی؛ ولی بازم دستت سمت اسلحه نرفت. می

 .کردن افرادت هم یه دلیل قانع کننده داری؛ ولی یادت نره هدفت چی بوده

پرسید چرا افرادم رو رها کردم و ازم یه دلیل قانع داشت غیر مستقیم ازم می

خواست. از گوشه کنار بهم خبر رسیده بود که سامی داره برای نجات  ه میکنند

شنیدم و همه ی  فروشه. می جون خودش، افرادش رو به گروه های دیگه می

کردم خوددار باشم و دست و شنیدم و سعی می خوردم. میخشمم رو فرو می

هنوز هم   دادم؛ اونپرسید، باید جواب میدلم نلرزه. حاال که استاد ازم می

 .استادم بود

اون مثل من نبود! اون آدمی نبود که وقتی دلیل واقعی کارم رو بفهمه تنهام  

تونستم زمین خوردنش خواستم اون هم با من سقوط کنه. نمیبذاره و من نمی

رو ببینم، مخصوصا اگه خودم علتش باشم. واسه کسی توی موقعیت اون بهتر  

 .وقت چیزی نفهمهبود هیچ

ای دست از تمیز کردن دستای خونیم کشیدم و دوباره سعی کردم با  نیهبرای ثا

 :شوخی و خنده حواسش رو پرت کنم. لبخند دندون نمایی زدم و گفتم

اسلحه استایل من نیست استاد. مهارت من توی تیغه نه گلوله. اصال یادم  -
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رم،  خواستم اسلحه دربیارم و نشونه بگیرفته بود اسلحه همرامه. اگه هم می

شدم. این که درجا نکشتمش از خوبیم نیست. مثل رسول  شک نکن کشته می

  .استعداد آدمکشی ندارم

هرچند تمام سعیم رو برای پرت کردن حواسش کرده بودم؛ ولی توی صورت  

 .زد. اون حرفم رو باور نکرده بودحسش، کالفگی عمیقی موج میبی

تونی به خواست خودت  دیگه نمیبهت گفته بودم وقتی وارد این بازی شدی -

 .مونیبیرون بری؛ وگرنه زنده نمی 

ی همیشگیش بود، محافظت از من! تالش واسه  موضوع نگرانیش همون دغدغه

 !زنده نگه داشتن من

 .ای باال انداختمخیالی شونهدستمال رو کنارگذاشتم و با بی

 .اصراری به زنده موندن ندارم -

در آورد. اخم غلیظی کرد و با حرصی کنترل شده خیالیم باالخره حرصش رو بی

 :گفت

قدر مثل آدم بزرگایی که چیزی برای از دست دادن سالته. این 14تو فقط  -

فهمی چه چیزایی  ندارن رفتار نکن. تا وقتی توی موقعیتش قرار نگیری نمی
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 .وقته که پشیمون میشیبرای از دست دادن داری. اون

فکر از دست دادن امید، پررنگ تر از همیشه توی آروم محو شد. لبخندم آروم

ذهنم اومده بود. فکری که ضربان نرمال قلبم رو به کندترین حالتش رسونده  

 چرا همیشه حرفاش درست بود؟  .بود

 .سمتش چرخیدم و دستم رو زیر سرم ستون کردم

زنده موندن به هر قیمتی، دیگه اسمش زندگی نیست استاد. حتی اگه خیلی  -

از دست بدم، این وحشی بازی باید یه جایی تموم بشه؛ من واقعا   چیزارو

 .خوام تموم بشهمی

اراده به دستم خیره وقتی نگاه معنی دارش روی مچ دست خالیم نشست، بی

شدم و با دیدن جای خلی دستبندم، وا رفتم. من دستبندی که تمام این سال  

وقت ول داده بودم هیچپوشوندم و قها باهاش جای بخیه های خودکشیم رو می

 .ی امید جا گذاشته بودماز دستم درش نیارم رو، توی خونه

دونی حواستو هم همون جایی خوای انکار کن، ولی خودت هم میهرچقدر می -

 .احتیاطت کرده که دستبندت جا مونده، جا گذاشتی و این بی

شدنش   ای رو بده، تنهام گذاشت. به دورکه بهم فرصت حرف دیگهبدون این
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بینمش. اون  خیره شدم و با خودم فکر کردم، احتماال این آخرین باریه که می

 .ی فردا، آخرین معامله ایه که انجام میدمخبر نداشت معامله 

*** 

آماده کردن مقدمات عملیات خیلی زودتر از انتظارم تمام شد. تازه هوا روشن  

اس فردام رو توی کاور  شده بود؛ ولی دیگه کاری برای انجام دادن نداشتم. لب

برام آماده کرده بودن، نقشه ی عملیات رو حفظ کرده بودم و به خوبی موقعیت  

ی فردا رو ارزیابی کرده بودم. فقط دیگه افرادم رو از دست  افراد طرف معامله 

داده بودم که برام مهم نبود. عملیات های زیادی رو دست تنها انجام داده بودم 

که شب  ی فردا نبودم. االن فقط باید برای اینی معاملهو نگران تنها بودن تو

خوابیدم. باید ذهنم رو از هرچی که به امید مربوط  انرژی داشته باشم، کمی می 

 .کردمشد خالی می می

داشتم که صدای حواس قدم برمیدستام رو توی جیب لباسم کرده بودم و بی

آجر این خونه  دیگه آجربه ای متوقفم کرد. بعد از این همه سال کهضعیف ناله

دونستم صدا از کجا میاد. نگاهم که به قفل قوی و  باغ رو حفظ بودم، خوب می

اش خورد، پوزخندی گوشه ل*بم نشست. جز من و سامیار کسی نبود پیشرفته
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دونم؛ اما اعتماد  سر و صدا باز کنه. سامیار رو نمیکه بتونه این نوع قفل رو بی

 .ین اشتباه زندگیش بودخانزاده به من بزرگتر

دستم بین موهای صافم رفت و گیره ی قدیمیم رو بیرون آوردم. پام رو باال  

آوردم و از زیر کفشم، سوزن مخصوصم رو جدا کردم. فقط چند ثانیه طول  

کشید تا سرهمش کنم در با صدای »تق« کوتاهی که دیگه برام دلنشین نبود،  

 .باز بشه

ا داخل رفتم، بوی بدی توی بینیم پیچید. وقتی  صدکه آروم و بیبه محض این

جسد مردی رو کنار همون پسربچه غرق به خ*ون بود، کف زمین دیدم، برای  

ای کوتاه خشکم زد. به کل این بچه رو فراموش کرده بودم. حاال فهمیدم لحظه

 !چرا رسول نذاشت وارد انبار بشم. اون آدم خانزاده شده بود

دونستم وقتی دستوری  کردم و خوب میکار می من هم روزی زیردست نینا

گیری، جز انجامش هیچ راهی نداری؛ ولی چطور تونست مردی رو جلوی  می

چشم برادر کوچکش بکشه، فقط چون خانزاده دستور داده؟ اون خیلی  

 .تر از چیزی بود که فکرش رو می.کردم اخالقتر و بیسنگدل

جونش، روی پاهام نشستم. بی  برای این که مطمئن بشم مُرده، نزدیک جسم
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دستم رو روی شاهرگ گ*ردنش گذاشتم؛ ولی... ضربانی نبود. جسدش 

داد، دست کم  خشک و ک*بود شده بود و مردمک چشمای بازش، نشون می

 .ساعت پیش از شدت اوردوز زیر شکنجه جون داده 12

چشمام رو از شدت حرص بستم و سعی کردم تمرکز کنم که صدای ناله 

ی به این کوچیکی هنوز  شد بچهای، از هپروت درم آورد. باورم نمیدوباره

ست! ندیده بودم کسی که پاش رو توی این اتاق می.ذاره، بتونه تا این حد  زنده

 !دووم بیاره

سریع سمتش خم شدم و طنابی که م*حکم دور دهنش بسته شده بود رو باز  

دم. از ب*دن مرطوب  کردم و دست و پاهاش رو از طناب ضخیم دورش آزاد کر

اش معلوم بود توی شکنجه حتی به این بچه هم رحم نکرده و نیمه بر*ه*نه

 .بودن. زخماش عفونت کرده بودن و بدنش از جای ضربه ک*بود شده بود

حسش تکیه زد و سمت برادرش چرخید، قبل از  وقتی دستش رو به ب*دن بی

و جلوی دهانش که جیغ بزنه، سریع سمتش خیز برداشتم و دستم راین

تونستم  گذاشتم. من همین چند ساعت پیش رسول رو زخمی کرده بودم، نمی

یه دردسر دیگه رو هم توی یه روز برای نینا و خانزاده توجیه کنم. مطمئنا فکر 
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کردن رسول رو زخمی کردم که بتونم این بچه رو فراری بدم و این اصال برام  می

 :خوب نبود! آروم زمزمه کردم

 .یومدم اذیتت کنم... صبر کن... صبر کن لعنتیهیس! ن-

های کرد و با ضربهبدون این.که به حرفام توجه.ای بکنه، م*حکم تقال می

کرد از زیر دستم فرار کنه. وقتی دست از تقال کشید و  جونش سعی میبی

فریادهای بی.صداش زیر حصار دستام خفه شد، کم کم قلبم به د*ر*د اومد. 

لوی چشماش زیر شکنجه و مواد، از دست داده بود. دست  اون برادرش رو ج

 ی راحت، حقش بود، نبود؟کم یه گریه

اشکاش که صورتش رو خیس کرد، دستای منم آروم از دور ب*دن خونیش سُر  

خورد. مهم نبود چقدر اسمم پر آوازه شده، من هنوز هم یه احمق به تمام معنا 

پاهاش سست میشه، کسی که بودم. کسی که در مقابل گریه هرکس دست و 

توی هر موقعیت حساسی مثل بچگی شوکه میشه و دوباره قدرت تکلمش رو از  

 .دست میده

به محض رها شدن، خودش رو سمت برادرش کشید. چشمش که به چشمای باز  

هقش خفه شد. خیره به برادرش، به سکسکه افتاد. و سرد برادرش افتاد، هق
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قدر هوشیار  داد اینخوردن، نشون مییصدا از صورتش سُرماشکاش که بی

 .هست که بفهمه چه بالیی سرش اومده

قدر بزرگ شده به زحمت جلوی برادرش نشست و با ناباوری، صداش کرد. اون

داد و سعی بود که معنی مرگ رو بفهمه؛ ولی مصرانه برادرش رو تکون می

پناهیش،  بیاش، درموندگی و حس فایده کرد هوشیارش کنه. تالش های بیمی

 .عجیب من رو یاد خودم انداخته بود

توجه به بغضی که حاال به گلوم چ*ن*گ زده بود، از جام بلند شدم و بی

دستای کوچیکش رو م*حکم از برادرش جدا کردم. حتی دیگه نای داد زدن و 

 :مقاومت هم نداشت. با گریه زمزمه کرد

 ...ولم کن. تو هم آدم اونی. ولم کن. بهم دست نزن -

شد فهمید که این یه هوشیاری موقته و  از ب*دن یخ زده و عفونت زخمش، می

داشتم وگرنه احتمال این که اش میبه زودی دوباره از حال میره. باید گرم نگه

 .شددوباره بتونه بهوش بیاد کم می 

توجه  سویی شرت ضخیمم رو از تنم بیرون آوردم و به زور دورش انداختم. بی

زیپ لباس رو باال کشیدم و ازش خواستم ساکت باشه. امشب باد  به تقالهاش، 
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زیاد بود و ممکن بود سر و صداهاش راحت تر به گوش بقیه برسه. اگه کسی 

تونستم یه جوری خودم رو توجیه کنم؛ ولی  دید، به هرحال میجا میمنو این

 .ذاشتشاون شانسی برای زنده موندن نداشت. خانزاده دیگه زنده نمی

جا دیده  دونستم به چشم اون، من فقط یه حیوون مثل بقیه کساییم که اینمی

دونستم نباید خودم رو درگیر زندگی  و ممکنه واکنش بدتری نشون بده، می

 ...این بچه کنم؛ ولی

م*حکم بغلش کردم و دستم رو روی چشماش گذاشتم، تا بیشتر از چشمای  

دونست اگه بتونه زنده بمونه،  ی من نمیاندازهکس به باز برادرش رو نبینه. هیچ

این لحظات وحشتناک بعدها قراره براش به چه کابوسی تبدیل بشن.  

 .خواستم آرومش کنمتونستم خیلی راحت ساکتش کنم، ولی من میمی

دادم و چیزی شبیه یه الالیی  بدون این که متوجه باشم، با خودم تکونش می

تی باالخره آروم گرفت و دستاش دورم م*حکم  کردم. وققدیمی رو زمزمه می 

کردم. این الالیی،  شد، به خودم اومدم. این اولین باری بود که این کار رو می

های  ای که منو یاد شکنجهترین زمزمه دنیا بود. زمزمهبرای من وحشتناک

انداخت. یاد لحظه هایی توی اوج ناتوانیم، با پاهای فلج، روی  وحشیانه مریم می 
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 .رفتممرگ راه می خط

ی  کردم امشب باآلخره زیردستش جون میدم؛ وقتی همههمیشه وقتی فکر می

تنم پر از جای گ*از سگ هاش و نیش حشرات مختلف بود، وقتی از شدت  

قدر م*حکم که کرد. اینرسیدم، م*حکم بغلم مید*ر*د به مرز بیهوشی می 

ه مرز بین خواب و  قدر م*حکم کانگار من عزیزترین آدم زندگیشم. این

زد و منو توی  کردم. فقط اون موقع بود که از ته دل زار میبیداریم رو گم می

کرد. غمی داد و زیر ل*ب این الالیی رو زمزمه می آغوشش با خودش تکون می

اش رو توی  جون بچهکه توی صداش بود، درست شبیه مادری بود که جسد بی

کشه، انگار اون هم داره د*ر*د میکرد آغوشش گرفته بود. جوری گریه می

قدر برام ملموس بود، که  غمش این .ای جز شکنجه.ی من ندارهانگار هیچ چاره

کردم؛ بدون این که دردش رو بدونم.  دردی میحتی گاهی ته دلم باهاش هم

خواستم زودتر کارم رو تموم کنه، بلکه به د*ر*د هردومون گاهی ازش می

 .فهمیدم من باعث عذاب هردومونمد؛ ولی میخاتمه بدم. من سنم کم بو

کنم؟ چرا دارم مثل یه مجنون زنجیری  چرا؟ چرا دارم مثل مادرم رفتار می

 کنم؟ چرا دارم اون الالیی رو می.خونم؟رفتار می
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قدر وحشت زده شدم، که م*حکم پسش زدم و عقب رفتم.  ای اینبرای ثانیه

ن الالیی یه مرض مسریه که از این  داد، انگار ایذهن درگیرم جوری واکنش می

بچه گرفتم. موهای صاف و بلندم که دورم رو گرفت، چشمام رو که از شدت 

وحشت گشاد شده بود، پوشوند. ضربان آروم قلبم تند شده بود و نفس  

 .کشیدن رو برام مشکل کرده بود

  ای وحشتتونست کمی صورتم رو ببینه؛ حاال که برای ثانیهانگار حاال که می

ی نابالغم،  عمیقم رو دیده بود، حاال که فهمیده بود من هم فقط یه دختربچه

دید. نباید دید. نباید صورتم رو میترسش ازم ریخته بود؛ ولی نباید می

فهمید. تنها زن این باند نینا بود، این چیزی بود که همه فکر  جنسیتم رو می

ای به بیرون درز  جور دیگهذاشتم اطالعاتم کردن. جز افراد خودم نباید میمی

کردم. باید  کنه. حاال که صورتم رو دیده بود، باید خودم کارش رو تموم می

گشتم؛ ولی تمام فکرم این بود که چرا اون الالیی رو خوندم؟  دنبال یه راه می

 چرا دوباره یاد اون روزای نحس افتادم؟ چرا؟

هم ریخته بود. انگار  ام حسابی بذهنم به خاطر یادآوری خاطرات تلخ گذشته

تونستم به هیچی جز دلیل اون الالیی وحشتناک فکر کنم. منه احمق،  نمی
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 .دوباره تمرکزم رو از دست داده بودم

هوا به جیب شلوار جینم چ*ن*گ زدم. دیگه حتی سعی  مکثی کردم و بی

فکر شماره ی شایان رو کردم لرزش دستم رو مخفی کنم. تند و بینمی

کردم باید بهش خبر بدم. باید خبر بدم یکی از قربانی فکر می گرفتم، چونمی

خواستی نجاتش بدی  های خانزاده صورتم رو دیده. باید خبر بدم کسی که می

کردم اون تنها کسیه که اآلن  حاال باید بمیره، چون صورتم رو دیده. فکر می

اعتمادی تونم بهش اعتماد کنم؛ ولی نبود. اون توی این مسائل آدم مورد می

دید، خودش رو برای نجات این جا و اون اوضاع رو میاومد ایننبود! اگه اآلن می

انداخت. اون اولین بارش بود که شاهد همچین چیزهایی توی  بچه به خطر می

تونست همچین چیزی رو تحمل کنه. شایان یه آماتور گروه بود و مطمئنا نمی 

ارو نداشتم. من بارها و بارها این کار  جور اشتباه همن حق این .بود؛ ولی من نه

رو کرده بودم و از آدم های زیادی برای رسیدن به این موقعیت رد شده بودم؛ 

 ...ولی

تقصیر نبودن. این  هیچ کدوم از آدم هایی که از زیر دست من رد شده بودن، بی

نه  بچه نه یه خالفکار بود، نه به گروهم خیانت کرده بود، نه خسارتی زده بود و 
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 .شناختمش. اون فقط یه بچه بود که گروگان گرفته شده بودمن، حتی می

گروگانی که مطمئن بودم برادر معتادش اون رو به چند گرم مواد فروخته؛  

 .موادی که به مرگش ختم شد

هاش استفاده شناختم، یا از این بچه برای ک*ثافت کاریای که من میخانزاده 

ش. من درگیر چیزی شده بودم که نباید کشتکرد، یا خیلی ساده می می

کشتمش؛ ولی...  خواستم به قانون خانزاده عمل کنم، باید میشدم. اگه می می

گناه بود و توی قوانین من، فقط یه  من قوانین خودم رو داشتم. این بچه بی

کشتم، که قصد کشتنم رو قانون برای قتل وجود داشت. من فقط کسی رو می

کردم، دادم. اگه من این کار رو نمیین بچه رو باید نجات میداشته باشه؛ اما ا

 .رفتشایان از دست می 

ام ی سبز تماس خشک شده بود و نگاه وحشت زدهدست لرزونم روی دکمه 

 .چرخیدبدون تمرکز همه جای انبار دنبال یه راه فرار می

تم اومد تونه بهم اعتماد کنه؛ ولی وقتی سمدونم چی باعث شد فکر کنه مینمی

تونم کرد چون دخترم، نمیو دوباره بغلم کرد، شوکه شدم. شاید فکر می

کرد منم اینجا خطرناک باشم. یا شاید چون وحشتم رو دیده بود، فکر می 
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 گفتم وحشت من از مادر خودمه نه همکارام؟چطور باید بهش می .زندانی شدم

ومم کنه، نبودم.  کرد آرمن الیق این دستای کوچیک و مهربونی که سعی می 

کردم. طبق عادت  دوباره م*حکم پسش زدم و از جام بلند شدم. باید تمرکز می

قدر شوکه شده بود که به دستم  ام نشست؛ ولی اون ایندستم روی شقیقه

 :چ*ن*گ زد و با گریه التماس کرد

تو یه... موبایل داری. زنگ بزن به... پلیس. بهت... التماس می کنم... اونا...  -

 .کننمکمون میک

آوردم. چرا اآلن باید  چرا اآلن؟ من حتی دیگه اون الالیی رو به یاد هم نمی 

افتاد؟ نگاهم به دستای کوچیکش که به دست زخمیم اینجوری یادم می

چ*ن*گ زده بود، افتاد؛ به چشمای معصوم و پرش، به ک*بودی پو*ست و  

ن قلبم رو  می.شنیدم؛ من صدای بلند کوبش سنگی  .زخمای باز بدنش

شنیدم. توی تمام عمرم، این اولین باری بود که همچین حسی داشتم. من  می

اش نکرده بودم و من گروگانش برادر این بچه رو نکشته بودم. من شکنجه

من مسبب هیچ کدوم از اتفاقایی  .نگرفته بودم، ولی من عذاب وجدان داشتم

ی وجودم رو گرفته  اه همهکه برای این بچه افتاده بود، نبودم؛ ولی احساس گن
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اومد. خواستم نجاتش بدم؛ ولی کاری از دستم براش برنمیبود. من واقعا می

درموندگی، من برای اولین بار توی زندگیم، عمیقا درمونده شده بودم. هم 

شدم. هم گناهی خواستم نجاتش بدم و هم قانونا باید از دستش خالص میمی

کرد، ام میعنی مریم هم وقتی شکنجهشد. ینداشت و هم باید کشته می

همچین حسی داشت؟ من چی دیده بودم؟ اشتباه من چی بود که باید کشته 

 شدم؟ می

این بچه بعد از سال ها باعث شده بود فکر کنم. به علت واقعی کارهای مادرم، 

 .فکر کنم. به حسی که موقع شکنجه کردنم داشته، فکر کنم

 :ز بغض خش برداشته بود، زمزمه کردمبهش خیره شدم و با صدایی که ا

 .ات دارمحاال یکی از ازم طلب داری. باید زنده نگه -

 :گوشیم رو توی جیبم برگردوندم و با اطمینان ادامه دادم

زنه. پلیس هیچ وقت این جارو پیدا  کس اینجا به پلیس زنگ نمیهیچ-

ا برات  کنه. خدکس بهت کمک نمیکس طرف تو نیست و هیچهیچ .کنهنمی

خوای انتقام برادرت رو بگیری، خودت باید این کار رو  کنه. اگه میمعجزه نمی

خوای زنده بمونی، خودت باید زنده بمونی و اگه چیزی رو  بکنی. اگه می
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فهمی چی می.خوای، خودت باید مانع رو از سر راهت خودت برداری. می

 میگم؟

ازیر شده بود؛ ولی باید به  ام دوباره اشکاش سردونم بعد از کدوم جملهنمی

 .اومدخودش می

ام رو برداشتم و موهای بازم رو مهار کردم. کالهم رو که زمین افتاده بود گیره

روی سرم گذاشتم و صورتم رو پوشوندم. باید زودتر همه چیز رو مرتب  

جا بودم و این برای کسی با مهارت من،  کردم. بیش تر از یه ربع بود که اینمی

های مچی سیاهم رو پوشیدم و تیغه ها و چاقوهام  گیز بود. دستکششک بران

رو از جیب سویی شرتم که حاال تن اون بود، بیرون آوردم. تک تکشون رو توی  

جیب هام جا دادم و اسلحه ی پرم رو برای اطمینان چک کردم. ممکن بود 

 .بهش نیاز پیدا کنم

نگار با نگاه داشت برای اش که به اسلحه خورد، ساکت شد. انگاه وحشت زده

کرد. انگار باالخره فهمیده بود من مثل اون یه  زنده موندن بهم التماس می

 .ترسیدگروگان نیستم و تازه داشت ازم می

لباسم رو کنار زدم و چاقویی که بابا بهم داده بود رو کف دستش گذاشتم. 
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اش رو باال کشید و  درموندهچاقوی طال رو که توی دستاش دید، نگاه خیس و 

 .بهم خیره شد

کس نیستم. من یه ع*و*ضی بدتر نه! من آدم اون عوضیا نیستم. من آدم هیچ-

 .جوری بهم نگاه نکن. بهم اعتماد هم نکنکشم. ایناز اونم، فقط آدم نمی

کرد. دوباره با  صدا گریه میچاقو از دستش سُر خورده بود و عاجزانه و بی

 :کف دستش گذاشتم و آروم تر زمزمه کردم جدیت چاقو رو

 .خوام کمکت کنمخوام بهت آسیب بزنم. به حرفام گوش کن. مینمی -

زد و بدنش از شدت ضعف و وحشت  نی چشماش سوسو میترس توی نی

کرد. اون به همین زودی بهم اعتماد لرزید، با این حال داشت بهم گوش میمی

ام؟ باید از من هم  قیقا یکی مثل خانزادهکرد منم د کرده بود! چرا باور نمی

 بود؛ ولی چرا نبود؟ی خانزاده متنفر میدرست به اندازه

برو پارک اول شهر و دنبال یکی به اسم ساقی بگرد. این چاقو رو نشونش   -

کس اعتماد نکن؛ حتی به ساقی کنه. توی راه به هیچبدی، تا یه مدت کمکت می

ی این شهر، به  ه و کی دنبالته. توی گوشه گوشههم نگو چه اتفاقی برات افتاد

تونه جونتو  هرکی بگی خانزاده قصد جونتو کرده، دیگه حتی این چاقو هم نمی 
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 .نجات بده

موهام رو که حاال آشفته دورم ریخته بودن، با یه حرکت بستم و زیر کالهم جا  

 :دادم. بند کفشم رو م*حکم کردم و ادامه دادم

کنم. از این داالن که بیرون  و سرشون رو برات گرم می ذارمدر رو باز می -

رفتی و به محوطه رسیدی، حواست رو جمع کن. همه ی ورودی ها نگهبان  

تونی از  ی بیرون راه دارن. میدرختای انتهای باغ خیلی بلندن و به کوچه .دارن

 درخت باال بری؟ فقط کوفتگیه درسته؟ جاییت نشکسته؟ 

م رو شنیده؛ ولی برای این که خیالم راحت بشه  ی حرفامطمئن بودم همه

 :پرسیدم

 مونه؟حرفام یادت می  -

دیدم. اون همین  بدون حرف بهم خیره شده بود. من توی چشماش مرگ رو می

 .االن هم مرده بود

 چرا باید زنده بمونم؟  -

وقتی نگاهش روی مچ دستم که خط خطی های تیغ و برآمدگی های بخیه  

 .کنهکرد، سُرخورد؛ فهمیدم به چی فکر میی می جراحی روش خودنمای
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هام رو پوشوندم.  آستینم رو تا روی سرانگشتام پایین کشیدم و جای بخیه

 :بهش خیره شدم و با جدیت گفتم

خوای که زنده بمونی. منم دارم تو باید زنده بمونی؛ چون از ته دلت می -

اره. دیگه  کنم چون عصبانی کردن اون ع*و*ضی ارزشش رو دکمکت می

 .چیزی ازم نپرس

اسلحه رو روی ک*م*ر شلوارم جا دادم و لباسم رو پایین کشیدم. خواستم 

 :هوا پرسیدبیرون برم که بی

 چطور... چطوری پیدات کنم؟ -

کرد. یه جای خواب داشت و یه داد و ازش استفاده می ساقی دزدی رو یادش می

و توی محله خالفکارها گیرش   ی خرابهغذا برای خوردن. یه اتاق توی یه خونه

شد یکی مثل من. اگه ساقی رو پیدا  اومد و اگه استعداد داشت، تهش میمی

 .کردکرد؛ دیگه برای زنده موندن به من نیازی پیدا نمیمی

 .وقتی ساقی رو پیدا کنی و این چاقو رو نشونش بدی، دیگه در امانی -

یرون اومدم. هنوز مطمئن ای از انبار ب منتظرش نموندم و بدون حرف دیگه

خواد فرار کنه یا نه؟ جرات و انگیزه فرار رو داره یا نه؟ این چیزی بود  نبودم می
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تونستم به زور  گرفت. من نمی اش تصمیم میکه خودش تنهایی باید درباره

  .کسی رو وادار به زنده موندن کنم

بیشتر از یه ربع  سرگرم کردن نگهبانا، برای من اصال کار سختی نبود، ولی اآلن 

دادم، بهم مشکوک معطلشون کرده بودم. اگه بیشتر از این کشش می

امیدوار بودم این مقدار زمان براش کافی بوده باشه. حتی   .شدنمی

تونستم برگردم، انبار رو چک کنم و از رفتنش مطمئن بشم. این حرکت نمی

 .رفتمخیلی تابلو بود. باید زودتر از اینجا می

*** 

اسی که لکه های خ*ون روش مونده بود، راهی که با تاکسی اومده بودم رو  با لب

پیاده برگشتم. دیگه هوا روشن شده بود و بین راهم بوی نان د*اغ توی  

چیده بود، یادم چیده بود. بوی گرم و آشنای آشی که پیهای شهر پیخیابون

نبود؛ ولی   آورد تقریبا یه روزه که چیزی نخوردم. در حالت عادی برام مهم

 .شدموقع عملیات همه چیز مهم می

این اولین باری بود که روی آسفالت این شهر قدم زده بودم و چاقوی بابا 

همراهم نبود. زندگی بدون اون یادگاری، اونقدرا هم وحشتناک نبود! ولی  



www.taakroman.ir  

 
  

 
1099 

 

رمان امید رهایی )جلد دوم(     

 deimos کاربر انجمن تک رمان 
 

 .داشتنش هنوز هم برام یه دلگرمی بود

که داخل برم، دستی  بل از اینام باز کردم؛ اما درست قطبق عادت در رو با گیره

 .زنونه به دست زخمیم چ*ن*گ انداخت و م*حکم عقبم کشید

مقدمه، شروع به قسم دادن کرد. بهش گفته بودم دیگه اینجا  سالم و بیبی

کرد؛  هاش رو ردیف میفکر جملهنیاد؛ ولی اون دست بردار نبود. تند تند و بی

 .یددقدر که حتی خ*ون روی لباسم رو نمیاین

ام پرپر بشه. خودم پرستی قسم میدم نذار بچهتورو به هرکی که می -

ذارم. تو  ذارم از اتاق بیاد بیرون؛ نمی بندمش. نمتو خونه به تخت می .مراقبشم

فقط نذار بکشنش. تورو به هرکی دوست داری قَسَمِت میدم. فقط زنده بمونه. 

 ...تورو به عزیزت قسم فقط بذار زنده بمونه. بذار

چند ثانیه به عمق چشمای خیسش خیره شدم. مچ دستم رو م*حکم بیرون  

کشیدم. بخیه های مچم به سوزش افتاده بود و ساق دستم از وحشی بازی های  

حسی بهش کردم و با نفرت زمزمه  رسول و اون بچه زخم شده بود. نگاه بی 

 :کردم

ور کنی پسرت  چندتا آدم دیگه باید زیر دست اون حیوون جون ب*دن تا با -
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 روانیه؟ 

فهمه. ندونسته کرده. نفهمیده ام مریضه. نمی بخدا نفهمی کرد. بخدا بچه -

 ...کار کرده. اون خودش هم داغدارِ رویاستکرده. بخدا حتی یادش نمیاد چی

هوا سرم رو باال آوردم و بهش خیره  وقتی سنگینی نگاهی رو حس کردم، بی

توجه به زنی  عمیقا بهم خیره شده بود. بی مون ایستاده بود وچند قدمی  .شدم

که هنوز داشت برای نجات پسر قاتلش از اعدام، خودش رو به آب و آتیش می  

تونستم معنی نگاهش رو بفهمم. نگاه  زد، فقط به اون خیره بودم؛ اما نمی

نگرانش روی خ*ون خشک شده.ی لباسم سُر خورد. شاید فکر کرد خ*ون  

 ...د؛ اماخودمه که سریع سمتم اوم

اراده قدمی عقب رفتم و آستین تا  همین که دستش سمت لباسم اومد، بی

ام رو پایین کشیدم. ما هر کدوم برای حفظ این فاصله دالیل خودمون رو  شده 

داشتیم. از بهم ریختگی موها و چروک لباسش، کامال مشخص بود که خیلی  

ز دیشب که جواب  ام، توی ماشینش منتظرم بوده. شاید اوقته دم در خونه

 ...تلفنش رو ندادم

غرق نگاه عصبی، خسته و شوکه.ی امید بودم که دستی دوباره به پایین لباسم 
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هوا آستین لباسش رو باال زد و دستش رو که پر از  چ*ن*گ انداخت. وقتی بی

 .ی چاقو بود، سمتم گرفت، مجبور شدم نگاهش کنمجای ضربه

از  .فهمهکنه ولی نمیفهمه. نگاه میه. نمی کار کردببین با من که مادرشم چی -

جوریش کرد؛ اون وقتی حالش  ام سالم بود. پدرش اینقصد نکرده. بخدا بچه

خوبه خیلی مهربونه. دلش یه دریاست. چی کار کنم؟ بگو برات چی کار کنم  

 جگرگوشه مو ببخشی؟

به  که خودش هم یه قربانیه؟ مسخره بود! خواست چی رو ثابت کنه؟ اینمی

چشمای خیس و قرمزش که از شدت گریه ورم کرده بود، خیره شدم. هربار 

گرفت و بیشتر از  دیدمش، لحظه های آخر خواهرم جلوی چشمم جون میمی

شد و دیدمش، د*اغ دلم تازه می شدم. هربار میهمیشه از خودم متنفر می

 :گرفت. خیره به چشمای کبودش، خونسرد گفتمخشم همه ی وجودم رو می

 تونی بهم برش گردونی؟ می.تونی؟تونی؟ میخواهرم رو زنده کن. می -

صدای فریاد بلندم توی جمله آخر، باالخره بغض سردش رو شکست. رنگش  

مثل گچ سفید شد، نتونست تعادلش رو حفظ کنه و م*حکم زمین خورد.  

 :توجه به گریه های سوزناکش ادامه دادمقدمی سمتش برداشتم و بی
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تونی بهم برش گردونی، فقط برو خودت رو بُکُش. بچه ها دست نمیحاال که  -

پدر مادر امانتن. شاید خدا به خاطر این.که گذاشتی شوهرت جلوی چشمت  

روان پسرت رو به بازی بگیره ببخشدت. دنیارو از شر خودت خالص کن. این  

 ...مسئولیتی مثل تو نیاز نداره. خودت رو بُکُش تادنیا به مادرای بی

 !رها -

اگرچه آروم صدام کرده بود، ولی لحن م*حکم و پرسرزنشش و دست قوی و  

اش که دست سالمم رو گرفت، وادار به سکوتم کرد. سکوت کردم وقتی  مردونه

فایده بود. نه این زن د*ر*د من  گرفتم. به هرحال بی داشتم از درون آتیش می

 .دادمفهمید، نه من رضایت میرو می

اش رو به چشمای پر نفرتم دوخت و بدون این که دستم رو  نگاه عسلی خسته

 :رها کنه، زمزمه کرد

 .یکم آروم باش -

خواست به کسی احترام بذارم  فهمید. ازم میفهمید. وسعت حرفش رو نمینمی

ی این اتفاقات بود. اون هنوز هیچی از من  که باعث و بانی اصلی همه

اراده ای که زدم، دست خودم بی خواست آروم باشم. پوزخنددونست و مینمی
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 :نبود. خیره به چشماش گفتم

گناه من رو جلوی چشمام کشته و میگه  آروم باشم؟ پسر این زن، خواهر بی -

حتی یادش نمیاد. بگو چطور آروم باشم؟ چطور آروم باشم؛ وقتی حتی سعی  

کنه برای بخشش تالش کنه؟ وقتی حتی پشیمون نیست؟ متاسف نیست؟ نمی

من... خواهر جوون من... توی روز عروسیش... با پسر کوچیک همین   خواهر

 ...خانواده

های عصبانیت توی صدای مرتعشم واضح بود؛ ولی بغضی که بهش  اگرچه رگه

ام رو کامل  کرد. نتونستم، نتونستم جملهدامن زده بود، حالم رو ترحم بار می

اد. نتونستم، ولی  نتونستم بگم خواهرم زیر تیغ برادر شوهرش جون د .کنم

که حرفم رو بفهمه کافی بود. کافی بود؛ همین حرف نصفه و نیمه هم، برای این

ی امیدی که توی چشمش نشسته بود، در لحظه رنگ باخت. انگار تازه  همه

قدر  کشم رو بفهمه. اینتونست حس کنه. انگار تازه تونست دردی که دارم می

نگار فهمید دیگه جایی برای  جا خورد که دستش از دستم سُر خورد. ا

 .پادرمیونیش در این مورد نمونده

مادر آرش به چشمای پر نفرتم خیره بود و اشکاش صورتش رو خیس کرده 
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انگار اون هم باالخره کم آورد که چادرش رو روی سرش کشید و   .بودن

 .م*حکم زیر گریه زد 

عصبی ترم   هاش به جای این که دلم رو نرم کنه، لحظه به لحظهصدای گریه

ساعت بیش از ظرفیتم صدای گریه شنیده بودم،  24کرد. توی این می

ام جلوی چشمم اومده بود، ترسیده بودم، بغضم رو قورت داده بودم و  گذشته 

 .وانمود به قوی بودن کرده بودم. برای امروز دیگه صبرم تموم شده بود

*حکم سد راهم که با حرص قدمی سمتش رفتم، امید با یه قدم مبه محض این

کرد. ریزی که به خاطر جدیتش روی صورتش نشسته بود، نگاهم میشد. با اخم 

فهموند که کارم کرد، بهم میانگار داشت با سرزنشی که از نگاهش چکه می

 .درست نیست، که دارم تند میرم، که صبور باشم

کسی که توی اوج بچگیم تنهاش گذاشتم تا ازش محافظت کنم؛ حاال مرد و  

ردونه مقابلم ایستاده بود تا از کسی که بزرگترین د*اغ زندگیم رو روی دلم م

گذاشته بود، محافظت کنه. تحمل این شرایط عصبی ترم کرده بود. اگه کل دنیا 

 .تونستم امیدرو مقابلم ببینمایستادن مهم نبود؛ ولی نمیمقابلم می 

زد، بهم خیره  میمهابا وسط کوچه زار دونم چقدر باالی سر زنی که بینمی
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بودیم؛ اما معصومیت نگاهش باالخره کار خودش رو کرد. با یه نفس عمیق  

نگاهم رو ازش گرفتم و عقب رفتم. من برای اولین بار مقابل یکی تسلیم شده 

رسید، من فقط که حق با من نبود یا زورم بهش نمیبودم نه به خاطر این

 .خواستم ناراحتش کنمنمی

ت. این روزا حضور امید توی زندگیم، باعث شده بود شبیه  گف استاد درست می 

دونستن من آدم بدیم؛ ولی وقتی اون نگاهش به من بود،  خودم نباشم. همه می

تونستم سامی همیشگی باشم و تونستم بد رفتار کنم. من مقابل اون، نمینمی

 .این برای هیچ کدوممون خوب نبود

شد، ولی گاهی هم رد و دلم قرص می کدرسته دیدنش توی هر حالتی آرومم می

داد؛ درست مثل اآلن. من ازش انتظار دلداری یا همچین  بهم حس خفگی می

دیدم بین من و یه غریبه، سمت اون ایستاده،  چیزی نداشتم؛ اما وقتی می

 .کردمدلیل احساس خفگی میبی

اسلحه پشت ک*م*رم بود و زنی که برای بخشش قاتل خواهرم بهم التماس 

که کار وحشتناکی ازم سر بزنه خودم، خودم  روم. باید قبل از اینکرد، روبهمی

 .کردمرو آروم می
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توجه به هر دوشون، با قدم هایی که ام انداختم و بینگاهی به در باز خونه

 .تعادل نداشت، داخل رفتم

رفت و لباسم بوی خاک و خ*ون گرفته  ضعف شدیدی داشتم، سرم گیج می

برید و سردرگمی فکرِ مریم و خاطراتِ تلخم  امونم رو می بود. بغض داشت

گرفتم و این حالِ قلب  ام کرده بود. از شدت بوی خ*ون داشتم تهوع میدیوونه

کرد. نه! اآلن وقتش نبود. من تا قبل از انجام ماموریت پریشونم رو بدتر می

 .امشب حتی حق مردن هم نداشتم

زم به کار افتاد. جیبام رو توی اولین  د*ر*د سمت چپ بدنم که بیشتر شد، مغ

کشو خالی کردم و دوتا از قرصام رو زیر زبونم گذاشتم. دمای بدنم از شدت 

اراده سرم تونستم تب بُر مصرف کنم. بیرفت؛ ولی نمید*ر*د داشت باالتر می

 .فایده بوددادم بلکه دید تارم شفاف بشه، هرچند بیرو تکون می

ه بردم و با دستایی که لرزشش از کنترلم خارج شده  مثل همیشه به حمام پنا

بود، به شیر آب سرد چ*ن*گ زدم. زیر دوش، برای حفظ تعادلم به دیوار  

پشت سرم تکیه زدم و چشمام رو بستم، تا دیگه هیچی رو نبینم. سنگینی  

کرد؛ دیگه حتی  لباس های خیسم، داشت حتی ایستادن رو هم برام سخت می
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با چشم بسته، تکیه به دیوار، سرجام سُر  .هم نداشتمتحمل وزن خودم رو 

ی  خوردم. دستام رو روی گوشام گذاشتم تا صدای برخورد قاشق فلزی به بدنه

ای لیوان رو نشنوم. اگه یکم بیشتر انرژی داشتم، برای خالص شدن از  شیشه

بستم؛ ولی اآلن مجبور بودم حتی  شر این صدای ریتمیک، حتما در حمام رو می

 .واییم رو هم کنترل کنمشن

دونم چقدر زیر دوش نشستم و فکرم رو از کل دنیا منحرف کردم؛ ولی  نمی

 .کم خوابم بردقدر قوی بود که کم احساس سبکی که داشتم این

*** 

با حس گرمای دستی که دیگه برام غریبه نبود، چشمای سنگینم رو باز کردم.  

ی بود که با چشم تار دیدم.  صورت خسته، نگران و خیس از آبش، اولین چیز

 .بعد از چند بار پلک زدن، باالخره تصویرش برام واضح شد

 .روم، روی پاهاش نشسته بود و برای به هوش آوردنم سمتم خم شده بودروبه

تونستم مرز بین خواب و بیداریم رو پیدا کنم و درست مثل بچگیم گیج  نمی

 .شده بودم

صورتم چکه کرد، منو به خودم آورد.  ی آبی که از موهای صافش روی قطره 
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ام جا خوردم.  نگاهی به دور تا دورم انداختم و تازه از دیدنش توی حمام خونه

گیج و منگ دستام رو باال آوردم و نگاهی به خودم کردم. حو*له ی سفری  

 .بزرگی که دورم بود، برای مهمان بود

ی ملتهب شده بود،  اش روی بخیه های مچ دستم که حاال حسابوقتی نگاه خیره

ای کوتاه همه چیز رو  سُر خورد، انگار تازه همه چیز یادم اومد. من برای لحظه

فراموش کرده بودم و این اتفاق دیگه برام تازگی نداشت. دیگه وحشت زده و  

شدم. انگار دیگه با این که ذهنم گاهی بدون کنترل من، انتخاب  قرار نمیبی

بیاره و چه خاطراتی رو فراموش کنه؛ کنار اومده  کنه چه خاطراتی رو به یاد می

 .بودم

من به دوش آب سرد عادت داشتم؛ ولی اون... ممکن بود سرما بخوره. انگار  

اراده برای خشک کردن صورتش جلو رفت و جلوم رو نگرفت،  وقتی دستم بی

فهمیدم شاید به اون هم مثل من سخت گذشته، شاید اون هم توی تمام این  

ی من دلتنگ بوده، شاید پس زدنم براش به همون اندازه  اندازه سال ها به

 .سخته که دور بودن از اون واسه من سخته

تردیدم رو که دید، با مالیمت مچ دستم رو گرفت و از خودش عقب کشید. اخم 
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 .ریزی که دوباره مهمون صورتش شده بود رو دوست نداشتم

 :خیره به مچ کبودم، با ناباوری زمزمه کرد 

 کی...کی باهات... این کارو کرده؟ کی...دلش اومده؟ -

رسید این زخم های  حرف بهش خیره بودم؛ به کسی که حتی به ذهنش نمیبی

عمیق، ممکنه کار خودم باشه. حتی اولین سوالش بعد از دیدن این زخم هم با  

 «بقیه متفاوت بود. »کی دلش اومد؟

تونست  ت رو فهمید. هنوز هم میحسم رو دید، حقیق فقط وقتی نگاه خیره و بی

 .فقط با یک نگاه، همه چیز رو بفهمه

چرخید. جوری با احتیاط  حس و زخم ملتهبم میاش بین چشمای بی نگاه شوکه

 .هام باز بشهترسید هر لحظه بخیهکرد، انگار میلمسش می

دستش که به نوازش زخمم نشست، بغض منم شدیدتر شد. من مثل اون  

ها بود که دیگه این نوازش آشنا رو فراموش کرده بودم.  من سال  !خوددار نبودم

وقت  من فرصت زیادی برای زندگی نداشتم و همیشه مطمئن بودم دیگه هیچ

 ...قرار نیست بازم این نوازش رو تجربه کنم؛ ولی حاال

اومد. اون  موقعیتی که توش بودیم برای هیچ کدوممون درست به نظر نمی 
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دونم. بین من و  . شاید دلش برام سوخته بود؛ نمیشدداشت احساساتی می

کشید، اگه اون هم  اون، همیشه اون کسی بود که خودش رو عقب می

 کرد؟ شد، دیگه کی باید متوقفمون میاحساساتی می 

بغضم رو قورت دادم و بعد از مکثی طوالنی، دستم رو م*حکم عقب کشیدم. با  

له رو از دورم برداشتم و روی  هوا حو*دست آزادم زخمم رو پوشوندم و بی

 .حرف از جام بلند شدم و از حمام بیرون زدمموهای خیسش انداختم. بی

توجه به لباسم که از خیسی بهم چسبیده بود، روی مبل نشیمن وا رفتم و  بی

کالفه صورتم رو با دستام پوشوندم. مهم نبود کارم درست بود یا غ*لط، مهم 

داد، مطمئن نبودم بتونم ط یه ثانیه بیشتر ادامه میاینه که به موقع بود! اگه فق 

 .بازم رازم رو نگه دارم

ام  به محض این که دستم رو از صورتم برداشتم، لیوانی که روی میز بود، توجه

ای که کف لیوان ته نشین شده بودن و قاشق رو جلب کرد. شکرهای حل نشده

لحظه  بهورد. لحظهی آخر شنیده بودم رو یادم آفلزی صداهایی که لحظه

شدم. اون به مادر تر میلحظه کفریبهجزئیات بیشتری یادم می.اومد و لحظه

داد پاش رو توی  قاتل خواهر من آب قند داده بود؟! چطور به خودش جرات می
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ی من بذاره و از مادر کسی که خواهرم رو توی آغوشم کشت، پذیرایی خونه

جوری توی  سال برگرده و این 9از  کنه؟ چطور به خودش اجازه می.داد بعد

 زندگیم سرک بکشه؟

نفهمیدم کِی خشمم منطقم رو کور کرد؛ اما تمام حرصم رو جای امید سر لیوان  

قدر م*حکم توی دیوار کوبیدمش که هزار تکه شد و هر  خالی کردم. این

ای سمت  قدر نزدیک بود که تکهروم ایناش یه طرف رفت. دیوار روبهتکه

اراده روبه روی صورتم اومده خ*ون سرخم از کف دستم که بی .شتخودم برگ

 .بود، سرازیر شد

هدف پُر شده بود. مشتی توجه به د*ر*د وحشتناک دستم، مشت خونیم بیبی

ای جز امید مقابلم بود، تا حاال بارها توی صورتش فرود  که اگه هرکس دیگه

ونه حال خرابم رو بفهمه؛  ااومده بود. مطمئن بودم اآلن حتی از چشمام هم می 

اما تا خواست چیزی بگه، با صدایی که حاال دورگه و بم شده بود، با ناباوری  

 :پرسیدم

ای  ی من؟ توی خونهشرف رو آوردی... توی خونهتو مادر اون وحشی بی -

بار هم نتونست پاش رو توش بذاره؟ از مادر کسی که خواهر من حتی یک ...که
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ی من، پذیرایی کردی؟  توی آغوشم کشت توی خونه خواهرم رو جلوی چشمم

 فکر کردی کی هستی؟

توجه به صدای من که کم دونست قراره واکنش تندی نشون بدم که بیانگار می

گشت. ها میکم باال رفته بود، نگاه نگرانش روی زمین دنبال خرده شیشه 

 .آوردآرامشش برخالف همیشه داشت اون روی سگم رو باال می

 :کردم باالتر از این نره، زمزمه کردمایی که هنوز هم داشتم سعی می با صد

 !به من نگاه کن -

اخطار توی کالمم رو حس کرد و نگاه آرومش رو تا چشمام باال کشید. مکثی  

 :کرد و با تردید گفت

فهمم. داغی که دیدی سنگین بوده؛ اما با اعدام پسرش که خواهر تو  من می  -

اختالل روانی داره. اگه رضایت بدی هم دل مادرشو شاد   زنده نمیشه رها. اون 

 ...کردی هم خدا

وقت این بحث رو شروع می کرد. نباید با منی که به این سختی  نه! نباید هیچ

خودم رو توی گروه لعنتی زنده نگه داشته بودم و برای رسیدن به موقعیتی که  

بودم، صحبت از بخشش  بتونم خواهرم رو پیدا کنم از خ*ون ده ها نفر رد شده 
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ام  کرد. نباید با منی که سال ها توی خواب و بیداری حسرت دیدار خانواده می

کرد. نباید  رو به دوش کشیده بودم، برای قاتل خواهرم تقاضای بخشش می

شدم، از روانی  مقابل منی که مدت ها زیر دست مادر روانیم شکنجه و مداوا می

 .کردها دفاع می 

کرد من خط قرمزای زیادی داشتم، خط قرمزی که فکر می برخالف چیزی که

 .اون برای اولین بار ازش عبور کرده بود

دونم از کِی حرفش رو قطع کرده بود و گیج بهم خیره شده بود، ولی صدای  نمی

لرزید و  کرد، دستم که از شدت حرص میمرتعشم، خونی که از مشتم چکه می

 .د تمومش کنهچشمای قرمزم؛ بهش فهمونده بود بای

 :هام گفتمهوا از شدت عصبانیت به خنده افتادم. وسط خندهبی

 خدا؟ تو واقعا... فکر کردی... من به خدای تو... اهمیتی میدم؟-

هام قیدی و عصبانیتم جا خورد. خندهاعتقادی، بیجا خورد؛ از این حجم از بی

 :که ته کشید روبه روش ایستادم و با اطمینان گفتم

تا خدا منو ببخشه؟ رضایت بدم تا خدا ازم راضی باشه؟ اینارو   ببخشم -

خواستی بگی؟ من از هیچ کدوم از گناه هام پشیمون نیستم! چرا باید دنبال می
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شرف نجابت خواهرم رو به بازی  ذاره یه روانی بیرضایت خدایی باشم که می

واهری بگیره و مثل یه جنس روش قیمت بذاره؟ رضایت خدایی که راضی شد خ

روز بود پیداش کرده بودم، با د*ر*د توی لباس عروسش جون   40که تازه 

 بده، چرا باید برام مهم باشه؟ 

قدر بلند بود، که گلوم به سوزش افتاده ی آخر اینصدای فریادم توی جمله

ام گرفته بود. بغضی که به گلوی زخمیم  قدر عصبانی بودم که گریهاین .بود

 .م و به چشمای غمگینش خیره شدمزد رو پس زدچ*ن*گ می

تونن آدم بکشن امید؟ اختالل روانی داشت؟ مردم چون اختالل دارن می -

ی فلج خودشونو شکنجه کنن و ل*ذت ببرن؟ چون  تونن بچهچون روانین می

تونن...کی بهشون این اجازه رو داده؟ کی بهش این حق رو داده که مستن می

هر کاری دلش خواست باهام بکنه؟ کی بهش   تونهچون منو به دنیا آورده می 

  17اونه عروسی خواهرم رو با کشتن زن برادر حق داده چون روانیه می

 ...قدر ظالمه امید؟ کدوم خداییاش عزا کنه؟ آخه کدوم خدایی اینساله 

قدر حرص خورده بودم  ام رو تموم کنم. توی همین چند ثانیه ایننتونستم جمله

بود. تعادلم بهم خورد و کف زمین وا رفتم. دستش که که تحملم تموم شده 
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بی.اراده برای نگه داشتنم سمتم دراز شده بود رو م*حکم پس زدم.  

غلتیدن، حالم  خواستم ضعیف باشم؛ ولی اشکای سردی که روی صورتم مینمی

 .رو ترحم بار کرده بود

لی از  ذاشت. من به تنهایی د*ر*د کشیدن عادت داشتم؛ وکاش تنهام میای

تر وقتی اون دوباره پا توی زندگیم گذاشته بود، همه چیز داشت پیچیده

شد. تحمل تنهایی و دردام بدون اون سخت تر شده بود و حاال با وجود  می

 .که خودش منو به بغض کشونده بود، باز هم تنها راه آروم شدنم خودش بوداین

د. هرچی مهربون تر  روبه.روم نشست و موهای نم دارم رو از صورتم کنار ز

تر اشکام رو پاک شد. هرچی با محبتکرد، بغضم سنگین تر مینگاهم می

کشیدم، شد. هرچی صورتم رو عقب تر میام شدید تر میکرد، گریه می

گفت: »همه چیز درست میشه...« شد و هرچی بیشتر بهم میتر مینزدیک 

 .شدکنترل اشکام سخت تر می

 ...نمتجوری ببی تونم ایننمی  -

دونم؛ فقط وقتی دستش روی  دلش برام سوخت یا دلخوریم اذیتش کرد، نمی

صورتم از حرکت ایستاد، وقتی چشمای قرمز و پر اشکش رو دیدم، فهمیدم 
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من هنوز هم کسی رو توی زندگیم دارم که دیدن بغضش، اشک رو به چشمای 

 .من میاره

اون هم مردونه داره جلوی  تونستم ببینم حاال که کمی آروم شده بودم، می

کرد، ولی خدایی که  که با دیدن ناراحتی من بغض میگیره؛ اینبغضش رو می

کرد. اون باید بین من و  ام میپرستید، داشت دیوونهباعث ناراحتیم بود رو می

 .کردخدای ظالمش یکی رو انتخاب می

 .صورتم رو عقب کشیدم و بهش خیره شدم

 .و انتخاب کنبین من و خدات... یکی ر-

کرد سر اعتقاداتش بمونه بازی بدی بود؛  این برای کسی که همیشه سعی می 

گذشت! حال خودم هزار مرتبه بدتر از  ولی توی این بازی به من هم خوش نمی

تهی بودن نگاهم رو که فهمید، با چشمایی که پر از اشک بود، لبخند   .اون بود

 :غمگینی زد

رحم باشی. به محض این که  قدر بیتونی اینمیتو آدم بدی نیستی رهایی. ن -

تونی با عذاب وجدان اعدام یه آدم کنار  اعدام بشه، پشیمون میشی. نمی

 ...زندگیت با این عذاب وجدان .بیای
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ی ممکن رحم باشم؟ توی کمترین فاصلهتونم بیکرد من نمیچرا فکر می

لباسم دیده بود و نشسته بود و بوی خ*ون رو حس نکرده بود؟ خ*ون رو روی 

دونست تمام شب  رسید خ*ون کسی رو ریخته باشم؟ میحتی به ذهنش نمی

 پرسید کجا بودم؟خونه نبودم و حتی ازم نمی

اون متفاوت ترین، معصوم ترین و خوددارترین آدمی بود که من تا حاال دیده  

بودم. محبتش نمایشی و به قصد سود نبود. مهربونیش ذاتی بود، اشک و 

دش واقعی بود و احساساتش، حتی از صورتش هم معلوم بود. چطور باید  لبخن

گفتم  گفتم؟ چطور باید بهش میشناختم، دروغ میترین آدمی که میبه صادق

من همین االن خ*ون یه نفر رو ریختم، از جسد یه آدم رد شدم و حتی برای  

 دار فکر کردم؟ ی د*اغای به کشتن یه پسربچهثانیه

 .کردمحد بهم اعتماد داشت. باید یه جایی این قضیه رو تموم میاون بیش از 

وقتش بود راهی که سمتم اومده بود رو برگرده. وقتش بود دوباره از خودم  

 .متنفرش کنم

دونستم برای این که حرفم رو باور کنه، باید به چشماش نگاه کنم و حرفم می

 ...رو بزنم. پس
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 :رحمی بین حرفش اومدمهوا با بیبی

 ...من از این که ترکت کردم... پشیمون نیستم امید -

خواستم ناراحتش کنم تا ازم دست بکشه، ولی طبق معمول هیچی  من عمدا می 

اش کرد؛ اما در مورد اون طبق انتظارم پیش نرفت. اگرچه حرفم کالفه 

 :عصبانیش نکرد. بعد از یه مکث طوالنی کالفه و مطمئن گفت 

 .شتم بریاما من پشیمونم که گذا -

شد، تیر اگه اآلن در حال مبارزه بودیم، این حرف یه تیر خالص حساب می

های من. وقتی من این همه داشتم برای دور کردنش از خودم خالص نقشه

کرد؟ وقتی خودش گفته  کردم، اون چرا داشت احساساتم رو بیدار میتالش می

لش برگرده، چرا بود بعد از تموم شدن این عقد همه چیز قراره سرجای او

دونستم من دیگه فرصتی برای  شد؟ وقتی میداشت از خط قرمزش رد می

 ذاشتم قلب مریضم برام تصمیم بگیره؟زندگی ندارم، چرا می

کاش نمی ذاشتی زد: »ایتونستم منکر صدایی بشم که ته قلبم فریاد می نمی

کردم، م رو میکرد؛ ولی من داشتم تمام سعیدونم اون به چی فکر میبرم«. نمی 

خواستم سامی مغرور بمونم و بهش نگم  تا صدام رو خفه کنم و حرفی نزنم. می
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اون شب حتی یه نگاهش هم، برای موندنم کافی بود؛ اگه واقعا هرچی که توی  

 .شدمون سخت که نه، غیرممکن میگفتم، اون وقت حفظ فاصلهدلم بود رو می

اراده ل*بم رو م بهش بگم یا نه، بیتون دونستم می پر تردید از حرفی که نمی

زیر دندونم کشیدم. نگاه تَرِش که با این حرکتم روی ل*بم کشیده شد، به 

خودم اومدم. به محض این که خودم رو عقب کشیدم، مچ دستم رو گرفت و  

مشتم رو به آرومی باز کرد و با دیدن خونی که حاال لخته   .آروم جلو کشید

دست آزادش که دوباره از شدت کالفگی داشت  شده بود، صورتش درهم رفت.

رفت رو بین راه گرفتم و آروم پایین کشیدم. خیلی  سمت موهای خیسش می

 :جدی گفتم

 .کچل بشی، زشت میشی؛ زشت بشی، طالقت میدم -

سال یه  9دونستم برای اونی که کردم، تا جو رو آروم کنم. میشوخی می

ون و خشونت و د*ر*د، دغدغه داشته، این حجم از خ*زندگی بی

خواستم ست. من از زندگیش رفتم تا زندگی راحتی داشته باشه. نمی آزاردهنده

 .گیرهخودم کسی باشم که این آرامش رو ازش می

 :حسم کرد و زمزمه کردنگاه پرسرزنشی به چشمای بی 
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 ...کی به کی میگه زشت -

حاضرجوابی گرد اراده چشمام از این همه  درسته فقط یه شوخی بود، ولی بی

توجه به من که سرجام میخکوب شده بودم، از جاش بلند شد و سمت بی  !شد

 .آشپزخونه رفت

 :با صدایی که کمی باال رفته بود و حرصم توش معلوم بود غر زدم

 .شنومامن حتی زمزمه هاتو هم می -

با جعبه کمک های اولیه برگشت و با فاصله کنارم نشست. ا*ل*کل، باند و 

 :استریلی بیرون آورد و خونسرد جواب دادگ*از 

 کس بهت نگفته بود؟ دونستی؟ قبل از من هیچنمی  -

وقت احساس خوبی به صورت خودم نداشتم، چون شبیه مریم بودم؛ با این  هیچ

دونستم چشمام به نظر همه ی مردم زیبان. این اولین باری  حال به خوبی می

 «گفت:»زشتبود که یکی بهم می

که فرصت بده جوابی بدم با بدجنسی دعفونی کرد و قبل از اینزخمم رو ض

 :ادامه داد

 ...حتما کسی جرات نکرده بگه -
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وقتی زمزمه کرد: »زشت و زورگو!« دیگه نتونستم بیشتر از این ساکت بمونم و 

 :کنترلم رو از دست دادم

 !شنومگفتم صداتو می -

اراده از صدای بلندم بسته شده بیتقریبا سرش جیغ زده بودم! چشماش که 

 .بود رو آروم باز کرد و با آرامش لبخندی زد. آخرین چسب پانسمانم رو هم زد

 :مظلومانه و حق به جانب گفت

 .خودت سرشوخی رو باز کردی -

نگاهی به باند مرتب دور دستم انداختم و تازه حواسم جمع شد. اون داشت 

فکری نه؛ ولی من باز داشتم با بیکرد حواسم رو از زخمم پرت ک سعی می 

 :زدم. با شرمندگی پرسیدمسرش داد می 

 کردی؟ شوخی می -

مظلومیت نگاهش جاش رو به شیطنت داد. لبخند بدجنسی زد و م*حکم 

 :گفت

 !نه -

شد منی که همین چند ساعت پیش یه باند رو دور زدم  دونم چی باعث مینمی
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مید بشینم و مثل یه احمق گولش رو  روی او یکی رو فراری دادم، حاال روبه

 !بخورم

وقت برام مهم نبود به نظر بقیه چه شکلیم؛ اما اآلن اخم ریزی که روی  هیچ

دونستم اون ظرافت دخترونه رو  صورتم نشسته بود، دست خودم نبود. می

انصافی بود؛ حتی اگه زشت  که بهم بگه »زشت« دیگه خیلی بیندارم؛ ولی این

قدر توی افکار خودم  ل متناسب و روفرمی داشتم! اینبودم هم عوضش هیک

غرق بودم که تازه متوجه سکوت طوالنی امید شدم. بدون این که دستم رو رها  

های مچ دستم خیره بود. دیگه اثری از شیطنت چند ثانیه قبل  کنه، به بخیه

 .توی صورتش نمونده نبود

ست دردی که سر این  تونکرد، انگار میهنوز هم جوری معصومانه نگاهش می

تونه بفهمه  کرد، انگار نمیزخم کشیدم رو حس کنه. جوری پربهت لمسش می

چی ممکنه باعث بشه یه دختربچه تا این حد از زندگیش سیر بشه و دست به  

 .خودکشی بزنه

اراده نگاهم رو  وقتی نگاه پُرش رو از زخم دستم تا چشمام باال کشید، بی

ز چشمام همه چیز رو بخونه. من همین جوری هم  ترسیدم ادزدیدم. انگار می
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دونستم اراده بودم، حتی خودم هم نمیدر مقابل اشک مردم یه موجود بی

 .کنهتونه منو به چی تبدیل میدیدن اشک امید می 

کس درباره ی این موضوع  اون مصرانه دنبال جوابش بود، ولی من تا حاال با هیچ

که روزی این  ش تند دیروزش، حتی فکر اینحرف نزده بودم. بعد از دیدن واکن

 .کردام میرو بفهمه هم وحشت زده

کردم  کنم که دستم رو رها کرد. فکر میفهمید دارم چیزی رو ازش مخفی می

اش حرف بزنم، کوتاه اومده و دیگه  خوام دربارهمثل همیشه چون دیده نمی 

رو باال آورد و مجبورم  طور نبود. آروم صورتم پرسه؛ ولی این بار اینچیزی نمی

کرد نگاهش کنم. با چشمایی که به خاطر بغضش قرمز شده بود، عمیقا بهم 

جوری  کنه که ایندونست آرامش نگاهش آرومم میخودش هم می  .خیره شد

هام، در برابر این  دونست من با وجود تمام تلخیکرد. خودش هم مینگاهم می

کرد. نگاهش همه جای صورتم گشت و  نگاه عمیق کم میارم که این کار رو می

 .روی چشمام خیره موند

 خوای بهم بگی... چرا؟ نمی -

کنه،  برای لحظه ای مغزم فلج شد. از ذهنم گذشت درسته این عصبانیش می
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قدر عمیق  ولی شاید فهمیدن این موضوع باعث بشه زودتر ازم دور بشه. این

اندازه رو حس ن*گ میتونست بغض بدی که به گلوم چ*کرد که مینگاهم می

 :قدر که باالخره تسلیم شدم و پربغض اعتراف کردمکنه؛ این

 ...من که بهت گفتم... اون اولین بارم نبوده-

گشت؛ ولی  نگاه گیجش گنگ و پرابهام دنبال فهمیدن حقیقت توی چشمام می 

 .حرف و وحشت زده از واکنشش بهش خیره بودم من فقط بی

تا حرفم رو بفهمه؛ ولی اولین قطره ی اشکم که دونم چقدر طول کشید نمی

کرد هوا نگاهش یخ زد و با وجود این که داشت سعی می روی دستش چکید، بی

خوددار باشه، اشکش فرو ریخت. انگار تازه معنی حرفم رو فهمیده بود که 

 .شوکه شد و دستش از صورتم سُر خورد

 :وقتی مثل مسخ شده ها زمزمه کرد

 چی گفتی؟  -

صدا راه خودشون رو باز کردن. اشکام رو که  خره بغضم شکست و اشکام بیباال

اش تلخ شد. خودش رو عقب کشید و به مبل پشت سرش  دید، نگاه شوکه

 .کالفه چشماش رو روی هم گذاشت و به موهاش چ*ن*گ زد .تکیه داد
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ه...  کنم... فقط بگو اشتباهداره برام سوتفاهم میشه... بهم بگو دارم اشتباه می -

خوام فقط... فقط بگو تقصیر تو نیست... منو دیوونه نکن...  هیچ مدرکی نمی

 !بگو

ی آخر، التماس و کالفگیش منو هم دیوونه کرد. دیگه بغضش توی جمله

لرزید، فکر، با صدایی که از بغض میاراده، تند و بینتونستم تحمل کنم. بی

 :خواست رو تکرار کردمهرچی که می

سالم بود... اون   8ود. من به پلیس زنگ زدم؛ ولی من فقط... من تقصیر من نب -

م*ست بود... زورم بهش نرسید... چاقوم دم دستم بود... زدمش... همه جا  

 ...پرخون شد... تقصیر من نبود

بستن چشمام برای کنترل بغضم، اآلن بدترین کار ممکن بود. خاطرات تلخی  

تر از همیشه پشت پلکم  ، حاال واضحدادنکه همیشه توی کابوس هام آزارم می

جون گرفته بودن. صدای بلند شکستن در اتاق، قهقه های مستانه و پرهوس  

های از ته دلم و  فرزاد، نگاه ها و ل*مس های کثیفش روی بدنم، التماس

 ...ب*وسه های وحشیانه و اجباریش و

ت کرده کردم. وحشمن باز هم از داشتم مرز بین توهم و بیداریم رو گم می
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بودم و کنترل لرزش بدنم دیگه دست خودم نبود. دیگه نتونستم جلوی بغضم  

صورتم رو با دستام پوشوندم و بعد از مدت ها باالخره از ته دل زار   .رو بگیرم

 .زدم

شکوندم.  این اولین باری بود که داشتم بغض فروخورده اون شب تاریک رو می

گذاشته بودم و از ته دل برای اون   این اولین باری بود که غرورم رو زیرپام

های بلندم داشت توی ها باالخره صدای گریهزدم. بعد از سالاتفاق زجه می

 ...پیچید. بغض لعنتیمی خالیم میخونه

 رهایی؟ -

جوری آرومم  تونست ایندفعه نمی مهم نبود چقدر با محبت صدام کنه. نه! این

به این آسونی از دلم شسته  قدر عمیق بود کهکنه. این بغض قدیمی این

جوری از این کابوسی که توی بیداری روانم رو به بازی گرفته بود،  این  .شدنمی

شدم. من به یه آ*غ*و*ش م*حکم نیاز داشتم، درست مثل بچگی؛  خالص نمی

ی  ولی دیگه برای هر آغوشی دیر بود. فرزاد تا آخر عمرم منو از همه

روی  احساسی که روبهحیوون سرد و بی ها متنفر کرده بود. اینآ*غ*و*ش

امید نشسته بود رو فرزاد از من ساخته بود. من به خالف ادامه دادم، تا دست  
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کم قدرت محافظت از بدنم رو داشته باشم. من برای بلندپروازی و از سر  

 .کردم؛ من فقط مجبور بودمبیکاری خالف نمی

اش دور ک*م*رم نشست و با  که از جا بلند بشه، دست قوی و مردونهبدون این

یه حرکت م*حکم منو سمت خودش کشید. دستام از صورتم کنار رفت و  

اش ستون شد. ضربان م*حکم قلبش اراده برای حفظ فاصله، روی س*ی*نهبی

رو که زیر دستم حس کردم، بغضم شدیدتر شد و دوباره زیرگریه زدم. توی اون 

 .ن آ*غ*و*ش رو ندارمکردم؛ حتی لیاقت ایلحظه من واقعا حس می

انگار باز هم فکرم رو خوند که دستام رو با مالیمت کنار زد، دستاش رو دورم  

ای که همیشه خودش  مون رو پر کرد. فاصله حلقه کرد و با اطمینان فاصله بین

کرد حاال از بین رفته بود. حاال کامال توی آغوشش گم شده بودم و رعایتش می

 .زدمهمیشه، داشتم از ته دل زار میمهاباتر از تر و بیضعیف

کرد و با صدایی که به خاطر گریه خش برداشته  موهای نم دارم رو نوازش می

 :کردبود، کنار گوشم زمزمه می 

قدر بهت  دونستم اینذاشتم. نمی ببخشید. تقصیر من بود. نباید تنهات می-

ودم.  دونستم، ببخشید پیشت نبودم، ببخشید کنارت نبسخت گذشته. نمی
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 ...ببخشید

کس از من به  وقت هیچآ*غ*و*ش آشنا و امنش مثل آب روی آتیش بود. هیچ

کس نگفته بود  خاطر این که تنهام گذاشته بود، عذرخواهی نکرده بود. هیچ

دونم کس بغلم نکرده بود. نمی فهمه چقدر اون اتفاق برام سخت بوده و هیچمی

د؛ ولی این اولین باری بود که  چقدر نوازشم کرد و چقدر ازم عذرخواهی کر

حس. حس کسی رو  بدون ا*ل*کل، سیگار و دود، آروم شده بودم؛ آروم و بی

  .داشتم که بعد از صد ضربه شالق، بغلش کرده بودن

گفتم دیگه نباید بذارم از این بیشتر بهم نزدیک بشه، اون هر وقت به خودم می

کردم ازش فاصله بگیرم، اون  میذاشت. هر وقت که سعی یه قدم فراتر می 

شد و این توی موقعیت من اصال خوب نبود. من همون کسی بودم  تر مینزدیک 

که سال ها بدون دیدن این نگاه معصوم زندگی کرده بودم، خالف کرده بودم و 

حتی خ*ون ریخته بودم؛ اما حاال دوباره داشتم با یه نگاه مهربون و یه  

ای که  له تبدیل می.شدم. همون دختربچهسا 5آ*غ*و*ش به همون رهای 

محال بود خودش بدونه چه کنترل قوی و عجیبی روم   .اشکش دم مشکش بود

 .داره
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از گریه زیاد ضعف کردم یا به خاطر آرامش آغوشش بود؛ ولی باالخره توی  

 .هاش خوابم بردهمون حال و با زمزمه

*** 

حتی نظم صدای  کردمدادم و سعی می با چشم بسته بغضم رو قورت می

کردم هام بهم نخوره، مبادا کسی بفهمه هوشیار شدم. از ته دلم آرزو مینفس

ی محمدطاها جلوی  وقت باز نکنم؛ ولی چهرهچشمام رو ببندم و دیگه هیچ

 .اومدچشمم می 

قدر که حتی  کرد؛ اینام میهمه چیز رو به خوبی یادم بود و این داشت دیوونه

رو شدن با آرمان فراری بودم و هم از  ز کنم. هم از روبهترسیدم چشمام رو بامی

تونستم مثل مریم همه رو ول کنم و برم  کاش منم میدیدن رفیعی متنفر. ای

ام خبر نداشته باشه، ولی این فقط یه آروز بود؛  جایی که کسی از زنده و مرده 

 .یه آرزوی محال

گرفت. تر میهم سختکردم، زندگی بهرچقدر بیشتر برای قوی بودن تالش می

وقتی باالخره اشکام راه خودشون رو توی صورتم پیدا کردن، تسلیم شدم. 

 .تونستم تا ابد چشمام رو روی این حقیقت تلخ ببندمنمی
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گذشت؛ اما فقط چند ثانیه از وقتی که پلک های سنگینم رو باز کرده بودم می 

ن دارم. دستم که تونستم باز نگهشوسوخت که عمال نمیقدر میچشمام این 

چید، بین راه موند. صورتم از  سمت چشمم رفت، با دردی که توی بازوم پی

 .د*ر*د جمع شد و برای کنترل صدام ل*بم رو زیر دندونم کشیدم

سوخت انگار سوزن توی بازوم شکسته بود. بغض سنگینم رو  زخمم جوری می

ی نبود. مهم نبود من  قورت دادم و نگاهی به اطرافم کردم. االن وقت گریه و زار

گناه زندگیش به زنده بودن من بستگی داشت. اون  ی بیکیم، وقتی یه بچه

منتظر من بود. بهش قول داده بودم کنارش باشم و االن مدت زیادی بود که  

 .تنهاش گذاشته بودم 

فضای نیمه تاریک اتاق، برام غریبه نبود؛ حتی از دکوراسیون تیره و تار اتاق  

ید اینجا اتاق خواب آرمانه. روی مبل راحتی کنار تخت، نیمه  شد فهمهم می

بر*ه*نه خوابش برده بود. دست به س*ی*نه و صاف نشسته بود و پاش رو  

 .ی تخت تکیه زده بودروی لبه

خواستم اینجا باشم و هم ترسیدم از تخت بیرون بیام و بیدار بشه. هم نمیمی

ش متنفر بودم و هم ازش خجالت  ای رو برای رفتن نداشتم. هم ازجای دیگه
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اش بودم. احساس  کشیدم. هم از دستش عصبانی بودم و هم عمیقا شرمندهمی

ای قلبم از  آوردم. برای لحظهکردم؛ ولی باید به خاطر پسرم طاقت می پوچی می

قدر که دیگه نتونستم جلوی بغضم رو بگیرم.  این همه ناچاری شکست، این

 .رفتم و صدام رو خفه کردم، مبادا بیدارش کنمدست سالمم رو جلوی صورتم گ

هوا روی بازوم نشست و منو سمت خودش کشید. نگاه خیسم رو که  دستی بی

 .دید، صورتش درهم رفت و بازوم رو رها کرد

 هنوز د*ر*د داری؟ -

همین مدت کوتاهی که کنارش گذرونده بودم هم کافی بود تا بدونم داره سعی 

 .شه، با منی که باعث و بانی تباهی خاندانش بودمکنه باهام مهربون بامی

 !سکوتم که طوالنی شد، دستش سمت صورتم اومد. اون آدم صبوری نبود

 .اراده لبام رو داخل کشیدم و روم رو برگردوندمبی

 :شوکه شده با چشمایی که کمی درشت شده بود، زمزمه کرد

 چرا هنوز یادته؟ -

شد. اون گفته بود هرچیزی که برام   هوا حرفای ایمان توی سرم تکراربی

 برم؛ ولی پس چرا هنوز یادم بود؟آزاردهنده باشه رو از یاد می
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انگار همین که فهمیده بودم برادرم نیست، فاجعه بار بودن اون ب*وسه رو  

ی نامشروع نبود، برام یه  اش یه عالقهبرام کم کرده بود. انگار همین که عالقه

 .تسکین بود

کردم یادم رفته؛ ولی دیگه دیر شده بود. سکوت و  باید وانمود می تازه فهمیدم 

کاش حداقل لباس  تر بود. اینگاه معنی دارش از همیشه معذب کننده

کردم لباس بپوشه؛ ولی  تا قبل از این اتفاق ها، همیشه مجبورش می !پوشیدمی

  ...اآلن

تخت اون بود. من ی اون بود. این اتاق اون بود و حتی این تخت،  جا خونهاین

کرد، چیزی که حاال دیگه درست  ی اون زندگی میکسی بودم که توی خونه

 .نبود

ای کوتاه چشمام رو بستم تا فکر کنم. توی این موقعیت عجیب و  برای لحظه

غریب، واقعا درست و غلطم رو گم کرده بودم. تازه داشتم اتفاقات رو هضم 

ئن بود که یادم میره؟ این عمال یه نوع  اون این کار رو کرد، چون مطم .کردممی

سواستفاده از موقعیت بود، نبود؟ یعنی ممکن بود قبال هم تکرارش کرده باشه 

 و من فراموش کرده باشم؟ 
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حتی از فکر همچین چیزی هم وا رفتم. وحشت زده چشمام رو باز کردم و گیج  

 :و سردرگم پرسیدم

 این... اولین بار... بود؟ -

بم رو بده، با اخمی ریزی که روی صورتش نشسته بود، فقط به  که جوابدون این

چرخید. تمرکز بین چشمام می چشمام خیره بود. نگاه تیزش، دوباره داشت بی

 .اون باز هم دودل شده بود

ی کافی از تناقض رفتارها و احساساتش به ستوه من توی این مدت به اندازه

ود. بغضم رو قورت دادم و  اومده بودم؛ولی اآلن دیگه صبرم تموم شده ب

 :پرحرص گفتم

 زنی؟چرا حرف نمی -

 :جا کنه، با همون اخم جواب دادای جابهبدون این که نگاهش رو ذره

 !کنهدونم چه حرفی آرومت میچون نمی -

شناختم  این عجیب بود! این آرمان جدید برام عجیب بود. آرمانی که من می

لی حاال همه چیز عوض شده بود. کسی  برد؛ وهمیشه از آزار دادنم ل*ذت می 

خواست آرومم  کوبید، حاال میام رو توی سرم میکه همیشه داشت گذشته
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 .کنه. در واقع کسی که عوض شده بود، اون نبود؛ من بودم

کردم؛ اگه من بودم که با فهمیدن حقیقت احساسم عوض شده بود. حس می

نم، باز هم کمه. حس  حتی تمام عمرم به جای مادرم ازش معذرت خواهی ک 

کاری نیست که بتونم براش بکنم تا این غم قدیمی رو از دلش  کردم هیچمی

تونست یه بشورم. این آدم سرد و تنهایی که امروز جلوی من نشسته بود، می

ی واقعی بود و حقش بود  دغدغه و راحت داشته باشه. اون یه خانزادهزندگی بی

 .دام مجبور بود حرف بشنوه و دم نزنهمثل یه خانزاده زندگی کنه، ولی م

شد. دستام روی سرم نشست و با خودم فکر  سردردم دوباره داشت شروع می

 کردم چی کار باید بکنم تا همه مون سرجای خودمون برگردیم؟

آره! تنها آدم اشتباهی این حوالی، من بودم. اگه من به طایفه ی خودم  

ی خودش برگرده. این درست ترین  تونست به طایفهگشتم آرمان هم می برمی

کار و در عین حال نشدنی ترین کار ممکن بود! من هنوز یه کار نیمه تموم  

داشتم، کاری که قسم خورده بودم انجامش بدم. اگه اآلن بدون گرفتن انتقام 

گشتم، محال بود دوباره فرصتش رو پیدا  ی خودم برمیخ*ون امید به طایفه

خودم برگردم و باز هم بتونم با شهاب ازدواج کنم.  یکنم. محال بود به طایفه
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 .کردمگشتم، باید با یکی از همون طایفه ازدواج میاگه به اون طایفه برمی

نگاهش روی زخم بازوم که حاال به خونریزی افتاده بود سُر خورد و باحرص از  

 :بین دندون های کلید شده ش غرید

 نکنی؟ حتی یه ثانیه هم نمیتونی دردسر درست  -

با این حرفش از افکار درهم و برهمم بیرونم آورده بود. من واقعا قصد نداشتم  

دونم چرا حرفش بهم برخورد. من  حرصش رو دربیارم یا آزارش بدم؛ ولی نمی

فکر با صدایی که لرزش نامحسوسی از بغض  مدام باعث دردسرش بودم؟ بی

 :داشت، زمزمه کردم

 .من خودم نتیجه ی یه دردسرم -

تونستم توی رفتارش ببینم که حرفم چقدر عصبی ترش کرده. هضم این یم

تر هم نبود. ما هردو قربانی قضیه اگه بیشتر از من براش سخت نباشه، کم

 .ی والدینمون شده بودیمتصمیمات گذشته 

ای  برای این که آرامشش رو به دست بیاره و دوباره باهام تندی نکنه، ثانیه

ی پانسمانی از میز حرف از جاش بلند شد و بستهبیچشماش رو ماساژ داد. 

ام رو  ای مارکی که پاش بود، توجهکنار تخت برداشت. خط اتوی شلوار پارچه
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این شلوار راحتیش نبود؛ ولی از جنس شلوار هایی که بیرون از   .جلب کرد

پیرآهنی  پوشید هم نبود! ما یه مهمان ناخوانده داشتیم! با یه نگاه به خونه می

جا بوده شد فهمید که یه زن اینی صندلی پرت شده بود هم می که روی دسته

وگرنه آرمانی که عادت نداشت توی خونه کامل لباس بپوشه، به خودش زحمت  

 .داداضافه نمی 

ی تمیزی رو باز کرد و بدون این که نگاهم کنه،  توجه به نگاه خیره من، پنبهبی

 :پرسید

 یدی؟این بار چطور فهم -

 .منه احمق، هنوز هم منتظر بودم. هنوز هم امیدوار بودم اشتباه فهمیده باشم

هنوز هم امیدوار بودم آرمان یه آشغال باشه که به منی که خواهرشم به چشم 

ی یه شبه باشم. امیدوار بودم که من حاصل یه ر*اب*طهکنه، تا اینبد نگاه می 

نو به عنوان خواهرش قبول کنه و  آرمان یه ع*و*ضی باشه که هنوز نتونسته م

 ...توی مستی برای یه لحظه فقط منو به چشم یه زن دیده، تا این که باور کنم

هنوز هم منتظر بودم یکی بگه همه اینا دروغه و من اشتباه می.کنم؛ اما سوالی 

 .ی باور هام خط کشید؛ باورهای احمقانه ی منکه پرسید، روی همه
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من سوال اون بود! جدا از سوتی های قبلش، بعد از   احمقانه تر از امید واهی

اون ب*وسه، باید خیلی احمق باشم که باز هم حقیقت رو نفهمم. نگاه عقال 

 :اش رو دزدید و گفتام رو که دید، نگاه کالفهاندر سفیه

 به جز اون... چطور فهمیدی؟ -

ین بار  کرد، وقتی افهمیدم. چرا روی دونستنش پافشاری میاصرارش رو نمی

 :قرار نبود از یاد ببرم؟ صادقانه پرسیدم

 چرا برات مهمه؟  -

 .ای کوتاه از حرکت ایستاد؛ ولی دوباره مشغول کارش شددستش برای ثانیه

ی باند رو کنارم گذاشت و لبه ی تخت نشست. اخم ریز روی صورتش از  بسته

 .همیشه عمیق تر بود 

اید بدونم کجا اشتباه کردم که دیر یا زود باالخره همه چیز یادت میره. ب -

 .تریتکرارش نکنم. وقتی که خبر نداری آروم

ای کشید. چرا تا حاال دقت اشکی که از چشمم چکید رو دید و پوف کالفه

کنه، فقط جنس توجه کردنش فرق داره؟ چرا  نکرده بودم که اون بهم توجه می

مراقبت و   دقت نکرده بودم اون بیشتر از همه هوام رو داره، فقط جنس
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کنه و از  اش میوقت نفهمیده بودم که اشکم کالفهمحبتش فرق داره؟ چرا هیچ

 دیدن من کنار شهاب کفرش در میاد؟

مهم نیست چقدر باهوش باشم، تا وقتی که فکر میکردم برادرمه، محال بود به  

 .احساسش شک کنم 

کشیدم. این  هوا خودم رو عقب اراده و بیدستش که سمت زخم بازوم اومد، بی

کردم وانمود کنم حالم خوبه،  حرکتم دست خودم نبود. هرچقدر هم سعی می

  .فایده بود. من هنوز شوکه بودمبی

مون آروم کنه، چون  کرد باهام مدارا کنه و اوضاع رو بیناون داشت سعی می

خواست منو پیش خودش نگه داره؛ ولی من تصمیمم رو برای رفتن گرفته  می

  .بودم

 :بهش برخورده بود با این حال با حرصی کنترل شده گفت حرکتم

 .کنمایمانو صدا می  -

نه! مشکلم این نبود. من با هیچ کدومشون راحت نبودم؛ ولی حداقل تکلیف  

ام با ایمان معلوم بود. ایمان یه آشنای نیمه نزدیک بود، یکی که  ر*اب*طه

ی  م به اندازهشناختمش؛ ولی آرمان چی؟ کسی که حتی برای کشتنم همی
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کافی دلیل منطقی داشت، ولی به جاش تصمیم گرفته بود دوستم داشته باشه.  

بینی کنم قراره هولم بده تا زمین بخورم،  تونستم پیشوقت نمی کسی که هیچ

دیدم.  یا قراره از روی زمین بلندم کنه. من دودلی رو توی تک تک حرکاتش می

وشن نبود. حتی حس واقعی  اون هنوز تکلیفش با احساسات خودش هم ر

شناخت. من فرصتی برای تکیه کردن به یه احساس زودگذر خودش رو نمی

نداشتم، نه تا وقتی که انتقام امید رو نگرفته بودم. باید این سوتفاهم رو براش  

 .کردم؛ ولی اینا چیزایی نبودن که بتونم بهش بگمروشن می

ن، حداقل آرمان شبیه  سعی کردم خودم رو قانع کنم بین ایمان و آرما

تونستم بابامحمد صداش کنم. بغض سنگینم  کسی که دیگه نمی !بابامحمده

دوباره به گلوم چ*ن*گ انداخت. با دیدن بغضم باالخره صبرش تموم شد و  

 :»پوف« عصبی کشید. کالفه و م*حکم گفت

کنی لعنتی؟ صداش نکنم چی کار کنم؟ با من راحت نیستی، از  چرا بغض می -

خوای. بگو چی  رستان بدت میاد، چشم دیدن رفیعی رو نداری و ایمانم نمیبیما

 خوای؟می

 :مثل بچه ها پر سروصدا بینیم رو باال کشیدم و وسط بغضم گفتم
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 !لباس بپوش -

شد چی شنیده که وسط عصبانیت چند ثانیه بهم خیره شد.  انگار باورش نمی

باز هم دکمه هاش رو نبست.  جدیتم رو که دید، با حرص لباسش رو پوشید؛ اما 

ای به دکمه های باز پیرآهنش کردم کالفه دستی توی  وقتی با دست اشاره 

 :بار مثل بچه ها ل*بش رو جمع کرد و غر زداش کشید و اینموهای ژل زده

 مگه گشت ارشادی؟ -

شد حتی مردی مثل آرمان هم سر چیزی به کوچیکی یه لباس  باورم نمی

زنه. لبخندتلخی روی ل*بم نشست. بهش خیره شدم و  جوری غر بپوشیدن این

 :با اطمینان گفتم

 .من خواهرتم-

در لحظه عصبانیت صورتش رنگ باخت و صورتش سرد و ناخوانا شد. 

مون رو  خواستم ر*اب*طهدونستم این حرف چه معنی عمیقی داره، ولی میمی

تا روزی   کرد؛ حتی اگه عمرمبراش شفاف کنم. یه ب*وسه هیچی رو عوض نمی

داد، باز تمام دنیا مارو خواهر برادر  ی خودم برگردم هم قد می که به طایفه

دونستن. من تا ابد برای اون یه میوه ممنوعه بودم، کسی که محال بود بتونه  می
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کردم؛ ولی  بهش برسه؛ اگرچه عمق احساسش رو حتی از نگاهش هم حس می

حتی اون اهمیت متفاوتی که  این احساس درست نبود. حس من مثل اون نبود؛ 

دادم هم، برای این بود که در مورد احساس اون گیج شده بودم نه بهش می

تونه برادرم باشه. آره من  دونستم اون نمیاحساس خودم! انگار قلبا می

ام؛ نه بیشتر و نه کمتر.  دوستش داشتم؛ ولی به عنوان یه عضوی از خانواده

 .ابم به احساسشهامیدوار بودم بفهمه این حرفم جو

برای این که بحث رو تموم کرده باشم، لباسم رو که حاال لک شده بود، کنار 

هاش رو بست و  زدم و بازوی خونیم رو سمتش گرفتم. با اخمی غلیظ دکمه

 .ی تخت نشستدوباره لبه

پانسمانم رو با احتیاط باز کرد و با صبر و حوصله خ*ون زخمم رو تمیز کرد. اگه  

 !طوری ادامه بده تا صبح طول می.کشیدینخواست امی

 .گیره فقط زودتر تمومش کندردم نمی  -

نگاه کوتاهی بهم کرد و بدون این که تغییری توی صورت سرد و جدیش بده، 

 :م*حکم و مطمئن گفت

 .گیرهمن دردم می  -
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گفت قصد کوتاه اومدن نداره. این هم جواب اون بود! غیر مستقیم داشت می

خیال نشه. اون هنوز هم آدم  کسی مثل اون به این راحتی بیزدم حدس می

رسید تا آروم بگیره. نفس  خواست میخودخواهی بود و باید به هرچی که می

 :عمیقی کشیدم و برای عوض کردن بحث پرسیدم

 مهمون داشتی؟ -

قدر غلیظ شد، که از سوالم  قدر عصبانی شد؛ ولی اخمش ایندونم چرا ایننمی

 :! گیره مخصوص پانسمانم رو م*حکم کرد و باحرص گفتپشیمون شدم

 .زن عمو اومده بود تاریخ مشخص کنه -

ای  توی این وضعیت دیگه ازدواج با شهاب برام به دردناکی قبل نبود. زخم تازه

که خورده بودم، د*ر*د زخم قبلی رو برام کمرنگ کرده بود. من دیگه واقعا 

 :مقدمه گفتمحس بودم. بیبی

 .ی بعدی که اومد، تاریخ مشخص کن. هرچی زودتر بهتردفعه  -

انگار باورش نشد چی شنیده. به ثانیه نکشید که گ*ردنش ک*بود شد و 

قدر که واقعا ازش ترسیدم. ترسم رو که حس  چشماش رنگ خ*ون گرفت، این

کرد، دستش رو از بازوم عقب کشید و با صدایی که خشم ازش چکه می کرد،  
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 :پرسید

 قدر اون ع*و*ضی رو دوست داری؟این -

بودم، دیگه چه اهمیتی داشت که چه اتفاقی وقتی من دختر بابامحمد ن

هایی که این همه وقت از همه در مورد مادرم افته؟ وقتی تمام شایعه می

 شنیدم، درست بود، دیگه چه اهمیتی داشت من واقعا کی رو دوست دارم؟ می

گفتم نه تنها شهاب  جوری هم با این ازدواج مخالف بود. اگر بهش میاون همین

بلکه ازش متنفرم، دیگه محال بود بذاره این وصلت سر   رو دوست ندارم،

بگیره؛ ولی من برای انتقامم به این وصلت نیاز داشتم، پس همه احساسم رو 

 :پشت نگاه سردم مخفی کردم و م*حکم گفتم

 .خوام باهاش ازدواج کنم. تصمیمم عوض نمیشهمی  -

 

*** 

ردم. اون باز هم یه  با حس سنگینی چیزی دور بدنم، چشمای سنگینم رو باز ک

تر از  بینی کرده بود. اون باز هم کنارم مونده بود، نزدیککار غیرقابل پیش

همیشه. نگاه پُرم روی تسبیحی که دور مچش بود، خشک شد. اولین باری نبود  
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دیدم، ولی این به چشمم زیباترین تسبیح دنیا بود، تسبیحی با که تسبیح می

 .مهره های چوبی و ساده

شد؟ اشکی  ترین راز زندگیم رو بهش گفته بودم، چرا ازم ناامید نمیکمن تاری

که راه خودش رو باز کرده بود، از صورتم پس زدم و آروم سمتش چرخیدم. به  

سوخ؛ ولی  ی شدید صبحم سرگیجه داشتم و چشمام هنوز هم می خاطر گریه

 .تونستم چشم از صورتش بردارمنمی

ی معصوم و شخصیت آرومی داشت، ولی هره ی کافی چتوی بیداری به اندازه

دیدن صورت پاکش توی خواب، از این نزدیکی، حس متفاوتی بود. از بچگی  

خواست توی موهاش دست بکشم، ولی حاال که موهاش شلخته و  دلم می 

خواستم نامرتب، خشک شده بود، این وسوسه هم شدیدتر شده بود. می

خواست  اش رو ندارم. دلم می زهکردم اجاموهاش رو مرتب کنم؛ ولی حس می

تونستم تک تک اجزای صورتش رو ل*مس کنم؛ ولی دوست نداشتم وارد می

 .حریمش بشم؛ مخصوصا توی خواب

قدر متفاوت  بهش خیره شدم و با خودم فکر کردم، چطور ممکنه یکی این

باشه؟ حتی غیرتی شدنش هم متفاوت بود. من کسی بودم که رهاش کرده 
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کرد که کنارم نبوده. من کسی بودم که این  ازم عذرخواهی می بودم؛ ولی اون

 .کرددوری رو شروع کرد؛ ولی اون کسی بود که داشت تمومش می 

جوری بعد از زار زدن توی آ*غ*و*ش هم خوابمون برده  از آخرین باری که این

گذشت؛ اما اون هنوز هم عوض نشده بود. سر خودش روی  سال می  9بود، 

یه دستش رو زیر سر من گذاشته بود و یه دستش رو روی   زمین بود؛ ولی

 .ترسید تنهاش بذارمشکمم. انگار حتی توی خواب هم می

کاش می خواستم تنهاش بذارم. ایوقت نمی تونستم بهش بگم هیچکاش میای

 .تونستم پیشش بمونم؛ ولی درست نبود. برای من دیگه فرصتی نبود

آورد رو پس زدم و آروم دستش رو  وم میبغضی که دوباره داشت به گلوم هج

دونستم خوابش سبکه،  کنار زدم. پتوی نازکی روش انداختم و چون می

شد. اون شد، جو بینمون عجیب میخیال بالش شدم. اگه اآلن بیدار میبی

 !گفت؛ ما دیگه بچه نبودیمدرست می 

دلم باور   اومد بیدارش کنم. از تههم اینجا موندنش امن نبود و هم دلم نمی

ی من سخت گذشته و به استراحت نیاز  داشتم که به اون هم درست به اندازه

 .رفتدید نیستم، خودش میشد و میداره؛ به هرحال وقتی بیدار می
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نگاهم که به ساعت خورد، حسابی جا خوردم. برای اولین بار وقتی فقط 

ترین حالت  ختهچندساعت به ماموریتم مونده بود، جای خونه باغ، هنوز با شل

 .ممکن، خونه بودم

دونستم به نفهمیدم با چه سرعتی آماده شدم، ولی باز هم دیرم شده بود. می

که بیدار بشه و ببینه کنارش نیستم، بهم زنگ می زنه، ولی  محض این

 .تونستم گوشیم رو همراهم به ماموریت ببرمنمی

اصال دلم  قدر که اگه دست خودم بود،دلشوره ی عجیبی داشتم. این

ای نبود. آخرین نگاهم رو از صورت  خواست اآلن تنهاش بذارم؛ ولی چارهنمی

 .سروصدا از خونه بیرون زدممعصومش گرفتم و بی

 .دونستم برای مهمونی های شبانه چقدر باید موجه و متین جلوه کنمخوب می

مان برد و مطمئنا این بار من آخرین مهآرایشم به تنهایی چند ساعت وقت می

 .بودم

اش چیزی معلوم  که رسیدم، نینا و آدماش سد راهم شدن. از قیافهبه محض این

دونستم استرس داره. چند ثانیه بدون هیچ حرفی  نبود؛ ولی من به خوبی می

 :بهم خیره شد و در نهایت با آروم ترین لحن ممکن گفت
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 .چون افرادت رو مرخص کردی، خانزاده برات همراه فرستاده -

تری به افرادی که پشت سرش بودن، انداختم. کامال مشخص بود دقیق نگاه

رسیدن. دوباره به نینا خیره ان، ولی اصال مهربون به نظر نمیای و ورزیدهحرفه

 زد؟ چرا به خاطر دیر اومدنم سرم غر نمی .شدم

 .تنهایی هم از پسش برمیام -

 :لبخندی مصنوعی زد و ادامه داد

 .ونه باغهاحتیاط قانون این خ -

اگرچه لحن و کالمش مثل همیشه بود؛ ولی توی چشماش هشدار عجیبی موج  

کرد؛ حداقل هشداری که داشت از مرخص کردن افرادم پشیمونم می .زدمی

تر بود؛ به هرحال دستور خانزاده بود و  اگه شایان همراهم بود، خیالم راحت

شتم، با این که حتی  شد ازش فرار کرد. راهی جز قبول کردن افرادش ندانمی

ست، یا کشتن من مطمئن نبودم هدف این افراد کمک به من توی انجام معامله

 بعد از معامله؟

حرف آب از سر من گذشته بود. برای ترسیدن دیگه خیلی دیر شده بود. بی

گفت، اون بچه  ای باال انداختم و داخل اتاقم رفتم. حس ششمم بهم می شونه
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دونستم باالخره قدر عجیب کرده. میجو اینجا رو این تونسته فرار کنه و این

فهمن یکی بهش کمک کرده، ولی امیدوار بودم بعد از این ماموریت بفهمن.  می

که طبیعی به نظر بیاد مجبور بودم وانمود کنم از چیزی خبر ندارم و  برای این

 .افرادش رو قبول کنم

*** 

شدم و نگاهی به کفش های تختی  وقتی باآلخره آرایشم تمام شد، از جام بلند 

دونستن و این  که جلوم بود انداختم. اونا همه چیز رو در موردم به خوبی می

 !اصال حس خوبی نبود

کاش امید از  کردم ایامشب همه چیز عجیب غریب بود و فقط داشتم آرزو می

که گذاشتم توی خونه بمونه، پشیمون بودم؛  ام رفته باشه. حسابی از اینخونه

جا از این مشکوک لی دیگه برای هر کاری خیلی دیر بود. یه حرکات نابهو

تونستم بکنم، این بود که طبیعی رفتار  کرد. بهترین کاری که میترشون می

 .کنم

نفری که دم در اتاق صف کشیده بودن،   10از اتاق که بیرون اومدم، با دیدن 

 .اخمام درهم رفت
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 :یت گفتمنگاهی به تک تکشون انداختم و با جد

کشم. از تون رو بیرون میبدون دستور من، خ*ون از دماغ کسی بیاد، قلب -

 .زارمدرگیری های پرسروصدا بی

احترام کوتاهی گذاشتن و دوباره آماده باش ایستادن. نگاهم دور تا دور خونه  

باغ، دنبال استاد گشت. اولین باری بود که قبل از ماموریتم برای نصیحت و  

شد مجبورم بدون خدافظی ترکش ایمنی نیومده بود. باورم نمیتوصیه های 

دونه این آخرین ماموریتمه و شاید کاری خودم با این حقیقت که اون نمی .کنم

وقت فرصت خدافظی  براش پیش اومده، آروم کردم؛ به هرحال من هیچ

 .نداشتم

یر این  توی این زمین تمرین و ز .جا گذرونده بودمسال از عمرم رو این 6من 

آفتاب د*اغ بزرگ شده بودم. شیطنت کرده بودم، بغض کرده بودم، توی  

هام خرد شده مبارزه ها کتک خورده بودم وکتک زده بودم، تک تک استخوان

بود و جوش خورده بود، خونم روی زمین ریخته بود و خ*ون بقیه رو ریخته  

ی رو دیده بودم، شکنجه شده بودم و شکنجه کرده بودم، خالفکارهای زیاد

بودم و درنهایت خودم تبدیل به یه خالفکار شده بودم؛ ولی حاال حتی از یه  
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 .خدافظی ساده هم محروم بودم

گشت؛ غرق افکارم بودم و تا آخرین لحظه نگاه منتظرم همه جا دنبال استاد می 

ولی وقتی یکی از افراد به ماشین فرزاد که حاضر و آماده جلومون ترمز کرد  

 .ای جز سوار شدن نداشتمچاره  اشاره کرد،

*** 

ی خیلی ها  کردم. چهرهمهمونی خیلی شلوغ تر از چیزی بود که فکرش رو می

شد. به نظرم آشنا بود،؛ ولی فضای نیمه تاریک مهمونی مانعِ دقیق دیدنم می 

ی پنجره ها، فاصله و تعداد زدم و جنس و اندازهطبق عادت همه جا گشت می 

کردم. س شیشه ها و تعداد راه های خروجی رو چک میحفاظ های پنجره، جن

 .تونستم ترک کنمهر لحظه آماده فرار بودن« رو نمی»انگار این عادت 

ی طبقه دوم پنجره نداشت و این کار رو برای فرار احتمالی  طبقه اول به اندازه

کرد. غرق افکار و محاسبات خودم بودم که صدای منحوسش از  سخت می

 .اومدپشت سرم 

 .اون شبی که بهت قولش رو داده بودم امشبه -

کرد، انداختم. من نگاهی به دستش که به اتاق خواب های طبقه باال اشاره می
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اینجا حتی حق اخم کردن هم نداشتم، چه برسه به خ*ون ریزی؛ مخصوصا  

 .وقتی افراد خانزاده چند قدمیم ایستاده بودن

دم. لبخندم بهش جرات بیشتری  لبخند بدجنسی زدم و آروم سمتش چرخی

هام حلقه کرد. انگار تازه  ای جلو اومد و دستش رو دور شونهداد که قدم دیگه

سردی تیغ تیز رو روی شکمش حس کرد که لبخند کثیفش به اخمی غلیظ  

 :تبدیل شد. کمی قد درازی کردم و کنار گوشش زمزمه کردم

 .دست خر کوتاه -

تم، اصال دست خودم نبود. عصبی شده بود، گرفالتی شدنم وقتی تیغ دست می 

دونست برای انجام این معامله مجبوره  اومد. می ولی کاری از دستش بر نمی

باهام مدارا کنه. آروم و با حرص دستش رو عقب کشید و با یه چشم غره 

 .شدید، ازم دور شد

تیغم رو عقب کشیدم و فکر کردم چرا نگاه وحشیش عجیب منو یاد چیزی  

کردم قبال هم این چشم ها ازه که حتی دقیق یادم نمیاد چیه؟ حس میاندمی

سالگیم؛ حسی که با دید منطقی کامال  8رو یه جایی دیدم، خیلی قبل تر از 

 .محال بود
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سالگیم فقط خونه و   8چطور ممکن بود قبل از اون شب دیده باشمش، وقتی تا 

کس هم به خونه ی  هیچ  پرورشگاه بودم؟ مطمئنا از بچه های پرورشگاه نبود و

ما رفت و آمد نداشت؛ چون بابامحمد به خاطر ازدواج با مریم طرد شده بود. 

 ...پس

اراده خاطره ی محوی پشت پلکم اومد و د*ر*د وحشتناکی توی سرم  بی

 :پیچید. دستم که روی سرم نشست، یکی از افراد جلو اومد و کنار گوشم گفت

 مشکلی پیش اومده؟  -

خواست به یاد گنگ و مبهمی توی سرم بود که مغزم عمدا نمی انگار خاطرات 

شد چیزایی رو  بیاره و من هیچ کنترلی روش نداشتم. دیدن چشماش باعث می

 .به یاد بیارم که حس خوبی از یادآوری شون نداشتم

 :با حرص نفس عمیقی کشیدم و با لحنی م*حکم جواب دادم 

ام بذارین. جز برای انجام معامله اتون تنهیه نو*شی*دنی قوی بیار و همه -

 .سراغم نیاین

احترامی گذاشت و بعد از دادن جامی بلند، تنهام گذاشت. به آرومی  

کردم که با دیدن نگاه کسی که بهم نو*شی*دنی تلخ و گسم رو مزه مزه می 
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شناخت، همین جا کارم تموم بود! صورتم  خیره بود، جا خوردم. اگه من رو می

طور که استاد یادم داده بود، ولی و ناخوانا بود؛ درست همونمثل همیشه پوکر 

 .شدمته دلم داشتم از این استرس کالفه می

لبخند کجی که با دیدن نگاهم زد، از چشم فرزاد دور نموند. فرزاد جهت نگاه  

بنی رو دنبال کرد و با دیدن من، اخماش درهم رفت. حاال وضعیتم بدتر از قبل  

منتظر یه فرصت بود تا از دستم خالص بشه و بنیامینی که  شده بود! شهابی که 

 .شناخت، کارم تمام بودبرای کشتنم جایزه گذاشته بود و اگر منو می

کردم و شرایط رو به نفع خودم تغییر  باختم. باید تمرکز می نباید خودم رو می

ن  دادم. فرزاد در مقابل بنیامین هیچ شانسی نداشت. کافی بود کنار بنیامیمی

آوردم و بنیامین  وایستم تا فرزاد نتونه کاری بکنه. اگه یکم خوش شانسی می 

 .تونستم زنده برگردم خونهشناخت؛ میامشب منو نمی

تونست فقط از  کرد، نمیقدر زخمی بود که حتی اگه شک هم می اون شب این

 .جا بهم حمله کنهروی صدام منو بشناسه یا به خاطر یه سوءظن احتمالی، این

وقتی جواب لبخند بنیامین رو با لبخندی آروم دادم، از جاش بلند شد و سمتم 

اومد. کنجکاو بودم بدونم این چه جور معاملیه که بنیامین شخصا پا توش  
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 گذاشته؟

 .نگاه خریدارانه ای به سرتاپام انداخت

 بینمت، چرا همیشه تنهایی؟اولین باری نیست که این جا می -

سمتم دراز بود، جامم رو عقب کشیدم و بهش خیره  توجه به جامش که بی

 .شدم

 .تنهایی نوشیدن دنج تره -

بدون این که از رد شدن درخواستش عصبی بشه، جامش رو سر کشید و مثل  

 .من به ر*ق*ص بقیه خیره شد

 .یا شاید ظرفیتت پایینه -

خواست غیر مستقیم وادارم کنه باهاش  پوزخندی گوشه ل*بم نشست. می 

منو چی فرض کرده بود؟ یه نوجوون احمق که دنبال اثبات خودش به  بنوشم. 

 این و اونه؟

 :پوزخندم رو که دید، جدی شد و پرسید

 کی معرفیت کرده؟ -

 .پرسیدن که به نفوذی بودنش شک کرده باشنفقط وقتی این رو از کسی می 
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خورد چیزی جز خالفکار باشم؟  ام گرفت. آخه به من میدونم چرا خنده نمی

 :ای باال انداختم و با بدجنسی گفتمشونه

من خودم معرفم. حتی اگه معروف باشی هم خوب نیست معرف هارو   -

 .نشناسی

بالفاصله بعد از این حرفم، نگاهش روی مچ دستم چرخید. چون دستبند  

همیشگیم رو گم کرده بودم، برای پوشوندن جای بخیه هام فقط یه ساعت 

کرد انگار اون دستبند سند جوری رفتار مینمعمولی پوشیده بودم؛ ولی او

حدسی که اون لحظه حتی به درست بودنش هم شک  !ستنسبتم با خانزاده 

 .نکردم

شد بهتر بود. بنیامین آدم بانفوذی بود و  تر میهرچقدر این مکالمه طوالنی

شد. فقط وقتی مرگم قطعی  که کنارش دیده بشم، برگ برنده محسوب میاین

 .همه سامی، خالفکار مجهولی که تونسته زخمیش کنه، منمشد که بف می

 :نگاه منتظرش رو که دیدم، ادامه دادم

 ام و شما؟ من دخترعموی خانزاده -

دادم، باید این قانون کارمون بود. توی هر ماموریتی که برای خانزاده انجام می 
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  کردم. هیچ.وقت علتش برام مهم نبود، چونخودم رو دخترعموش معرفی می

به هرحال استفاده از اسم خانزاده برای این که بقیه ازم اطاعت کنن اصال چیز  

بدی نبود! اما این بار انگار همه چیز فرق داشت. اون باور نکرده بود که 

 .شد از نگاه تیزش که به چشمام زل زده بود، فهمیدشناسمش. این رو مینمی

اشه که مشتری امشبش  قدر نترس بحتی دخترعموی خانزاده هم نباید این -

 .رو نشناسه

ای  حتی منی که شاگرد سامیار بودم هم، بعد از شنیدن این حرف، برای لحظه

دونست من برای کار  نتونستم حالت پوکر صورتم رو حفظ کنم. خانزاده می 

نکردن با بنیامین تا پای مرگ رفتم و برگشتم؛ ولی حاال از قصد منو درگیر  

ی حساب شده منو اینجا کشونده بود و با  یه نقشه معامله مواد کرده بود. با

فرستادن فرزاد توی معامله، وادارم کرده بود معامله رو انجام بدم. فرزاد 

قدر براش مهم پتانسیل کشتن من برای انجام این معامله رو داشت. پول این

 .بود که به خاطرش از من رد بشه

دادم؛ حتی مطمئن  ت میکم داشتم کنترلم رو از دسعصبی شده بودم و کم 

 .نبودم اگه این معامله رو انجام بدم هم افراد خانزاده منو زنده بذارن
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نفس عمیقی کشیدم و لبخندی مصنوعی زدم. انگار این معامله، سند زنده 

کاش کردم. ایکاش درست و حسابی از امید خدافظی میموندن امشبم بود. ای

 ...کاشموندم. ایبیشتر کنارش می

*** 

تونست  کس نمیمواد، قتل و قاچاق انسان، خط قرمزای کار من بودن. هیچ

شد.  مجبورم کنه روی خط قرمزم پا بذارم؛ حتی اگه به قیمت جونم تموم می

کردم  موند، ولی فکرش رو هم نمیبهم زدن این معامله، بدون مجازات نمی

 .قدر گرون برام تموم بشهاین

خراشید. ه بودم، ولی بغض سنگینی گلوم رو میکه معامله رو بهم زدبا این

که جام خالیم عصبی بودم و هیچ کنترلی روی نوشیدنم نداشتم. به محض این

هوا دنبال خودش کشید. از  رو کنار گذاشتم، فرزاد دستم رو گرفت و بی

 .شد فهمید چقدر عصبی و حتی تا حدودی مستههای ملتهبش میگونه

 :و بهش توپیدم عصبی دستم رو بیرون کشیدم

 .خوریکنی تا خرخره میقدر کم ظرفیتی غ*لط میوقتی این -

هوا زیر خنده زد. از شدت  چند ثانیه بدون هیچ واکنشی بهم خیره شد و بی
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تعادل سمتم اومد. عصبانیت چشماش رنگ خ*ون گرفته بود. با قدم هایی بی

ای سبز وحشی که از جام تکون بخورم، بهش خیره شدم. دیدن چشمبدون این

سر و تهم رو یادم اش، از این نزدیکی، دوباره خاطرات بیو به خ*ون نشسته

شناسم. آدمایی مثل فرزاد  گفت من این نگاه رو میآورد. حس عجیبی بهم می

دادن؛  شدن، خیلی کم به چیزی واکنش میخود میقدر زود از خود بیکه این

ابام واکنش نشون داد و منو  ولی به خوبی یادم بود که اون شب به اسم ب

ای از ذهنم گذشت شاید اینا توهم نباشن. شاید  برای ثانیه .»ستاره« صدا زد

 .واقعا قبال دیدمش

وحشیانه بازوم رو گرفت و سمتم خم شد. چاقوم توی دستم بود و منتظر یه  

اش خشک  جا بودم تا دوباره خونش رو بریزم که نگاهم روی حلقهحرکت نابه

ای بود که بابا گفته بود متعلق به نامزد لقه مردونه، جفت همون حلقهشد. این ح

 :اراده و پربهت زمزمه کردمچطور ممکن بود؟ وقتی بی .منه

 !شهاب؟ -

چرخید. نه رنگ نگاهش عوض شد. نگاه منگ و پرتش همه جای صورتم می

دونستم چه اتفاقی دونست من اسمش رو از کجا فهمیدم و نه من میاون می
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تونستم بوی شدید مواد پاک کننده رو حس کنم.  افته؟ انگار تازه می اره مید

داد. با به یاد آوردی  داد که خونه ی پدریم میفرزاد دقیقا همون بویی رو می

خونی که توی اتاق بابا دیده بودم، نگاهم روی دست زخمیش که هنوز هم  

د؟ اون همیشه  پانسمان روش بود، سُر خورد. خ*ون روی تخت خ*ون اون بو

 جا بوده؛ ولی چرا؟ قبل از من اون

انگار با »شهاب« صدا زدنش، شخصیتش رو عوض کرده بودم. نگاهش دیگه  

اراده چشمام رو بستم.  قدر شدید شد که بی برام غریبه نبود. سردردم این

ای که توی اوج بچگی موهام رو  خطرات محوم پشت پلکم جون گرفت. پسربچه

 .اومدبست، خیلی مهربون به نظر میربان می  کرد و بانوازش می

چشمام رو باز کردم و گیج و شوکه بهش خیره شدم. من از فرزاد متنفر بودم؛  

 !ولی شهابی که توی خاطرات من بود، آدم بدی نبود

چرخید، قفل کسی شد که از پشت سر فرزاد نگاه سردرگمم که همه جا می 

بود، درست مثل مدل چاقوهایی  اومد. چاقویی که دستش داشت سمتمون می 

کنم. حتی حالتی که چاقو رو دستش گرفته بود هم بود که من استفاده می

 !شبیه تکنیک من بود
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مغز فلجم تند و سریع به کار افتاد. با یه حساب سرانگشتی خانزاده  

خواست بعد از این معامله، فرزاد رو بکشه و این رو تقصیر من بندازه.  می

زمان از دست من و  ی کثیفش جوش خورده بود و هم همملهجوری هم معااین

دونستم فرزاد همون شهابه، پس  حاال که می .شدفرزاد خالص می

وجه به این ازدواج تن ندم، ولی  اون...پسرعموی من بود؟ بابا گفته بود به هیچ

من قدرتش رو نداشتم. این فقط درصورتی ممکن بود که یا من مرده باشم، یا 

ایستادم؛ یکی دیگه جای من از دستش  ین یه فرصت بود! اگه کنار میشهاب. ا

 .شد، بدون این که دست خودم به خ*ون آلوده بشهخالص می

که بتونم فکر کنم واکنش درست چیه، وقتی دیدم قلبش رو هدف قبل از این

که چاقوش  اراده از وحشت گشاد شد و قبل از اینگرفته، دلم لرزید. چشمام بی 

ب فرزاد بشینه، توی یه تصمیم آنی فرزاد رو م*حکم پرت کردم کنار و  توی قل

خودم جلوش ایستادم. هنوز هم یه راه سومی برای فرار از این ازدواج وجود  

شد بدون کشتن فرزاد زنده بمونم. امید راه سوم من بود. با  داشت. هنوز هم می

 !وجود امید این وصلت همین اآلن هم بهم خورده بود

که انگار از حرکات رزمیم من تعادل بود که زمین خورد و اونقدر بیاینفرزاد 
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رو شناخته بود، کامال شوکه شده بود. اون صورتم رو دیده بود. حاال یکی از  

 .افراد خودم هویتم رو فهمیده بود

قدر دور بودن که فرصت خبر کردنشون نبود و اگه هم در  افراد خانزاده این 

تونستن توی این سر وصدا صدام رو بشنون و  ممکن می خوشبینانه ترین حالت

 .خودشون رو برسونن، معلوم بود که طرف من نیستن

ی کافی تحمل کرده بودم. وقتش بود اون روی سگم رو هم  امشب به اندازه

ای با یه  ای که حاال بین انگشتم نشسته بود رو سریع و حرفه ببینن. تیغه

ف گرفته بودم، ولی دستش رو جلوی  حرکت سمتش پرت کردم. چشمش رو هد

 .صورتش گرفت و تیغه دقیقا کف دستش نشست

ام رو  داد بلندی کشید و چاقو از دستش افتاد. از فرصت استفاده کردم و اسلحه

بیرون آوردم. دست سالمش رو پشت سرش خفت کردم و اسلحه رو روی  

 .سرش گذاشتم

 .تکون بخور تا خونت رو حالل کنم -

دونستم کیه، فرزاد رو  جوش من و فریاد های مردی که هنوز نمیانگار جنب و 

کمی به خودش آورده بود که باالخره با نگاهی ثابت و شوکه بهمون خیره شد.  
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توجه به دست با وجود این که مرده با حس کردن اسلحه خفه شده بود، بی

ی محکمی به گ*ردن پر از تتوش زدم تا دست کم  زخمیش، با آرنج ضربه

 :ش کنم. رو به فرزاد پرحرص گفتمگیج

خوای افرادت رو صدا کنی یا هنوز سگ مستی احمق؟ فکر کردی چقدر  می  -

 خوای همه بریزن سرمون؟سر و صدا نگهش دارم؟ میتونم بیمی

لحن جدیم کار خودش رو کرد. سریع گوشیش رو بیرون آورد و به افرادش  

از بین نرفته بود که بتونه  قدر زنگ زد؛ ولی اثر نو*شی*دنی ها هنوز این

 .تصمیم درستی بگیره

طور که دست آزادم رو روی دهن این حیوون گذاشته بودم تا صداش رو  همون

 :ببرم، به فرزاد گفتم

ست. باید بی سر و صدا بزنیم به چاک. بگو بدون جلب  اش کار خانزادههمه -

 .توجه و یکی یکی داخل بیان

*** 

م راحت تر شده بود. اگرچه به فرزاد اعتمادی نبود،  با اومدن افراد فرزاد، کار

شناختمش رو  ای هم نداشتم. دست و پای مردی که هنوز هم نمی ولی راه دیگه
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مون  ای برام مهم نبود. همهبستن و به زور بردنش؛ اما االن این چیزا حتی ذره

کرد، عوض کرده بودیم و توی داغون  لباسامون رو که حسابی جلب توجه می

توجه به فرزاد که مستاصل و گیج شده بود،  ین جای شهر ایستاده بودیم. بی تر

 .کردم موقعیت رو درست تجزیه و تحلیل کنم داشتم سعی می 

 دونی آدم خانزاده بود؟از کجا می -

 :نگاه بدی بهش انداختم و با حرص گفتم

مق  قدر احجز بنیامین و خانزاده کی از معامله ما خبر داشت؟ بنیامین این-

نیست که توی مهمونی خودش به خاطر بهم خوردن معامله، با کشتن ما 

 .ی خوبش رو خ*را*ب کنهسابقه

هوا گوشیش رو روی آسفالت کوبید. دوباره  کالفه از روی نیمکت بلند شد و بی

ی  خودش رو روی نیمکت رها کرد و سرش رو بین دستاش گرفت. اون با همه

 .ادعاش حاال واقعا ترسیده بود

 چرا کمکم کردی؟  -

دونستم االن که هوشیار شده چیز منی که قربانی مستیش بودم، به خوبی می

وقت به یاد نیاره من زیادی از اون موقع یادش نیست. امیدوار بودم هیچ
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 .رو کردن امید و شهاب با هم نبودمی روبهشناختمش. من هنوز آماده 

 :سکوتم که طوالنی شد، سرش رو بلند کرد و گفت

 ...کردمگه کشتن من هدفت نبود؟ اون داشت کارت رو راحت می -

دید افرادی که همراهم قدر احمق باشه! نمیشد یه انسان بتونه اینباورم نمی

توجه به  ان؟ سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و بیبودن افراد خانزاده 

 .حرفاش سعی کردم تمرکز کنم

د و این یعنی من و فرزاد اآلن یه  خانزاده امشب برام پاپوش درست کرده بو

مهره سوخته بودیم. مطمئنا تا اآلن فهمیده بود از مهمونی فرار کردیم؛ ولی اون  

آدمی نبود که کنار بشینه. وقتی تصمیم گرفته بود امشب مارو بکشه، پس  

ای برای خالص شدن از ی دیگهکرد. مطمئنا یه نقشهمطمئنا این کار رو می

 .مون داشتدست 

 .ا این یارو چی کار کنیم؟ صورت جفتمون رو دیدهب -

 .ی منهی من رو بلده و امید هنوز توی خونههوا یادم اومد اون آدرس خونهبی

 .ام از دستم افتادحس شد و اسلحهحتی از فکرش هم تمام بدنم بی 

هوا سمت خیابون اصلی  زد، بیتوجه به فرزاد که هنوز داشت حرف میبی
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دونستم اآلن ام رو دادم. میسوار اولین ماشین شدم و آدرس خونه .دویدم

 .خیال امید بشمخونه رفتنم با خودکشی هیچ فرقی نداره؛ اما محال بود بی

شهر بودیم  چندتا نفس عمیق برای کنترل ضربان قلب ناآرومم کشیدم. ما آخر

ی من اول شهر. تا رسیدن من ممکن بود برای همه چیز دیر شده باشه.  و خونه

 :اومد، پر لکنت گفتمبا صدایی که انگار از ته چاه در می

 موبایل، موبایل داری؟ -

از توی آینه نگاهی بهم انداخت و با اکراه گوشیش رو سمتم گرفت. سریع 

ی امید رو گرفتم. دیگه کنترلی  گوشی رو از دستش چ*ن*گ زدم و شماره

 .خواستم زنده باشهروی رفتارم نداشتم. فقط می

ثانیه ضربان قلبم بهبا شنیدن بوق هایی که االن برام مثل سوهان روح بود، ثانیه

ام گرفته بود. جوری گوشی  رفت. از شدت وحشت و ناامیدی، گریهتحلیل می

کردم، جواب بده. انگار  سش میرو به گوشم چسبونده بودم انگار داشتم التما

روند. به  راننده هم از حال زارم فهمید یه چیزی شده که سریع تر از معمول می 

چیده بود، محض این که به محله رسیدیم، سنگینی دودی که توی فضا پی

 .نفس کشیدن رو برام سخت تر کرد
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باز   که ماشین از حرکت بایسته، در رو به سر کوچه که رسیدیم، قبل از این

کردم و پایین پریدم. صدای فریاد های راننده که درجا روی ترمز زده بود و  

سوخت؛ محو و  ام که جلوی چشمم توی آتش میداد، با دیدن خونهفحش می

 .شدمحو تر می

ی جمعیتی که جمع شده بودن، بلند تر  صدای ضربان قلبم، از صدای همهمه

ت، فلج شده بود. آتش نشان مغز باهوشم دوباره از شدت یاس و وحش .بود

کردن آتش رو خاموش کنن، از زنده بیرون اومدن آتش  هایی که سعی می

هایی که داخل رفته بودن، ناامید شده بودن؛ ولی من مثل کسی که توی  نشان

 .رفتمخواب راه میره، با قدم هایی سست سمت آتش می

نهاش گذاشته  همین امروز صبح تنهاش گذاشته بودم، من فقط یه نصف روز ت

قدرا هم آدم وحشتناکی نه! این انصاف نبود. این عادالنه نبود. من این .بودم

تونست  نبودم که خدای امید بخواد باهام این.جوری تا کنه. خدای امید نمی 

رحم باشه. امید به مهربون بودنش باور داشت. امید به اون ایمان قدر بیاین

 ...داشت
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دستم م*حکم شد و از آتش عقبم کشید، بقیه   که دست زنی دوربه محض این

پرسید: »چند نفر  توجه به آتش نشانی که مدام میهم متوجه حضورم شدن. بی

ان؟ آتش از کجا شروع شده؟ مواد اشتعال زا توی خونه دارم؟« توی خونه

ام داشته بودن و  ذاشتن. م*حکم نگهخواستم داخل برم، اما نمیمی

ام دارن. انگار خبر نداشتن من همین اآلن هم دارم  گهخواستن از آتش دور نمی

دونستن امید ام داشته بودن، انگار نمیزنم. جوری نگهتوی آتش دست و پا می

 .سوزهی من زنده، زنده میداره توی خونه

که من رو به جهنم ببره،  این آتش تاوان کدوم گناهم بود؟ چرا به جای این

که من توی آتش بسوزم،  د؟ چرا به جای اینجهنمش رو روی زمین فرستاده بو

سوخت؟ چرا هیچی سرجای خودش نبود؟ من مهم  امید داشت جای من می

رحم باشه؟ امید که اون رو  قدر بیتونست با امید ایننبودم؛ ولی چطور می

 .پرستیدمی

چید. من از امید خواسته بودم بین من و خداش یکی صدای خودم توی سرم پی

که هنوز انتخابی نکرده بود. اون که نگفته بود  نه؛ ولی... اونرو انتخاب ک

هوا سر کسی  خواد منو ولم کنه. اون بغلم کرده بود. اون کنارم مونده بود. بیمی
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 :دیدم جیغ زدمکه نمی

 ...دمش، این بار نهحق نداری ببریش. اون تورو انتخاب نکرد بهت نمی-

ببینه که داشتم براش خط و نشون   تونه منوانگار هنوز هم باور داشتم می 

کشیدم. صدای جیغای بلندم، توی صدای موج شدید انفجاری شدید، گم  می

ی من پر از ا*ل*کل و ش*ر*اب بود. آتش با قدرت  شد. مواد اشتعال زا؟ خونه

کرد. وا رفتم؛ دیگه حتی  ی امیدم رو پرپر میکشید و همهبیشتری زبونه می

ام داشته بودن هم  یی که م*حکم عقب نگهبرای خالص شدن از دست کسا

کردم. من قدرتی نداشتم. من در برابر این مردم قدرتی نداشتم. من تالشی نمی

 .در برابر خدای امید قدرتی نداشتم

ام سُر خورد. وقتی به خودم اومدم، بعد  یکی روی صورت دود گرفتهاشکام یکی

بهم برش گردون« ناباور کردم:»خدایا، توروخدا، از سال ها داشتم دعا می 

 :زمزمه کردم

 ...کنمکنم، بخدا توبه میتوبه می -

 :هق افتادم و صدام باال رفتبه هق

کنم. به خدا توبه  ام توبه میی گناه های کرده و نکردهشنوی؟ از همهمی  -
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 ...کنم، باهاش مهربون باش... با امید... مهربون باشمی

واستن به هر قیمتی آتش رو خاموش  خصدای فریادهام بین مردمی که می 

شد؟ من داشتم تنها آدمی که توی زندگیم مونده بود رو از  کنن، شنیده می

 .ذاشتن تکون بخورمدادم و اونا نمیدست می 

کرد. باالخره با وحشی شده بودم؛ ولی قلب ضعیفم بیشتر از این یاری نمی

موج انفجاری  چندتا حرکت م*حکم، کنارشون زدم و سمت آتش دویدم ولی 

شد و تنها چیزی که  که پرتم کرد عقب، نفسم رو گرفت. چشمام داشت تار می 

دیدم دود بود؛ ولی من حتی دستم رو جلوی صورتم نگرفتم. بدون امید، من  می

 ...دیگه هیچ دلیلی برای این زندگی نداشتم

 

 زندگی تون پر از آرامش، خواباتون پر از آسایش

 به ابدیت، آرزوهاتون حقیقت، نرسیده

 .ی رویا، نیست گلی برای فرداتوی باغچه

 رحمگالرو انگاری چیدن، دستِ مردمانِ بی 

 توی بارون و بی چتر، هسفرِ دختری پردرد
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 بچینید قطره ای احساس، از رزی سفید، اما خاص

 رزای سفید دیروز، از دوری اگر پژمردن

 وقت نداره، خیال رفتن و مردنعشق پاک هیچ

 ...مشتی خاک، یادگاری میدم با دلی پاک ای نیستگله

 آخرین حرف من اینه، دعای قلب من اینه

 رویاهاتون آسمونی، هواتون نشه بارونی 

 نشید اسیر اسارت، برای هر آب و دونی 

 قلبتون دور از جدایی، زندگیتون پر از خدایی

 ...وقت صداییبینه؛ اما نداره هیچکه مارو می

 

1:5:15 

 99مهر 
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 :نویسندهسخن 

سالمی دوباره خدمت دوستان عزیزم. ممنونم که تا این قسمت همراه 

امیدرهایی بودید و بابت تمام کمی و کاستی ها و تاخیرها عذرخواهی می کنم.  

امیدوارم از خوندن جلد دوم ل*ذت برده باشید و مارو در جلد سوم که جلد 

 .آخر این مجموعه هست هم حمایت کنید

 سامی.ش 
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*** 

 .این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید
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